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چکيده: 
تخمین تلفات نشت و روندیابي جریان در یک سیستم رودخانه اي 
فصلي با تعداد شاخه هاي متعدد و اتصاالت پیچیده بدلیل تلفات 
انتقال و نبود جریان پایه قبل از وقوع سیالب با روش هاي مرسوم 
روند یابي امكان پذیر نمي باشد و الزم است روش هاي روند یابي 
براي این سیستم رودخانه اي توسعه داده شوند. بدین منظور در 
این پژوهش مدلي كامپیوتري براي مقاطع نامنظم رودخانه اي تهیه 
شده است كه در آن معادالت دیفرانسیل جزئي جریان غیرماندگار 
با  شدن،  خطي  از  پس  ونانت(  سنت–  )معادالت  غیریكنواخت 
تناوبي حل مي شوند. رقوم  تكنیک  و  تفاضل هاي محدود  روش 
جریان در محل اتصاالت رودخانه اي با استفاده از روش خط تاثیر 
و بصورت كامال ضمني در هر گام زماني تعیین مي گردد. بررسي 
شبیه سازي  در  آن  توانائي  برنامه نویسي،  نقطه نظر  از  مدل  دقت 
جریان یكنواخت و ارضاء رابطه پیوستگي با استفاده از یک سیستم 
حلقه اي مركب از 8 كانال روباز انجام شد. نتایج صحت سنجي 
به ترتیب   بیشترین خطاي محاسبه دبي و عمق جریان  نشان داد 
0/7 و 0/0209 درصد مي باشد بنابراین مدل حاضر با دقت بسیار 
باالئي دبي و نیمرخ سطح ّآب در هر یک از شاخه ها را برآورد 
از  استفاده  با  انتقال  تلفات  و  جریان  رفتار  بیني  پیش  مي نماید. 
هیدروگراف لین و مشخصات رودخانه هانگز واش نشان داد كه 
استفاده از رابطه موسكات بهتر از سایر روابط تجربي تلفات نشت 
و زمان شروع و اوج سیالب را تخمین مي زند. در شرایط وجود 
نشت از یک سیستم بسیار پیچیده كانال هاي روباز متشكل از 24 
شاخه با شیب اندک، كه دبي هریک از شاخه ها به تغییرات ناچیز 
مدل  شبكه  این  در  گردید.  استفاده  است،  حساس  جریان  عمق 
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توانائي تشخیص جهت جریان در هر یک از شاخه ها را نیز دارد. 
به  از سیستم  نتایج نشان داد دبي خروجي  براي جریان ماندگار 
علت وجود تلفات نشت به مقدار 1/127 درصد كاهش یافته است. 
در جریان غیر ماندگار با وجود نشت حجم هیدروگراف خروجي 
از سیستم حدود 6/37 درصد كمتر از حجم هیدروگراف ورودي 

به سیستم مي باشد.

کليد واژه ها: تلفات نشت، سیستم رودخانه فصلي، روندیابي 
سیالب، معادالت سنت- ونانت

مقدمه 
وقتي جریان سیالبي در یک رودخانه فصلي به راه مي افتد در اثر 
تبخیر و نفوذ از بستر و کناره ها، حجم سیالب کاهش مي یابد. این 
کاهش حجم سیالب تلفات انتقال نامیده مي شود. پارامترهاي موثر 
بر تلفات انتقال عبارتند از ]6[: 1- حجم و سرعت رواناب، معموال 
سیالب هاي بزرگ تلفات نفوذ بیشتري را ایجاد مي نمایند، 2- هندسه 
کانال رودخانه، یک رودخانه در دره عمیق با کناره هاي شیبدار تند 
از یک رودخانه کم عمق که نمي تواند سیالب را  بصورت مرسوم 
همچنین  دارد.  کمتري  نفوذ  تلفات  دهد  عبور  خود  از  راحتي  به 
رودخانه هاي شریاني از یک نهر منفرد تلفات انتقال بیشتري را ایجاد 
مي کند، 3- پوشش گیاهي در مسیر رودخانه به دلیل کاهش سرعت 
جریان و استفاده مستقیم از آب موجود منجر به تلفات انتقال بیشتري 
بندها و  قبیل سد ها، آب  از  آبي ساخته شد  مي شود، 4- سازه هاي 
پل ها، 5- رقوم سطح آب زیر زمیني بدلیل تاثیر گذاشتن بر ظرفیت 
کناره هاي  و  بستر  خاک  خصوصیات   -6 آبرفت،  موجود  ذخیره 
اندازه،  رودخانه، 7- حجم کل خلل و فرج خاک بستر و کناره ها، 
شکل و پیوستگي آنها و 8- فرآیند تبخیر که تا به امروز تاثیر آن بر 
تلفات انتقال بصورت دقیق مورد توجه قرار نگرفته است. مدل هاي 
توسعه داده شده براي روندیابي جریان در رودخانه هاي فصلي باید 
تعیین  که  دهند چرا  ارائه  انتقال  تلفات  از  مناسب  برآوردي  بتوانند 
رواناب سطحي  مفیدي در خصوص  اطالعات  انتقال  تلفات  مقدار 
و تغذیه آب زیر زمیني مي دهد. در مناطق خشک که سطح آب زیر 
زمیني پائین است تلفات انتقال قابل مالحظه است براي مثال  بروتو 
و گورجنز ]1[ در مطالعه روي رودخانه لیمپوپو در ناحیه نیمه خشک 
افریقاي جنوبي نشان دادند که تلفات انتقال تا 30 درصد نیز رسیده 
است. به هر حال معلوم شده است که تغذیه غیرمستقیم  سفره آب 
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زیر زمیني به وسیله تلفات انتقال از رودخانه هاي فصلي در مناطق 
خشک تر بیشتر است و آن را به عنوان عامل کلیدي  براي جایگزیني 

