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  چکيده
  

زيست، معموالً  هزينه کم و سازگار بودن با محيط دليل بهو  هبودهاي آبي  از مصالح پرکاربرد در ساخت سازه ،اي مصالح سنگدانه
 اي براي کاهش هاي سنگريزه . اين نوع مصالح اغلب در بدنه سدگيرد قرار مي ،هاي آبي مهندسان و طراحان سازهمورد استفاده 

با استفاده از دو قطر سنگدانه و  ،شود. در اين پژوهش هاي سنگي استفاده مي کش ها و زه دست رودخانه ينيسيالب در پا آثار
سپس با  .شدآزمايشگاهي  صورت بههاي طولي جريان  به برداشت پروفيلاقدام به  ،چهار دبي عبوري و دو طول محيط متخلخل

اقدام به  ۴اويلر، اويلر اصالح و رانگ کوتا مرتبه  يعدد هاي هاي روباز و روش استفاده از معادله جريان متغير تدريجي در کانال
از معادله سرعت  پژوهش،. در اين گرديد برداشت شده هاي آزمايشگاهي سازي پروفيل طولي جريان و مقايسه با داده مدل

روش  در نهايت مشاهده شد که .منفذي ويلکينز براي محاسبه شيب خط انرژي در حل معادله متغير تدريجي استفاده گرديد
برابر با  RMSEو  ۹/۰برابر با  R2تخمين بهتري با متوسط  ،، نسبت به دو روش ديگر۴با دقت مرتبه که  ۴رانگ کوتا مرتبه 

هاي آماري همانند شاخص حداکثر خطا،  ساير پارامتر ،. عالوه بر اينارائه دادمتر براي تخمين پروفيل طولي جريان  يسانت ۱۹/۱
هاي  د که پارامترش مشاهدهمانده جرمي و شاخص کفايت نيز براي هر سه روش محاسبه و  يب باقيميانگين قدر مطلق خطا، ضر

شيب زياد پروفيل  دليل به. همچنين بودداراي مقادير بهتري نسبت به دو روش ديگر  ۴آماري مربوط به روش رانگ کوتا مرتبه 
ي مقداري خطا وارد محاسبات يطولي در مناطق نزديک به خروجي جريان، استفاده از روش رانگ کوتا براي چندين نقطه ابتدا

  .در بر داردنتيجه بهتري  ذکوراستفاده از روش اويلر اصالح شده براي نقاط م نيبنابرا ؛دکن مي
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  مقدمه
هاي  اي در ساخت سازه کاربرد زياد مصالح سنگدانه دليل به

گذر رخ داده در  هيدروليکي، بررسي شرايط جريان درون
ترين مباحث هيدروليکي حال  از مهم ،ها اينگونه سازه

مصالح ساخته ي که از اين نوع يها . سازهاستحاضر 
هاي کنترل  شوند داراي انواع بسيار متنوع شامل سد مي

هاي  کش اي با روکش بتني، زه هاي ذخيره سيالب، بدنه سد
ني به منظور حفاظت بستر وهاي گابي طويل سنگي و سازه

). در بعضي ١٣٩٣پور،  (چابکاست ها  هاي رودخانه و کناره
ه از معادن مديريت نادرست در استفاد دليل بهاز مواقع 

سازي در مجاورت  يا عمليات راهو ها  نزديک رودخانه
 شود يمها ريخته  ها مصالح مازاد در بستر رودخانه رودخانه

گذر از درون اين  روگذر و درون صورت بهو جريان رودخانه 
د در اين صورت رفتار کن مصالح در طول زياد عبور مي

شبيه به  و از بسياري جهات ستينجريان به حالت دارسي 
). اين ٢٠٠٢، و هنسن د (بريشو جريان روباز تفسير مي

گذر از مصالح سنگي معموالً  جريان نسبتاً سريع درون
شود و داراي عدد رينولدز  جريان غيردارسي ناميده مي

 گران پژوهش. استبسيار باالتري نسبت به جريان دارسي 
نظر متفاوتي نسبت به محدوده انتقال رژيم  ،مختلف
اند که بين  ن از حالت دارسي به غيردارسي ارائه کردهجريا

