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تجزیه و تحلیل عدم قطعیت وحساسیت روابط برآورد 
عامل های هیدرولیکي جریان در محیط سنگریزه

سیدمحمود حسیني1 و مصطفي جهانگیري2
تاریخ دریافت: 89/03/16     تاریخ پذیرش: 89/12/04

چکيده
استفاده از روابط تجربي- نیمه تجربي در تحلیل جریان در محیط هاي 
به منظور  پژوهش،  این  در  است.  متداول  امري  درشت دانه  متخلخل 
محیط  در  جریان  بر  حاکم  تجربي  روابط  عملکرد  دقیق تر  شناسایي 
سنگریزه و تعیین میزان اهمیت هر یک از عامل های موجود در روابط بر 
عملکرد آن ها، سه  روش  مختلف تجزیه و تحلیل عدم قطعیت  و حساسیت 
بر روابط آدل، مک کورکودل و همکاران، استیفنسن و ویلکینز، که از 
اعتبار بیشتري برخوردارند، اعمال مي شوند. در این راستا، در آزمایشگاه 
یک توده سنگریزه اي با اندازه میانگین حسابي 37 میلي متر ساخته شد 
و 15 نمونه تصادفي از این توده برداشت گردید و مشخصات فیزیکي 
مرتبط با هریک از روابط هیدرولیکي یادشده اندازه گیري و یا برآورد 
گردید. نتایج  اعمال روش هاي تجزیه و تحلیل عدم قطعیت بر روابط یاد 
شده با استفاده از اطالعات آزمایشگاهي نشان داد، که از میان روش ها، 
روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین نسبت به دیگر 
روش ها محافظه کارانه تر است. همچنین ، نتایج  نشان داد که در محاسبه 
گرادیان هیدرولیکي رابطه مک کورکودل و همکاران مي تواند بیشترین 
از  استیفنسن  رابطه  که  حالي  در  باشد،  داشته  را  قطعیت  عدم  مقدار 
کم ترین میزان عدم قطعیت برخوردار است. تجزیه و تحلیل حساسیت 
معلوم کرد که  در رابطه  استیفنسن عامل های اندازه میانگین هارمونیک 

مصالح  محیط و تخلخل به ترتیب از اهمیت بیشتري برخوردارند.
و  تجزیه  عدم قطعیت،  تحلیل  و  تجزیه  کلیدي:  واژه  هاي 

تحلیل حساسیت، سنگریزه و جریان غیرخطي

مقدمه
استفاده از سنگریزه، به عنوان یکي از مصالح ساخت، در اجراي 
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سنگریزه اي،  سدهاي  نظیر  هیدرولیکي،  سازه هاي  از  بسیاري 
گابیون ها، موج شکن ها و سازه هاي کنترل فرسایش در رودخانه ها در 
بیشتر نقاط جهان معمول مي باشد. از آنجا که جریان آب در محیط 
سنگریزه از یک رابطه غیر خطي تبعیت مي کند، یکي از روش هاي 
برآورد عامل های هیدرولیکي براي این گونه جریان، استفاده از روابط 
تجربي هیدرولیکي مي باشد. این روابط، که تعداد آن ها زیاد مي باشد، 
نیمه  و  تجربي  ضرایب  و  برخوردارند  متفاوتي  ریاضي  ساختار  از 
تجربي در این روابط به خواص فیزیکي محیط نظیر اندازه دانه ها، 
تخلخل و . . . مرتبط مي باشند. متأسفانه در هنگام استفاده، این روابط 
به نتایج متفاوتي در برآورد گرادیان هیدرولیکي به ازاء یک سرعت 
خاص منجر مي شوند. پژوهش  هاي جامعي صورت گرفته است که 
از میان این روابط بهترین ها را انتخاب نمایند]5 و 6[. این پژوهش  ها، 
بر روي مقدار متوسط حاصل از این روابط متمرکز بوده اند به این 
معني که در این پژوهش  ها، مقادیر گرادیان هیدرولیکي پیش بیني شده 
توسط روابط، بر مبناي اندازه متوسط مشخصات فیزیکي مصالح، با 
مقادیر اندازه گیري شده توسط دستگاه اندازه گیري نفوذ پذیري مواد 
درشت دانه مورد مقایسه قرار گرفته اند و عملکرد روابط ارزیابي شده 

است.
پژوهش حاضر، به عنوان یک کار جدید بر روي جنبه دیگري از 
عملکرد این روابط متمرکز مي باشد و آن  تجزیه و تحلیل عدم قطعیت 
از  استفاده  در  مي باشد.  روابط  این  از  حاصل  نتایج  حساسیت  و 
مدل هاي ریاضي در مهندسي آب عدم قطعیت با چهره هاي گوناگوني 
ساختار  در  عدم قطعیت  مسئله،  طبیعت  درک  در  عدم قطعیت  مانند 
ریاضي مدل مسئله، عدم قطعیت در برآورد عامل های مؤثر بر پدیده 
و عدم قطعیت در اطالعات جمع آوري شده نمایان مي شود. تجزیه و 
تحلیل عدم قطعیت تأثیر عدم قطعیت در عامل های ورودي یک مدل 
ریاضي را بر روي متغیر خروجي آن مدل به تصویر مي کشد. تجزیه 
و تحلیل حساسیت نیز سهم هر یک از عامل های ورودي را در عدم  
قطعیت کلي متغیر خروجي مشخص مي کند و بر این پایه مي توان بر 
روي تعداد نمونه هاي الزم و نیز میزان دقت در آزمایشات مربوط به 
عامل های مؤثرتر مطالعه و بررسي بیشتري نمود. از آنجا که روابط 
تجربي جریان در محیط سنگریزه متعدد مي باشند، در این پژوهش 
روابط  یعني  برخوردارند،  بیشتري  اعتبار  از  که  اصلي،  رابطه  چهار 
مک کورکودل و همکاران، استیفنسن، آدل و ویلکینز مورد تجزیه و 

