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 خالصه
باشدکه بینی تغییرات حجم، سرعت و شکل موج سیل در یک کانال به صورت تابعی از زمان میابی جریان یک روش ریاضی براي پیشروندی 

در این مطالعه حل کامل معادالت سنت و نانت به روش  دارد.اهمیت زیادي در مهندسی رودخانه، کنترل وکاهش خطرات سیل در مخازن و سرریزها 
دهد که روش سلول مخلوط که یکی از اي ماسکینگام کونج صورت گرفت. نتایج این مقاله نشان میگی و مقایسه آن با روش چهار نقطهموج پخشید

اي از رودخانه هیدروگراف خروجی مشاهده ا دادهداراي باالترین ضریب همبستگی بکه هاي روندیابی سیل به روش موج پخشیدگی است روش
تر نسبت به روش سلول ک نیکلسون با ضریب همبستگی پایینکرانهیدرولیکی ماسکینگام کونج و روش  مورد مطالعه است و بعد از آن روش نیمه

دست رودخانه نسبت در پایین روجیدروگراف خبینی هیمخلوط داراي بهترین پیشبنابراین طبق نتایج بدست آمده روش سلول . مخلوط قرار گرفتند
  .به دو روش دیگر است

 
 معادالت سنت ونانت، موج پخشیدگی، روش سلول مخلوط، روش کرانک نیکلسون  :کلمات کلیدي

 
 

   مقدمه  .1
 

هاي ها و تعداد محدود ایستگاهیکی از معضالت کشور در زمینه مطالعات روندیابی سیالب، عدم دسترسی به آمار و اطالعات کامل در مورد رودخانه
سازد. سیل یک جریان غیردائمی است که براي حل مسائل هاي نیازمند آمار دقیق و کامل را با مشکالتی مواجه میهیدرومتري است که استفاده از روش 

توان در عدم هاي هیدرولیکی را میده از روشهاي مختلف هیدرولیکی و هیدرولوژیکی استفاده نمود. اهمیت و لزوم استفاتوان از روشمربوط به آن می
هاي . اگر مشخصات و اطالعات هیدرولیکی به دقت تعیین شود، نیازي به داده]6، 5، 4[هاي مقاطع خروجی بیان کردها به آمار و دادهنیاز این روش

هاي خروجی یک مقطع صرفا براي صحت است و دادهها قابل حصول مقطع خروجی نبوده و از طریق روندیابی هیدرولیکی در هر مقطعی این داده
هاي باشند ولی نیاز به دادههاي هیدرولوژیکی ساده بوده و از دقت قابل قبولی برخوردار میسنجی کاربرد خواهند داشت. روندیابی سیالب با روش

) براي مطالعات کنترل سیالب در حوضه رودخانه 1938روندیابی سیل براي اولین بار توسط مک کارتی(. هیدروگراف ورودي و خروجی متعددي دارند
) نتایج بدست آمده از حل معادله موج پخشیدگی با استفاده از روش 1997. در سال(]1[ایالت اوهایو آمریکا بکار گرفته شد که یک روش خطی است

خطی مرتبه غیر به یک معادله دیفرانسیل معمولیسلول مخلوط که توسط لنینگ و همکاران صورت گرفت که کار آنها تبدیل معادله موج پخشیدگی 
  ).1980(کونج  ]2[مد عددي تفاضالت محدود شناخته شدهاي کارآها یکی از روشحل عددي معادالت سنت و نانت با روش مشخصه اول بود.

