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 چكیذُ

. استتریي هثاحث هَردًظر هٌْذسیي رٍدخاًِ  ّا ّوَارُ از هْناضل در رٍدخاًِ -تعییي راتطِ دتی

-هفَْم کٌتَراستفادُ از تخویي دتی تا ایي تحقیق  ّذفضذُ است.  راّكارّای هختلفی خْت تخویي آى ارائِ

در است ٍ اطالعات ٌّذسی هقطع خریاى است.  ضذُ یهعرف (2006تار تَسط هغرتی )ّای ّن سرعت کِ اٍلیي 

س ضذُ هقطع ًظیر هساحت، هحیط خی ٍ ّیذرٍلیكی ّای ٌّذسیهتراپارتا استفادُ از  تَاى یهتحلیل اتعادی 

دتی در دٍ تراز را ، سرعت  یریگ اًذازُ یا ًقطٍِ عرض سطح آزاد آب ٍ ّوچٌیي پاراهتر هستخرج از رٍش تک 

ّا در ّای هحاسثاتی ٍ تحلیلی تٌاضذُ ٍ دتیسازی اختالف تیي دتی طی فرآیٌذ کویٌِ یكذیگر ارتثاط داد. ِت

 اضل در -ضذُ تا راتطِ دتی ایح راتطِ ارائِضًَذ. خْت صحت سٌدی ًتدٍ تراز هختلف تِ یكذیگر هرتثط هی

هقایسِ گردیذ.  اًگلستاىٍاقع در کطَر  Severnٍ رٍدخاًِ  اکَادٍر ٍاقع در کطَر Tomebambaرٍدخاًِ 

است کِ  ًتایح تیاًگر آى .تاضذعالٍُ تر کارترد تسیار سادُ ٍ سریع دارای دقت هطلَتی هی ضذُ ارائِرٍش 

 رسذ.هی 04/0ٍ  درصذ 3کوتر از تِ تِ ترتیة  MAPE  ٍNRMSEری پاراهترّای آهاحذاکثر خطای 
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Innovative Approach for Estimating Rating Curves in Natural Rivers 

 
 

Abstract 
 
Determination of stage-discharge relationships in natural rivers is extremely important in river 

engineering. The main purpose of the current paper is to estimate the discharge using the 

concept of isovel contours with the corresponding hydro-geometric parameters of the cross 

sections which was first introduced by Maghrebi (2006). A relationship based on dimensional 
analysis is used to interrelate the discharges at two different stages by simply using the 

geometrical parameters such the cross-sectional area, wetted perimeter, the width of the free 

surface and a quantity which is related to the summations of isovel contours. Then, the most 

accurate relationship that is obtained by minimization of the differences between the calculated 

and analytical discharges at two different stages is introduced. For verification, the results of 

the proposed method are compared with the observed stage-discharge data taken from the 

Tomebamba River in Ecuador and Severn River in UK. The results indicate the high accuracy 

of the proposed method such that the mean values of MAPE and NRMSE of all selected rivers 

do not exceed 3% and 0.04, respectively. 

 
Keywords: Stage-discharge relationships, Dimensional analysis, Discharge estimation 

 

   

 هقذهِ
 

هٌبثغ آة ٍ  سیضیثشًبهِ ّب،ِسٍدخبً یدث گیشیاًذاصُ خْت ّبسٍدخبًِ یشیتدس هذ یذسٍلیکّ یيهٌْذس

ػوذتبً اهکبى  یالثیس یطچشاکِ دس ضشا دٌّذیاضل سا اهتذاد ه -یدث ّبی یهؼوَل هٌحٌ طَس ثِ یالةکٌتشل س

ػوك سطح آة ٍ سشػت  مینحبصل اص هطبّذات هست یحثش ًتب یذسٍهتشی. داًص ّیستثِ سٍدخبًِ ً یدستشس

دس  یبدیص یبسیثس یمبتالصم است. تحم گیشیثبس اًذاصُ یيضل چٌذا -یاستَاس است کِ خْت ثشپب ًوَدى ساثطِ دث

لئًَبسد ٍ تَسؼِ آى صَست گشفتِ است.  یچگًَگ یياضل ٍ ّوچٌ -یاستخشاج ساثطِ دث ی،ساثطِ ثب هحبسجِ دث