آب تازه ی برداشت شده از سفره آب زیر زمیني مي دانند ]3[.
مطالعات کوچک مقیاس انجام شده بر روي رودخانه هاي مختلف  
نواحي خشک نشان داده است که  تلفات انتقال وابستگي شدیدي 
به  مکان و زمان دارند ]13[. اگر داده هاي هیدرومتري در باالدست 
و پائین دست بازه مورد مطالعه در دست باشد بوسیله مقایسه حجم 
جریان ورودي و خروجي مي توان تلفات انتقال را محاسبه نمود. با 
انتقال  تلفات  که  است  داده شده  نشان  تحلیل رگرسیوني  و  تجزیه 
بستگي به حجم جریان و خصوصیات رودخانه دارد ]13، 15[. النگ 
تلفات نشت در طي 14 رخداد هیدرولوژیکي در  به بررسي   ]10[
کیلومتر  به طول 150  نامیبیا1  نامیب  در صحراي  رودخانه کویسب 
پرداخت. مطالعات وي نشان داد تلفات نشت وقتي که هیدروگراف 
است. وي خاطر  بیشتر  اتفاق مي افتد،  باالتري  اوج  دبي  با  ورودي 
را  زمیني  زیر  آب  سفره  تغذیه  دقیق  درصد  هرچند  که  کرد  نشان 
نمي توان حساب نمود ولي مقدار تغذیه آب زیر زمیني در اثر وقوع 
از مقدار تغذیه توسط چند  بیشتر  بفرد  یک سیالب بزرگ منحصر 

سیالب کوچک متوالي مي باشد.
است  ممکن  رودخانه  بازه  یک  در  خروجي  و  ورودي  روابط 
 ]7[ نانسون  و  کیگتون  شود.  ترکیب  روندیابي  ساده  روش  یک  با 
کوتاه  رودخانه  یک  و  کیلومتر   400 به طول  رودخانه طوالني  یک 
با طول32 کیلومتر را در استرالیا مطالعه کردند. نتایج آنها نشان داد 
که تنها در رودخانه کوتاه تخمین درستي از هیدروگراف خروجي 
روش هاي   ]14[ پررا  و  ویوارلي  آمد.  بدست  ماسکینگام  روش  با 
تخمین تخمین تلفات انتقال را به پنج دسته طبقه بندي مي کنند: 1- 
شده،  ساده  دیفرانسیلي  معادله هاي   -2 ساده،  رگرسیوني  معادالت 
ساده  دیفرانسیلي  و  رگرسیوني  معادله هاي  از  ترکیبي  استفاده    -3
شده، 4- مدل هاي روند یابي جریان )موج سینماتیک، ماسکینگام و 
معادالت سنت- ونانت( و 5- بیالن هیدرولوژیکي. براي انتخاب هر 
یک از روش هاي مذکور محدودیت هاي از جمله مقیاس مسئله مورد 
کمتري  اطالعات  به  نیاز  ساده  قطعٌا روش هاي  دارد.  مطالعه وجود 
با  نیست.  آنها عمومي  کاربرد  دارند ولي  فیزیکي مسئله  از ساختار 
توجه به نظر لین و همکاران ]9[ از میان روش هاي ذکر شده، روش 
تلفات  به  وابسته  فیزیکي  فرآیندهاي  گرفتن  نظر  در  بدلیل  ترکیبي 
انتقال قابل اعتمادتر هستند. مدل هاي روندیابي سیالب به روش موج 
تحلیل جریان  انتقال مي تواند در  تلفات  نظر گرفتن  با در  دینامیک 
نفوذ و نشت در هنگام  پدیده  باشد. هرچند  مفید  تلفات  برآورد  و 
رخداد سیالب به عنوان یک موضوع پیچیده همواره مطرح مي باشد 
تلفات  تخمین  مناسب  رابطه  از  استفاده  به  بستگي  مدل  دقت  و 
انتقال دارد. قبادیان ]5[ با استفاه از حل عددي معادالت جریان تک 
بعدي )سنت- ونانت( که با معادالت تجربي بر آورد نشت همانند 
موسکات، دیویس- ویلسون و اینگهام جفت شده بود تلفات نشت 

1- Kuiseb River, Namib Desert, Namibia

در یک شاخه رودخانه ي فصلي)رودخانه Hughes Wash( را برآورد 
تلفات  از سایر روش ها  بهتر  رابطه موسکات  که  داد  نشان  و  نمود 

