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  چکیده
 روش این در. باشد معادله مانینگ می ها استفاده از روابط تجربی نظیر ها و رودخانه جریان در کانال  دبیسرعت و آورد بربراي  هاي معمول روشاز 

مختلف تحقیق و پژوهش  هاي محقیقن زیادي در خصوص برآورد منطقی آن در شرایط و رودخانه .اي است اهمیت ویژه زبري دارايضریب  تعیین
دراین راستا پژوهشی در رودخانه رادکان انجام شد و مقاطعی با بستر شنی، جریان یکنواخت و آشفته، بدون موانع و گیاهان و نیز بدون . اند کرده
با انجام . شد  گیري اندازههایی نظیر دبی، سرعت جریان، مشخصات مصالح بستر و شرایط هندسی مقطع جریان  هاي بستر انتخاب گردید و داده فرم

تواند به عنوان پارامتر مهم تعیین این ضریب در نظر گرفته  می D50آنالیزابعادي مشخص گردید عدد فرود جریان و نسبت شعاع هیدرولیکی به 
هیدرولیکی جریان در  بندي مصالح بستر و شعاع باشد و نیز دانه نتایج نشان داد ضریب زبري جریان داراي نسبت عکس با عدد فرود می. شود

. تواند با دقتی مناسب ضریب زبري را براي رودخانه مورد مطالعه تخمین بزند ارائه شد که می اي در نهایت رابطه. محاسبه ضریب زبري مؤثر است
  . اي بر اساس شعاع هیدرولیکی براي تخمین ضریب زبري نیز ارائه گردید عالوه بر این، رابطه

 
  ي رادکان، خراسان رضوي سی رودخانه، ضریب زبري مانینگ، عدد فرود، رودخانهمهند: ي کلیديها واژه
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  مقدمه
هاي بشري با رودخانه  گیري جوامع انسانی و تمدن اند و در اساس، زندگی و شکل ها از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی بوده رودخانه

هاي  النهرین در حد فاصل رودخانه هاي ساکن در بین جمله تمدنهاي باستانی از  تشکیل شهرهاي قدیمی و تمدن. پیوند خورده است
هاي  ها و در کناره هاي دیگر مدیون رودخانه ي زرد و هزاران نمونه دجله و فرات، تمدن مصر در دره نیل، تمدن چین در دره رودخانه

  .ها گسترش یافته است آن
. ي زیادي برده می شودها ه و از رودخانه و آب جاري در آن استفادهها توجه زیادي شد در حال حاضر نیز همانند گذشته به رودخانه

هاي تفرجگاهی و تفریحی، مسابقات ورزشی، کشتیرانی و  تأمین آب شرب، صنعت، کشاورزي و فضاي سبز، و نیز پرروش ماهی، محیط
 .باشند هاي رودخانه می غیره همه و همه از استفاده

هاي  ها، خصوصاً رودخانه ها، یکی از مهمترین مشکالت مطرح در هیدرولیک رودخانه تخمین سرعت متوسط جریان در رودخانه
هاي مختلفی وجود داردکه یکی از این  گیري سرعت آب روش براي اندازه. باشد گیري هستند، می کوهستانی که اغلب فاقد ایستگاه اندازه

هاي هیدرولیکی مبتنی بر مشخصات هیدرولیکی  اي، روش ههاي معمول براي برآورد دبی سیالبی و به ویژه دبی حداکثر لحظ روش
. باشد ها، پارامتر ضریب زبري مانینگ نقشی اساسی در برآورد میزان دبی رودخانه دارا می در این روش. باشد گیري می مقاطع اندازه

مکانات موجود در منطقه مورد مطالعه گیري و شرایط و ا انتخاب روش تعیین ضریب زبري، به شرایط رودخانه، دقت مورد نیاز در اندازه
هاي صورت گرفته با استفاده از این رابطه مبتنی بر دقت هر چه بیشتر تخمین ضریب  بینی ها و پیش دقت مدلسازي. بستگی دارد

  .باشد مانینگ با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه می
باشد، برآورد ضریب زبري  ها، مؤثر می حدود بستر و حریم رودخانههاي فنی و حقوقی نظیر  از آنجا که تعیین عمق جریان در مشخصه 

توان به  کند، ضمن آنکه در برآورد این پارامتر هرچه دقت بیشتري صورت پذیرد، می عالوه بر ارزش فنی، اهمیت حقوقی نیز پیدا می
  .نتایج محاسبات هیدرولیکی اطمینان بیشتري داشت