با روندیابی نیمه هیدرولیکی  ) انجام شد1997هدف از این مطالعه مقایسه بین روندیابی به روش موج پخشیدگی که توسط ونگ و همگاران( 
باشند. در این نوع از روندیابی که هاي هیدرولیکی پیچیده بوده و داراي مراحل زیادي می. روندیابی سیالب با روش]8[) است1969ماسکینگام کونج(

و در ولیکی کانال مورد نیاز است، ت هیدرهاي قبل نیست ولی اطالعاهاي سینماتیک، پخشیدگی و دینامیک است نیازي به اطالعات سالشامل روش
. از این ]7، 3[بینی کردرا به صورت قابل قبولی پیشتوان هیدروگراف خروجی روش ماسکینگام کونج  با تعیین ضرایب با استفاده از عدد کورانت می
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ترین روش ضروري و به تبع آن انتخاب بهینهدست و و تخمین هیدروگراف سیل در پایین بینیهاي مختلف هیدرولیکی و پیشرو مطالعه و بررسی روش
  .اجراي تمهیدات مختلف و کنترل و مهار سیل را منجر خواهد شد

  
 

  هامواد و روش  .2
 
  روش روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام-2-1

=      ) در روندیابی هیدرولوژیکی داریم که:2) و ذخیره (1از معادالت پیوستگی(  −                    
  

 )2(                                                                                                                                                              =  [  + (1 −  ) ]  
که بر اساس روش ماسکینگام استوار است.   FDFحل تقریبی فرم تفاضالت محدود   و با ترکیب معادله پیوستگی و ذخیره و استفاده از روش

  شود:معادله زیر نتیجه می
        =     +     +                                                                                                                                  

 
=  	  ) به قرار زیر است:3باشد و ضرایب معادله (میدست ها خروجی هیدروگراف پایین Qباشد و ورودي هیدروگراف باالدست می   و    که در آن   ∆   + 2  ∆   + 2(1 −  ) 

                                                                                                                          	  =  ∆   − 2  ∆   − 2(1 −  ) 

   = 2(1 −  ) −  ∆    ∆   + 2(1 −  ) 

  و جهت کنترل حاصل جمع هر سه ضریب باید برابر با یک باشد.
  
  حل کامل معادالت سنت و نانت براي روندیابی در کانال بدون جریان جانبی -2-2

پیوستگی  هاي مناسب براي روندیابی جریان به روش هیدرولیکی حل کامل معادالت سنت و نانت است. با استفاده از معادلهیکی از تکنیک
  ) داریم:5) و مومنتوم (4(
     +     = 0  

  1     +       +  ℎ  =   −    

    زمان ، tفاصله طولی کانال ،  x شتاب ثقل،  gسرعت جریان، Vعمق جریان،   hدبی کل،  Qمساحت ناحیه عبوري جریان ، Aکه در آن 
  باشند.هاي اینرسی میترم       و        شیب سطح آب و     اصطکاکی،شیب    شیب کف کانال،

هاي عددي بنابراین روش سازي در آنها صورت گیرد.د ندارد به غیر از زمانی که سادهخطی و حل تحلیلی براي آنها وجوغیر 5و  4معادالت 
هاي عددي روش کند.) براي محاسبه عمق و سرعت تحلیل میx-tدر فضاي گسسته ( هاي عددي این معادالت راتنها راه براي حل آنهاست. روش

  گردد.  ها گام زمانی با توجه به شرایط ثابت عدد کورانت محدود میاما در این روش تري دارند.نویسی سادهصریح برنامه

)ب -3(  

الف)-3(  

)ج -3(  

)3(  

)2(  

)1(  

)4(  

)5(  
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     ∆ ≤ ∆   (  ) .  
 

در این مطالعه از روش سلول مخلوط براي حل معادله موج پخشیدگی که یک فرم  نیست.در روش ضمنی نیازي به شرایط پایداري کورانت 
  شود.ساده از معادالت سنت و نانت است بهره گرفته می

-هاي اینرسی(محلی و جابهها ترمبراي بیشتر جریان گردد.) بیان می5)و(4هاي باز توسط معادالت سنت و نانت (دائمی در کانالجریان غیر

+     باشند.شیب انرژي و گرادیان فشار می خیلی کمتر از جایی)      ≫  1     +         

هاي توان از شتابدهد که در بسیاري از حاالت روندیابی میعالوه بر این مشاهدات تجربی و میدانی نشان می توان آنرا نادیده گرفت.می پس
  توان اینگونه نوشت:را می )5معادله (بنابراین  جایی صرف نظر کرد.محلی و جابه

                                                                            =  −       
    =      	 
  

R  شعاع هیدرولیکی وC 7) در (6گذاري معادله (ضریب شزي با جاي (  V = CR . (S− ∂y∂x) .  