نشت را تخمین مي زند. 
سیستم  یا  شریاني  رودخانه هاي  در  نشت  تلفات  تخمین 
دلیل شرایط  به  ماندگار  رودخانه هاي فصلي در شرایط جریان غیر 
اتصال  نحوه  و  با صفر(  برابر  اولیه  )عمق جریان  غیرمتعارف  اولیه 
بدین  دارد  را  خود  خاص  پیچده گي هاي  همدیگر  به  رودخانه ها 
منظور در این تحقیق مدلي کامپیوتري براي مقاطع نامنظم رودخانه اي 
غیر  جریان  جزئي  دیفرانسیل  معادالت  آن  در  که  است  شده  تهیه 
ماندگار غیریکنواخت )معادالت سنت– ونانت( پس از خطي شدن 
از  مي شوند.  حل  تناوبي  تکنیک  و  محدود  تفاضل هاي  روش  با 
خواص ماتریس ها و تکنیک خط تاثیر براي تعیین رقوم جریان در 
استفاده شده است. به  اتصال رودخانه ها در گام زماني فعلي  محل 
منظورتخمین تلفات انتقال از روابط متعدد از قبیل موسکات، دیویس 

و ویلسون و اینگهام در مدل مذکور استفاده شده است.

مواد و روش ها
روندیابي هیدرولیکي سیل در یک بازه از رودخانه با حل همزمان  
اندازه حرکت، که به معادالت سنت- ونانت  پیوستگي و  معادالت 

معروف مي باشند، انجام مي شود:
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در آنها:
آب،  رقوم سطح   =Z مقطع جریان،  A= سطح  دبي جریان،   =Q
nm= ضریب  اندازه حرکت  = ضریب   β آب,  Tw= عرض سطح 

زبري مانینگ، R= شعاع هیدرولیکي مقطع، qL = دبي جریان ورودي 
یا خروجي )ورودي مثبت  و خروجي منفي( در واحد طول کانال  

مي باشد. 
کناره  و  بستر  از   )qL( نشت  دبي  محاسبه  براي  تحقیق  این  در 
رودخانه از روابط دبي نشت از بستر کانال ها به شکل زیر استفاده 

شده است:

)3(
         

موسکات
 

1.071( ) 1.786 ( )
1.5L

T mq ky
y

 
= + × 

 

که در آن qL دبي نشت )متر مکعب بر ثانیه در واحد طول کانال(، 
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که  است  ذکر  به  کانال. الزم  m شیب جانبي  و  )متر(  عمق جریان 
رابطه 3 براي شرایطي نوشته شده است که سطح آب زیر زمیني در 

فاصله بي نهایت از کف کانال قرار دارد.
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که در آن P محیط خیس شده کانال)متر(، v سرعت متوسط جریان 
)متر بر ثانیه(، C ضریبي که بر حسب جنس کانال از 1 تا 70 تغییر 

مي کند و از جدول 6-2 منبع ]12[ به دست مي آید.

  اینگهام                       )5(
60.55 10Lq CP y −= ×

که در آن C ضریبي است که بسته به نوع خاک بستر کانال از 1/5 
تا 5/5  متغیر است. سایر پارامترها همانند رابطه 3 است.

منفصل  باال  معادالت  محدود1  تفاضل هاي  روش  از  استفاده  با 
شده اند. بازه رودخانه بصورت شبکه زیگزاکي2  گره بندي شده است 
بدین صورت که معادله پیوستگي بر روي مقاطع با شماره زوج  و 
معادله اندازه حرکت بر روي  مقاطع با شماره فرد منفصل شده اند. براي 
حالت نشان داده شده در شکل زیر شرط مرزي باالدست هیدروگراف 

ورودي و شرط مرزي پائین دست رابطه دبي- اشل مي باشد. 
 فرم خطي معادله پیوستگي روي گره هاي زوج وقتي که از رابطه 
نباشد  موجود  میاني  حوضه  و  شود  استفاده  نفوذ  براي  موسکات 

بصورت زیر است: 
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همچنین منفصل کردن  معادله اندازه حرکت روي مقاطع با شماره 
فرد رابطه خطي زیر را نتیجه مي دهد:

1- Finite Difference
2- Staggered Grid
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 Zmini زماني،  گام هاي  نشان دهنده   n+1 و   n فوق  روابط  در   
θ پارامتر وزني مربوط به زمان است  حداقل رقوم مقطع شماره i و
که اگر برابر با صفر در نظر گرفته شود روش کامال صریح و اگر یک 

باشد روش کامال ضمني براي منفصل کردن استفاده شده است. 
فرم ماتریسي همه معادالت پیوستگي و اندازه حرکت خطي شده 
براي  ترتیب  به  آب  سطح  و  دبي  مرزي  شرایط  با  کانال  یک  در 
باالدست و پائین دست در شکل)1( نشان داده شده است. همانگونه 
سمت  معلومات  ماتریس  است  شده  داده  نشان  شکل  این  در  که 
آن  در  که  اول  ماتریس  شده است.  تفکیک  ماتریس  سه  به  راست 
جواب ها بدون در نظر گرفتن شرط مرزي باالدست یا پائین دست 
بدست مي آیند. این جواب ها بصورت نماد)Q00 یا Z00( نشان داده 
)دبي ورودي به ابتداي بازه  1

t dtQ + مي شوند. ماتریس دوم با ضریب

شكل1-  فرم ماتریسي همه معادالت پیوستگي و اندازه حركت خطي شده در یک كانال با شرایط مرزي دبي در باالدست و سطح 
آب در پائین دست