توان به رابطه شزي، رابطه دارسی ویسباخ، رابطه مانینگ، رابطه  ها می ر مجاري روباز نظیر رودخانهاز معادالت و روابط مقاومت جریان د
در این میان معادله مانینگ  اشاره کرد که) 1390وزارت نیرو،( سرعت بی بعد، روابط همبستگی بین دبی جریان و عوامل هیدرولیکی

ابریشمی و (دباش انتخاب محققین علم هیدرولیک در تخمین ضریب زبري میترین  به علت سادگی و درجه دقت قابل قبول، برگزیده
دارد که براي این منظور، بایستی عواملی   nیا، اعتماد به نتایج محاسبات بستگی به درستی تعیین مقدار ضریب زبري )1387حسینی،

ح بستر و بدنه، پوشش گیاهی، نامنظم بودن سطح زبري سط: این عوامل عبارتند از. گذارند، مشخص نمود را که بر مقدار آن تأثیر می
 شفاعی بجستانی،( گذاري و آبشستگی، موانع، تراز سطح آب و دبی، بارمعلق و بار بستر مقطع آبراهه، نامنظمی مسیر آبراهه، رسوب

1387.(  
اي از نتایج و مدل ارائه  ردهها مطالعه و و طیف گست تاکنون محققین زیادي در داخل و خارج از کشور بر روي ضریب زبري رودخانه

از آنجا که روابط ارائه شده عمدتاً بر اساس اطالعات آزمایشگاهی بوده و . ترین آنها اشاره شده است به مهم 2و  1اند که در جدول  کرده
سایی عوامل یا براي رودخانه خاصی توسعه یافته که در محدوده مشخصات همان رودخانه کاربرد دارد، ضرورت داشت به منظور شنا

ي خاص خود را دارد ها مؤثر در ضریب زبري مانینگ، مطالعاتی بر روي رودخانه شاندیز در استان خراسان رضوي که شرایط و ویژگی
ترین رابطه براي این رودخانه، مشخص و  در این مطالعه، از میان روابط ارائه شده، مناسب. صورت پذیرد و روابط مناسب ارائه شود

  .تر نسبت به سایر روابط، ضریب زبري را تخمین بزند، ارائه شد اي که بتواند با دقت مناسب و فرمی ساده همچنین رابطه
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  ضریب زبري در داخل کشور در موردتحقیقات انجام گرفته  - 1 جدول
  نتیجه   رودخانه   محقق

 رازقی خرم آبادي
  )1388(وهمکاران

رودخانه کرخه 
  )خوزستان(

که روابط کاون،لین کارلسون و مایر نزدیکترین جواب را نسبت به روش  اند به انی نتیجه رسیده استفاده از روابط تجربی با
  م به ما می دهداندازه گیري مستقی

عباسی و همکاران 
)1390(  

 فریزي
)()(  )رضوي خراسان( 2SbRan   

د؛ بهره منو  پریساي
  ؛)1391(

رود  گرگان
  )گلستان(

و  پس ازآن به ترتیب روش کاونو به عنوان بهترین روش  را  ش سازمان مدیریت و برنامه ریزيرو HEC-RASنرم افزار  ازبا استفاده 
  .نمودند اولیت بنديبه عنوان روش مناسب درتعیین ضریب زبري را  چاو 

و  حق خواه
  ؛)1392(مکاران؛ ه

رود  شلمان
  )گیالن(

بهترین ضریب زبري از روش کاون به دست اند که  به این نتیجه رسیدهدر نظر گرفتن شاخص خطا، و  HEC-RASبا کمک مدل 
، نامناسب ترین روش براي این زند میها را تخمین  هاي تجربی که عمدتاً مقادیر کمتري نسبت به سایر روش همچنین روش آید و می

  .باشد میرودخانه پیچانرودي 
؛ امیريو  زارع 

  ؛)1393(
چند رودخانه 

  مهم دنیا
هاي تجربی دیگر از دقت باالتري در تخمین زبري مانینگ برخوردار  روش هندرسون نسبت به روش, روابط متعدد تجربیبا استفاده از 

  باشند پیتر مولر و گراد و راجو سایراماتیا نیز قابل قبول می –ي میر ها به دست از رابطه نتایجهمچنین  وبوده 
  