تشاص سطح  خبیِ آة ثسطح  ٍ ضیتهمطغ  یذسٍلیکیگ ثب داضتي ضؼبع ّیٌثب استفبدُ اص هؼبدلِ هبً (200ّوکبساى )

 ّبیدس تشاص یدث یيالذام ثِ تخو یؼیسٍدخبًِ طج یکهختلف  ّبیدس تشاص ضَد،یصَست هشسَم استفبدُ ه آة کِ ثِ

 یشیکبسگ ٍ ثِ كضذُ دس ػو گیشی ثب هذل سشػت هتَسط ( 2004آثشیل ٍ ًبیت ) ًوَدًذ. یبثیثب استفبدُ اص ثشًٍ یگشد

سٍش الصم  یيًوَدًذ. دس ا ثیٌی یصپ یؼیطج ایاضل سا دس سٍدخبًِ -یآى ثب استفبدُ اص سٍش الوبى هحذٍد، ساثطِ دث

ضذُ  گیشییبًگیيٍ سشػت ه یػشض ایلضخت گشداثِ ی،هحل یبىهمبٍهت خش یذسٍلیکیّ یتاست کِ سِ ضش

 ی( هٌحSupport Vector Machine ) SVMٌاص سٍش  ستفبدُثب ا( 2005َاپشاگسبم ٍ هَتی )س ضًَذ. یٍاسٌد

. ثبضذیثبالتش ه یٍ ضجکِ هصٌَػ وییتسٍش اص سٍش لگبس یيّب ًطبى دادى کِ دلت ا اضل سا اهتذاد دادًذ. آى -یدث

اضل سا  -یدث یهٌحٌ یپبساهتش یشغ یشیگ یَىٍ سگشس یهصٌَػ یاص سٍش ضجکِ ػصج (2006حجیت ٍ هسلحی )

اضل دس  -یساثطِ دث ییيثِ تؼ  fuzzy modelثب استفبدُ اص هذل  (2006لَّبًی ٍ ّوکبساى )تَسؼِ دادًذ. 

ساثطِ  ییيتؼ ANNًسجت ثِ سٍش  یتش حبضش دلت هٌبست سٍشّب ًطبى داد کِ  آى یحًتب .ّب پشداختٌذ خبًِسٍد

 یساثطِ دث ییيسا دس تؼ یهصٌَػ کِهختلف ضج ّبیسٍش ییکبسا( 2015حسي پَس ٍ کبضبًی ) اضل سا داسد.  یدث

 یثْتش یتلبثل ANFISّب ًطبى داد کِ سٍش  آى یحًوَدًذ. ًتب یثشسس یٍِالغ دس تشک Kizilirmakاضل سٍدخبًِ 
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ثب استفبدُ اص هفَْم کٌتَس  (2016ٍ ّوکبساى )ٍ هغشثی  (2016هغشثی ٍ احوذی ) اضل داسد.  -یساثطِ دث ییيدس تؼ

تٌْب ثش اسبس اطالػبت دثی دس یک تشاص هطبّذاتی  تَاى یهّبی ّن سشػت سٍش خذیذی سا اسائِ ًوَدًذ کِ 

اضل سا ثب کوتشیي خطب ٍ ثذٍى کبلیجشاسیَى تخویي صد.  ّذف اص ایي همبلِ اسائِ سٍش خذیذ دس  -حٌی دثیهٌ

 اضل دس دٍ سٍدخبًِ طجیؼی ثب ضشایط ٌّذسی هختلف است. -تخویي هٌحٌی دثی

   

 ّا هَاد ٍ رٍش

 

کِ ثشای اٍلیي ثبس  (SPMای سشػت )گیشی تک ًمطِضذُ ثشگشفتِ اص هفَْم سٍش اًذاصُ سٍش ًَیي اسائِ

تَاى ( هیBiot-Savartسبٍاست ) -ثبضذ. دس ایي سٍش ثب استفبدُ اص لبًَى ثیَضذُ، هی اسائِ (2006هغشثی )تَسط 

رسُ ثب ثبس سبکي کِ  تأثیش خذاس ثش سشػت دس یک ًمطِ سا ثب دس ًظش گشفتي اثشات ًبضی اص ًیشٍی الکتشیکی ٍاسد ثش یک

