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 عدم قطعيت ناليزآ  درLHSکارلو وروش  سازي مونت مقايسه روش شبيه
 نازلوموردي سد  مطالعه: برآورد حجم رسوب مخازن 

     
   ارشد سازه هاي آبيس، کارشنا*مهسا واعظ تهراني

  هاي آبي، دانشگاه تربيت مدرس جمال محمد ولي ساماني، دانشيار گروه سازه
  اروميههاي آبي، دانشگاه  زه گروه سااستاديار، مجيد منتصري

   mahsa_vaeztehrani@yahoo.com.au:پست الكترونيكي ،۰۲۱۲۲۰۴۹۶۹۹تلفن*
 

  چکيده
. برآورد حجم رسوب ورودي به مخازن سدها از ضرورت هاي طراحي و مديريت تأسيسات آبي مي باشد       

واره اين روش ها به دليل هاي تجربي و رياضي مختلفي جهت برآورد حجم رسوب موجود است اما هم روش
عوامل مختلف مؤثر در پديده رسوبگذاري و وجود فرآيند تصادفی در آنها داراي قطعيت نبوده وموجبات 

 می تواند در اين راستا تحليل عدم قطعيت. شكست پروژه يا استفاده از ضرايب اطمينان باال را فراهم مي كند
 ايجاد کرده و شناختي راجع به سهم هركدام از پارامترهاي درك درستي از نقش عوامل تأثير گذار بر پديده

دراين تحقيق، جهت برآورد دبي رسوب ورودي به  .ورودي برخطاي ظاهر شده در مدل خروجي ارايه دهد
 مورد  تپيك در رودخانه نازلو با استفاده از آمار ايستگاه1981) ( FAOتعديل ضريب  با )USBR(1987 سد، روش

 و وزن مخصوص )۱۹۵۳(از روش برون همچنين براي محاسبه راندمان تله اندازي. فته استاستفاده قرار گر
 و (MCS)كارلو سازي مونت در بحث عدم قطعيت، دو روش شبيه  .استفاده شده است)۱۹۵۳(يلرمذرات از روش 

LHS  از بهره  سال بعد ۴۵ و ۳۰، ۱۵(جهت تعيين ميزان عدم قطعيت رسوبات متراكم شده مخزن در طول زمان
بدين طريق كه به دليل حجم . مورد بررسي قرار گرفت و تر كدر کل دوره آماری و دوره آماری خش) برداری

سي سهم هر پارامتر ر نوشته شده، براي برFORTRANتوسط نگارنده به زبان   وتریي کامپبرنامهباالي محاسبات 
عالوه آناليز ه  ب.تفاده قرار گرفته استدر عدم قطعيت كلي حجم رسوب و محاسبه عدم قطعيت كلي مورد اس

در اين مطالعه  .حساسيت براي تعيين اهميت فاكتور هاي مختلف عدم قطعيت رسوبات مخزن انجام گرفته است
تراکمی در منطقه آذربايجان غربي مورد بررسي قرار گرفته و عدم قطعيت رسوبات  نازلوسيستم مخزن ذخيره 

در دو دوره عيت به طور جداگانه و در مجموع روي رسوبات تجمعي مخزن مخزن و تأثير هر فاكتور عدم قط
نتايج نشان ميدهد دبي ساليانه جريان و بار رسوب از مهمترين فاكتور هاي . به دست آمده استآماری ذکر شده 

 LHS در مورد مخزن رودخانه نازلو با روش .می باشندتعيين كننده عدم قطعيت حجم رسوبات ساالنه مخزن 
در دوره آماري خشك و تر مي باشد؛ كه اين اعداد در % ٧/٤١در كل دوره آماري و %  ٥/٤١دم قطعيت كلي ع

  .براي حجم رسوبات متراكم شده مخزن مي باشد% ٨/٣٣و % ١/٣٢روش مونت كارلو به ترتيب  
    .LHS وش ر،(MCS)كارلو مونتروش ، عدم قطعيت، USBR ،FAOحجم رسوب، :  واژه هاكليد

  دمهمق -۱
به كميت  در شناخت وکی از مشکالت اصلی در طراحی های مهندسی و به خصوص بخش آب آن، ناتواني ي      

می  پديده نيمربوط به اتحليل عدم قطعيت  تجزيه ون راستايدر ا . باشد ميمربوط حاكم بر فرآيندهاي  دن متغيرهايدرآور
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مسايل از جمله رسوبگذاري مخازن  . را ايجاد كندها گذار برآنعوامل تأثيرت يتواند راهگشا بوده و درک درستی از اهم
حجم انتقال رسوب، عواملی مانند . تی متفاوت می باشديريعی و مديندهای طبيمهم در طراحی سدها است که متأثر از فرآ

 رات دبيي بهره برداري از مخزن، شكل هندسي مخزن و تغي راندمان تله اندازی،نوع رسوب، نحوة ته نشيني رسوبات،
قطعيت   داراي عدم خود رسوبگذاري مخزن نيز،باشند و بالطبع قطعيت مي  تمامي داراي عدمل هستند کهين قبي از ارودخانه 

هايي كه در باال ذكر شد، بكار ميروند   مدل يا معادالتي هم كه براي تخمين برخي از كميتن عواملي بر اعالوه. خواهد بود
جهت به کميت . رود، داراي جوابهايي با قطعيت كامل نيستند  در مخزن بكار مي رسوبحجمو نيز مدلي كه براي تخمين 