  در خارج از کشور ضریب زبريبر عوامل موثر  در موردتحقیقات انجام گرفته  - 2جدول 
  نتیجه  محقق   عامل مورد بررسی

تأثیر اندازه ذرات 
  رسوبی بستر

6  )1923(استریکلر 
1

50019.0 Dn   

6  )1938(کیلوگان 
1

50039.0 Dn   

6  )1948(میر پیتر مولر 
1

50038.0 Dn   

6  )1953(لین و کارلسون 
1

75028.0 Dn   

6  )1966(هندرسون 
1

50041.0 Dn   

   )1970(لیمرینوس 
















)
84

log(03.216.1

6
1

113.0

D

R

R
n

  

6  )1991(ارتش امریکا 
1

90046.0 Dn   

  شیب بستر

  ارائه رابطه نمایی بین ضریب زبري و شعاع هیدرولیکی و شیب بستر  )1984(جارت 
  رابطه خطی بین ضریب زبري مانینگ و تغییرات شیب بستر کانال وجود  )2003(هسل و همکاران 

  عنوان مشخصه مصالح بستر در روابطبه 84Dپیشنهاد استفاده از پارامتر   )2006(حبیبی 
  ارائه رابطه تخمین ضریب زبري با استفاده از سرعت جریان  )2007(کامیتی و همکاران 

  ت بسترخصوصیا

  انطباق مقاومت برشی جریان با شرایط سطوح تراوا  )1992(ریچاردسون و پار 

ارائه رابطه غیر خطی شامل پارامترهاي زبري نسبی،عدد فرود، خصوصیات مقطع عرضی و پارامتر   )1999(افضلی مهر و انکتیل 
  انتقال رسوب کف

  است با مجموع تنش برشی مقاومت سطحی و مقاومت بسترتنش برشی روي بستر متحرك برابر   )2008(تان یانگ و کیت
- Stephan  وMaynord 

)2009(،  
محققین . براي محاسبه جریان روي سطوح سنگی ارائه نمودند 2D90رابطه اي مبتنی بر استفاده از 

  .قابل استفاده دانستند D90<30>3این معادله را براي شرایط 
Stephen A. Sefick  و

  ،)2012(همکاران 
   ي دشت رابطه اي با استفاده از شرایط هندسی رودخانه در ناحیه هاي با بستر شن و ماسه در رودخانه

0.1216S0.6906
HRcA = Q  را ارائه دادند  

Nian-Sheng Cheng ،
)2015(،  

با کالیبره کردن نتایج بدست آمده از ضرایب تجربی و آزمایشگاهی ارائه فرمول جدیدي براي 
کم  انیهر دو جر يبرا دیدهد که فرمول جد ینشان ما بستر  درشت دانه، که نتایج آن هاي ب کانال

  باشد همخوانی را دارا می نیبهتر قیمعمق و ع
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  ها مواد و روش
  مشخصات منطقه مورد مطالعه 

وسعت . شود مشهد می شروع و در حواشی روستاهاي رادکان و مغان وارد دشت» مریجگان«و » قره لکه«از ارتفاعات رودخانه رادکان 
  ..دباش میلیون متر مکعب می 16کیلومتر مربع و متوسط حجم ساالنه آب آن  239حوضه آبخیز این رودخانه 

.  
  رادکانمحدوده مطالعاتی رودخانه :  1 شکل

 
دسی مورد نیاز، اي از اطالعات، با پیمایش صحرایی و برداشت مشخصات هیدرولیکی و هن به منظور انجام مطالعات تکمیلی، مجموعه

در بازدید میدانی، وضعیت پالن رودخانه مورد بررسی قرار گرفته و نوع ریخت شناسی رودخانه از نظر مستقیم یا . برداشت شد
اي انتخاب گردید که مشابهت  تغییرات مقاطع عرضی از نظر اندازه و شکل نیز مورد بررسی قرار گرفت و بازه. رود بودن تعیین شد پیچان
  . حل ایستگاه هیدرومتري زیاد باشدآن با م

  
  رادکانموقعیت ایستگاه هیدرومتري رودخانه : 2شکل 

هاي بستر بود تا اثرات  در مقطعی که اطالعات جمع آوري شد شرایط جریان یکنواخت، آشفته، بطور هیدرولیکی زبر، بدون موانع و فرم
. فرض کرد که مقاومت جریان عمدتاً ناشی از اندازه ذرات بستر می باشد این موارد را بر مقاومت جریان تا حد امکان کم کند و بتوان