Figure 1. The matrix form of the linearized momentum and continuity equation for a channel with discharge and 
stage-discharge as boundary conditions for upstream and downstream, respectively
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)رقوم سطح آب در  t dt
nZ + ( و ماتریس سوم با ضریب t dt+ در زمان

t در انتهاي باز( به ترتیب تاثیر شرط مرزي باال دست و  dt+ زمان 
پائین دست را در جواب ها نشان مي دهند. جواب ها در این حالت ها  
به ترتیب با نمادهاي )Q10 یا Z10( و)Q01 یا Z01( نشان داده  مي شوند. 
این روش تفکیک ماتریس معلومات سمت راست به سه ماتریس که 

بنام روش خط تاثیر معروف است. 
دبي و عمق جریان اولیه در تمام شاخه ها به عنوان شرط مرزي 
اولیه مي تواند به مدل معرفي شود. عالوه براین به منظور جلوگیري 
از واگرا شدن حل معادالت عمق جریان اولیه در هر یک از شاخه ها 
در  اشل  دبي  رابطه  از  استفاده  با  همچنین  مي شود.  گرفته  نظر  در 
انتهاي بازه و یا با رابطه مانینگ، دبي اولیه در هر یک از شاخه هاي 
فرعي در مدل محاسبه شود و سپس دبي شاخه ها با درجه بزرگتر در 
محل اتصال ها از جمع دبي شاخه هاي فرعي بدست آید واین روند 

تا رسیدن به ابتداي رودخانه اصلي ادامه مي یابد.
هیدروگراف  از  میانیابي  با   n+1 زماني  گام  هر  در  ورودي  دبي 
ورودي بدست آید و  با استفاده از رابطه زیر که از منفصل کردن 
معادله پیوستگي روي مقطع آخر بدست آمده رقوم سطح آب براي 
وارد  انتهائي  مرزي  شرط  عنوان  به  آخر  مقطع  در   n+1 زماني  گام 

دستگاه معادالت مي شود.

      )8(1 1

1

n n
n n ns ns
ns ns n

ns ns ns

Q QtZ Z
Tw x x

+ −

−

−∆
= − ×

−

در رابطه باال نمایه ns  نشان دهنده مقطع آخر مي باشد. همچنین 
n توسط رابطه دبي- اشل پایاب با هم مرتبط هستند.

nsQ و  n
nsZ

معادله حاکم براي گره ها با فرض بر قراري رابطه پیوستگي جریان 
در محل گره و یکسان فرض نمودن رقوم سطح آب در محل گره 
است  شده  داده  نشان   )2( شکل  در  که  همانگونه  مي آید.  بدست 
معادله حاکم براي گره )J1( و یکسان فرض نمودن رقوم سطح آب 
زیر  بصورت  ]z(1,ns1)=z(2,1)=z(3,1)=ZJ1[

رودخانه  سه  هر 
نوشته مي شود:

)9(
                                                                             1 1 2 3 00 1 10 1

01 1 2 00 1 01 2

00 10 1 01 3

( ) ( ) (1, 1) (1, 1) (1,1)
(1, 1) [ (2,2) 10(2,2) (2,2) ]

[ (3,1) (3,1) (3,1) (3, )]
J J J

J

F J Q Q Q Q ns Q ns Q
Q ns Z Q Q Z Q Z

Q Q Z Q Z ns

= − + = − + − × +
− × − + × + ×

− + × + ×

انتهاي  در  جریان  دبي  ترتیب  به   Q3 و   Q2  ،Q1 آنها:  در  که 
رودخانه 1، ابتداي رودخانه 2و ابتداي رودخانه شماره 3 مي باشد. 
دبي جریان    01 1(1, 1)Q ns − و   10 1(1, 1)Q ns −  ، 00 1(1, 1)Q ns −

درمقطع شماره)ns1-1( رودخانه شماره 1که به ترتیب از حل فرم 
ماتریسي با در نظر گرفتن ماتریس اول سمت راست، ماتریس دوم 
به  دبي ورودي   (1,1)Q آیند. بدست مي  ماتریس سوم شکل)1(  و 
2JZ به ترتیب  و 1JZ  ، t dt+ شاخه 1 از مقطع شماره 1 در زمان 
، 00 (2, 2)Q مي باشند.  1و2  شماره  گره  محل  در  آب  سطح  رقوم 
,2)01 دبي جریان درمقطع شماره2رودخانه شماره  2)Q 10 و (2, 2)Q
2 بدست آمده از حل فرم ماتریسي با در نظر گرفتن ماتریس اول 
 10 (3,1)Q ، 00 (3,1)Q سوم، ماتریس  و  دوم  ماتریس  راست،  سمت 
Q(3,1)01  دبي جریان درمقطع شماره1 رودخانه 3 بدست آمده  و 
اول سمت راست،  ماتریس  با در نظر گرفتن  ماتریسي  از حل فرم 
,3)3 رقوم سطح آب در مقطع  )Z ns ماتریس دوم و ماتریس سوم،