به طور  (MCS) روش شبيه سازي مونت كارلو که از بين آن ها وجود داردروش های متعددی ، قطعيت  عدمدر آوردن
كه در  می باشد LHSيت روش  از روش های ديگر محاسبه عدم قطع.قرار گرفته است  مورد استفاده در منابع آبگسترده

اين روش نمونه ها واجراهاي كامپيوتري كمتري نياز است تا بتوان به درجه اي از دقت كه قابل مقايسه با نمونه گيري ساده 
روش مونت كارلو يك روش جامع وقابل اعتماد است كه در تحقيقات . تصادفي از پارامترهاي ورودي باشد دست يافت 

 مي توان عالوه بر محاسبه LHSدر روش مونت كارلو و روش . وش ها مورد استفاده قرار مي گيردبراي مقايسه ساير ر
عدم قطعيت كلي، تأثيرعدم قطعيت هر پارامتر يا تأثير تركيب پارامترها را در عدم قطعيت كلي مورد بررسي قرار داد، با اين 

به مي توان فوق  با دو روشرهاي انجام يافته از كا.مورد تياز است LHSتفاوت كه حجم محاسبات كمتري در روش 
ز عدم قطعيت فرمولهاي انتقال رسوب اينشتين و يانگ از يجهت آنال Deng  (1996) وYeh .ر اشاره کرديموارد ز

را  LHS و روش  روش شبيه سازي مونت كارلو ، )FOVE(روشهای تخمين نقطه اي هار، تخمين مرتبه اول تغييرات
و نتايج روش  آناليز ) FOVEروش (جه گرفتند كه تفاوت زيادي بين نتايج آناليز عدم قطعيت موضعي ياستفاده کرده و نت

 عدم قطعیت رسوب  در تخمينSalas (1999)، ديده نمي شود) LHS ومونت كارلو روش (عدم قطعيت كلي 
٪  به دست ۳۶عیت کلی را تحكيمي درمخزن سد کنی در کلرادو روش مونت کارلو را مورد استفاده قرار داد و عدم قط

براي محاسبه عدم قطعيت در مدلسازي كيفيت آب، روش مونت  و همکاران  (2002)و همکاران Rui Zou ،آورد
 روش ۵مطالعه مقايسه اي را با  Chie Yen (2003 ) و Lian ،كارلو را كه با شبكه عصبي حل شده، را پيشنهاد كردند

نتايج نشان . ت کارلو و رزنبالت بر روي ظرفيت عبور سيل از كالورت انجام دادندآناليز عدم قطعيت از جمله روش هار،مون
 Hosseini داده است كه اكثر روش هاي محاسباتي از روش شبيه سازي مونت كارلو ساده تر بوده و قابل استفاده هستند،

 ط جريان در محيط متخلخليت روابعدم قطعز يک سد پاره سنگی آنالي با استفاده از داده های )١٣٨٢(و سليماني2000) (
 .انجام داد  FOVE و LHSرا با سه روش هار، 

 شبيه سازي  های روشبا استفاده ازرسوبگذاري ساليانه مخزن  تجمعی قطعيت حجم عدمسه يق مقاين تحقيهدف از ا      
اهميت نسبي   و حساسيت آناليزبه عالوه . می باشدماري خشك و تر آماري و دوره آدر كل دوره  LHS مونت كارلو و

 بکار نازلوسد ن منظور آمار و اطالعات يابی قرار گرفت و بديمورد ارز  كليهاي ورودي تصادفي بر عدم قطعيت داده
  .گرفته شد

  مواد و روش ها -۲
  منطقه مطالعاتی -۲-۱
پيک واقع شده است، اين محل احداث سدمخزنی نازلو برروی رودخانه نازلوچای در نزديکی های ايستگاه هيدرومتری ت   

داراي آمارغلظت رسوب معلق از ايستگاه تپيك .  ميليون متر مكعب مي باشد٢٥ وحجم مرده ١٤٥سد خاكي با حجم مفيد 
شن % ۴۴/۳۲بستر رودخانه داراي .  مي باشد۱۳۷۸ -۱۳۷۹ تا سال ۱۳۲۹ -۳۰ و آمار دبي جريان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۴۳سال 

مشخصات آمار برداشت شده دبي رسوب در ايستگاه هيدرومتري تپيك . رس مي باشد% ۷۲/۲۰سيلت و % ۸۴/۴۶و ماسه،
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نشان ) ١(شامل تعداد نمونه، حدود غلظت بار معلق ودبي هاي همزمان مي باشد كه مشخصات آمار برداشت شده در جدول
  .د مخزني نازلو استفاده مي شودآمار اين ايستگاه به عنوان ايستگاه مبنا جهت برآوردهاي هيدرولوژيكي س. داده شده است

مشخصات آمار برداشت شده ايستگاه هيدرومتري تپيك: )١ (جدول  

تعداد نمونه برداشت شده  نام ايستگاه
 رسوب

 

دبي متناظر با  حداكثر رسوب
 حداكثر رسوب

تاريخ نمونه 
 برداري

حداقل 
 رسوب

دبي متناظر 
با حداقل 
 رسوب

تاريخ نمونه 
 برداري

۲۳/۳۲۳۷۸۲ ۴۹۸ تپيك  ۴۸/۲۵۱  ۱۲/۱/۷۳  ۱۶/۱  ۳۸/۰  ۱۵/۷/۶۴  
  تخمين جرم و حجم رسوب تجمعي ساليانه مخزن -۲-۲