برابر عرض مقطع جریان، توصیه شده  5متر و نیز  100تا  20فاصله برداشت مقاطع براي انجام مطالعات مربوط به ضریب زبري از 
. قلوه سنگ یا تخته سنگ در بستر رودخانه می باشدمیلیمتر باشد که شن ،  2باید مساوي یا بیشتر از  D50عالوه بر این، مقدار  . است
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بنابراین تالش شد تا اطالعات جمع آوري شده شرایط ذکر شده در باال را داشته باشند، هرچند این موارد بطور کامل امکان پذیر 
  .شود اي موقعیت ایستگاه هیدرومتري رودخانه رادکان مشاهده می تصویر ماهواره) 2(در شکل  .نیست
  .انتخاب گردید) 2(جدول مورد مطالعه به ترتیب  ي ي رودخانه گیري مقاطع، بازه اندازهبراي 

  
  ي منتخب استان و مقاطع عرضی مورد بررسی آنها ي رودخانه بازه: 3جدول 

  تعداد مقاطع عرضی برداشت شده در هر مرحله  طول کل بازه مورد مطالعه  نام رودخانه
  مرحله سوم اندازه گیري  م اندازه گیريمرحله دو  مرحله اول اندازه گیري

  مقطع عرضی 5  مقطع عرضی 5  مقطع عرضی 6  متر 80  رادکان
  

  .شوند ، مشاهده می4 محدوده پارامترهاي برداشت شده در جدول
  گیري شدهمحدوده پارامترهاي اندازه:  4 جدول

  محدوده  )واحد( گیري شدهپارامتر اندازه
  97/2تا  015/0  )متر مکعب بر ثانیه(دبی 

  33/1تا  25/0  )متر بر ثانیه(سرعت 
  0135/0  شیب

  33/2تا  058/0  )متر مربع(مساحت خیس شده 
  38/11تا  02/1  )متر(محیط خیس شده 

  2/11تا  1  )متر(عرض سطح آب 
D50 )8  )میلیمتر  

  آنالیز ابعادي
. اي جهت تخمین این پارامتر بدست آورد توان رابطه با بکارگیري متغیرهاي هیدرولیکی و هندسی مؤثر بر ضریب زبري مانینگ، می

بدین منظور، ابتدا با بکارگیري آنالیز ابعادي، متغیرهاي بدون بعد مؤثر بر ضریب زبري مانینگ مشخص و سپس به بررسی چگونگی 
رد ضریب زبري مانینگ با برداشت پارامترهاي هندسی و محاسبه مقادیر هیدرولیکی مورد نظر، امکان برآو. تأثیر آنها پرداخته شد

  .]11و  2[ ، بستگی دارد)1( ضریب زبري مانینگ، به پارامترهاي مختلفی مطابق رابطه. سازد استفاده از روابط تئوري را فراهم می
 )1(   oSskbgyVfn ,,,,,,,   

ضریب لزوجت دینامیکی  µعمق جریان،  yسرعت متوسط جریان آب،  Vجرم واحد حجم آب،  ρضریب زبري مانینگ،  nکه در آن، 
  .باشندشیب بستر می Soاندازه متوسط ذرات بستر و  ksعرض سطح آب،  bشتاب ثقل زمین،  gآب، 

  :عنوان متغیرهاي تکراري، خواهیم داشتبه yوρ ،Vبا استفاده از تئوري باکینگهام و انتخاب سه متغیر 

)2(  









sk
hR

oSFrfn ,,Re, 

شاخص ذرات بستر هستند که در این  ksشیب و  Soشعاع هیدرولیکی، Rhعدد فرود جریان و  Frدد رینولدز جریان، ع Reکه در آن، 
  .به عنوان شاخص ذرات بستر، مورد استفاده قرار گرفت D50هاي مختلف قطر ذرات بستر، در نهایت  پژوهش پس از بررسی گزینه

توان از  دهد، می ریان را در شرایط متالطم قرار میبوده که ج 35000رینولدز بیش از هاي این مطالعه، عدد  از آنجا که در تمام برداشت
به ) 2( بوده، لذا رابطه 0135/0همچنین شیب رودخانه در بازه مورد مطالعه مقدار ثابت . اثر لزجت و یا عدد رینولدز صرفنظر کرد