پور و  (چابک است) متغير ٢٠٠- ٢٠٠٠اعداد رينولدز (
  ). ٢٠١٣همکاران، 

با توجه به اينکه در رژيم دارسي سرعت حرکت جريان 
 نيبنابرا ؛)m/s٠١/٠ است (کمتر  پاييندرون خاک بسيار 

 استنظرکردن  صرف مومنتوم و انرژي جنبشي جريان قابل
گذر از مصالح  هاي درون در جريان ،که اين مورد

ها تا حدود زيادي  و اين جريان ستيناي صادق  سنگريزه
با اين  ،ندشو هاي روباز تفسير مي مشابه جريان در کانال

 يمقطع عبورتفاوت که سرعت جريان فقط تابع زبري 
ها اعم از قطر، ضريب  و مشخصات سنگدانه ان نبودهيجر

تخلخل و حتي ميزان گرفتگي منافذ  ،، زبري جدارهشکل
هستند (بري و گذار  ثيرأدر مشخصات جريان عبوري ت

   ).٢٠٠٢هنسن، 
اي از دو  محاسبه سطح نشت جريان درون مصالح سنگريزه

و  نقل از صدقي اصل ١٩٩٢(هنسن،  استجهت مهم 
  ):١٣٨٩ همکاران،
Ø اي در دبي  عمق جريان خروجي از مصالح سنگريزه

د و هرچقدر در يک دبي شو خاصي مستغرق مي

در اين  ،خاص ارتفاع خروجي جريان کم باشد
ها بيشتر و احتمال  صورت قدرت فرسايش سنگدانه

 . استها بيشتر  دست سازه نييتخريب شيب پا
Ø هاي  دست سازه ينيسطح نشت مشاهده شده در پا

اي به عنوان شرط مرزي در محاسبه فشار  سنگريزه
اي براي محاسبه  هاي سنگريزه منفذي در سد

 . استهدايت هيدروليکي 
که رابطه بين سرعت  دهد يممطالعات پيشين نشان 
هاي  ديان هيدروليکي در جريانمنفذي جريان و گرا

معموالً به دو  است کهخطي  غير صورت به ،دارسيغير
) ٢) و (١اي مطابق با روابط ( جمله صورت تواني و چند

  ).٢٠٠٢ن، و هنس يبر(شوند  نشان داده مي
)۱(   =     

)۲(   =   +     
  و  ندهستضرايب تجربي  pو  A ،  ،bکه در روابط فوق 

 pمقدار ضريب ان است. يجر يدهنده سرعت منفذ نشان
و  ٢هاي کامالً متالطم نزديک به  ) در جريان١در رابطه (
) نيز تأثير جمله دوم رابطه بيشتر از جمله اول ٢در رابطه (

مختلفي اقدام به استخراج رابطه براي  گران پژوهش. است
اي از  خالصه ١اند در جدول  دهکر) ٢) و (١ضرايب روابط (

  .شده استروابط بيشتر شناخته شده در اين زمينه ارائه 
هاي  کش ) عمق جريان خروجي از زه١٩٧٩استفنسون (

اي را با عمق بحراني دبي مربوطه يکسان دانست؛  سنگدانه
هاي آزمايشگاهي بعدي نشان داد که اين فرض  ولي داده

) ١٣٨٩اصل و همکاران ( ادعاي درستي نيست. صدقي
اقدام به کاليبره کردن رابطه استفنسون با استفاده از 

ها يک ضريب به  هاي آزمايشگاهي خود کردند. آن داده
ابتداي رابطه استفنسون اضافه نمودند که بستگي به قطر 
سنگدانه و طول محيط متخلخل داشت. آنان همچنين 

هاي پايين پروفيل طولي جريان  اظهار کردند که در شيب
کند و با افزايش  از معادله جريان متغير تدريجي پيروي مي

هاي تند پروفيل طولي، جريان به  ت شيبشيب به سم
  شود. حالت جريان ماندگار نزديک مي

سازي دوبعدي  ) اقدام به مدل١٣٧٩نژاد ( شايان
هاي  آزمايشگاهي و عددي جريان گذرنده از محيط