 سبصی ًوَد.گیشد، ضجیِخشیبى الکتشیکی لشاس هیدس هیذاى الکتشیکی سیوی ثب 
 

  

)تأثیر الواًی از تستر تر رٍی سرعت در هرکس سطح الواًی تا هختصات  -1ضكل  , )y zدر هقطع عرضی خریاى 

 آیذ: دس همطغ اص ساثطِ صیش ثذست هی( y,zثب هختصبت )ای دلخَاُ  ( ثش سٍی ًمطdsِاثش طَل هحذٍدی اص هشص )

(1)  
 SPM 1d dr sf c u

 

ثشداسی هبثیي الوبى هرشصی ٍ ًمطرِ هرَسد     ds ، r اًحشاف تغییشات سشػت ًبضی اص الوبى هشصی ًظیش SPMduدب کِ دس ایٌ

ثبثت هشتجط ثب صثشی هشص ٍ 1cًظش،  f rضَد. دس ایي سٍش خْت تؼیریي   ت است کِ ثش هیذاى خشیبى حبکن هیتبثغ سشػ

 ّربی هرشصی   (، طَل هحیط تش ضذُ اص سبحل چپ تب سبحل ساسرت سا ثرِ الوربى   SPMuاثشات کل خذاس خشیبى ثش یک ًمطِ )

dsّربی هرشصی ثرش سٍی ّرش ًمطرِ اص خشیربى همرذاس         گیشی اص اثشات توبم الوربى  ضَد. ثب اًتگشال تمسین هیuSPM   ِهحبسرج

 گشدد: هی

(2) 
 

 SPM 1

boundary

di r su f c 
 

ّبست. اص طشفی هیذاًین کِ حبصرل ضرشة    xثب هحَس  خْت ّندیگش  ػجبست ثشداس یکِ هَاصی خْت خشیبى یب ثِ iکِ دس آى 

drخبسخی دٍ ثشداس  s ، ی هیذاًی ثِ ثضسگd sinr s   ثٌبثشایي خَاّین داضت: .کٌذ دس خْت خشیبى ایدبد هی 
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(3) 
 

 SPM 1

boundary

sin du c f r s   
 

صاٍیِ ثیي ثشداس هَلؼیت ٍ ثشداس الوبى هشصی است. گبم ثؼذی ایري سٍش خسرتدَ ثرشای تؼیریي ثْترشیي تربثغ        کِ دس آى 

 است. r سشػت ٍاثستِ ثِ

کِ دس حبلت آضفتِ تَصیغ آى  ای یک تَصیغ سْوی ضکل است دسحبلی ّبی ثبص ثشای خشیبى الیِ کبًبل الگَی تَصیغ سشػت دس

هی ترَاى  طَس هؼوَل دس هدبسی ثستِ ٍ ثبص ثب تَخِ ثِ آضفتگی خشیبى  ضَد. ثِ ثب استفبدُ اص لبًَى تَاًی ٍ لگبسیتوی ثیبى هی

ِ )َد. تربثغ سرشػت دس هؼبدلرِ    ًور بدُ اص لبًَى تَاًی سشػت خْت تخویي تَصیغ پشٍفیل سشػت استف صرَست صیرش ثیربى     ( ثر

 ضَد. هی

(Error! No text 

of specified 

style in 

document.) 

 

 
1

* 2  mf r u c r
 

  
  

تَاى دس ّش ًمطرِ   ( هی)دس هؼبدلِ  (4)ضشیت هشتجط ثب آضفتگی ٍ تٌص ثشضی خذاس است. ثب خبیگزاسی هؼبدلِ 2c کِ دس آى

دلخَاُ ثب هختصبت  ,y z  همذاس SPM ,u y z :ثذست آٍسد 

(5) 
 

 
1

SPM 1 2 * 2

boundary

, sin dsmu y z c c u c r
 

     
 


 

13 فشضثب  2 *c c c u    ٍm=7 ِضَد: صَست صیش ثبصًَیسی هی ساثطِ فَق ث 

(6)  
1

7
SPM 3,   sin ds

boundry

u y z c r 
 

  
 


 