  :تري در خواهد آمد صورت ساده

)3(  
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hR

Frfn , 
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  هاي آماري شاخص
، 5 هاي آماري مطابق جدول منظور مقایسه دقت روابط مختلف در تخمین مقدار ضریب زبري مانینگ از شاخصدر این مطالعه به

  :استفاده شد
  هاي آماري شاخص:  5 جدول

  رابطه  شاخص

  میانگین مربعات خطا
m

)nn(
MSE

m

i
oc




 1

2

  

  جذر میانگین مربعات خطا
m

)nn(
RMSE

m

i
oc




 1

2

  

  .باشند ها می تعداد داده mو ضریب زبري مشاهداتی  noضریب زبري محاسباتی،  ncدر روابط باال، 
 

  نتایج و بحث
  روابط ارائه شده توسط سایر محققین و بررسی آن 

  :بندي کرد توان به دو دسته طبقه بطور کلی روابط برآورد ضریب زبري را می
  .کنند ري ناشی از یکی از عوامل را تعیین میروابطی که ضریب زب) الف
  .کنند روابطی که زبري هیدرولیکی ناشی از مجموع چند عامل مؤثر را تعیین می) ب

 محاسبه ضریب زبري براي هر رودخانه نیاز به واسنجی و یا توسعه روابط جدیدتر داشته، در این  با توجه به این که روابط ارائه شده
) 5(همانگونه که در جدول . رامترهاي هندسی و هیدرولیکی برداشت شده، روابط مختلف مورد بررسی قرار گرفتندبا توجه به پا مقاله

با استفاده . اند اي از قطر ذرات بستر وابسته شود، یک دسته از روابط موجود در تخمین ضریب زبري مانینگ تنها به مشخصه مشاهده می
محاسبه شده و در مورد مطالعه ، روابط فوق براي رودخانه رادکان تر برداشت شده از رودخانهاز این روابط و بکار بردن قطر ذرات بس

  .:نتایج حاصل از آنها آمده است) 7(روابط فوق و در جدول ) 6(جدول
  مقدار ضریب زبري تخمین زده شده با روابط مختلف : 6لجدو

  رابطه  )سال(محقق
6  )1923(استریکلر

1

50D019.0n   

6  )1938(یلوگانک
1

50D039.0n   

6  )1948(میر پیتر مولر
1

50D038.0n   

6  )1953(لین و کارلسون
1

75D028.0n   

6  )1966(هندرسون
1

50D041.0n   

6  )1991(ارتش امریکا
1

90D046.0n   
  بط مختلف مقدار ضریب زبري تخمین زده شده با روانتایج  : 7 جدول

  رابطه  رودخانه
  ارتش امریکا  هندرسون  لین و کارلسون  میر پیتر مولر  کیلوگان  استریکلر

  025/0  018/0  014/0  016/0  018/0  018/0  رادکان
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این رسیم که  باشد را مقایسه کنیم به این نتیجه می ،  می041/0  که، رادکان ي رودخانهرا با میانگین ضریب زبري ) 7(اگر نتایج جدول 
رسد روابطی که در آنها براي تخمین ضریب  به عبارت دیگر به نظر می. توانند تخمین مناسبی از ضریب زبري داشته باشند روابط نمی

عالوه  و الزم است هاي مناسبی از ضریب زبري داشته باشند توانند تخمین شود، نمی زبري فقط از قطر متوسط ذرات بستر استفاده می
بندي بستر، پارامتري که بیانگر رفتار  و هندسی رودخانه نظیر شعاع هیدرولیکی، عمق هیدرولیکی و دانه بر مشخصات فیزیکی

  .هیدرولیکی جریان در رودخانه باشد نیز بایستی در نظر گرفته شود
  

  شده  روابط پیشنهادي ارائه
  هیدرولیکی ي هرابط) الف

شود، عالوه بر قطر ذرات بستر، رفتار هیدرولیکی  ، مشاهده می)4(ي مطابق رابطهبا انجام آنالیز ابعادي پارامترهاي مؤثر در ضریب زبر
تواند به عنوان پارامتر بیان کننده این رفتار در  طبق این رابطه، عدد فرود جریان می. نحوي در نظرگرفته شودجریان نیز بایستی به

هاي مصنوعی عدد  وسط سایر محققین مشخص کرد، در کانالبررسی تحقیقات صورت گرفته ت. محاسبه ضریب زبري به کار گرفته شود
ي روند تأثیرگذاري عدد فرود جریان بر ضریب زبري در  به منظور مشاهده . باشد   فرود جریان داراي نسبت عکس با ضریب زبري می