تحلیل عدم قطعیت و حساسیت قرار مي گیرند.
در این پژوهش، روش هاي تجزیه و تحلیل عدم قطعیت و تحلیل 
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دیدگاه هاي  بر  متکي  متداول  روش هاي  استفاده،  مورد  حساسیت 
آماري مي باشند.]10[ ضمن معرفي این روش ها به نقش و اهمیت 
تصمیم  گیري  و  ریسک  تحلیل  در  عدم قطعیت  تحلیل  و  تجزیه 
در  استفاده  مورد  متداول  آماري  روش هاي  که  آنجا  از  مي  پردازد. 
برآورد  تغییرات، روش  اول  برآورد مرتبه  یعني روش  این پژوهش 
مربع  نمونه گیري  با  مونت کارلو  سازي  شبیه  روش  و  هار  نقطه اي 
به  این روش ها  متفاوتي منجر شوند، کلیه  نتایج  به  التین مي توانند 
]13[ گردد.  حاصل  نتایج  مقایسه  امکان  تا  شده اند،  گرفته  خدمت 
جمع  بندي جامعي از این روش ها ارائه مي دهد. ]15,14[ به مطالعات 
موردي از کاربرد این روش ها در مسایل هیدرولیک مي پردازند.]13[
برآورد  و  انتقال  روابط  مورد  در  را  حاضر  مطالعه  مشابه  مطالعه اي 
شبیه  روش  از  استفاده  پایه  بر  مطالعه اي  مي دهد.]7[  ارائه  رسوب 
تحلیل  و  تجزیه  در  التین  مربع  نمونه گیري  با  مونت کارلو  سازي 
فازه و چند مولفه  اي در  پیچیده جریان چند  عدم قطعیت یک مدل 
با  مقایسه  در  را  این روش  بودن  موثر  که  مي  باشد  متخلخل  محیط 
روش شبیه سازي مونت کارلو متداول بر پایه تولید تصادفي متغیرها 
نشان مي  دهد.]12[ دیدگاه  هاي مناسبي در مورد چگونگي به تصویر 
کیفیت آب معرفي مي  نماید و  کشیدن عدم قطعیت  ها در مدل  هاي 
اهمیت تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در برآوردهاي چنین مدل  هایي 

را بحث مي  کند.   
در این پژوهش، در راستاي انجام تجزیه و تحلیل عدم قطعیت و 
حساسیت و تجزیه  و تحلیل هاي عددي و آماري  الزم، یک مجموعه 
اطالعات آزمایشگاهي مرتبط با عامل های مؤثر بر روابط هیدرولیکي 
حد  تا  سنگریزه اي،  توده  یک  منظور،  این  به  گردید.  تهیه  مختلف 
ممکن شبیه سازي شده با یک توده سنگریزه اي واقعي ولي در مقیاس 
نمونه  پانزده  سنگریزه اي،  توده  این  میان  از  شد.  ساخته  کوچک، 
تصادفي برداشت شد و مشخصات فیزیکي مرتبط با هر یک از روابط 
برآورد  یا  و  اندازه گیري  نمونه  پانزده  این  براي  تجربي  هیدرولیکي 
شدند. این مجموعه اطالعات، داده هاي الزم براي انجام محاسبات 

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت را فراهم مي نماید.

مواد و روش ها
این بخش بنا بر ضرورت ارائه مناسب نتایج پژوهش، به بررسي 
درشت دانه،  متخلخل  محیط  در  جریان  بر  حاکم  روابط  جزئي 
روش هاي تجزیه و تحلیل عدم قطعیت و حساسیت در کنار معرفي 

کارهاي آزمایشگاهي مي پردازد.
روابط حاکم بر جریان در محیط متخلخل درشت دانه

روابط تجربي متعددي به منظور تحلیل جریان غیرخطي در محیط 
گرادیان  عمده،  به صورت  روابط،  این  در  شده اند.  معرفي  سنگریزه 
پژوهش  هاي  مي گردد.  محاسبه  جریان  سرعت  به ازاء  هیدرولیکي 
و  مک کورکودل  رابطه  چهار  که  مي دهد  نشان  پذیرفته  صورت 
همکاران ]9[،  استیفنسن ]11[، آدل]3[ و ویلکینز]8[ مي توانند به طور 
متوسط پیش بیني بهتري از رفتار جریان در محیط سنگریزه از خود 

پیروي  فورشهایمر  ساختاري  معادله  از  اول  رابطه  سه  دهند.  نشان 
مي کنند و رابطه سوم داراي ساختار نمایي مي باشد]5 و6[. در ادامه، 

این روابط  به  اختصار معرفي مي گردند.
الف- رابطه مک کورکودل و همکاران]9[

از روابط  متفاوت مي باشد که هریک  رابطه  داراي دو  معادله  این 
محدوده خاصي از جریان ها را پوشش مي دهد.

براي جریان با اعداد رینولدز پایین یعني:
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سرعت   V هیدرولیکي،  گرادیان   i  ،)4( الي   )1( روابط  در  که 
جریان، n تخلخل، v  لزجت جنبشي سیال، g شتاب جاذبه زمین، 
pR عدد رینولدز   Rp ،اندازه میانگین هارمونیک مصالح محیط  d
tK فاکتور اصطکاک در  wR عدد رینولدز منتسب به وارد، منفذي،
15d اندازه مصالح محیط که 15 درصد مصالح  ناحیه جریان آشفته و 
از نظر وزني از آن ریزتر هستند، مي باشند. همچنین، در این روابط، 

عبارات و عامل های دیگري به شرح زیر تعریف مي شوند:
: فاکتور اصطکاک مشترک براي مصالح درشت دانه و دستگاه  ef

اندازه گیري نفوذپذیري
: فاکتور اصطکاک دارسيـ  وایسباخ براي سطحي که از نقطه نظر  0f
هیدرولیکي صاف مي باشد و جریان در آن تحت همان عدد رینولدز 
جریان در محیط متخلخل صورت مي پذیرد. این فاکتور مي تواند از 

نمودار مودي براي جریان در لوله به دست آید.
از نقطه نظر کاربردي، هانسن و همکاران ]5[ براي سنگ شکسته 
e را در نظر مي گیرد. براساس یک مثال تحلیلي که  of f ≈ مقدار1/5 
در]9[ وجود دارد، براي این نسبت مقادیر 1/15 و1/75 به ترتیب براي 

مصالح شني رودخانه اي و سنگ شکسته، پیشنهاد شده است.
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: شعاع هیدرولیکي مؤثر منفذي است که از رابطه زیر به  دست  m′  
مي آید:

مجموع حجم مؤثر فضاهاي خالي
m′=

مجموع سطح فضاهاي خالي

( ) ( )
1

0
6 1 w

x

nm cdn
D R
α ω

ω

′ =
- +∫

                              )5(

 D)ω( ،فراواني تجمعي اندازه مصالح محیط ω ،)5( که در رابطه
xR شعاع  ω مي باشند، مقدار  از  که کوچک تر  درصد وزني مصالح 
 α دانه، درشت  نفوذپذیري مصالح  اندازه گیري  دستگاه  هیدرولیکي 
نسبت مساحت سطح یک ذره به مساحت سطح ذره اي کروي با همان 
wc یک ضریب تجربي که اثر دیواره را در خود ملحوظ دارد  حجم، 
و برابر )0/5-( برآورد شده  است، مي باشند. در رابطه مک کورکودل و 
α را  α مي تواند با استفاده از نمودار ارائه شده در]9[ که  همکاران، 
m شعاع  به اندازه و نوع مصالح ارتباط مي دهد، برآورد شود. همچنین،
هیدرولیکي منفذي است که از همان رابطه )5( به دست مي آید ولي 
در محاسبه آن اثر دیواره، که در قالب عبارت دوم در مخرج رابطه )5( 
 W دیده مي شود، باید مساوي صفر منظور گردد. در رابطه ویلکینز،
مقدار ثابتي است که در دستگاه بین المللي آحاد )SI( برابر 5/234 
، به عنوان یک  m مي باشد. در رابطه ویلکینز، توصیه شده  است که 

عامل کلیدي، از رابطه )6( محاسبه گردد.