ثؼذ ضرذُ آى ًمرص هْوری دس سٍش     آهذُ اص هؼبدلِ ثبال هؼٌبی خبصی ًذاضتِ لکي همذاس ثی تدس دس حمیمت ثضسگی همذاس ثِ

( ثِ دسرت آٍسد. دس  )تَاى اص هؼبدلِ  سا هی (SPMU)دس همطغ خشیبى  SPMuکٌذ. همذاس هتَسط  ای سشػت ایفب هیتک ًمطِ

دس ًمطِ ثب هختصبت  SPMu( اگش همذاس )هؼبدلِ  ,y z سا ثش SPMU  ثؼرذ  پبساهتش هشثَط ثِ کٌتَس سشػت ثیضَد، تمسین 

Cآیذ:، ثشای هختصبت هَسدًظش ثِ دست هی 

(7) 

 

 SPM

SPM

,
A

u y z dA

U
A




 

(8) 
 

 
 SPM

SPM

,
,

u y z
C y z

U


 
سا ثرب اسرتفبدُ اص    Vتَاى همذاس سرشػت هتَسرط کرل همطرغ     هی Mvگیشی سشػت  ی اًذاصُدس ًمطِ Cثب داضتي همذاس 

 هؼبدلِ صیش هحبسجِ ًوَد:

(Error! No text 

of specified 

style in 

document.9) 
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اضرل دس همربطغ هختلرف پشداخرت.      -ثِ تخویي ساثطِ دثی SPMّبی حبصل اص سٍش پبساهتش تَاى ثب استفبدُ اصاکٌَى هی

ِ    ّبی سٍش اًذاصُایدبد استجبط هیبى پبساهتش ( ٍ ٌّذسرِ همطرغ دس خْرت تخوریي دثری      SPMای )گیشی سرشػت ترک ًمطر

دس ّرش ًرَع ضرکل ٌّذسری ٍ      SPMu،C ٍSPMUّبیی ًظیش پبساهتش SPMثبضذ. دس سٍش ثخص ایي پژٍّص هی تشیي هْن

ِ   -خْت ضٌبخت ػَاهل هؤثش دس تؼییي ساثطِ دثی ثبضٌذ. دسهحبسجِ هی ثشای ّش تشاصی لبثل اثؼربدی   ٍتحلیرل  اضرل اص تدضیر

، طرَل سرطح آصاد    Pتش ضذُ ، هحیطAّبی هختلفی اص لجیل هسبحت همطغ خشیبى طَسکلی پبساهتش ضَد. ثِثْشُ گشفتِ هی

، ضیت ثستش n، ضشیت صثشی هبًیٌگ Tآة 
0

S  خشیبى دس همطغ ٍ سشػتUSPM    ِدس همذاس دثی تأثیشگزاس ّسرتٌذ کر

 ( ًوبیص داد:10ّب سا هطبثك ساثطِ ) تَاى آىهی

(10) 
0( , , , , , )SPMQ f A P U n T S 

 ًسرجت  صَست ثِ تَاًذهی تشخیحبً ساثطِ ایي ٍ ثبضذهی هختلف تشاص دٍ دس دثی ثیي کلی استجبط یک یبفتي ّذف کِ اصآًدبیی

-هی ثبلی ثبثت تشاصّب ّوِ دس کِ ّبییهتغیش ثب کٌٌذهی ایفب سا اسبسی ًمص ًسجت ایي دس کِ ّبییهتغیش سٍ اصایي ضَد، ثیبى

طَس هثبل اثشات صثرشی ثرب افرضایص ترشاص      ثِ. ضًَذ دادُ تویض یکذیگش اص ثبیذ گشدًذ، حزف هحبسجبتی سًٍذ اص تَاًٌذهی ٍ هبًٌذ

آًکِ اثش ضیت ثستش تأثیشی دس خَاة هسرئلِ ًرذاسد. ثرش     لحبظ ضذُ است حبل SPMUگشدد ٍ تأثیش آى دس پبساهتشحزف ًوی

 اًذ: ضذُ ( اًتخبة11ّبی تأثیشگزاس ثش همذاس دثی هطبثك ساثطِ )ایي اسبس ًْبیتبً هتغیش