نشان داد، با افزایش عدد  رادکاندر رودخانه نتایج این بررسی هاي طبیعی بود که  هاي طبیعی نیاز به بررسی این ضریب در کانال کانال
  .شود مشاهده می) 3( نتایج این بررسی در شکل. دهد فرود جریان، ضریب زبري مانینگ در رودخانه نیز روندي کاهشی از خود نشان می

y = 0.0262x-0.9461

R2 = 0.9743

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Fr

n

  
  رادکاندر رودخانه  تغییرات ضریب زبري مانینگ و عدد فرود جریان: 3 شکل

ز میان روابطی که توسط سایر محققین براي محاسبه زبري هیدرولیکی که ناشی از مجموع چند عامل ا با توجه به اهمیت عدد فرود
در آمده  آن.اشاره کرد که تاثیر این عدد در ) 4ي رابطه() 1994،آگرت و مادرید(توان به رابطه ارائه شده توسط  مؤثر باشد می

  ]14[.است

)4(  

























































2
1

6
1

84
263.0

1581.074.1
ln183.0

g

D

Fr

fS
n

  

در  رادکاننتایج حاصل از این بررسی براي هر رودخانه . ین رابطه تاثیر عدد فرود جریان بر ضریب زبري بررسی قرار گرفتبا استفاده از ا
  .آورده شده است 7جدول 

  ي آگرت و مادرید مقدار ضریب زبري محاسبه شده با رابطه: 8ل جدو
  رادکان  رودخانه

  028/0  )4(ضریب زبري محاسبه شده با رابطه
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و نیز با توجه به شرایط  دهد که قبال به آن اشاره شد نشان می رادکان ي و نیز ضریب متوسط زبري رودخانه 7جدول  هتیجچنانچه ن
شود، لذا بدین منظور  هندسی و هیدرولیکی خاص هر رودخانه نیاز به توسعه روابطی که در شرایط آن رودخانه صادق باشد، احساس می

اي جهت محاسبه ضریب زبري براي رودخانه  ، رابطه)Slover(اشت شده و همچنین روش ریاضی برازشهاي برد گیري از داده و با بهره
  .ي مورد نظر را تخمین بزند تري ضریب زبري در رودخانه ارائه شد تا بتواند با دقت مطلوب رادکان

 
  ارائه رابطه

این . تی متغیرهاي هیدرولیکی و هندسی را در برگیرندشوند، بایس عواملی که به عنوان متغیر مستقل در معادله برازش استفاده می
که این عمل با بررسی توأم عوامل مؤثر بر . باشند بعد اشاره شده به روش آنالیز ابعادي می متغیرهاي مستقل شامل کلیه متغیرهاي بی

و رگرسیون چند   Microsoft Office Excel 2007افزار  در محیط نرم Solverبا استفاده از دستور )) 3(رابطه (ضریب زبري 
  . متغیره صورت گرفت

ها براي محاسبات مربوط  داده% 80از . هاي موجود به دو دسته تقسیم شدند براي ادامه کار و به منظور دستیابی به بهترین رابطه، داده
بندي به صورت کامالً تصادفی  ین دستها. هاي آزمون مورد استفاده قرار گرفتند مانده به عنوان داده باقی% 20به رگرسیون چند متغیره و 

 هبشکل غیرخطــی بصورت رابط رادکاننتایج این بررسی به عنوان بهترین رابطه براي محاسبه ضریب زبري براي رودخانه . انجام شد
  .آمده است) 9(بدست آمـد که این نتایج در جــدول) 5(

  رادکانرابطه ارائه شده براي رودخانه : 9ل جدو
  ضریب تبیین رابطه  شماره رابطه

)5(  
Fr

k
R

n s

16.0)(
015.0    

R = ،شعاع هیدرولیکیks  =D50 = قطر متوسط ذرات بستر وFr عدد فرود جریان  
999/0 

ي آزمون که در مرحله قبل مورد استفاده قرار ها داده% 20منظور بررسی دقت روابط ارائه شده، مقدار ضریب زبري براي در ادامه به 
که  شود مشاهده می)4(  نتایج حاصل از مقایسه مقدار تخمین زده شده از روابط مذکور با مقادیر واقعی در شکل. اده شدنگرفتند، استف