برآورد سرعت كاهش حجم سد، پارامترهاي رسوبي كه شامل مقدار رسوب ورودي، راندمان تله اندازي و وزن  جهت    
  .حجمي رسوبات ته نشين شده مي باشد، برآوردگرديده است

ر يمطابق معادله ز روزانه رسوب  نجهس-بار رسوب روزانه از منحني ساليانه،وب برای تخمين بار رس    
  :برآورد شده است

)١(               
)٢(                                                                                                                                                     2

2
b

WB QaQ =  
sm(دبي جريان = WQ در آن  كه /3(،SQ = معلقدبي رسوب ) dayton ضرايب = 2b و 1a ،1b،2aو) /

tBtSt رابطه زا )t)tQT  متوسط كل رسوب ورودي در سالدر ادامه .رگرسيوني می باشد QQQT دست ه ب =+
 FAO  تعديل ضريب با استفاده از )USBR )1987 که جهت تخمين حجم رسوب ساليانه وکل رسوب از روش آيد مي
با اندازي  ندمان تلهراابتدا نشين شده در مخزن  دار رسوب تهمقق برای محاسبه ين تحقيادر    .مورد بررسی واقع شد )1981(

  :بدست آمد )Brune) 1953استفاده از رابطه 
)٣(                                ( ){ }2

11033 /log ttt IWCbaTE −+=  
 و                      tدر شروع سال) ( m3 حجم مفيد مخزن = t ، 1−tCدر سال(%) اندازي راندمان تله= tTE:كه در آن

QWt ٥٣٦/٣١*١٠٦= tIWو  a3 و b3 = 1953(ضرائب رگرسيون مي باشند, Brune( . اندازي  كل بار رسوب تلهسپس
  :دست آمد بtدر سال مشخص ) RSL(شده در مخزن

)٤(                                        tTE×= tt 3.65QTRSL  
  :باخواهد بود  سال برابر tبعد از ) تن(باشد و رسوب تجمعي در مخزن   بر حسب تن مي RSL   كه 
)٥(                               ,          t = 1,2,…tt RSLARSL += −1tARSL       

 Miller (1953).گرددمی اندازي شد، در طول زمان تحكيم   رسوبات در مخزن تلهبعد از اينكه.  ARSL0=0كه 
  : داده استيهارا سال tفرمول زير را براي تعيين متوسط وزن مخصوص ذرات رسوبي ته نشين شده بعد از گذشت 

)٦( , t > 1             







−








−
+= 1ln

1
4343.01 t

t
tKWWt  

tW  = سوباتمتوسط وزن مخصوص ر)kg/m3 (  بعد ازt 1 سال وW = وزن مخصوص اوليه رسوبات وK =  ثابت
 به دست آمده باشندكه از روي جداول برداري مخزن و اندازه رسوبات مي  توابعي از نحوة بهره1W  وK. تحكيم مي باشد

ها و  اي رسوبات مخلوط، يك ميانگين وزني از متوسط وزن مخصوصبر. )Miller,1953( به دست مي آيندلريتوسط م
  .هاي تحكيم به دست مي آيد ثابت
)٧(                        [ ])()()()()()(01.0 1111 sPsWmPmWcPcWW ++=  

1
1

b
WS QaQ =
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)٨(                       [ ])()()()()()(01.0 sPsKmPmKcPcKK ++=  
1)(: كه درآن cW ،)(1 mW ،)(1 sW =   ،وزن مخصوص اوليه)(cK،)(mKو )(sK =هاي تحكيم،  ثابت

)(cP،)(mPو)(sP =ماسه مي باشند و يب، درصد رس، اليبه ترت)Miller,1953( . متوسط وزن در مرحله بعد
 انهيم رسوب تجمعی سالزن به حج در مخARSL)(انهي سالجهت تبديل جرم رسوب تجمعي) tW(مخصوص رسوبات

(ARSV)رود بكار مي.  
)٩(                                                                    ttt WARSLARSV /1000=  

  :                                                  محاسبه کردان بصورت زير تو  را ميtحجم مفيد باقيمانده در مخزن در انتهاي سال و نهايتا 
)١٠(                                                                       tt ARSVCC −= 0  

  .)Salas, 1999(حجم مفيد اوليه مخزن مي باشد = 0C كه
  عدم قطعيت حجم رسوبات مخزن آناليز -۲-۳

 همراه با داده ها و مدل تجربي كه در قسمت قبل توضيح داده شد،بر اساس  رسوبگذاري مخازن قطعيت عدمآورد بر     
  :بندي كرد طبقهر ين پارامترها را می توان مطابق زيا. دارند، انجام گرفته است تصادفيت يکه ماه ييپارامترها
 ميروند  بكار وروديحني سنجه هاي رسوب ساليانه كه براي تخمين مقدار جريان رسوب ساليانهداده هاي مربوط به من -١

22 و ba,11 ازقبيل ضرائب رگرسيوني ,ba ييری صحرايرا از تعداد محدودی اندازه گيمربوط به معادله سنجه رسوب، ز 
که )sP)(وmP)(،cP)((درصد رس، الي و ماسه :  از قبيل نوع رسوبات وروديه هاي مربوط بهداد -۲ ه شده اند،يته
اندازي  داده هاي مربوط به معادله رگرسيون براي تخمين راندمان تله -۳  سالی به سال ديگر تغيير می کنند،از

33(مخازن ,ba  (ورودي به مخزنجريانتغييرات داده هاي مربوط به  -۴و )WQ.( 
   با استفاده از روش مونت کارلوآناليز عدم قطعيت حجم رسوبات مخزن-۲-۳-۱
در محاسبه عدم قطعيت به روش شبيه سازی مونت کارلو بر خالف روش های تحليلی اساس کار شبيه سازی پديده مورد    