آخر رودخانه شماره 3 است.
روابطي همچون  رودخانه،  سیستم  در  موجود  گره هاي  تعداد  به 
رابطه 9 برحسب رقوم سطح آب در محل هر گره نوشته مي شوند. 
از آنجائیکه روابط مذکور در حالت کلي غیر خطي هستند به روش 
تکراري در مدل تهیه شده در این تحقیق حل مي شوند و مقادیر رقوم 
سطح آب در گره ها بصورت ضمني بدست مي آیند. برتري این روش 
در مقایسه با روش هاي صریح پایداري بهتر دستگاه معادالت حاکم 
مي باشد. پس از بدست آوردن رقوم سطح آب در محل گره ها با حل 
دستگاه معادالت که یک نمونه آن در شکل )1( نشان داده شده است 
مقادیر دبي جریان و رقوم سطح آب در هر گام زماني در تمام سیستم 
رودخانه بدست مي آید. به منظور حل دستگاه معادالت و به دست 
آوردن دبي و عمق جریان در مقاطع موردنظر در هر زمان مطلوب  
مدلي کامپیوتري در محیط ویژوال بیسیک نوشته شده است که در 
آن دستگاه معادالت سه قطري حاصل شده با الگوریتم ماتریس سه 

قطري)TDMA( حل مي شود.

نتایج و بحث
صحت سنجي مدل 

به منظور بررسي توانائي مدل در شبیه سازي جریان متغیر تدریجي 

شكل2-  یک مثال از سیستم رودخانه با دو گره و شش كانال 
 Figure 2. An example of river network with six reaches

and two junctions

شكل3- نحوه اتصال كانال ها در سیستم ارائه شده توسط ]2[
Figure 3. Schematic drawing of a network of channels [2]



سال هشتم- شماره 26- پاییز 51393 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

و  در شکل)3(  داده شده  نشان  روباز  کانال هاي  از سیستم  ماندگار 
کانال ها داري  استفاده شد. همه  ارائه شده در مرجع ]2[  اطالعات 
مقطع مستطیلي و جریان در آنها زیر بحراني است. عمق جریان در 
گره شماره 6 برابر 5 متر و دبي ورودي به سیستم 250 متر مکعب بر 
ثانیه مي باشد. سایر مشخصات هندسي  سیستم حلقه اي نشان داده 

شده در شکل )3( در جدول )2( ارائه شده است. 
در جدول)2( مقادیرعمق جریان و دبي محاسبه شده در هر یک 
از کانال ها با مقادیر ارائه شده در مرجع ]2[ ارائه شده است. بیشترین 
خطاي محاسبه دبي 0/7 درصد و مربوط به کانال شماره 5 است. 
 0/0209 جریان  عمق  محاسبه  در  خطا  میزان  بیشترین   همچنین  

درصد و مربوط به کانال هاي شماره1و2 مي باشد.

جدول1-  مشخصات هندسي سیستم نشان داده شده در 
شكل)3(

Table 1. Characteristics of the system of channels shown 
in Fig. 3.

ضریب  زبريعرض کف)متر(طول)متر(کانال
 مانینگ

شیب کف

1200300/0130/0005
2200400/0130/0005
3200200/0120/0005
4100200/0140/0005
5100200/0130/0005
6100250/0130/0005
7100300/0140/0005
8300500/0140/0005

جدول2- مقایر دبي و عمق جریان محاسبه شده در طول كانال توسط مدل این تحقیق و ارائه شده در مرجع ]2[
Table 2. The model calculated discharge and flow depth and those reported in [2]

کانال 1کانال 2کانال 3کانال 4
Channel 4Channel 3Channel 2Channel 1

Q1=40.655 m3/secQ1= 55.093 m3/secQ1= 154.252 m3/secQ1= 95.748  m3/sec

Q2= 40.653  m3/secQ2=55.092   m3/secQ2=154.254   m3/secQ2= 95.745  m3/sec

Y2Y1Distance فاصلهY2Y1Distance فاصلهY2Y1Distance فاصلهY2Y1Distance فاصله

4/8534/85304/8534/85304/7544/75504/7544/7550
4/8654/866254/8774/878504/7794/780504/7794/7850
5/8774/878504/9024/9031004/8034/8041004/8034/804100
4/8904/891754/9274/9281504/8284/8281504/8284/829150
4/9024/9031004/9514/9522004/8524/8532004/8534/853200

کانال 5کانال 6کانال 7کانال 8
Channel 8Channel 7Channel 6Channel 5

Q1=142.238  m3/secQ1=107.762m3/secQ1=12.014 m3/secQ1=52.669 m3/sec

Q2=142.243 m3/secQ2=107.757m3/secQ2=12.011 m3/secQ2=52.665 m3/sec

Y2Y1Distance فاصلهY2Y1Distance فاصلهY2Y1Distance فاصلهY2Y1Distance فاصله

4/8524/85304/9514/95204/8524/85304/9024/9030
4/8894/890754/9634/964254/8684/865254/9144/91525
4/9264/9271504/9764/977504/8774/878504/9274/92850
4/9634/9642254/9884/989754/8894/890754/9394/94075
5/0005/0003005/0005/0001004/9024/9031004/9524/952100