  . حاکی از انطباق بسیار خوب بین مقادیر ضریب زبري از رابطه مذکور با مقادیر واقعی است

y = 0.9479x1.0026

R2 = 0.9999

0.025

0.035

0.045

0.055

0.065

0.075

0.025 0.035 0.045 0.055 0.065 0.075
nc

no

  
  رادکانهاي آزمون در رودخانه اي ضریب زبري داده مقایسه مقادیر تخمین زده شده و مشاهده:  4شکل 

هاي  ، با شاخص)1994(براي مقایسه دقت محاسباتی مقدار ضریب زبري رابطه ارائه شده با روابط پیشنهادي و رابطه آگرت و مادرید
  .است هآمد) 10(مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول)  5(، آورده شده است، رابطه )4(آماري که در جدول 

  ي آگرت و مادرید ي پیشنهادي و رابطه هي  نتایج آماري رابط مقایسه: 10جدول 

  R2  MSE  RMSE  رودخانه
  رابطه آگرت و مادرید  رابطه پیشنهادي  رابطه آگرت و مادرید  رابطه پیشنهادي  رابطه آگرت و مادرید  رابطه پیشنهادي

61057  9/0  999/0  رادکان /  0001/0  002/0  01/0  
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بوده، ثانیاً براي ) 1994،آگرت و مادرید(تري نسبت به رابطه  شود، رابطه پیشنهادي، اوالً داراي فرم ساده همانگونه که مشاهده می
شود،  ، مشاهده می)10(و ) 9(ضمن آنکه همانگونه که درجدول. باشد گیري پارامترهاي کمتري می محاسبه ضریب زبري نیاز به اندازه

  .باشد می) 1994،آگرت و مادرید(طه داراي دقت به مراتب باالتري از رابطه این راب
 
  روابط هندسی) ب

گیري شده و مشخصات هندسی  روابطی بین ضریب زبري اندازه IBM SPSS 22.0در این قسمت تالش شد با استفاده از نرم افزار 
در بین . شعاع هیدرولیکی و عمق هیدرولیکی برقرار گردد گیري، پیرامون مرطوب، هیدرولیکی نظیر ارتفاع اشل در زمان اندازه

اي بین ضریب زبري و ارتفاع اشل برقرار گردد تا با سهولت بیشتري بتوان از  پارامترهاي مورد بررسی اگرچه مطلوب این بود که رابطه
ید یکی از دالیل آن این باشد که تغییرات باشد که شا آن استفاده کرد، ولی همبستگی ضریب زبري با این پارامتر در حد قابل قبول نمی

با بررسی بیشتر و مدلسازي رگرسیون غیر خطی در بین . تواند در بر گیرنده تغییرات ضریب زبري باشد در عمق به تنهایی نمی
یرات این دو ونگی روند تغیـچگ. باشد روند مطلوبی برخوردار میپارامترهاي مورد بررسی رابطه ضریب زبري با شعاع هیدرولیکی از 

  .نتایج مدل رگرسیونی برازش شده ارائه گردیده است) 6(ي  هو رابط) 5( و در شکل) 13(تا ) 10(ولادر جدرادکان پارامتر براي رودخانه 
گیري جریان  استخراج روابط ساده و کاربردي براي تخمین ضریب زبري در مواقعی که امکان اندازه مطالعهاز آنجا که هدف اصلی این 

گیري داغ آب جریان و مقطع عرضی، امکان استخراج  زیرا با اندازه. کند ارائه شده این هدف را برآورده می ي هباشد، رابط د ندارد، میوجو
توان با استفاده از این روابط  باشد که می سطح مقطع و پیرامون مرطوب میسر بوده و در نتیجه شعاع هیدرولیکی قابل محاسبه می

ها  گیري شده سیالب اگرچه مطلوب این بود که از اطالعات اندازه. متناسب با داغ آب برداشت شده تخمین زد ضریب زبري مقطع را
گیري سرعت جریان نبوده و بر اساس تخمین ضریب زبري استوار  ها بر اساس اندازه استفاده شود، ولی متأسفانه بیشتر اطالعات سیالب

  . بودباشد که در این مطالعه قابل استفاده ن می
  

  رادکانخالصه مدل رگرسیون غیر خطی توانی ضریب زبري در برابر شعاع هیدرولیکی براي رودخانه :  10جدول 