 بار توسط ۱۰۰۰به تعداد ) داده های تصادفی( بدين منظور هر يک از پارامترهای ورودی . بار می باشد۱۰۰۰نظر به تعداد 
        حاصل  خروجی  تکرار۱۰۰۰ها در مدل مورد نظر روش های موجود توليد داده، شبيه سازی شده وبا قرار دادن آن 

. يت خروجی در نظر گرفته می شودسپس ضريب تغييرات پارامتر خروجی محاسبه و به عنوان معيار عدم قطع. می گردد
 شامل ک از پارامترهای ورودی کهي هر ع آماری بهين توزي بهترابتدابرای توليد هر پارامتر 
( ){ ( ) ( ) }WQspmpcpbababa ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ توزيع مناسب پارامتر ها با  . برازش داده می شود هستند332211
 استفاده از مدل وRSS و محاسبه معياريکنواختو  ، لوگ پيرسون،پيرسون، لوگ نرمال, برازش بين توزيع های نرمال

PPCCدر محاسبه عدم قطعيت حجم رسوب خروجی   .نشان داده شده است) ٢( در جدول  انتخاب شدند که نتايج مربوط
برای شبيه سازی .  آورده شده است۲-۲ر قسمت  عمر مفيد سد بوده و روند محاسبه آن دt است که در آن tCنهايی 
 سال در نظر گرفته شود، t=۳۰اگر. نياز استمورد  تکرار از پارامترهای ورودی t×۱۰۰۰ به تعداد tC تکرار از ۱۰۰۰

 داده به عنوان يك دسته و ۳۰سپس با داشتن هر   . داده خواهد بود٣٠٠٠٠د ياز به تولين تصادفي مورد نظربرای پارامترهای 
و tRSL، tARSL ، tARSV به آن اشاره شد، خروجي هاي تصادفي كه عبارتند از ۲-۲با تکرار مراحلی که در بخش 

tCداده تصادفي از ۳۰در انتهاي اين مرحله .  توليد مي شوند tRSLويك داده تصادفي از tARSL ، tARSV وtC 
شود  بار شبيه سازی می ١٠٠٠ سال، به تعداد ٣٠ن شده پس از ين مراحل حجم رسوب ته نشيكه با تکرار اخواهيم داشت 

عرب  ( تغييرات را به عنوان عدم قطعيت محاسبه نموديبمی توان ضر ، آن و انحراف معيارينانگيکه با محاسبه م
  .استمده  سال به دست آ٤٥ و ٣٠، ١٥ در اين مطالعه ميزان عدم قطعيت حجم رسوب ته نشين شده پس از ).۱۳۷۱مازاد،

   در سد نازلو در عدم قطعيت حجم رسوبورد نظرم پارامتر ۱۰توزيع هاي آماري منتخب براي  :)۲(جدول 
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تيفاکتور های عدم قطع  نوع توزيع انحراف معيار ميانگين 

1a  ٥٥٩/١٨  ٨١٧/٤  نرمال 

1a ٦٥١/١٠ دوره اي  ٣٠٢/٥  نرمال 

1b  ٩٥٧/١  ١٠٦/٠  لوگ نرمال سه پارامتري 

1b ١٥٦/٢  دوره اي  ٢٤٧/٠  لوگ نرمال سه پارامتري 

2a  ١٧٤/٥  ٥٠٨/٠  نرمال 

2a ٩٠٤/٤  دوره اي  ٣٦٥/٢  نرمال 

2b  ٣٧٢/١  ٠٣٩/٠  لوگ نرمال سه پارامتري 

2b ١١١/٢  دوره اي  ٢٣٧/٠  لوگ نرمال سه پارامتري 

3a  ٠٦٨/١٠٠  ٦٤٦/١  نرمال 

3b  ٣٥٩/١٣-  ٥٥٢/٠  نرمال 
)(cp  ٧٢/٢٠  يکنواخت — 
)(mp  ٨٤/٤٦  يکنواخت — 
)(sp  ٤٤/٣٢  يکنواخت — 

WQ  ۰۳۲/۱۳  ۱۰۸/۶ шلوگ پيرسون   
  : به طريق زير طبقه بندي شده است،تاثير فاكتورهاي عدم قطعيت مؤثر بر آن ARSVبه منظور آناليز عدم قطعيت    

C1-2( ثابت دبي ساالنه با پارامترهاي
1,,ˆ εσφµ and ( 

C2-ي بار بستر و رسوب معلق  رسوب ساالنه ورودي با عدم قطعيت در پارامترهاي منحني سنجه ها 

C3-منحني راندمان تله اندازي با عدم قطعيت در ضرايب رگرسيون  

C4-عدم قطعيت درصد هر نوع از رسوبات   
 LHS آناليز عدم قطعيت حجم رسوبات مخزن با استفاده از روش -٢ -۲-۳

د با اين تفاوت كه به تعداد  تمام مراحل روش فوق كه در روش مونت كارلو ذكر شد، تكرار مي شوLHSدر روش     
100×t تكرار از ساير پارامترهاي ديگر مورد نياز است؛ روش توليد ۱۰۰ تكرار از پارامتر هاي ورودي ساالنه نظير دبي و 