نمابه1 مربوط به منبع ]2[ و نمایه 2 براي نتایج تحقیق حاظر است
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با  صحرائي  اندازه گيري هاي  و  مدل سازي  نتایج  مقایسه 
وجود نشت

از  شاخه  یک  در  سیالب  شبیه سازي  در  مدل  ارزیابي  منظور  به 
اندازه گیري  داده هاي  از  نشت  تلفات  بیني  پیش  و  فصلي  رودخانه 
مربوط به سیل سي ام ژوالي 1966 رودخانه فصلي هاگز واش حوزه 
والنات گالچ  در جنوب شرقي آریزونا در حد فاصل فلوم شماره 11 
و فلوم شماره 8 استفاده شد ]8[. جزئیات بیشتر در قبادیان ]5[ ارائه 
شده است. شکل)4( هیدروگراف هاي خروجي اندازه گیري شده  و 
که مالحظه  همانگونه  مي دهد.  نشان  را   مدل  توسط  محاسبه شده 
استفاده  نشت  محاسبه  براي  موسکات  رابطه  از  که  وقتي  مي شود 
Lane و هیدروگراف  شده است زمان شروع سیل در هیدروگراف 
محاسبه شده توسط مدل به ترتیب 1/023 و 1/05 ساعت مي باشد 
همچنین زمان اوج  هیدروگراف هاي مذکور به ترتیب 1/19 و1/15 
پیک سیالب  زمان  و  زمان شروع سیل  عبارتي  به  ساعت مي باشد. 
  Lane هیدروگراف  اوج  دبي  است.  یکسان  تقریبا  بازه  انتهاي  در 
شده  محاسبه  هیدروگراف  اوج  دبي  و  ثانیه  بر  مترمکعب   15/13
توسط مدل 19/84 متر مکعب بر ثانیه است که نشان مي دهد مدل 
دبي اوج را بیشتر پیش بیني مي کند. الزم به ذکر است که مدل ارائه 
شده توسط فتوحي و حسیني ]4[ دبي اوج هیدروگراف مذکور را 
23/2 مترمکعب بر ثانیه پیش بیني نمود. حجم هیدروگراف Lane و 
هیدروگراف خروجي محاسبه شده توسط مدل به ترتیب 29790 و 
شده  ایجاد  هیدروگراف  حجم  عبارتي  به  است  مترمکعب   24414
توسط مدل 18  درصد کمتر است. تلفات انتقال در اندازه گیري هاي  
توسط مدل  انتقال محاسبه شده  تلفات  و  مترمکعب   21915 Lane
27291 مترمکعب است که 19/6 درصد بیشتر از مقدار اندازه گیري 
شده مي باشد. دالیل این اختالف مي تواند ناشي از فرضیات اعمال 
شده در روابط سنت- ونانت که معموال براي رودخانه هاي با شیب 
بیشتر از یک درصد با این فرضیات خطا قابل مالحظه است، خطاي 
در  مانینگ، خطا  زبري  تخمین ضریب  در  عددي، خطا  روش هاي 

از رابطه شبه دائمي  استفاده  نفوذپذیري و همچنین  برآورد ضریب 
موسکات براي محاسبه دبي نشت باشد. 

اینگهام براي محاسبه دبي  ویلسون و  از روابط دیویس–  استفاده 
روش  از  متفاوتي  خروجي  هیدروگراف هاي  مي شود  باعث  نشت 
شده  محاسبه  خروجي  هیدروگراف  مقایسه  آید.  بدست  موسکات 
توسط دو روش اخیر با هیدروگراف خروجي اندازه گیري نشان مي دهد 
که این روش ها مقدار تلفات انتقال را اندک بر آورد مي کند. تحقیق 
انجام شده توسط سالمي و سپاسخواه ]11[ بر روي کانال هاي خاکي 
منطقه رودشت اصفهان نشان داد براي اینکه روابط تجربي موجود از 
جمله روش هاي  دیویس- ویلسون و اینگهام بتوانند تخمین درستي از 
تلفات نشت در کانال هاي خاکي داشته باشند باید ضرایب c در روابط 

مذکور حتي بیشتر از 10 برابر بزرگتر در نظر گرفته شوند. 
شبیه سازي جریان ماندگار با وجود نشت 

حالیکه  در  تدریجي  متغیر  ماندگار  جریان  شبیه سازي  منظور  به 
بسیار  سیستم  از  است  شده  گرفته  نظر  در  نیز  نشت  تلفات  مقدار 
است،  شده  داده  نشان   )5( شکل  در  که  روباز،  کانال هاي  پیچیده 
در  ثاتیه  بر  متر   0/001 پذیري  نفوذ  مقدار ضریب  گردید.  استفاده 
نظر گرفته شد. دبي ورودي در گره 1 و عمق جریان در گره 14  به 
ترتیب 150 متر مکعب بر ثانیه و5/0484 متر مي باشد. ضریب زبري 
سایر  است.  شده  گرفته  نظر  در   0/013 کانال ها  تمام  براي  مانینگ 
مشخصات سیستم در ستون هاي  1 تا 4 جدول )3( ارائه شده است. 
مقادیر ارائه شده در ستون 5، 6 و 7 در جدول مذکور به ترتیب دبي 
جریان، عمق جریان در گره باالدست وعمق جریان در پائین دست 
کانال ها مي باشند. با استفاده از اعماق جریان محاسبه شده در انتهاي 
هر بازه)ستون7( و دبي هر شاخه)ستون 5( و محاسبات جریان متغیر 
تدریجي با استفاده از روش گام به گام استاندارد)در اینجا ارائه نشده 
با عمق  و  ابتداي هر شاخه محاسبه گردید  در  است( عمق جریان 
ارائه شده در  ستون 6 جدول مقایسه گردید. بیشترین در صد خطا 
با مقدار 0/002 درصد مربوط به کانال شماره 11 مي باشد که نشان 
از دقت بسیار باالي مدل در شبیه سازي جریان متغییر تدریجي دارد 
در چنین شبکه ي پیچیده اي که در آن بعضی اوقات بیش از7 شاخه 
معروف  مدل هاي  برخي  حتي  مي شود.  خارج  یا  وارد  گره  یک  به 
همانند HEC-RAS اصاًل قادر به شبیه سازي آن نیستند. دلیل اینکه در 