(11) ( )a b c d

t SPMQ A P U P 

هسبحت کل همطغ خشیبى،  Aدثی خشیبى،  Qکِ دس ایي ساثطِ 
tP    ٍ هحیط کل همطغ خشیبى ضربهل پیشاهرَى هشطرَة

tPطَل سطح آة ثِ ػجبست دیگش  P T   ٍSPMU  همذاس سشػت هتَسط حبصل اص سٍشSPM ذ. پر  اص  ثبضر هی

 a ،b  ٍcای، همربدیش  ٍ تحلیلی دس همطغ دایرشُ  ّبی هحبسجبتیّبی ثسیبس ثِ هٌظَس کبّص اختالف ثیي دثیسؼی ٍ خطب

تَاًرذ ثرِ   کرِ هری   rQٍ دثی هشخغ  eQ ضذُ دُثِ دست آهذًذ. اکٌَى ساثطِ ثیي دثی تخویي ص -4/1ثشاثش  dثشاثش ٍاحذ ٍ 

 گشدد:ضذُ ثبضذ، ثِ صَست صیش اسائِ هی صَست هستمل استخشاج

(12) 
 

 

 

 

1.4

SPM te e e e

r r SPM tr r

e

r

PU PQ A

Q A U P P



    
        
    

 

دٌّرذُ کویرت هشخرغ یرب ثرِ ػجربستی همربدیش         ًطربى  rضذُ ٍ اًرذی    دٌّذُ کویت تخویي صدُ ًطبى eکِ دس آى اًذی  

ثبضذ. ثبیذ تَخِ ضَد کِ دس ایري همبلرِ خْرت    گیشی ضذُ، هیضذُ دس تشاصی کِ همذاس دثی دس آى اًذاصُ پبساهتشّبی هطخص

گیشی سرشػت تٌْرب   ای اًذاصُطِاستفبدُ ضذُ است ٍ کبسثشد سٍش تک ًم ،ّبی ثشداضت ضذُاػوبل همبدیش دثی هشخغ اص دادُ

 ثبضذ.هی USPMخْت هحبسجِ همذاس 
 

   

 ًتایح ٍ تحث
 

ٍ سٍدخبًرِ   اکرَادٍس ٍالرغ دس کطرَس    Tomebambaضذُ اص سٍدخبًرِ   ضذُ، اطالػبت ثشداضت خْت کٌتشل دلت ساثطِ اسائِ

Severn  (2004) یرت ًب آثشیل ٍگیشًذ. هَسد همبیسِ لشاس هی ثب سٍش حبضش اًگلستبىٍالغ دس کطَس   ِ کربسگیشی هرذل    ثرب ثر

ِ دس سٍش الوبى هحذٍد ثِ تخویي دثی دس سٍدخبًِ سشػت هتَسط ػومی  Tomebamba  ٍ Severn ّبی طجیؼی اصخولر

( ثرِ  ة)2)الرف( ٍ  2ّربی  ثشای ّش سٍدخبًِ ضشایت هذل کبلیجشُ گرشدد. ضرکل   اثتذا الصم است کِ پشداختٌذ. دس سٍش ایطبى

دٌّرذ. تَخرِ   اضل دس ایي همبطغ سا ًوبیص هری  -ساثطِ دثیّوچٌیي ٍ  Tomebamba ٍ Severn تشتیت همطغ سٍدخبًِ
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ّبی سبحل چپ ٍ ساسرت سٍدخبًرِ ثرَدُ ٍ لرزا اص آٍسدى ایري      ّبی ثبالتش ّوبى اهتذاد دیَاسُضَد کِ همطغ سٍدخبًِ دس تشاص

-اًرذاصُ گیرشی هری    تفبدُ اص ّشیک اص ًمبطّبی ثبالتش خَدداسی ضذُ است. ّذف تخویي ساثطِ دثی اضل ثب اسدیَاسُ دس تشاص

ًمطِ  8ٍ  4ثِ تشتیت  Tomebamba ٍ Severn ًطبى دادُ ضذُ است ثِ طَسی کِ دس سٍدخبًِ 2دس ضکل  Pثبضذ کِ ثب 

. ثرِ ّوریي هٌظرَس اثترذا ثبیرذ      اضل سا تخوریي صد  -هٌحٌی دثی ّب آىتَاى ثش اسبس ّشیک اص هطبّذاتی ٍخَد داسد کِ هی