( )6 1 e

ndm
n r

=
-

                                                    )6(

، عاملي  er er راندمان نسبي سطح ذرات مي باشد. در رابطه )6(، 
است که انحراف شکل و سطح یک ذره را از یک ذره کروي صاف 
مشخص مي کند ]4و5[. در استفاده از رابطه ویلکینز، این عامل براي 
کره برابر 1، براي سنگ آهک شکسته برابر 1/6 و تا حدود 2 براي 
سنگ هاي شکسته مي تواند در نظر گرفته شود. اثر این عامل مشابه اثر 
α در رابطه مک کورکودل و همکاران مي باشد. به طور عملي روابط 
)5( و )6( یک مفهوم را انتقال مي دهند و درنتیجه در این پژوهش براي

er مقادیر یکساني برآورد شده اند. αو 

روش هاي تجزيه و تحليل عدم قطعيت
از  واقعي  منظره اي  پدیده  هر  براي  عدم قطعیت  وتحلیل  تجزیه 
عملکرد عامل های ناشناخته آن را نمایان مي کند و در یک چهارچوب 
منظم، درک درستي از عوامل تأثیرگذار بر آن پدیده را ارائه مي نماید. 
سه  محاسبه  ریاضي،  مدل هاي  عدم قطعیت  وتحلیل  تجزیه  در 
یا  متغیر  از  تغییرات  ضریب  و  واریانس  میانگین،  آماري  خاصیت 
به طور  متغیرهاي خروجي  یک  مدل داراي اهمیت زیادي مي باشد. 
کلي روش هاي تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پدیده ها را مي توان به سه 
دسته روش هاي تحلیلي، روش هاي تقریبي و روش هاي شبیه سازي 

تقسیم بندي نمود.
معمول ترین روش هاي تجزیه و تحلیل عدم قطعیت، روش  برآورد 
شبیه سازي  روش  و  هار  نقطه اي  برآورد  روش  تغییرات،  اول  مرتبه 
مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین ]14،13،7 و 15[ مي باشند، که در 
این پژوهش استفاده شده اند. در ادامه، این روش ها به اختصار توضیح 
داده مي شوند. الزم به توضیح است، که در این پژوهش از دیدگاه هاي 
امر تجزیه و تحلیل عدم قطعیت، که خود  بر منطق فازي در  منطبق 

پژوهش وسیع دیگري را مي طلبد، صحبت به میان نیامده  است.
 )FOVE(روش برآورد مرتبه اول تغییرات

در روش برآورد مرتبه اول تغییرات، که آن را به اختصار به صورت 
نمایش مي دهیم، بسط سري تیلور از تابع مورد نظر مورد  FOVE
N متغیر  Y     تابعي از  توجه قرار مي گیرد. اگر متغیر تصادفي وابسته 

X به صورت زیر باشد. تصادفي 
( ) ( )1 2, ,... NY g X g X X X= =                            )7(

 0X x= ) در اطراف نقطه  )g X آن گاه بسط سري تیلور از تابع 
به صورت زیر بیان مي شود.

)8(( ) ( ) ( )
0 0

2
2

0 0 0
1 1 1

1
2

N N N

i i i i
i i ji i jx x

g gY g x X x X x
X X X

ε
= = =

  ∂ ∂
= + - + - +    ∂ ∂ ∂   

∑ ∑∑

( ) ( ) ( )
0 0

2
2

0 0 0
1 1 1

1
2

N N N

i i i i
i i ji i jx x

g gY g x X x X x
X X X

ε
= = =

  ∂ ∂
= + - + - +    ∂ ∂ ∂   

∑ ∑∑
ε عبارات مرتبه باالتر را شامل مي شود. که در این رابطه، 

حساسیت  ضرایب  به نام  عامل هایي  است  الزم  ارتباط  این  در 
تصادفي  متغیرهاي  به  نسبت     Y جزیي مشتقات  که  شوند،  معرفي 
بر  را   Y مدل خروجي  تغییر  میزان  این ضرایب  مي باشند.  مستقل 
0x به دست مي دهند.  اساس یک واحد تغییر از متغیرها در پیرامون 
با در نظر گرفتن عبارات اول و دوم و ناچیز فرض کردن عبارات 
) مي توان به صورت  )g X باقیمانده، بسط سري تیلور را براي تابع 

زیر نمایش داد.

0

0
i x

gS
X

 ∂
=  ∂ 

                                                      )9(

( ) ( )0 0 0
TY g x S X x≈ + -                                   )10(

0X را مشخص  x= 0S بردار ضرایب حساسیت در  که در آن، 
مي کند.

Yرا مي توان به  بر اساس رابطه )10(، مقادیر میانگین و واریانس
ترتیب از روابط)11( و )12( برآورد نمود.

[ ] ( ) ( )0 0 0
TE Y g x S xµ≈ + -                              )11(

[ ] ( )0 0
TVar Y S C X S≈                                        )12(

ماتریس   ( )C X و  میانگین  ماتریس   µ روابط،  این  در  که 
شود  فرض  اگر  حال  مي باشند.   X آماري  متغیر  براي  کواریانس 
0x باشد آن گاه میانگین و واریانس به صورت زیر برآورد  µ= که 

مي شوند.
[ ] ( )E Y g µ≈                                                     )13(
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[ ] ( )TVar Y S C X S≈                                       )14(
در  حساسیت  ضرایب  از  بعدي   N برداري   S آن ها،  در  که 
مستقل  آماري  متغیرهاي  تمام  زماني که  مي کند.  معین  را   0x µ=

Y به صورت زیر محاسبه مي شود. باشند، واریانس مدل خروجي

[ ] 2 2

1

N
T

i i
i

Var Y S D S S σ
=

≈ = ∑                              )15(

، یک ماتریس قطري  ( )2 2 2
1 2, ,..., ND diag σ σ σ= که در آن، 

از واریانس هاي متغیرهاي آماري مستقل مي باشد. 
)HPEM( روش برآورد نقطه اي هار

روش برآورد نقطه اي هار یکي از معمول ترین روش هاي تجزیه 
و تحلیل عدم قطعیت مي باشد. در این روش از میانگین و واریانس 

متغیرهاي تصادفي پیچیده و هم بستگي آن ها استفاده مي شود.
N عامل  C از در فرم تعدیل شده روش هار، ماتریس هم بستگي
به  مي تواند  مي باشند،  متقارن  و  حقیقي  همگي  که  ورودي  آماري 

 صورت زیر تجزیه گردد.
TC VLV=                                                          )16(

) ماتریس بردارهاي ویژه،  )1 2, ,..., NV v v v= که در این رابطه،
 L 1 هرکدام یک ماتریس ستوني از بردارهاي ویژه و 2, ,..., Nv v v

2 مي باشند. 1,..., ,Nλ λ λ ماتریس قطري شامل مقادیر ویژه 
روش برآورد نقطه اي هار را مي توان با استفاده از مراحل زیر انجام 