شكل4-  هیدروگراف هاي ورودي و خروجي Lane و 
هیدروگراف خروجي محاسبه شده

Figure 4. Measured input/output hydrographs of the 
channel and the model calculated output hydrographs 

شكل 5-  یک نمونه سیستم رودخانه اي
Figure 5. A complex system of channels
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جدول )3( اعماق محاسبه شده در محل گره ها با 6 رقم اعشار نوشته 
شده است این است که بدلیل شیب و طول کم شاخه هاي سیستم 
رودخانه اي نشان داده شده تغییر بسیار جزئي در اعماق جریان در 
محاسبات  در  شاخه ها  دبي  بر  مالحظه اي  قابل  تاثیر  گره ها  محل 

جریان متغیر تدریجي به منظور مقایسه خواهد داشت.
مقدار دبي محاسبه شده براي شاخه شماره 20 نشان مي دهد که 

جهت جریان در نظر گرفته شده در شکل)5( درست نمي باشد که 
توسط محاسبات مدل اصالح گردیده است. همچنین مقایسه ارقام 
مندرج در ستون 8 و 5 نشان مي دهد وجود نشت در سیستم نه تنها 
مقدار دبي شاخه ها را تغییر مي دهد بلکه  کل دبي خروجي از سیستم  
را نیز  کاهش داده است. در این مثال خاص دبي خروجي از سیستم 

به مقدار 1/127 درصد کاهش داده است.

جدول3- خصوصیات هندسي سیستم نشان داده شده در شكل)5( و مقادیر محاسبه شده  عمق و دبی جریان
Table 3. Geometry and calculated flow depth and discharge for the system in Fig. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
شماره کانال طول )متر( پهنا )متر( شیب دبی

)m3/sec(
عمق باال دست) 

متر(
عمق پایین دست 

)متر(
دبی

)m3/sec(
عمق باال دست) متر(

Channel
Number

Length
(m)

Bed width
(m)

Slope
Discharge 
(m3/sec) 

Upstream 
depth (m) 

Downstream 
depth (m)

Discharge**
(m3/sec)

Upstream depth (m)
GVF

1 100 50 0/0005 150 4/603201 4/650808 150 4/601290
2 100 30 0/0004 74/7362 4/650808 4/690447 67/73291 4/650868
3 257.5 40 0/0005 75/2638 4/650808 4/779108 81/58491 4/651479
4 100 20 0/0004 26/28784 4/690447 4/730355 19/32071 4/690531
5 150 25 0/00052 29/34708 4/690447 4/768352 26/59754 4/690531
6 277.5 20 0/0005 19/10127 4/690447 4/829334 21/3986 4/690684
7 65 30 0/0005 27/71652 4/779108 4/811583 23/59582 4/779620
8 340 40 0/0005 47/54728 4/779108 4/944147 56/70664 4/774434
9 100 50 0/00039 9/653419 4/730355 4/768352 4/0089 4/729279
10 162.5 30 0/0005 16/63443 4/730355 4/811583 14/97458 4/730347
11 150 40 0/0004 18/44252 4/768352 4/829334 13/83652 4/769399
12 125 40 0/00034 20/55799 4/768352 4/811583 15/6231 4/769094
13 70 20 0/00025 0/344822 4/811583 4/829334 -1/72075 4/811808
14 75 30 0/0005 10/09849 4/811583 4/849079 5/898166 4/811656
15 175 30 0/0005 19/99483 4/811583 4/899049 21/08171 4/811656
16 125 40 0/0005 34/47078 4/811583 4/874292 27/35261 4/811808
17 140 30 0/0005 22/69812 4/829334 4/899049 21/59717 4/829046
18 40 30 0/0005 15/19049 4/829334 4/849079 9/9856 4/829046
19 100 30 0/0005 25/28898 4/849079 4/899049 15/39827 4/849030
20 50 30 0/0005 -10/9964 4/874292 4/899049 -0/41751 4/874049
21 100 20 0/0007 45/46717 4/874292 4/944147 27/14157 4/874201
22 200 30 0/0005 56/98554 4/899049 4/998756 55/69101 4/899067
23 100 50 0/0005 93/01446 4/944147 4/998756 81/7912 4/948951
24 100 50 0/0005 150 4/998756 5/0484 136/0412 4/998682