 ّب هحبسجِ گشدد.( ثب استفبدُ اص ضکل همطغ سٍدخب12ًَِسد ًیبص ساثطِ )ّبی هپبساهتش

 

  
 )ب( )الف(

 Severnٍ ب(  Tomebambaالف( یّا رٍدخاًِ اضل -ٍ هٌحٌی دتی ًوایص هقطع عرضی-2ضكل 

( همرذاس  3ضرکل ) ثبیذ دس ّشیک اص تشاصّب هحبسجِ گشدد. ثِ ّویي هٌظَس دس  A ،P ،Pt  ٍUSPM( همبدیش 8ثش اسبس ساثطِ )

ًوربیص   Tomebamba  ٍSevernّب ثشای دٍ سٍدخبًِ ّب دس فشم ثذٍى ثؼذ ثب همذاس ًظیش دس کلیِ تشاصّشیک اص ایي پبساهتش

ثبضٌذ. دس هی Hmaxّب دس تشاصحذاکثش ّشیک اص پبساهتش همذاس Amax ،Pmax ،max (Pt) ٍ (USPM)max ضذُ است. همبدیش دادُ

maxکثش تشاصحذا Tomebambaسٍدخبًِ  4.0H m ّربی  ثبضذ. کویتهی Amax ،Pmax ،max (Pt) ٍ (USPM)max   ِثر

دس ترشاص   Severnّربی فرَق دس سٍدخبًرِ     اسرت. کویرت   69/18هتش ٍ  96/58هتش،  46/31هتشهشثغ،  91/87تشتیت ثشاثش ثب 

max 9H m  ترَاى دس ّرش ترشاص    هری  ثبضٌذ. اکٌرَى هی 4/44هتش ٍ  2/284تش، ه 2/144هتشهشثغ،  3/487ثِ تشتیت ثشاثش

کبهالً ثرش یکرذیگش    P  ٍPtّبی ( هٌحٌیة)3سا ثِ دست آٍسد. تَخِ ضَد کِ دس ضکل  A ،P ،Pt  ٍUSPMدلخَاّی همبدیش 

 ّب ٍخَد داسد. ثبضٌذ ٍ یک اختالف ًبچیض ثیي آىهٌطجك ًوی
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 Severnٍ ب(  Tomebambaّای الف( رٍدخاًِ ترای A ،P Pt ٍSPM USPMتغییرات هقادیر ًسثی  -3ضكل 

( 12ّب ثرب اسرتفبدُ اص ساثطرِ )   ػٌَاى دثی هشخغ همبدیش دثی سا دس سبیش تشاص ثِ هطبّذاتی ثب دس ًظش گشفتي ّشیک اص ایي ًمبط

آثشیرل ٍ ًبیرت    ص سٍشحبصرل ا  ًتبیح آهذُ اص ایي سٍش ثب دست تَاى تخویي صد. خْت ثشسسی کبسایی هذل حبضش ًتبیح ثِهی

همبیسِ ضذُ است. ًکتِ حبئض اّویت آى است کِ سٍش حبضش تٌْب ثب دس اختیبس داضرتي یرک ًمطرِ سربیش ًمربط سا      ( 2004)

دٌّذ کِ ثب دس ًظش گشفتي ًمطِ هشخرغ دس  ًتبیح ًطبى هی تخویي صدُ است ٍ ّوچٌیي ًیبصی ثِ کبلیجشاسیَى خبصی ًذاسد.

 یبثذ.بّص هیّبی ثبالتش همذاس خطب کتشاص

 
 یّا رٍدخاًِهختلف در ضذُ تا در ًظر گرفتي ًقاط هرخع  تخویي زدُ اضل -ًوَدار دتی -4كل ض

 Severnب(  ٍ Tomebambaالف( 

 هشثؼربت  هیبًگیي ٍ هدزٍس MAPE خطبیّبی آهبسی ثِ تشتیت پبساهتشضذُ،  خْت ثشسسی ثیطتش ًتبیح حبصل اص سٍش اسائِ

-( ًطبى دادُ ضذ14ُ( ٍ )13کِ دس هؼبدالت ) Qoگیشی ضذُ  ٍ اًذاصُ Qe ضذُ ش تخویي صدُهمبدیثش اسبس  NRMSE خطب