داد ]13و15[.
ماتریس  به   ،C ورودي، عامل های  هم بستگي  ماتریس  1-تجزیه 

. L V و ماتریس قطري مقادیر ویژه  بردار ویژه 
2N نقطه تقاطع با استفاده از رابطه زیر: 2-تولید

)17(

1

2

. . . . .
. . . . 0
. . . . . . 1, 2,...,
0 . . . . .
. . . . . . .

i i

N

X N v i N

σ
σ

µ

σ

±

 
 
 
 = ± - =
 

- 
  

براي  ( )2 2
i iY g X± ±= و   ( )i iY g X± ±= محاسبه   -3

1,2,...,i N=
 1,2,...,i N= براي  خروجي  مدل  میانگین  4-محاسبه 

به صورت 

2
i i

i
Y YY + -+

=                                                      )18(
2 2

2

2
i i

i
Y YY + -+

=                                                    )19(
Y 5- محاسبه میانگین و واریانس مدل خروجي 

( ) 1 1

1

N N

i i i i
i i

N

i
i

Y Y
E Y

N

λ λ

λ

= =

=

= =
∑ ∑

∑
                                 )20(

( )
2

2 1

N

i i
i

Y
E Y

N

λ
==
∑

                                             )21(

Var (Y) = E(Y2) - E2 (Y)                                 )22(

)MCLHS( روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري
با  تصادفي  اعداد  تهیه  براي  مونت کارلو  شبیه سازي  روش  در 
استفاده   ،CDF احتمال، تجمعي  تابع  از  آن ها  آماري  توزیع  حفظ 
تابع به طور موکد صعودي است که مقدار آن در  مي شود که یک 
بیشتر  شبیه سازي  روش  این  مي کند.  تغییر   ( )0 1xF x≤ ≤ بازه  
براي مواردي که تابع توزیع احتمال پیوسته باشد، مورد استفاده قرار 
مي گیرد و کاربرد زیادي در مهندسي دارد  ]7[. در این روش با تولید 
نمونه هاي تصادفي از عامل های ورودي از روي توزیع آماري آن ها 
و اعمال آن ها در مدل ریاضي، میزان عدم قطعیت در مدل خروجي 

مشخص مي شود.
براي  نمونه هایي تصادفي  انتخاب  مربع التین  نمونه گیري  اساس 
هر عامل ورودي آماري در بازه مورد نظر به روش الیه اي مي باشد 
به طوري  که عدم قطعیت کلي خروجي مدل را بتوان به صورت منطقي 
با نمونه هاي محدود توصیف کرد. در نمونه گیري مربع التین محدوده 
بازه با احتمال یکسان  K توجیه پذیر از هر عامل تصادفي ورودي به
تقسیم مي شود که از هریک از این بازه ها یک نمونه تصادفي انتخاب 
مي شود. این نمونه ها براي تعیین خواص آماري متغیر خروجي مورد 
iX را  استفاده قرار مي گیرند. به بیان دقیق تر، عامل ورودي آماري 
باشند.  ( )i if X ، PDF ) درنظر بگیرید که داراي  ),i il u در بازه 

K بازه تقسیم بندي مي شود. ) به ),i il u بازه
0 1 , 1...i i i i K iK il a a a a u-= < < < < =                    )23(

به  طوري  که،
( ), , 1

1
i k i i kP a X a

K+≤ < =                                  )24(
,...,0,1,2 مي باشد. نمونه گیري  1k K= - که در این روابط، 
مربع التین عبارت از انتخاب یک مقدار تصادفي در هریک از بازه ها 
ورودي،  عامل  امین  i براي  نمونه   K دهنده  تشکیل  که  مي باشد 
iX است. این فرآیند را مي توان براي تمام عامل های ورودي تکرار 

کرد.

روش هاي تجزیه  و تحلیل حساسیت
امین عامل آماري ورودي بر عدم قطعیت خروجي  i iC سهم  اگر 
باشد، متناسب با هر روش تجزیه و تحلیل عدم قطعیت و اطالعات 
اول  مرتبه  برآورد  روش  در  کرد.  محاسبه  را   Ciمي توان موجود، 

iC از رابطه )25( محاسبه مي شود. تغییرات، 
2 2

2
i i

i
Y

SC σ
σ

=          1,2,...,i N=                      )25(
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 i واریانس   2
iσ آماري ورودي، عامل های  تعداد  N آن،  در  که 

ضریب   iS و خروجي  متغیر  واریانس   2
Yσ ورودي، عامل  امین 

iS از رابطه )26( محاسبه مي شود. حساسیت مي باشند. 
                                                                                                                            )26(

0

i
i x

gS
x

∂
=

∂
) مي باشد. )1 2, ,..., NY g x x x= که در آن، 

در روش برآورد نقطه اي هار مي توان یک رابطه همبستگي خطي 
نظر  در  زیر  صورت  به    Y خروجي  قطع  نقطه   2N در  xiها  بین 

گرفت.
0

1

N

i i
i

Y a a x e
=

= + +∑                                           )27(
 e ia ضرایب معادله همبستگي و 0a عرض از مبداء، که در آن، 

میزان خطاي مدل مي باشند.
متفاوتي  ابعاد  داراي  ورودي  متغیرهاي  است  ممکن  که  آنجا  از 
باشند، توصیه شده است که در معادله )27( عامل خروجي مرکزیت 
گردند  استاندارد  ورودي  عامل های  مقادیر  و   ( )Y Y- داده شود 
این  در  پذیرد.  انجام  برازش  ) و سپس عمل  )( )ii i xx x σ-
صورت هر یک از ضرایب برازش )27( میزان تغییردر متغیر خروجي 
به ازاء تغییري معادل یک انحراف معیار در عامل ورودي را نشان 
iC را در این روش، مي توان از رابطه )28(  مي دهد. درنتیجه مقدار 

محاسبه نمود.
2i

i
SSRC R
SSR

=   1,2,...,i N=                             )28(

i امین  iSSR مجموع مربعات معادله همبستگي براي  که در آن، 
تمام  اگر  مي باشد.   iSSR مجموع   SSR و  ورودي  آماري  عامل 

امین  i به مربوط   iSSR مقدار باشند،  غیرهم بسته  آماري  متغیرهاي 
عامل از ترتیب قرارگرفتن این عامل در میان عاملها متأثر نخواهد شد 
و در نتیجه به صورت کامل میزان عدم قطعیت ناشي از این عامل را 
مشخص مي نماید. براي روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري 
iC را همانند روش برآورد نقطه اي هار محاسبه  مربع التین مي توان 

نمود.