**دبی وقتی نشت در نظر گرفته شده است
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شبیه سازي جریان غیر ماندگار 

مجدداً سیستم شکل)5( در نظر گرفته شود. هیدروگراف نشان داده 
شده در شکل)6-الف(  از گره یک وارد سیستم مي شود.  رابطه دبي- 
اشل که از معادله مانینگ بدست مي آید به عنوان شرط مرزي پائین 
دست )در گره 14( توسط مدل محاسبه  و وارد معادالت مي گردد. 
خروجي مدل که بصورت هیدروگراف هاي دبي و هیدروگراف هاي 
اشل در مقاطع مختلف  هر یک از کانال ها مي باشد براي شرایط بدون 

نشت و با نشت با همدیگر مقایسه مي شود. که بصورت نمونه برخي 
از آنها در شکل )6-ب ( ارائه شده است. 

همانگونه که در شکل)6-الف( نشان داده شده است هیدروگراف 
ورودي به سیستم به ترتیب داراي دبي پایه و زمان  تداوم 150 متر 
مکعب بر ثانیه و 40 ساعت مي باشد و مقدار اوج آن 17 ساعت پس 
از وقوع به 200 متر مکعب مي رسد. دبي اوج هیدروگراف خروجي 
محاسبه شده توسط مدل 200 متر مکعب بر ثانیه است و زمان اوج 
آن نیز حدود 2880 ثانیه بعد از زمان اوج هیدروگراف ورودي رخ 
مکعب  متر   23219997 خروجي  هیدروگراف  زیر  حجم  مي دهد. 
است که در مقایسه با حجم هیدروگراف ورودي 23220000 تنها 
0/000013 درصد اختالف دارد که نشان از دقت بسیار باالي مدل 
در  ماندگار حتي  غیر  شرایط جریان  در  پیوستگي  رابطه  ارضاء  در 
از  هیدروگراف خروجي  در شکل)7(  دارد.  پیچیده اي  چنین شبکه 

مقایسه شده است. همانگونه  بدون نشت  با و  براي حالت  سیستم 
که مالحظه مي شود دبي پایه هیدروگراف خروجي در شرایط بدون 
نشت 150 متر مکعب بر ثانیه است که در صورت وجود نشت از 
سیستم به 139/817 متر مکعب بر ثانیه کاهش مي یابد. همچنین دبي 
اوج هیدروگراف از200 متر مکعب بر ثانیه  به 189/5 متر مکعب بر 
ثانیه تقلیل مي یابد. در صورت وجود نشت حجم زیر هیدروگراف 
خروجي از 2322000 متر مکعب به21743364 متر مکعب کاهش 
مي یابد به عبارتي تلفات نشت  1476636 متر مکعب است که حدود 

6/37 درصد حجم هیدروگراف ورودي به سیستم مي باشد.

نتيجه گيري
در  نشت  دبي  محاسبه  براي  بعدي  تک  مدلي  پژوهش  این  در 
قابلیت  مذکور  مدل  شد.  داده  توسعه  ماندگار  غیر  جریان  شرایط 
با  متعدد  شاخه هاي  از  مرکب  رودخانه اي،  سیستم  یک  در  کاربرد 
هر نوع پیچیدگي خاص را دارد. در مدل حاضر روندیابي سیالب با 
استفاده از حل عددي معادالت سنت- ونانت انجام مي شود. همچنین 
بطور همزمان تلفات نشت در سیستم با روابط تجربي از جمله رابطه 
محاسبه  است  شده  ترکیب  ونانت   - سنت  روابط  با  که  موسکات 
می شود. صحت سنجي مدل در شرایط مختلف با استفاده از داده هاي 
اندازه گیري شده توسط محققین قبلي انجام شد. نتایج  این تحقیق 

نشان داد که:
1- مدل توانائي شبیه سازي جریان ماندگار  و غیر ماندگار در یک 
سیستم رودخانه اي بسیار پیچیده را با دقت بسیار باال دارد و  مي تواند 

جهت جریان فرضي اولیه در هر یک از شاخه ها را اصالح نماید. 
2- استفاده از رابطه موسکات براي محاسبه نشت و عملکرد مدل 
Lane رضایت بخش است  در شبیه سازي هیدروگراف مشاهداتي 
و تلفات نشت محاسبه شده کمتر از 20 درصد با مقدار اندازه گیري 

                                الف                                                                                       ب 
شكل6-  الف (هیدروگراف ورودي به سیستم ب( هیدروگراف محاسبه شده  در ابتداي كانال 2و3 در شرایط بدون نشت

Figure 6.  a) Input hydrograph in upstream boundary   b) Discharge hydrographs calculated at the beginning of
 channels 2, 3 no seepage loss

شكل 7-  هیدروگراف خروجي از سیستم شكل)5( در شرایط 
بانشت و بدون نشت

Figure 7.  Output hydrograph of the system in Fig. 5, with 
and without of seepage losses 
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شده اختالف دارد.
3-  حجم تلفات نشت در هر شاخه از رودخانه و همچنین در 
کل سیستم براي شرایط جریان ماندگار و غیر ماندگار توسط مدل 

قابل پیش بیني است.
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