دانه کرد. محيط متخلخل مورد استفاده  متخلخل درشت
هاي  هاي اين پژوهش، داراي شيب قرار گرفته در آزمايش

صورت بدنه سد  دست بود که به جانبي باالدست و پايين
هاي خود از  ن در پژوهشاي درست شد. ايشا سنگريزه
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منظور ثبت تغييرات فشار  ها به مجموعه وسيعي از پيزومتر
درون محيط متخلخل استفاده کرد. روش عددي المان 

اي را بين دبي جريان عبوري،  بود. در نهايت رابطه محدود 

دست فاصله طولي از باالدست،  اعماق باالدست و پايين
  ها ارائه کرد. نهدا اقطار و ساير مشخصات فيزيکي سنگ

  
 )١٣٨٩و موسوي،  ١٣٨٠اي (نقل از عمادي،  در رابطة دوجمله  و   مقادير مختلف پيشنهاد شده براي ضرايب  -١جدول 
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k .هدايت هيدروليکي محيط متخلخل است  
  

ارائه يک مدل هيدروليکي  ) اقدام به٢٠٠٢بري و هنسن (
)FABSسازي هيدروليکي پروفيل طولي سطح  ) براي مدل

هاي يک بعدي کردند. ايشان نيز اشاره  آب در جريان
هاي سنگي  سازي جريان درون نهشته کردند که مدل

بيشتر از اينکه از قانون دارسي تبعيت کند، از قوانين 
کند، با اين  هاي روباز تبعيت  سازي جريان در کانال مدل

ي جريان فقط تابع زبري بستر تفاوت که پروفيل طول
ها و زبري سطحي  نيست و مشخصات فيزيکي سنگدانه

ها در مدل خود، از معادله  ها نيز تأثيرگذار هستند. آن آن
هاي روباز استفاده کردند و  جريان متغير تدريجي در کانال

سازي افت جريان نيز از دو رابطه سرعت منفذي  براي مدل
ه کردند. نتايج نشان داد که ويلکينز و استفنسون استفاد

هر دو رابطه با دقت خوبي قادر به تخمين پروفيل طولي 
جريان هستند. ايشان همچنين از سه ميانگين حسابي، 

گيري افت طولي  هارمونيک و هندسي براي متوسط
استفاده کردند و اختالف قابل توجهي نيز بين نتايج 

  حاصله مشاهده نکردند. 
) مدل بري و هنسن را مورد ٢٠٠٦بازرگان و شعاعي (

 گران پژوهشانتقاد قرار داده و اظهار کردند که کار اين 
هاي  بايستي با داده جامعيت الزم را ندارد و مي

آزمايشگاهي بيشتري صحت سنجي شود. آنان با استفاده 

هاي استخراج شده از اشکال ارائه شده در مقاله،  از داده
ي و محاسباتي را هاي مشاهدات همخواني دقيق پروفيل

هاي تئوري  مورد ترديد قرار داد. نتايج نشان داد که داده
هاي  در مقايسه با داده vو  iويلکينز و استفنسون براي 

  دهند.  آزمايشگاهي مربوطه همخواني خوبي باهم نشان نمي
) نيز پس از انجام يک سري آزمايش و ٢٠١١ناظمي (

روش بري و هاي واقعي اقدام به بررسي  برداشت داده
هنسن کرد و گزارش داد که رابطه ارائه شده در پژوهش 

هائي از محيط متخلخل، تخمين  بري و هنسن در قطر
  دهد.  درستي را نشان نمي

) با استفاده از رابطه انرژي مخصوص و ١٣٩٣پور ( چابک
ترکيب آن با رابطه سرعت منفذي ويلکينز و سپس 

طه کاربردي براي گيري مستقيم به ارائه يک راب انتگرال
پروفيل طولي سطح آب اقدام کرد. ايشان رابطه ارائه شده 

 ٢هاي آزمايشگاهي برداشت شده براي  را با استفاده از داده
سنجي قرار  دبي مورد واسنجي و صحت ٤قطر سنگدانه و 

هاي برداشت شده  داد و همخواني خوبي بين داده
  آزمايشگاهي و رابطه ارائه شده مشاهده کرد. 