كارهاي آزمايشگاهي
اساس مطالعات آزمایشگاهي بر این امر نهاده شد که روند تغییرات 
منحني دانه بندي توده سنگریزه اي آزمایشگاهي مشابه روند تغییرات 
استفاده  مورد  واقعي  طراحي هاي  در  که  سنگریزه اي  توده  یک  در 
باطله  سد  پیشنهادي  دانه بندي  منحني  لذا،  باشد.  است،  گرفته  قرار 
سونگون انتخاب گردید ]1[ و این منحني با استفاده از روش مقیاس 
موازي ]2[ در آزمایشگاه هیدرولیک در مقیاس کوچک شبیه سازي 
آزمایشگاهي  و  واقعي  منحني  دو  براي  یکنواختي  ضریب  گردید. 
یکسان به دست آمد. با توجه به منحني دانه بندي انتخابي و بر مبناي 
از  بیش  وزن  به  سنگریزه اي  توده  یک  اختالط،  طراحي  روش هاي 
300 کیلوگرم در آزمایشگاه ساخته شد. براي انجام آزمایشات یک 
ظرف استوانه اي شکل به قطر و ارتفاع 25 سانتي مترتهیه گردید و با 
توجه به حجم ظرف تعداد 15 نمونه تصادفي هرکدام به وزن تقریبي 

20 کیلوگرم از توده سنگریزه اي برداشت گردید.
قبیل  از  فیزیکي  مشخصات  انتخابي  نمونه هاي  از  هریک  براي 
به شکل ظاهري  با توجه  اندازه گیري شدند.  قطر ذرات و تخلخل 
عامل های  اندازه گیري شده،  فیزیکي  مصالح و همچنین مشخصات 

جدول 1- مشخصات فیزیکي نمونه هاي تصادفي از مصالح سنگریزه اي
)شماره نمونه )15 mmd( )mmd( )uC -( )n -( )tK -( )0f fe -( )α -( )er -

110175/10/412/941/471/771/77
28147/10/392/981/541/831/83
37136/30/432/941/511/801/80
47137/60/383/041/521/811/81
57136/90/413/141/551/831/83
68145/50/413/301/561/841/84
761111/10/373/361/591/871/87
87137/50/393/151/571/851/85
97136/90/413/031/461/761/76
107137/90/383/041/531/821/82
116128/80/373/101/551/831/83
126117/70/383/141/541/831/83
135108/60/393/341/601/881/88
147147/10/383/121/561/841/84
157137/30/402/951/511/801/80

uC ضریب یکنواختي مصالح محیط، -  بدون بعد n تخلخل،  d اندازه میانگین هارمونیک مصالح محیط، 
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کارشناسان  از  تن  مهندسي چند  قضاوت  با   er و   α ،
0

fe
f  ، tK

داده شده  روابط  ارائه دهندگان  توسط  که  پیشنهادهایي  اساس  بر  و 
است، برآورد شدند. میانگین نظرات کارشناسان به همراه مشخصات 
فیزیکي نمونه ها به صورت فشرده در جدول )1( ارائه گردیده است. 
عالیم قراردادي جدول همان عالئمي هستند که در روابط مختلف 

ارائه  شده در مقاله مورد استفاده قرار  گرفته اند.

نتايج و بحث
نتایج تجزیه و تحلیل عدم قطعیت

در این بخش، تجزیه و تحلیل عدم قطعیت بر روي چهار رابطه 
و  آدل  استیفنسن،  همکاران،  و  روابط مک کورکودل  یعني  شده  یاد 
ویلکینز صورت مي گیرد تا تصویر بهتري از میزان پراکندگي نتایج 
حاصل از استفاده این روابط به  دست آید. در این محاسبات، براي 
کلیه روابط، سرعت جریان به عنوان متغیر قطعي، سایر عاملها به عنوان 
متغیر آماري تصادفي و گرادیان هیدرولیکي به  عنوان عامل خروجي 
در نظر گرفته شده اند. تجزیه و تحلیل عدم قطعیت به ازاء سه سرعت 
 0/000001 m2/s 0/02، 0/15 و 0/32 متر بر ثانیه و لزجت جنبشي
متغیرها  سایر  براي  استفاده  مورد  اطالعات  و  است  گرفته  صورت 
شده است،  گزارش   )1( جدول  در  که  آزمایشگاهي  نتایج  همان 
مي باشند. گرچه سرعت 0/32 متر بر ثانیه بزرگ تر از مقادیر معمول 
مي باشد، به این دلیل انتخاب شده است که تجزیه و تحلیل رابطه دوم 

) را ممکن سازد.  125wR > 500pR( و یا  > مک کورکودل 
از آنجا که هم بسته یا غیرهم بسته بودن اطالعات ورودي در روابط 
مختلف، مي تواند بر نتایج تأثیرگذار باشد، در ابتدا، تجزیه و تحلیل 
عدم قطعیت با توجه به روش هاي برآورد نقطه اي هار و روش برآورد 
مرتبه اول تغییرات براي دوحالت هم بسته وغیرهم بسته  بودن عاملها 
صورت گرفت. این روش ها نشان دادند که رابطه مک کورکودل و 
عاملها  بودن  هم بسته  از  تأثیر  بیشترین  که  است  رابطه اي  همکاران 
را مي پذیرد. این امر به ویژه در سرعت هاي پایین تر اثرات خود را 
بیشتر نشان مي دهد. در این حالت، بیشترین تغییر در ضریب تغییرات 
بر  متر  گرادیان هیدرولیکي، مشاهده شده در سرعت جریان 0/02 
ثانیه به میزان 0/07 به دست آمد. همچنین، این روش ها نشان دادند 
هم بسته  از  را  تأثیر  کمترین  که  است  رابطه اي  استیفنسن  رابطه  که 
به  حالت  این  در  یعني  دارد.  مستتر  خود  در  مؤثر  عامل های  بودن 
طور عملي تغییر محسوسي در ضریب تغییرات گرادیان هیدرولیکي 
عاملها  بودن  غیرهم بسته  و  بودن  هم بسته  حالت  بین  شده  محاسبه 
و  امرتجزیه  در  که  مي دهد  نشان  توضیحات  این  نگردید.  مشاهده 
تحلیل ها مي توان عامل های ورودي روابط مختلف را غیرهم بسته در 
نظر گرفت. لذا، در ادامه محاسبات و نتایج استخراج شده با فرض 

غیرهم بسته بودن عاملها مي باشند.
و  مواد  بخش  در  هار  نقطه اي  برآورد  روش  محاسباتي  مراحل 
روش ها آمده است. همان طور که این مراحل نشان مي دهند، آخرین 
هار  نقطه اي  برآورد  روش  به  عدم قطعیت  تحلیل  و  تجزیه  مرحله 

محاسبه مقادیر میانگین و واریانس گرادیان هیدرولیکي خروجي از 
مي باشد.   )22( و   )21(  ،)20( روابط  براساس  مطالعه  مورد  روابط 
روش  به  عدم قطعیت  تحلیل  و  تجزیه  محاسبات  از  حاصل  نتایج 