                                                                                                                        Q = ACR . (S−     ) .   
=      شود:) به معادله زیر تبدیل می8هاي عریض مستطیلی شعاع هیدرولیکی و معادله (در کانال                 −          

  
=         مشتق بگیریم: t) ترکیب شود و نسبت به 4) را با معادله (9اگر ضریب شزي و شیب ثابت باشد معادله ( 3            − 2            

  
t∂ ∂  توان اینگونه نوشت:) را می4معادله ( = − ∂QB∂x 

  
−  ) داریم:10گذاري آن در معادله (و جاي x) نسبت به 11گیري از  معادله (با مشتق 1       = 3            − 2            

=      ) داریم:12) در معادله (11معادله ( ذاريگبا جاي و      2       − 3        

  
است و نیاز به یک مقدار اولیه و دو شرط  Qو   yخطی براي موج پخشیدگی است که شامل دو پارامتر نامعلوم ) یک معادله غیر13معادله (

  مرزي براي حل است.
  
  
  

)ب-8(  

الف)-8(  

)7(  

)6(  

)10(  

)9(  

)11(  

)12(  

)13(  
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  خطی به روش سلول مخلوطی غیرمعادله موج پخشیدگ -2-3
) وجود 13) تعیین عمق آب و دبی براي تمامی نقاط کانال در هر زمان دلخواه است. و هیچ راه حل تحلیلی براي حل معادله (13هدف از حل معادله (

رو داریم قابل صرف نظر  Δtمناسب وقتی که  Δxهاي پخشیدگی با انتخاب ردد که ترمگندارد. براي حل این معادله روش سلول مخلوط پیشنهاد می
  کردن است.

=      با استفاده از بسط سري تیلور و صرف نظر کردن از مرتبه سوم به باال در این بسط براي گام زمانی و مکانی داریم:      −   ∆ − ∆ 2        

     =    −     ∆ + ∆ 2        

=      ند:ک) مدل موج سینماتیک را معرفی می14دوم در سمت راست معادله(ترم         

=  که    =        ) با استفاده از مدل موج سینماتیک بدین صورت است:14ضریب موج سینماتیک است. و ترم آخر از معادله (                =            = −         +            +           

  
=  توان اینگونه نوشت:   را می   و اگر از این معادله  باشند که به مشخصات جریان وابسته اند.در این معادله هر دو پارامتر می bو   .     

C ∂t∂  مشتق بگیریم داریم :  tو بار دیگر نسبت به  xیک بار نسبت به  = abQ   ∂Q∂t  

 ∂C ∂x = abQ   ∂Q∂x  

=        ) داریم:17گذاري در معادله () و جاي19) و (18با ترکیب معادالت ( 2           +           

=        ):20نظر کردن بنابراین معادله (قابل صرفن دو پروفیل کوچک است و براي سیل طبیعی ضریب موج سینماتیک بی           

=      یابد:) به شکل زیر تغییر می14بدین ترتیب معادله (      −   ∆ − ∆ 2           

−    Q  ):13) در معادله (15) و (22گذاري معادله (با جاي Q  ∆t = C ∆x  Q    − Q   +  ∆t2 C  − ∆x2 C + 3C y 4C  ∂ Q∂x  

= ∆  از این فرمول محاسبه کرد.  ∆را با معلوم بودن   ∆توان ) می23نظر کردن از مشتقات مرتبه دوم در معادله(با صرف ∆   + 3    2    

=    Q  توان از فرمول زیر محاسبه کرد.) دبی را می24و با استفاده از معادله ( Q  + ∆tC ∆x  Q    − Q    
  به دبی در روش سلول مخلوط است.سااین معادله جهت مح