) از يک حل تحليلي براي ٢٠١٤صدقي اصل و همکاران (
سازي پروفيل طولي جريان کامالً متالطم در  مدل

گيري  اي استفاده و نتيجه هاي متخلخل سنگدانه محيط
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سازي پروفيل طولي  کردند که رابطه ارائه شده قادر به مدل
جريان در محدوده شيب بسيار متغير از صفر درجه تا 

سنجي  باشد. ايشان براي صحت د ميهاي بسيار تن شيب
هاي   هاي آزمايشگاهي که در سنگدانه نتايج خود از داده

دار و صاف برداشت شده بود، استفاده و تطابق خوبي  گوشه
هاي آزمايشگاهي و حل تحليلي مشاهده کردند.  بين داده

ايشان ادعا نمودند که رابطه ارائه شده با دقت بهتري 
سازي پروفيل  ائه شده قادر به مدلنسبت به ساير روابط ار

سازي مطلوب  جريان است و فرضيات دوپوئي قادر به مدل
اي نيست. در  پروفيل در نزديکي خروجي محيط سنگدانه

صورت  هاي ارائه شده يا به توان گفت که روش مجموع مي
ها نياز به  اند که براي حل آن تئوري ارائه شده روابط نيمه

شيوه کاليبراسيون روابط بر  اطالعات وسيعي در خصوص
اساس شرايط فيزيکي آزمايشات انجام شده وجود دارد 

) ٢٠٠٢هاي ارائه شده توسط بري و هنسن ( (همانند روش
صورت پيچيده سه  ) يا به٢٠١٤يا صدقي اصل و همکاران (

بعدي هستند که هرچند اطالعات بيشتري را ارائه 
تر و  پيچيده ها نيز به همان ميزان کنند، روش حل آن مي

برتر است. در اين پژوهش سعي شده است تا بر  زمان
هاي  هاي حل موجود براي محاسبه پروفيل اساس روش

اي، روشي ارائه شود  هاي سنگدانه سطح آب درون محيط
  که ضمن سادگي حل، بيشترين دقت را داشته باشد.

  
  ها مواد و روش

نياز، از هاي مورد  آوري داده حاضر براي جمع پژوهشدر 
و طول متر  ٥/٠پذير به عرض  شيب يک فلوم آزمايشگاهي

سيستم جريان . دشاستفاده  متر ٦٥/٠و با ارتفاع متر  ٦
جريان عبوري از ورودي به داخل فلوم طوري تنظيم شد 

محيط متخلخل نيز به صورت آب صاف بوده و به رايزر 
 هاي با هد ثابت آزمايشگاه متصل بودند. 

  
  شگاهي تجهيزات آزماي

نماي کلي فلوم، تجيهزات و محيط  ٢و  ١هاي  در شکل
نشان داده شده  پژوهشمتخلخل استفاده شده براي انجام 

  است.

  

 
  ها نماي عمومي از فلوم به کار رفته در انجام آزمايش - ١ شکل

  

جريان ورودي به سيستم آزمايشگاهي ابتدا وارد يک 
مخزن در باالدست فلوم و سپس از مسير يک سرريز 

گيري جريان ورودي وارد فلوم شده و در  مثلثي براي اندازه
ادامه پس از عبور از درون محيط متخلخل وارد مخزن 

هاي متخلخل انتخاب شده  شود. محيط دست مي پايين
 ١٩٣ و ١٠٠ هاي داراي طول ها براي انجام آزمايش

متر  سانتي ٣٠متر و ارتفاع  سانتي ٥٠متر، عرض  سانتي

هاي محيط متخلخل با  ها از نمونه است. در اين آزمايش
هاي توري فلزي محدود  زاويه قائم که از دو طرف با ديواره

ها  شده بود، استفاده شد. شيب کف فلوم در تمامي آزمايش
هاي  ها و گراديان سرعت صورت افقي انتخاب و نيز به

هاي متفاوت روي محيط متخلخل  مختلف جريان با دبي
اعمال شد. در انجام اين پژوهش از دو قطر سنگدانه 