اي پس از اجرای برنامه بر LHSنتايج محاسبات عدم قطعيت به روش مونت كارلو و نمونه گيري  .داده نيز متفاوت است
  . براي سد نازلو براي كل دوره آماري و دوره خشك و تر آمده است٤ و ٣ سال در جداول ٤٥ و ٣٠، ١٥هر حالت بعد از 

   با روش مونت كارلو هر فاكتور گرفتن تأثير با در نظرARSVتحليل نتايج عدم قطعيت  :)٣(جدول
ولگيضريب چ ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين فاكتور هاي عدم قطعيت   

C1 ۲۲۵۴۸۶۳۳ ۵۶۴/۷۲۵۳۶۴۱  ۳۲۱/۰  ۹۶۵/۰  
C2 )كل دوره آماري (  ۱۲۶۵۴۳۸۹ ۳۲۴/۱۲۳۶۵۴۸  ۰۹۷/۰  ۲۳۴/۱-  

C2 )دوره آماري خشك و تر (  ۱۵۲۳۸۹۷۴ ۳۲۴/۱۸۹۵۴۲۶  ۱۲۴/۰  ۴۱۷/۰-  
C3 ۱۱۴۵۶۲۵۸ ۱۴۵/۲۵۴۷۸۹  ۰۲۲/۰  ۶۰۴/۰-  

  سال۱۵

C4 ۱۱۵۶۹۸۸۷ ۳۲۰/۱۴۴۶۲۶  ۰۱۲/۰  ۱۶۵/۱-  
C1 ۳۵۲۶۶۴۱۲ ۵۵۵/۱۰۳۶۲۵۶۵  ۲۹۴/۰  ۵۲۰/۰  

C2 )كل دوره آماري (  ۲۹۶۵۹۸۷۴ ۴۱۵/۳۴۱۲۶۶۱  ۱۱۵/۰  ۲۵۶/۱-  
C2 )دوره آماري خشك و تر (  ۳۹۶۵۸۷۸۹ ۹۵۰/۷۴۵۴۵۱۲  ۱۸۷/۰  ۶۰۸/۰-  

C3 ۳۰۲۵۴۷۸۵ ۸۵۴/۵۲۶۴۵۱  ۰۱۷/۰  ۶۲۳/۰-  

  سال۳۰

C4 ۲۸۵۶۳۲۴۷ ۶۵۷/۲۹۸۷۸۵  ۰۱/۰  ۰۴۵/۱-  
C1 ۵۱۶۶۶۸۴۵ ۵۴۹/۱۱۴۵۲۲۳۲  سال۴۵  ۲۲۱/۰  ۲۷۸/۰  
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C2 )كل دوره آماري (  ۵۰۹۸۷۶۲۳ ۵۲۴/۵۵۲۵۴۸۹  ۱۰۸/۰  ۵۲۴/۰-  
C2 )دوره آماري خشك و تر (  ۶۵۲۴۱۳۲۱ ۴۲۱/۱۰۲۴۳۶۹۸  ۱۵۷/۰  ۵۱۵/۰-  

C3 ۴۹۵۸۷۹۸۷ ۱۱۰/۷۶۲۵۴۱  ۰۱۵/۰  ۳۶۵/۰-  
C4 ۴۸۵۴۵۴۷۸ ۵۴۷/۳۲۶۴۷۱  ۰۰۷/۰  ۲۳۴/۱-  

  LHS با روش تأثير هر فاكتور با در نظر گرفتن ARSVتحليل نتايج عدم قطعيت  :)٤(جدول
 ضريب چولگي ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين فاكتور هاي عدم قطعيت 

C1 ۱۵۴۷۵۶۸۱ ۲۲۲/۶۰۴۴۹۶۱  ۴۱۵/۰  ۲۲۸/۱   سال۱۵ 
C2 )كل دوره آماري (  ۹۳۹۰۲۲۲ ۲۷۶/۸۲۱۱۷۸  ۰۸۷/۰  ۶۱۱/۱-  

C2 )دوره آماري خشك و تر (  ۱۱۸۱۱۹۷۲ ۸۲۰/۱۳۹۹۱۸۱  ۱۱۸/۰  ۳۰۳/۰-    
C3 ۹۴۹۸۰۲۷ ۷۱۳/۱۴۳۱۸۲  ۰۱۵/۰  ۵۰۹/۰-  

 C4 ۹۱۳۳۱۸۵ ۰۱۳/۶۴۰۸۸  ۰۰۷/۰  ۲۶۸/۱-  
C1 ۳۰۸۳۹۴۱۵ ۹۸۲/۸۸۴۰۰۸۹  ۲۸۷/۰  ۴۸۶/۰  

C2 )كل دوره آماري (  ۲۶۸۴۱۴۰۹ ۹۱۱/۲۲۳۹۴۳۹  ۰۸۳/۰  ۰۹۶/۱-  
C2 )دوره آماري خشك و تر (  ۳۵۲۰۲۵۳۱ ۳۰۱/۴۹۴۵۲۷۶  ۱۴۰/۰  ۵۵۹/۰-  

C3 ۲۷۰۰۳۰۶۲ ۴۸۰/۴۲۴۷۱۲  ۰۱۶/۰  ۴۹۷/۰-  

  سال۳۰

C4 ۲۵۹۹۵۸۴۸ ۷۵۰/۱۶۸۱۸۷  ۰۰۶/۰  ۲۷۰/۱-  
C1 ۴۶۸۴۳۰۱۸ ۹۴۶/۹۰۴۸۸۵۷  ۱۹۳/۰  ۱۱۶/۰  

C2 )كل دوره آماري (  ۴۶۱۶۶۳۵۵ ۸۶۹/۳۷۸۹۸۱۲  ۰۸۲/۰  ۸۵۸/۰-  
C2 )دوره آماري خشك و تر (  ۶۱۵۲۸۹۱۲ ۹۵۱/۹۲۰۶۲۲۳  ۱۵/۰  ۶۲۵/۰-  