برآورد نقطه اي هار در جدول )2( ارائه شده است.
عدم قطعیت  تحلیل  و  تجزیه   روش هاي  بخش  در  که  همان گونه 
برآورد  به روش  عدم قطعیت  تحلیل  و  تجزیه  شد،  داده  توضیح 
مطالعه  رابطه مورد  تیلور  تحلیل بسط سري  بر  تغییرات  اول  مرتبه 
روابط  از  مشتق گیري  به  نیاز  عمل  این  انجام  در  مي باشد.  استوار 
مختلف تجربي برحسب متغیرها مي باشد، که این مشتق ها به صورت 
صریح محاسبه گردیدند. در این روش، با استفاده از روابط )13( و 
)14( مقادیر میانگین و واریانس گرادیان هیدرولیکي حاصل از هر 
معادله قابل محاسبه مي باشند. در جدول )3( نتایج تجزیه و تحلیل 
روابط  کلیه  براي  تغییرات،  اول  مرتبه  برآورد  به روش  عدم قطعیت 

مورد مطالعه ارائه شده است.
با نمونه گیري مربع التین، پس  در روش شبیه سازي مونت کارلو 
از انجام محاسبات و برازش توزیع هاي آماري مختلف بر اطالعات 
و  اسمیرنف  ـ  کولموگرف  برازش  نکویي  آزمون   انجام  و  ورودي 
توزیع  tK n و  کم ترین مجموع مربعات اختالف، براي عامل های 
15d توزیع هاي لگاریتم نرمال و براي  d و لگاریتم پیرسون، براي 

0 توزیع نرمال، برازش بهتري از خود نشان دادند. , ,e ef f rα
روش  به وسیله  ورودي،  عامل های  بودن  غیرهم بسته  فرض  با 
شبیه سازي مونت کارلو و با توجه به توزیع آماري انتخابي تعداد 100 
عدد داده براي هر یک از عامل های ورودي تولید گردید. سپس، با 
استفاده از روش نمونه گیري مربع التین براي هر عامل مورد مطالعه 
انتخاب  یکسان  فاصله   با  بازه  ده  از  تصادفي  به صورت  نمونه   10

گردیدند و محاسبات مربوطه بر اساس این اطالعات انجام  شد.
پس از تهیه اطالعات ورودي روابط مورد مطالعه، مقدار گرادیان 
مطالعه،  مورد  روابط  از  متفاوت  اجراي   10 مبناي  بر  هیدرولیکي 
محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عدم قطعیت به روش 
شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین در جدول )4( ارائه 

شده است.

تجزیه و تحلیل حساسیت
روش برآورد مرتبه اول تغییرات

چنانکه بیان گردید، براي حالتي که عامل های ورودي غیر هم بسته 
عامل های  از  )25( سهم هریک  رابطه  از  استفاده  با  مي توان  باشند، 
یک  خروجي  عامل  برروي  شده  ایجاد  عدم قطعیت  بر  را  ورودي 
رابطه  از  استفاده  با  ابتدا  منظور،  بدین  نمود.  محاسبه  ریاضي  مدل 
)26( ضریب حساسیت هر عامل ورودي براي روابط مورد مطالعه 
محاسبه گردید. الزم به یادآوري مي باشد که مخرج کسر رابطه )25( 
واریانس گرادیان هیدرولیکي حاصل از روابط مورد مطالعه در حالت 
غیر هم بسته بودن عامل های ورودي آنها مي باشد که مي توان آن را با 

استفاده از رابطه )15( محاسبه نمود.
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جدول 2 - نتایج تجزیه وتحلیل عدم قطعیت به روش برآورد نقطه اي هار
ویلکینزآدلاستیفنسنمک کورکودل وهمکاران

( )m
sV0/020/150/320/020/150/320/020/150/320/020/150/32

[ ]E i0/1124/1825/90/0913/8316/960/135/14522/610/1546/3825/83

[ ]Var i0/0010/56438/10/00030/4398/350/0011/0118/270/0011/5124/92

[ ]CV i0/230/180/240/20/170/170/250/20/190/190/190/19

جدول 3- نتایج تجزیه و تحلیل عدم قطعیت به روش برآورد مرتبه اول تغییرات
ویلکینزآدلاستیفنسنمک کورکودل وهمکاران

( )m
sV0/020/150/320/020/150/320/020/150/320/020/150/32

[ ]E i0/1084/09624/930/0893/7616/670/1234/9721/860/1506/2425/36

[ ]Var i0/0010/47830/120/00030/377/120/0010/85515/580/0011/37622/70

[ ]CV i0/220/170/220/180/160/160/230/190/180/190/190/19

جدول4 - نتایج تجزیه و تحلیل عدم قطعیت به روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین
ویلکینزآدلاستیفنسنمک کورکودل وهمکاران

( )m
sV0/020/150/320/020/150/320/020/150/320/020/150/32

[ ]E i0/1244/51428/4060/0974/12218/2580/1505/76025/2090/1717/11928/919

[ ]Var i0/0021/22682/5880/0010/77214/8130/0021/51427/2580/0023/75761/997

[ ]CV i0/310/250/320/240/210/210/270/210/210/270/270/27

با  مونت کارلو  شبیه سازي  و  هار  نقطه اي  برآورد  روش هاي 
نمونه گیري مربع التین

با توجه به مطالب ارائه شده در بخش مواد و روش ها، مي توان 
بر عدم قطعیت خروجي روابط مورد  تأثیر عامل های ورودي  میزان 
برآورد  روش  به  عدم قطعیت  وتحلیل  تجزیه  بحث  در  را  مطالعه 
متغیرهاي  که  حالتي  در  منظور،  این  به  نمود.  محاسبه  هار  نقطه اي 
بین  چندگانه  خطي  رابطه  یک  مي توان  باشند،  غیرهم بسته  ورودي 
) و متغیرهاي ورودي تصادفي در شکل  )i i i∗ = - متغیر خروجي
عنوان  به  نمود.  برقرار   )

d

d dd
σ∗

 -
= 

 
نمونه  به عنوان   ( آن ها  بي بعد 

زیر  به صورت  چندگانه  همبستگي خطي  رابطه  آدل  رابطه  در  مثال 
ظاهر مي گردد.

0 1 2 15i a a n a d∗ ∗ ∗= + +                                       )29(
15d که در بحث تجزیه و تحلیل عدم قطعیت  مقادیر مختلف n و 

با این روش ها مورد نیاز هستند، در ساخت این معادله مورد استفاده 
قرار مي گیرند. مطابق رابطه )29(، ضرایب این رابطه همبستگیي   خطي 
چندگانه،  تغییر در خروجي به ازاء تغییر به اندازه یک انحراف معیار 
در عامل ورودي مرتبط با هریک از ضرایب را نشان مي دهند. مقدار 
عامل  اهمیت  میزان  از  حکایت  عملي  طور  به  این ضرایب  عددي 