  
  
  

)14(  

)15(  

)16(  

)17(  

)19(  

)18(  

)20(  

)21(  

)22(  

)23(  

)24(  

)25(  
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  خطی به روش کرانک نیکلسونمعادله موج پخشیدگی غیر-2-4
توسط نویه  1982فرم استاندارد روش کرانک نیکلسون نیز به روش صریح است. در این روش تفاضالت با استفاده از سري بسط تیلور که در سال 

=       محاسبه شد. نقطه اي 4بینی هر گام در این روش با استفاده از روش و دبی پیشمطرح شد استفاده گردید     + ∆   ∆         +      2 −     +    2   

=       ) داریم:26با مرتب کردن معادله (  2 −   2 +       +    2 +            +        

=  ) برابر است با: 27که عدد کورانت در فرمول ( ∆ ×  ∆   
  

  روش نیمه هیدرولیکی ماسکینگام کونج-2-5
با توجه به دبی و عمق در کانال یا  Y و Xدر این روش ضرایب وزنی  ي ماسکینگام است.روش روندیابی ماسکینگام کونج روش توسعه یافته

اي که موج اند و خود عدد کورانت نیز به زمان و فاصلهروش که یک روش صریح است ضرایب به عدد کورانت وابسته در این آید.رودخانه بدست می
  ند بستگی دارد.کسیل طی می

+    −         ):2001معادله اصلی براي هر سلول محاسباتی در روش ماسکینگام کونج (استورم .  (1 − )        −      ∆ +          −     + (1 −  )        −      ∆ = 0 

=         و فرمول محاسبه دبی در هر گام:        +      +         
  

=    برابرند با: X=Y=0.5اند که به ازاي ضرایب دبی   و  و  که  =  و            =  و   1           
  

  هاي سلول مخلوط و کرانک نیکلسونمحاسبه روشالگوریتم .  2-6
هاي  غیر خطی براي روندیابی مسیر سیل است که براي بدست آوردن دبی از یک روش روش سلول مخلوط و روش کرانک نیکلسون از جمله روش

  توان به عنوان شرط مرزي باالدست بهره گرفت.کند. از مقادیر هیدروگراف ورودي میتکراري استفاده می
= شاخص زمانی اولیه = و مکانی اولیه  0   باشد:است. مراحل اجراي الگوریتم به صورت زیر می 0

  .یریمگدر نظر می    )یک مقدار فرضی براي 1
=  )مقدار ضریب سینماتیک را با استفاده از فرمول 2   کنیم.به میسابا معلوم بودن پارامترها و دبی در هر گام مح     
ζ) طول مشخصه کانال را با استفاده از فرمول 3 =   آوریم.بدست می        . 
= ∆را از فرمول   ∆)مقدار 4 ∆ ×   + ζ نیم.کمحاسبه می  
  آوریم.) بدست می25) و (27هاي (بینی هر دو روش را با استفاده از فرمول)در این مرحله دبی پیش5
= کنیم تا هیدروگراف مربوط به را تکرار می 5مراحل ا تا  ...,k=1,2,3,4) براي 6   کامل شود. 0
= ) براي 7 1,2,3,   همان مراحل باال را تکرار کرده تا هیدروگراف خروجی کامل گردد. ..

 
  
  نتایج و بحث  .3
 

روندیابی از نوع هیدرولیکی است و با روش چون روش هاي موج پخشیدگی بودند، هاي کرانک نیکلسون و سلول مخلوط که از روشدر مقایسه روش
هـا طبـق   هاي کانـال احتیـاج داشـتیم. ایـن ویژگـی     شود، پس براي تخمین هیدروگراف خروجی به ویژگیماسکینگام کونج نیمه هیدرولیکی مقایسه می

باشـد  و  فاکتور وزنی مکان در روندیابی ماسـکینگام کـونج مـی    Yفاکتور وزنی زمان و  Xهاي باال شامل طول مشخصه ضریب موج سینماتیک و روش