C3 ۴۶۳۳۴۱۴۳ ۱۱۱/۷۴۸۵۹۴  ۰۱۶/۰  ۴۸۸/۰-  

  سال۴۵

C4 ۴۴۶۴۱۸۷۰ ۸۸۲/۲۷۳۰۵۳  ۰۰۶/۰  ۲۷۱/۱-  
پس از دبي جريان از بين عوامل .  دبي جريان ساليانه، بيشترين تأثير را در عدم قطعيت داردLHSدر سد نازلو با روش   

باال، دبي رسوب مؤثرترين عامل بر عدم قطعيت خروجي است كه البته اين عدم قطعيت در دوره آماري خشك و تر بيشتر 
  .اما با روش مونت كارلو هم همين نتايج ديده مي شود أثير مربوط به عدم قطعيت درصد رسوبات مي باشد،كمترين ت. است

در مرحله بعد .  عدم قطعيت را تا حدودي بيشتر از روش مونت كارلو نشان ميدهدLHSدر مقايسه مي توان گفت روش 
 LHSنتايج محاسبات به روش مونت كارلو و  و  با توجه به تاثير تركيب فاكتورهاي مختلف محاسبهARSVعدم قطعيت 

   . براي سد نازلو آمده است٨ و ٧، ٦، ٥ سال در جداول ٤٥ و ٣٠، ١٥پس از اجرای برنامه براي هر حالت بعد از 
(A) ۱(دبي ساليانه با پارامترهاي ثابت=(  

(B) = )۲) + (۳= (دبي ساليانه + رسوب ساليانه ورودي   

(C) = ) ۲) + (۳) + (۴= (دبي ساليانه + ودي منحني ضريب تله اندازي ساليانه ور  

(D) = ) ۲) + (۳) + (۴) + (۵= (كل عدم قطعيت   

   در كل دوره آماريLHS  با در نظر گرفتن تركيب فاكتورها با روش ARSV تحليل نتايج عدم قطعيت :)٥(جدول      
 ضريب چولگي ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين فاكتور هاي تركيبي عدم قطعيت 

A ۱۵۴۷۵۶۸۱ ۲۲۲/۶۰۴۴۹۶۱  ۴۱۵/۰  ۲۲۸/۱  
B ۱۴۳۰۰۹۹۰ ۵۹۰/۵۸۲۲۸۹۵  ۴۰۷/۰  ۲۸۰/۱  
C ۱۴۳۸۸۶۹۹ ۰۴۳/۵۸۴۳۷۰۴  ۴۰۶/۰  ۲۳۱/۱  

سال ۱۵  

D ۱۴۳۶۴۰۵۴ ۲۸۶/۴۱۱۹۱۰۱  ۲۸۷/۰  ۳۹۴/۱  
A ۳۰۸۳۹۴۱۵ ۹۸۲/۸۸۴۰۰۸۹  سال۳۰  ۲۸۷/۰  ۴۸۶/۰  
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B ۳۰۸۶۶۴۵۳ ۸۹۰/۹۴۰۳۰۸۰  ۳۰۵/۰  ۲۸۳/۰  
C ۳۰۹۶۴۶۸۳ ۳۵۹/۹۱۶۲۶۴۶  ۲۹۶/۰  ۲۳۴/۰  
D ۲۹۵۹۳۹۴۹ ۵۲۴/۷۷۴۰۷۳۱  ۲۶۲/۰  ۳۰۷/۰  
A ۴۶۸۴۳۰۱۸ ۹۴۶/۹۰۴۸۸۵۷  ۱۹۳/۰  ۱۱۶/۰  
B ۴۶۷۲۹۱۰۱ ۲۴۱/۹۳۵۴۹۸۱  ۲۰۰/۰  ۳۶۱/۰-  
C ۴۶۹۳۵۸۱۸ ۶۹۴/۹۱۳۰۵۷۹  ۱۹۴/۰  ۳۸۶/۰-  

  سال۴۵

D ۴۶۵۸۵۹۳۹ ۱۶۰/۱۰۰۱۸۹۹۳  ۲۱۵/۰  ۶۸۵/۰-  
   در  دوره خشك و ترLHSرفتن تركيب فاكتورها با روش   با در نظر گARSV تحليل نتايج عدم قطعيت ):٦(جدول 

 ضريب چولگي ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين فاكتور هاي تركيبي عدم قطعيت 
A ۱۵۴۷۵۶۸۱ ۲۲۲/۶۰۴۴۹۶۱  ۴۱۵/۰  ۲۲۸/۱  
B ۱۶۰۰۵۱۶۳ ۴۵۹/۵۶۴۵۵۲۹  ۳۵۳/۰  ۳۸۵/۰  
C ۱۹۵۱۲۰۶۹ ۵۵۵/۸۱۳۹۵۹۲  ۴۱۷/۰  ۳۷۵/۰  