  R  2 R  Adjusted 2R Std. Error of the Estimate  مدل
736/0  541/0  528/0 109/0 

  .هیدرولیکی توضیح داده می شود از تغییرات ضریب زبري توسط متغیرشعاع%  54همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود 
  

  رادکانجدول تحلیل واریانس غیر خطی توانی ضریب زبري در برابر شعاع هیدرولیکی براي رودخانه : 11جدول 
 سطح معنی داري Fنسبت  Ss df Ms  منابع تغییر

 502/0  1  502/0  رگرسیون
  012/0  36  426/0  مانده  >0001/0** 39/42

  -  37  928/0  کل
Ss  :جموع مربعات    مdf  :   درجه آزاديMS  :میانگین مربعات  

کوچکتر است،  05/0و سطح معنی داري تحلیل واریانس مدل رگرسیونی، از آنجایی که سطح معنی داري از  Fبا توجه به مقدار نسبت 
  .مدل رگرسیونی غیرخطی به کار برده شده معنادار است

  
  رادکانبراي رودخانه  در برابر شعاع هیدرولیکی جدول ضرایب رگرسیونی ضریب زبري: 12جدول 

 Unstandardized Coefficients Standardized مدل
Coefficients t سطح معنی داري 

B Std. Error Beta 

 
 >0001/0** 02/6  002/0 014/0 ضریب ثابت

Ln(R)  628/0- 096/0 735/0- 51/6- **0001/0< 
B : ضریب رگرسیونیstd. error  :  خطاي ضریب رگرسیونیbeta  : ضریب استاندارد شدهb  
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 .ارائه شده است) 13(در جدول معادله رگرسیونی نیز . جدول فوق ضرایب رگرسیونی و معناداري هر یک از آنها را نشان می دهد
  

n = 0.014R-0.628

R2 = 0.541

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300

R (m)

n

  
  رادکانتغییرات ضریب زبري و شعاع هیدرولیکی در رودخانه  : 5شکل 

 
  .شود ، مشاهده میمورد مطالعه خراج شده براي رودخانهریاضی است ي ه، رابط)13(در جدول

 
  مورد مطالعه ي ریاضی براي رودخانه ي رابطه: 13جدول 

 R2  رابطه  شماره رابطه  رودخانه

628.0R  )6(  رادکان
014.0n   541/0  

رادکان ي  توسعه یافته براي رودخانه ي و ضریب زبري محاسبه شده بر اساس رابطه) اي مشاهده(گیري شده  مقادیر ضریب زبري اندازه
 .درصد خطا قرار دارند 20درجه بوده و در محدوده  45، پراکنش نقاط حول خط بر اساس این نمودار ؛گردیده ارائه) 6(در شکل
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  رادکاناي در رودخانه  اي و محاسبه مقایسه مقادیر مشاهده: 6 شکل

 
  گیري نتیجه 

  :توان به بیان موارد زیر پرداخت ، میاز نتایج بدست آمده از این مطالعه
  .تواند با دقت باالتري نسبت به روابط قبل، ضریب زبري مانینگ را تخمین بزند براي هر رودخانه، می مقالهروابط ارائه شده در این  -1
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عا کرد که این روابطه با دقت باال توان اد باشد می می  رودخانهگیري شده  هاي اندازه از آنجا که روابطه ارائه شده براي بر اساس داده -2
  .تواند ضریب زبري رودخانه را تخمین بزند می
  .توانند تخمین مناسبی از این ضریب ارائه دهند گیرند، بطور کلی نمی بندي مصالح بستر را در نظر می روابطی که تنها اثر دانه -3
  .مقاومت جریان مدنظر قرار گیرددر محاسبه ضریب زبري بایستی تاثیر رفتار هیدرولیکی جریان بر  -4
در راستاي نتایج سایر محققین بر تاثیر عکس عدد فرود با ضریب زبري در این مقاله نیز اثر این تأثیر بر ضریب زبري مانینگ در  -5

  .مورد مطالعه به اثبات رسید ي رودخانه
وابط هندسی ارائه شده براي تخمین ضریب زبري بر اساس گیري شده، ر هاي اندازه با توجه به همبستگی قوي و معنی دار بودن داده - 6

گیري  تواند در زمانی که امکان اندازه گیري شده زیادي استوار است، می هاي اندازه شعاع هیدرولیکی، با توجه به اینکه بر اساس داده
  .جریان وجود ندارد براي تخمین ضریب زبري،بکار رود
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