مورد نظر مي نماید.
 )29( رابطه  در  متغیرها  تک  تک  نمودن  اضافه  با  در صورتي که 
) به  مقدار یک نزدیک شود، رابطه خطي یادشده  )2R ضریب تعیین
ابتدا مي توان مجموع مربعات  در بین متغیرها صادق است. لذا، در 
2R مربوطه را  ) مربوط به رابطه )29( به  همراه  )SSR همبستگي 
آماري  نرم افزارهاي  یا  و   Excel نرم افزار در  کار  این  نمود.  تعیین 
لیست  از  را   15d ∗ متغیر  مي توان  بعدي  گام  در  است.  انجام  قابل 
متغیرهاي مستقل همبستگیي حذف نمود و با انجام مجدد عملیات 
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SSR جدید  SSR جدید را محاسبه نمود. تفاوت همبستگیي مقدار
SSR نشان مي دهد.  15d را در افزایش  SSR رابطه )29( سهم  با
با ادامه این مراحل تجزیه و تحلیل واریانس مي توان سهم هر یک 
SSR محاسبه نمود. الزم به توضیح است  از عاملها را در افزایش 
که در صورتي که متغیرها مستقل باشند، ترتیب بررسي آن ها تأثیري 
بر نتایج نخواهد داشت. در نهایت با استفاده از رابطه )28( مي توان 
روابط  عامل خروجي  بر عدم قطعیت  عامل ورودي  تأثیر هر  میزان 
مورد مطالعه را محاسبه نمود. محاسبات مربوط به روش شبیه سازي 
مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین همانند روش برآورد نقطه اي 
هار مي باشد با این  تفاوت  که اطالعات شبیه سازي شده دراین  روش 

 در ساخت رابطه )29( به کارگرفته  مي شوند.
تغییرات  اول  مرتبه  برآورد  روش  مي شود،  مشاهده  همان طورکه  
مونت کارلو  شبیه سازي  و  هار  روش هاي  و  نقطه اي  یک حساسیت 
محدوده  در  را  سراسري  حساسیت  یک  التین  مربع  نمونه گیري  با 
 )7(  ،)6(  ،)5( جداول  مي نمایند.  مطرح  آماري  متغیرهاي  تغییرات 
در  مطالعه  مورد  براي روابط  را  این مرحله  نتایج محاسبات   )8( و 

سرعت 0/15 متر بر ثانیه ارائه مي دهند.
گرچه استفاده از هریک از روش هاي تجزیه و تحلیل عدم قطعیت 
بستگي به اطالعات در دسترس و نیز چگونگي رابطه ریاضي حاکم 
در بین متغیرها دارد، هر یک از روش ها از ویژگي خاصي برخوردارند. 
نتایج حاصل از اعمال این روش ها در جداول )2(، )3(، )4(، )5(، 
)6(، )7( و )8( گزارش شده اند. این جداول داراي اطالعاتي هستند 
که مي توان نتایج فشرده ادامه را از آن ها استخراج نمود. از بندهاي 
عدم قطعیت  روش هاي  عملکرد  اول  بند  سه  زیر،  نتایج  دوازده گانه 
را در مطالعه حاضر نشان مي دهند. بندهاي 4 الي 7 نتایج مربوط به 
عدم قطعیت روابط هیدرولیکي مورد بررسي را ارائه مي کنند و پنج 

بند دیگر به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حساسیت مي پردازند.

روابط  از  حاصل  هیدرولیکي  گرادیان  تغییرات  ضریب  اگر   -1
روش  شود،  گرفته  نظر  در  عدم قطعیت  معیار  به عنوان  مختلف، 
برآورد  روش  التین،  مربع  نمونه گیري  با  مونت کارلو  شبیه سازي 
بیشترین  به ترتیب  تغییرات  اول  مرتبه  برآورد  و روش  هار  نقطه اي 
نمونه،  به عنوان  مي دهند.  نشان  را  محاسباتي  عدم قطعیت  میزان 
و  مک کورکودل  رابطه  براي  ثانیه  بر  متر   0/15 جریان  سرعت  در 
همکاران، ضریب تغییرات گرادیان هیدرولیکي محاسبه شده توسط 

روش هاي یادشده به ترتیب 0/25، 0/18 و 0/17 مي باشد.
2- تفاوت محسوسي بین نتایج حاصل از روش برآورد مرتبه اول 
برآورد میزان عدم قطعیت  نقطه اي هار در  برآورد  تغییرات و روش 
روش  از  حاصل  نتایج  نمي گردد.  مشاهده  هیدرولیکي  گرادیان 
شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین با نتایج حاصل از 

دیگر روش ها تفاوت قابل توجهي دارد.
3- در برآورد مقدار متوسط گرادیان هیدرولیکي، روش شبیه سازي 
مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین، روش برآورد نقطه اي هار و 
روش برآورد مرتبه اول تغییرات به  ترتیب بیشترین مقادیر را ارائه 
رابطه  براي  ثانیه  بر  متر  نمونه در سرعت 0/15  به  عنوان  مي دهند. 
مي باشند.   3/76 و   3/83  ،4/12 به ترتیب  برآوردها  این  استیفنسن، 
این نکته مي تواند در امر طراحي در فضاي عدم قطعیت مورد استفاده 

طراحان قرار گیرد.
4- با توجه به اطالعات آزمایشگاهي استخراج شده، از بین روابط 
همکاران  و  رابطه مک کورکودل  مطالعه،  مورد  مختلف  هیدرولیکي 
کمترین  داراي  استیفنسن  رابطه  و  عدم قطعیت  بیشترین  داراي 
عدم قطعیت در محاسبه گرادیان هیدرولیکي مي باشند. به عنوان نمونه 
در سرعت 0/15 متر بر ثانیه، ضریب تغییرات گرادیان هیدرولیکي در 
روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین با استفاده از 
روابط مک کورکودل و همکاران و استیفنسن به ترتیب 0/25 و 0/21 
مي باشند. در روش برآورد مرتبه اول تغییرات این اعداد به ترتیب 
0/17 و 0/16 مي باشند. روابط آدل و ویلکینز در سرعت هاي کم و 
زیاد عملکرد متفاوتي از خود نشان مي دهند که تعیین جایگاه آن ها 

جدول 5- سهم هر عامل ورودي بر عدم قطعیت گرادیان 
هیدرولیکي در رابطه مک کو رکودل و همکاران

)سرعت 0/15 متربرثانیه(

nCdCCα

FOVE0/350/640/01
HPE0/150/510/31

MCLHS0/440/500/0
FOVE روش برآورد مرتبه اول تغییرات، HPE روش برآورد نقطه اي هار، 

MCLHS روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین

جدول 6- سهم هر عامل ورودي بر عدم قطعیت گرادیان 
هیدرولیکي در رابطه استیفنسن )سرعت 0/15 متر بر ثانیه(

nCdC
tKC

FOVE0/270/640/0
HPE0/540/160/27

MCLHS0/350/580/02

جدول 7- سهم هر عامل ورودي بر عدم قطعیت گرادیان 
هیدرولیکي در رابطه آدل )سرعت 0/15 متر بر ثانیه(

nC
15dC

FOVE0/250/75
HPE0/900/09

MCLHS0/440/53

جدول 8- سهم هر عامل ورودي بر عدم قطعیت گرادیان 
هیدرولیکي در رابطه ویلکینز )سرعت 0/15 متر بر ثانیه(

 
nCdC

er
C

FOVE0/610/390/01
HPE0/780/020/18

MCLHS0/640/320/0
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را در این بین مشکل مي کند.
5- براساس روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین، 
به طور متوسط، میزان عدم قطعیت در محاسبه گرادیان هیدرولیکي با 
استفاده از روابط استیفنسن، آدل، ویلکینز و مک کورکودل و همکاران 