  سال۱۵

D ۱۹۴۴۷۸۱۳ ۴۷۴/۷۳۹۰۰۹۸  ۳۸۰/۰  ۳۷۷/۱  
A ۳۰۸۳۹۴۱۵ ۹۸۲/۸۸۴۰۰۸۹  ۲۸۷/۰  ۴۸۶/۰  
B ۳۸۳۷۳۲۲۹ ۶۵۲/۹۹۲۴۰۸۱  ۲۵۹/۰  ۲۹۲/۱  
C ۴۱۷۸۷۲۲۳ ۸۱۰/۱۲۵۱۴۵۲۵  ۲۹۹/۰  ۰۶۵/۰-  

  سال۳۰

D ۴۰۹۶۴۴۱۵ ۲۵۰/۱۵۲۲۶۶۱۲  ۳۷۲/۰  ۷۶۴/۰  
A ۴۶۸۴۳۰۱۸ ۹۴۶/۹۰۴۸۸۵۷  ۱۹۳/۰  ۱۱۶/۰  
B ۶۱۸۵۲۷۱۴ ۶۹/۱۰۶۶۹۴۰۷  ۱۷۲/۰  ۱۰۷/۰-  
C ۶۳۶۸۴۰۲۴ ۷۳۰/۱۴۰۲۸۸۶۵  ۲۲۰/۰  ۹۷۷/۰-  

  سال۴۵

D ۶۳۵۶۸۳۳۹ ۲۰۰/۱۶۸۹۳۷۴۱  ۲۶۶/۰  ۵۷۸/۰  
    با در نظر گرفتن تركيب فاكتورها با روش مونت كارلودر كل دوره آماريARSV تحليل نتايج عدم قطعيت ):٧(جدول 

يضريب چولگ ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين فاكتور هاي تركيبي عدم قطعيت   
A ۲۲۵۴۸۶۳۳ ۵۶۴/۷۲۵۳۶۴۱  ۳۲۱/۰  ۹۶۵/۰  
B ۱۹۶۵۸۸۸۱ ۸۴۱/۶۰۵۴۲۹۸  ۳۰۸/۰  ۸۰۵/۰  
C ۱۹۰۲۲۳۸۹ ۷۸۵/۵۵۵۵۴۱۲  ۲۹۲/۰  ۱۰۲/۱  

۱۵ 
 سال

D ۱۸۸۴۵۲۱۷ ۵۲۵/۴۶۹۸۵۲۰  ۲۴۹/۰  ۲۵۰/۱  
A ۳۵۲۶۶۴۱۲ ۵۵۵/۱۰۳۶۲۵۶۵  ۲۹۴/۰  ۵۲۰/۰  
B ۳۴۵۲۸۷۷۹ ۲۱۴/۱۱۸۸۲۳۶۴  ۳۴۴/۰  ۴۸۸/۰  
C ۳۴۹۷۴۶۸۲ ۵۲۷/۱۱۰۲۳۳۵۸  ۳۱۵/۰  ۳۶۲/۰  

۳۰ 
 سال

D ۳۳۱۲۰۵۴۶ ۱۲۴/۹۸۶۲۶۵۷  ۲۹۸/۰  ۴۴۱/۰  
A ۵۱۶۶۶۸۴۵ ۵۴۹/۱۱۴۵۲۲۳۲  ۲۲۱/۰  ۲۷۸/۰  
B ۵۰۶۸۸۹۶۲ ۱۳۰/۱۱۹۵۲۴۸۱  ۲۳۶/۰  ۵۵۴/۰-  
C ۵۰۴۴۸۰۲۵ ۲۰۰/۱۱۵۵۸۲۱۵  ۲۲۹/۰  ۳۴۶/۰-  

۴۵ 
 سال

D ۵۰۰۲۹۶۸۴ ۶۸۲/۱۲۱۴۰۶۳۱  ۲۴۳/۰  ۵۲۲/۰-  
    با در نظر گرفتن تركيب فاكتورها با مونت كارلو در دوره خشك وترARSV تحليل نتايج عدم قطعيت ):٣٣-٥(جدول 

 ضريب چولگي ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين فاكتور هاي تركيبي عدم قطعيت 
A ۲۲۵۴۸۶۳۳ ۵۶۴/۷۲۵۳۶۴۱  سال۱۵  ۳۲۱/۰  ۹۶۵/۰  
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B ۲۴۶۶۳۵۸۱ ۳۲۸/۶۱۳۲۸۵۴  ۲۴۹/۰  ۲۵۷/۰  
C ۲۹۸۴۴۲۱۱ ۵۴۱/۱۰۰۸۸۱۷۲  ۳۳۸/۰  ۲۲۰/۰  
D ۲۹۱۴۲۵۵۷ ۷۸۳/۹۱۴۷۷۸۸  ۳۱۴/۰  ۹۶۲/۰  
A ۳۵۲۶۶۴۱۲ ۵۵۵/۱۰۳۶۲۵۶۵  ۲۹۴/۰  ۵۲۰/۰  
B ۴۸۶۵۷۹۲۱ ۶۴۱/۱۲۶۹۸۴۳۲  ۲۶۱/۰  ۸۵۷/۰  
C ۵۲۵۴۸۸۹۳ ۳۳۰/۱۶۲۲۸۷۵۴  ۳۰۹/۰  ۱۲۴/۰-  

  سال۳۰

D ۵۰۲۴۱۶۳۵ ۲۵۴/۲۰۵۴۴۶۷۳  ۴۰۹/۰  ۶۵۷/۰  
A ۵۱۶۶۶۸۴۵ ۵۴۹/۱۱۴۵۲۲۳۲  ۲۲۱/۰  ۲۷۸/۰  
B ۷۵۴۲۲۳۸۱ ۱۲۱/۱۳۶۶۵۲۸۷  ۱۸۱/۰  ۱۹۸/۰-  
C ۷۹۲۴۸۳۳۶ ۲۵۳/۱۹۶۶۲۵۵۸  ۲۴۷/۰  ۲۴۱/۱-  