)26(  

)27(  

)28(  

)29(  
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روش موج پخشیدگی با روش ماسکینگام کونج از آمار سیل رودخانه یـوان در   متغیر است. به منظور مقایسه 5/0مقدار هر دوي این ضرایب  بین صفر تا 
  وانگجیاهه استفاده شد.-بازه یوانلینگ

و با توجه به مقاطع برداشت شده متوسط عـرض   30، ضریب شزي معادل  0004/0متر، شیب متوسط طولی کیلو 112بازه رودخانه داراي طول 
=  متر وضریب موج سینماتیک در این رودخانه  7/352سطح آب معادل  چون تخمین هیدروگراف خروجی در ایـن روش   باشد.می  .  0.047

)  تدوین شد. که در قسمت ورودي برنامـه در هـر   29) و (27) و (25پیوتري جهت حل معادله (به مشخصات جریان وابسته است، بنابراین یک برنامه کام
متر مکعب بر ثانیـه در   20ورودي با فرض اولیه از یازه زمانی اولیه از هیدروگراف خروجی که در این مقاله  هاي هیدروگرافمرحله با وارد کردن داده

که شکل شماتیک هر سـه روش طبـق خروجـی    اف خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت، ها بر روي هیدروگرنظر گرفته شد اثر آن  در هر کدام از روش
اي از سیل نشان داده شده و هم هیدروگراف خروجی از در این شکل هم مقادیر ورودي هم خروجی مشاهده ) نمایش داده شد.1برنامه به صورت شکل(

  .قابل مشاهده است   هر روش که با 

  
اف خروجی از سه روش ماسکینگام کونج اي و هیدروگرهیدروگراف ورودي و خروجی مشاهده -1شکل    

  سلول مخلوط و کرانک نیکلسون 
  

  ) ضریب همبستگی و معادله خط برازش داده شده براي روش سلول مخلوط به ترتیب برابر است با:2در شکل (
=  ضریب همبستگی: = دله خط او مع 0.8284 3373.8 ln( ) − 23932  

  
 

  اي با هیدروگراف خروجی حاصل از روش سلول مخلوطمقایسه بین هیدروگراف خروجی مشاهده -2شکل 
  با معادله خط برازش یافته از آن
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قعی از اي واهاي مشاهدهشود داراي اختالف کم با داده) مشاهده می2بینی از روش سلول مخلوط همانگونه که در شکل (هاي پیشداده
  باشد.دست رودخانه میهیدروگراف خروجی در پایین

  ) ضریب همبستگی و معادله خط برازش داده شده براي روش کرانک نیکلسون به ترتیب برابر است با:3در شکل (
=  ضریب همبستگی: = دله خط او مع 0.7899 3167.9 ln( ) − 22298  

  اي با هیدروگراف خروجی حاصل از روش کرانک نیکلسون با مقایسه بین هیدروگراف خروجی مشاهده -3شکل                 
  معادله خط برازش یافته از آن

  
  همانگونه که در شکل و از ضریب همبستگی پیداست روش کرانک نیکلسون به نسبت روش سلول مخلوط از دقت کمتري برخوردار است.

  ماسکینگام کونج به ترتیب برابر است با: ) نیز ضریب همبستگی و معادله خط برازش داده شده براي روش4در شکل (
=  ضریب همبستگی: = دله خط او مع 0.8156 3511.3 ln( ) − 24977  

  
  اي با هیدروگراف خروجی حاصل از روشمقایسه بین هیدروگراف خروجی مشاهده -4شکل 

  ماسکینگام کونج  با معادله خط برازش یافته از آن
  
  
  نتیجه گیري  .4
  
بینی به نسبت بینی شده توسط این سه روش همانطور که قابل مشاهده بود روش سلول مخلوط داراي بهترین پیشهاي پیشهیدروگرافبا مقاسیه بین  -

  . دو روش دیگر بود که این امر خود حاکی از برتري حل معادالت سنت و نانت به روش ضمنی نسبت به صریح است
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