به ترتیب برابر 0/22، 0/23، 0/27 و 0/29 مي باشد.
6- محاسبات نشان مي دهد که براي روابط مختلف داراي ساختار 
فورشهایمر، با افزایش سرعت، میزان عدم قطعیت در محاسبه گرادیان 
عبارت دوم  اثر گذاري  به دلیل  امر  این  هیدرولیکي کاهش مي یابد. 
مي باشد  فورشهایمر  ساختار  با  معادالت  در  سرعت(  دوم  )توان 
این  برخوردار است. علت عدم مشاهده  از عدم قطعیت کمتري  که 
و  مک کورکودل  رابطه  از  استفاده  از  حاصل  نتایج  در  نتیجه گیري 
همکاران این است که در روابط پیشنهادي آن ها دو معادله متفاوت 
براي سرعت هاي کم و زیاد مورد استفاده قرار مي گیرد. رابطه ویلکینز 
سرعت هاي  در  عبارت(  یک  )داراي  مي باشد  تواني  رابطه  یک  که 

مختلف از میزان عدم قطعیت یکساني برخوردار است.
آهنگ  با  عدم قطعیت  مقدار  در  کاهش  سرعت،  افزایش  با   -7

کندتري صورت مي گیرد و در نهایت به مقدار ثابتي میل مي نماید. 
انجام  حساسیت  تحلیل  و  تجزیه  روش هاي  با  رابطه  در   -8
شده، نتایج حاصل از دو روش برآورد مرتبه اول تغییرات و روش 
با مرتبه  با نمونه گیري مربع التین در رابطه  شبیه سازي مونت کارلو 
اهمیت عاملها نزدیک به یکدیگر مي باشد. روش برآورد نقطه اي هار 
نتایج متفاوت تري ارائه مي دهد. این رفتار متفاوت مربوط به تعداد 
اطالعاتي است که در محاسبات همبستگي چندگانه خطي به منظور 
تعیین سهم عاملها مورد استفاده قرار گرفته است. علیرغم نزدیکي 
مونت کارلو  شبیه سازي  روش  که  گردید  متذکر  باید  یادشده،  نتایج 
از یک دیدگاه کلي و سراسري و روش  نمونه گیري مربع التین  با 
برآورد مرتبه اول تغییرات از یک دیدگاه موضعي در تجزیه و تحلیل 

حساسیت برخوردار مي باشند.
با توجه به آنچه در بند 8 ذکر گردید، در ادامه، نتایج حاصل از 
با  مونت کارلو  شبیه سازي  روش هاي  به  تحلیل حساسیت  و  تجزیه 
نمونه گیري مربع التین و برآورد مرتبه اول تغییرات، در نتیجه گیري 

مورد استفاده قرار مي گیرند.
رابطه  در  که  نشان مي دهد  تحلیل حساسیت  و  تجزیه  نتایج   -9
اهمیت  از  به ترتیب   n و   d عامل های  همکاران،  و  مک کورکودل 
با  مونت کارلو  شبیه سازي  روش  مبناي  بر  برخوردارند.  بیشتري 
سهم d در  ثانیه،  بر  متر   0/15 سرعت  در  التین  مربع  نمونه گیري 
و  درصد  محاسبه شده حدود 50  هیدرولیکي  گرادیان  عدم قطعیت 
برآورد  n حدود 44 درصد مي باشد. در حالتي که در روش  سهم 
مرتبه اول تغییرات این سهم ها به ترتیب 64 و 35 درصد مي باشند. 
الزم به توضیح است که این درصدها در سرعت هاي مختلف تفاوت 

محسوسي ندارند و نتیجه گیري را تغییر نمي دهند.
10- نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت نشان مي دهد که در رابطه 
استیفنسن، عامل های d و n به ترتیب از اهمیت بیشتري برخوردارند. 

بر مبناي روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین، در 
سرعت 0/15 متر بر ثانیه، سهم d در عدم قطعیت گرادیان هیدرولیکي 
محاسبه شده حدود 59 درصد و سهم n  حدود 35 درصد مي باشد. 
در حالي که در روش برآورد مرتبه اول تغییرات این سهم ها به ترتیب 

66 و 27 درصد مي باشند.
11- نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت نشان مي دهد که در رابطه 
n به ترتیب از اهمیت بیشتري برخوردارند.  15d و  آدل، عامل های
التین  مربع  نمونه گیري  با  مونت کارلو  شبیه سازي  روش  مبناي  بر 
گرادیان  عدم قطعیت  در   15d سهم  ثانیه،  بر  متر   0/15 سرعت  در 
 4 حدود   n سهم  و  درصد   53 حدود  شده  محاسبه  هیدرولیکي 
درصد مي باشد. در حالي که در روش برآورد مرتبه اول تغییرات این 

سهم ها به ترتیب 75 و 25 درصد مي باشند.
12- نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت نشان مي دهد که در رابطه 
d به ترتیب از اهمیت بیشتري برخوردارند.  n و ویلکینز، عامل های
بر مبناي روش شبیه سازي مونت کارلو با نمونه گیري مربع التین در 
n در عدم قطعیت گرادیان هیدرولیکي  سرعت 0/15 متر بر ثانیه سهم 
d حدود 32 درصد مي باشد.  محاسبه شده حدود 64 درصد و سهم 
در حالي که در روش برآورد مرتبه اول تغییرات این سهم ها به ترتیب 

61 و 39 درصد مي باشند.

نتيجه گيري كلي
برآورد  در  تغییرات  ضریب  که  مي دهد  نشان  حاضر  پژوهش 
دیگر  روابط  از  کمتر  استیفنسن  رابطه  توسط  هیدرولیکي  گرادیان 
مي باشد. نتایج ارائه شده در ]6[ نیز نشان مي دهد که میزان دقت روابط 
مک کورکودل و همکاران و استیفنسن در برآورد گرادیان هیدرولیکي 
تا حدودي یکسان و بهتر از روابط  دیگر مي باشد. با توجه به  مجموع 
این نتایج، استفاده از رابطه استیفنسن در طراحي هاي مهندسي مرتبط 
توصیه مي گردد. نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت مبین این است که 
اندازه متوسط مصالح، در مقایسه با تخلخل و فاکتور اصطکاک مرتبط 
با شکل و زبري دانه ها، سهم بیشتري در عدم قطعیت کلي گرادیان 
به  این رابطه  از  لذا، مي بایست در هنگام استفاده  هیدرولیکي دارد. 

برآورد دقیق اندازه متوسط مصالح توجه نمود.
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