 گشدد: اًذ، هحبسجِ هی
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ثِ تشتیرت   Tomebamba  ٍSevern  یّب سٍدخبًِدس  MAPEهمذاس  ضَد کِ ثیطتشیيهطبّذُ هی 5ثب تَخِ ثِ ضکل  

کوتش ثِ تشتیت  Tomebamba  ٍSevern یّب سٍدخبًِدس  NRMSEدسصذ ثَدُ ٍ حذاکثش همذاس پبساهتش  5/2ٍ  3 حذٍد

ًتبیح ثیربًگش دلرت    ثبضذ.ضذُ هی طَس کبهل حبکی اص دلت ثبالی هذل اسائِ ( ًیض ث8ِثبضذ. ًتبیح ضکل )هی 014/0ٍ  04/0اص 

ثِ اصای کلیِ ًمبط دلت سٍش اص ًتبیح آثشیرل ٍ ًبیرت ًیرض ثربالتش      Tomebambaخبًِ ثبالی هذل ثَدُ ثِ طَسی کِ دس سٍد

 ثبضذ.هی

 
 )ب( )الف(

 یّا رٍدخاًِتا در ًظر گرفتي ًقاط هرخع هختلف در  تذست آهذُ MAPE  ٍNRMSEّای آهاری هقادیر پاراهتر -5كل ض

 Severnب(  ٍ Tomebambaالف( 

 گیری یدًِت
 

 گیشی سرشػت دس همطرغ ػشضری،   ای اًذاصُستفبدُ اص سٍضی ًَیي هجتٌی ثش هفَْم سٍش تک ًمطِدس ایي تحمیك ثب ا

داسای لبثلیت ثسیبس ثبالیی دس تخوریي   ضذُ اسائِّبی دیگش تخویي صدُ ضذ. ًتبیح ًطبى داد ساثطِ اضل سا دس تشاص -ساثطِ دثی

-تحلیرل  ٍ خطبی آى ثسیبس ًبچیض اسرت.  یؼی سا داضتِطج ای ٍ همطؼی اص یک سٍدخبًِاضل دس یک همطغ دایشُ -ساثطِ دثی

است کِ ًمطرِ هشخرغ دس    یدبدضذُاصهبًی  NRMSEّبی آهبسی صَست گشفتِ ًطبى داد کِ کوتشیي همذاس خطب ٍ پبساهتش 

 است. ضذُ اًتخبةّبی ثبالتش تشاص
   

References 
 

Abril, J. B. and Knight, D. W.: Stage-discharge prediction for rivers in flood applying a depth-

averaged model, Journal of Hydraulic Research, 42, 616-629, 2004. 

Faghfour Maghrebi, M., Arash, A., and Ahmadi, A.: Stage-discharge prediction in natural rivers 

using an innovative approach, Journal of Hydrology, 544, 2016. 



 

 

9 

Habib, E. H. and Meselhe, E. A.: Stage–discharge relations for low-gradient tidal streams using 

data-driven models, Journal of Hydraulic Engineering, 132, 482-492, 2006. 

Hasanpour Kashani, M ,.Daneshfaraz, R., Ghorbani, M., Najafi, M., and Kisi, O.: Comparison of 

different methods for developing a stage–discharge curve of the Kizilirmak River, Journal of Flood 

Risk Management, 8, 71-86, 2015. 

Leonard, J., Mietton, M., Najib, H., and Gourbesville, P.: Rating curve modelling with Manning's 

equation to manage instability and improve extrapolation, Hydrological Sciences Journal, 45, 739-

750, 2000. 

Lohani, A., Goel, N., and Bhatia, K.: Takagi–Sugeno fuzzy inference system for modeling stage–

discharge relationship, Journal of Hydrology, 331, 146-160, 2006. 

Maghrebi, M. F.: Application of the single point measurement in discharge estimation, Advances in 

Water Resources, 29, 1504-1514, 2006. 

Maghrebi, M. F., Ahmadi, A., Attari, M., and Maghrebi, R .F.: New method for estimation of 

stage-discharge curves in natural rivers, Flow Measurement and Instrumentation, 52, 67-76, 2016. 

Sivapragasam, C. and Muttil, N.: Discharge rating curve extension–a new approach, Water 

resources management, 19, 505-520, 2015. 


