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 هاترین یافتهمهم

های سیالبی همواره مورد توجه محققین و مهندسین هیدرولیک بوده است. در تعیین دبی جریان در رودخانه

شود. در این های سیالبی میشرایط سیل، تراز سطح آب از مقطع اصلی رودخانه فراتر رفته و جریان وارد دشت

شود های سیالبی، تنش برشی عرضی در مرز اتصال ایجاد میدشت دلیل اختالف سرعت در مقطع اصلی وحالت به

جریان به کمک معادله مانینگ از دقت کافی که محاسبه دبی طوریدهد بهتاثیر قرار میو هیدرولیک جریان را تحت

شده که  های زیادی ارائههای سیالبی، تاکنون روشبرخوردار نخواهد بود. برای تعیین دقیق دبی جریان در رودخانه

ها بندی گروهی دادهباشند. در این تحقیق از روش جدیدی به نام دستهاغلب آنها دارای حجم محاسبات زیادی می

ها برای محاسبه دبی جریان سیالب بر اساس ایاستفاده شده است. در این روش یک رابطه کلی به فرم چندجمله

شود. به این منظور، از سه میسازی، تعیین اصول بهینه های موثر معرفی شده و ضرایب این رابطه به کمکورودی

متغیر بدون بعد ورودی شامل عمق نسبی جریان، پارامتر کوهیرنس مقطع مرکب و دبی نسبی محاسباتی )نسبت 

دبی جریان بدست آمده از معادله مانینگ به دبی مقطع لبریز( و یک متغیر خروجی شامل دبی نسبی واقعی )نسبت 

کانال و  43ریان به دبی مقطع لبریز( انتخاب شد. با استفاده از اطالعات هندسی و هیدرولیکی حدود دبی واقعی ج

ها مورد بررسی قرار گرفته و در بندی گروهی دادهرودخانه سیالبی )مقطع مرکب(، روابط حاصل از روش دسته

عنوان نهایت مدلی که از دو متغیر ورودی پارامتر کوهیرنس مقطع و دبی نسبی محاسباتی استفاده کرده است، به

 بهترین مدل معرفی شد. 
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 مقدمه )شرح مساله(

ریان در بینی دقیق دبی جهای عدم قطعیت در بررسی مسائل مهندسی رودخانه، پیشترین جنبهیکی از مهم

های سیالبی، تخمین منحنی ها در طول مرز تماس مقطع اصلی و دشتدلیل وجود گردابهمقاطع مرکب است. به

های اشل در مقاطع مرکب از دشواری خاصی برخوردار است. برای محاسبه دبی جریان در این مقاطع، روش -دبی

مقاطع در این برای تمامی شرایط هندسی و زبری قبول اما هنوز به یک روش جامع و قابل، زیادی ارائه شده است

های علوم های محاسبات نرم در بسیاری از مباحث و زمینهمنجر نشده است. با توجه به پیشرفت سریع کاربرد روش

های نوین به مهندسی، موضوع پیچیده تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب ممکن است با استفاده از یکی از روش

ها به خوبی قابل بررسی باشد. این روش برای مسائلی که دارای متغیرهای ورودی روهی دادهبندی گنام دسته

شود که در آن کار مناسبی است. در این روش، یک معادله صریح استخراج میپارامتر باشد، راه 4تا  4محدود مثالً 

صلی این روش نسبت به بسیاری از تمامی پارامترهای ورودی موثر با ضرایب و نماهای مختلف شرکت دارند. مزیت ا

ترین همسایگی(، سادگی های بردار پشتیبان، نزدیکهای عصبی، ماشینهای محاسبات نرم )از قبیل شبکهروش

  کاربرد آن در شرایط مختلف پارامترهای ورودی مسئله مورد بررسی است.

 اهميت موضوع

های کنترل یک و محیط زیست )مثالً در طرحمقاطع مرکب دارای کاربرد وسیعی در مسائل مهندسی هیدرول

د. این مقاطع عموماً دارای نباشهای آبیاری( میطراحی کانال و گیری جریانها، اندازهسیل، الیروبی رودخانه

باشند که در کاهش انرژی جنبشی جریان و نیز کاهش حجم سیالب خروجی از های سیالبی وسیعی میدشت

قت تاثیر زیادی دارند. با توجه به اهمیت این مقاطع، دبی جریان در آنها باید با د دست رودخانههای پایینبازه

های محاسبات نرم با پوشش وسیع مباحث علوم پایه و مهندسی، ابزار مناسبی برای روشمناسبی قابل برآورد باشد. 

  باشند.اشل مقاطع مرکب می -استخراج منحنی دبی