  سال۴۵

D ۷۹۵۶۸۳۳۹ ۲۶۰/۲۲۶۵۴۵۲۴  ۲۸۵/۰  ۶۴۵/۰  
مقايسه عدم قطعيت كلي با عدم قطعيت هر فاكتور، نشان مي دهد كه ترکيب دبی رسوب با ساير پارامترها تفاوت عمده      

همچنين نشان دهنده نقش عمده برآورد دبی جريان و . را نشان ميدهدای ايجاد نکرده و فقط عدم قطعيت كلي محاسبه شده
 در كل دوره آماري و ۴۱۵/۰ عدم قطعيت كلي LHSدر سد نازلو  با روش  .دبي رسوب در عدم قطعيت کلی می باشد

       كاهش۳۳۸/۰ و ۳۲۱/۰ دردوره آماري خشك وتر مي باشد؛ كه اين اعداد در روش مونت كارلو به ترتيب به ۴۱۷/۰
 .مي يابد

  آناليز حساسيت-۲-۴
استفاده ه زير رابط از  ثير هر پارامتر ورودی در عدم قطعيت خروجیأميزان درجه تبررسی جهت با توجه به اهداف طرح،   

ج ي که نتا)Salas, 1999(ن پارامترهای ورودی و پارامتر خروجی را نشان می دهديقت همان همبستگی بيشد که در حق
 :استشان داده شده ن) ۱(در شکل 
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دوره آماري خشك و تر

 
  نتايج آناليز حساسيت بين پارامترهای ورودی وپارامتر خروجی در سد نازلو:)۱(شکل

نتايج آناليز حساسيت نشان می دهد که از ميان پارامتر های مورد استفاده در تحليل عدم قطعيت در سد نازلو حجم رسوب   
در دوره آماري خشك و تر، دارد و کمترين ) ٣٦/٠(ر كل دوره آماري و د) -٣٣/٠( بيشترين حساسيت را به دبي جريان، 

  .در دوره آماري خشك و تر، می باشد )  -٠٣/٠( در كل دوره آماري و )  -٥٦/٠(آن مربوط به راندمان تله اندازي، 
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  ریيجه گي جمع بندی و نت-۳
 برای  نازلوخيره شده در پشت سدها که سدتحقيق حاضر تالشی بود در تحليل عدم قطعيت در برآورد حجم رسوبات ذ  

  :نتايج زير از اين تحقيق قابل ارائه است. آن انتخاب گرديد
با  داليل مختلفي از جمله ادغام ماههاي خشك و تره ب در ايستگاههاي مختلف هيدرومتري معموال تخمين آورد رسوب -

پايين مي ) R2(اي از موارد همراه با ضريب رگرسيون خطاي قابل مالحظه اي همراه است و در محاسبات آماري، در پاره 
دوره آماري به جهت رفع اين مشكل  .اين امر ممكن است ناشي از دامنه تغييرات شديد دبي در ماههاي مختلف باشد .باشد

دي در عمل ديده شد كه برآورد حجم رسوب با اين تقسيم بن. دو دوره با تفكيك ماه هاي خشك وتر تقسيم بندي مي شود
پاسخي نزديكتر به واقعيت مي دهد اما نتايج عدم قطعيت همواره خطاي بيشتري را براورد حجم رسوبات مخزن در دوره 

  .با توجه به اين مسئله شايد عدم تفكيك به دوره خشك و تر بهتر باشد. آماري خشك و تر نشان ميدهد
پس از دبي جريان، دبي رسوب .  را در عدم قطعيت دارد در سد نازلو با همين روش دبي جريان ساليانه، بيشترين تأثير-

كمترين . مؤثرترين عامل بر عدم قطعيت خروجي است كه البته اين عدم قطعيت در دوره آماري خشك و تر بيشتر است
  .  تأثير مربوط به عدم قطعيت درصد رسوبات مي باشد

د كه ترکيب دبی رسوب و دبي جريان با ساير پارامترها مقايسه عدم قطعيت كلي با عدم قطعيت هر فاكتور، نشان مي ده - 
همچنين نشان دهنده نقش عمده برآورد . تفاوت عمده ای ايجاد نکرده و فقط عدم قطعيت كلي محاسبه شده را نشان ميدهد

 ٤١٥/٠ عدم قطعيت كلي LHSبدين ترتيب در سد نازلو  با روش . دبی جريان و دبي رسوب در عدم قطعيت کلی می باشد
 و ٣٢١/٠ دردوره آماري خشك وتر مي باشد كه اين اعداد در روش مونت كارلو به ترتيب به ٤١٧/٠در كل دوره آماري و 

  .  كاهش مي يابد٣٣٨/٠
نتايج آناليز حساسيت نشان می دهد که از ميان پارامتر های مورد استفاده در تحليل عدم قطعيت در سد نازلو حجم رسوب  -

در دوره آماري خشك و تر، دارد و کمترين ) ٣٦/٠(در كل دوره آماري و ) -٣٣/٠( به دبي جريان، بيشترين حساسيت را 
  .در دوره آماري خشك و تر، می باشد )  -٠٣/٠( در كل دوره آماري و )  -٥٦/٠(آن مربوط به راندمان تله اندازي، 
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