 ٣٠و  ١٦اي شکسته شده با اندازه متوسط  رودخانه
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ترتيب داراي  متر که قبالً سرند شده بودند و به ميلي
در درصد بودند، استفاده شد. همچنين  ٤٧و  ٤٣تخلخل 

ارتفاع محيط متخلخل ثابت بود؛ ولي ارتفاع   طي آزمايش
آن طوري تنظيم شده بود که جريان عبوري در تمامي 

گذر از محيط باشد. در اين  صورت کامالً درون ها به دبي

ليتر بر  ٤٩/٣و  ٨٣/٢، ٠٤/٢، ٣٦/١ها چهار دبي  آزمايش
هاي  ثانيه که در هر قطر سنگدانه و طول محيط، گراديان

تلفي را توليد کردند روي محيط متخلخل اعمال شد. مخ
  در مجموع شانزده آزمايش براي اين منظور انجام شد.

  

 
  ها ه کار رفته براي انجام آزمايشمحيط متخلخل ب - ٢ شکل

  

  ها روش انجام آزمايش
ها پس از سرند شدن و  سنگدانهدر اين پژوهش ابتدا 

وشو داخل جعبه توري تهيه شده در داخل فلومي با  شست
هاي قائم ريخته شد و در زير آن نيز سيستم  داراي ديواره

متري  سانتي ۸عدد پيزومتر با فاصله  ۲۸پيزومتري که از 
براي برداشت پروفيل طولي جريان عبوري از محيط 

مورد نظر از درون متخلخل تعبيه شده بود. سپس دبي 
از پيش کاليبره   محيط عبور داده شده و از سرريز مثلثي

اي که در ابتداي مخزن ورودي به فلوم تعبيه شده  شده
هاي جريان  شد. پس از ثابت شدن مؤلفه  بود، قرائت مي

برداري از صفحه  عبوري از محيط اقدام به عکس
ن هاي تعبيه شده، گرديد و پس از رقومي کرد پيزومتر

هاي مربوطه به ارتفاع بار  پروفيل طولي برداشت شده، داده
پيزومتري در محل شبکه پيزومتري تعبيه شده در 

  .زيرسازه استخراج شد
  

  پژوهش يمباني نظر
هاي سنگي  براي محاسبه پروفيل سطح آب در نهشته

هاي متغير تدريجي استفاده  معموال از معادله جريان
طور کلي دو گروه  مذکور بهشود. براي حل معادله  مي

هاي محاسبه فاصله از روي عمق و  شامل روش ،روش
هاي محاسبه عمق از روي فاصله وجود  همچنين روش

 ،مجهول اصلي ليل اينکه در مجاري روباز معموالًد دارد. به

ساير و با محاسبه عمق جريان  استعمق جريان 
تمامي ن يبنابراد، شو محاسبه مي نيز هاي مربوطه پارامتر
تر براي  تر و دقيق هاي ساده يافتن راه گران پژوهشتالش 

). ۲۰۰۴ ،(چنسون استهاي سطح آب  محاسبه پروفيل
هاي  ستون صورت بهتوانند  هاي طويل سنگي هم مي نهشته

يا مشابه آنچه در  کنندتحت فشار از سيال و مايع عمل 
اي و  هاي سنگريزه اي همانند سد هاي سنگريزه برخي سازه

مجاري روباز  صورت به ،افتد هاي سنگي اتفاق مي کش زه
هاي متغير  سازي شوند. براي حل معادله جريان شبيه

گيري  اي از انتگرال هاي بسيار گسترده تدريجي روش
اي ه هاي حل عددي وجود دارد. روش مستقيم تا روش

محاسبه پروفيل جريان از يک ديدگاه ديگر نيز در دو گروه 
 ٢اصالح - تخمين هاي روش و ١اي مرحله تک هاي روش
اي عمق  هاي تک مرحله شوند. در روش بندي مي طبقه

,f(xجريان بر اساس تابع  y)  از نقطه قبلي )۳((معادله (
دست  است، بهخود که در آن مشخصات جريان معلوم 

اصالح عمق جريان بر  -هاي تخمين ر روشولي د ؛آيد مي
اساس اطالعات در دسترس از مقطع قبلي تخمين زده 

و سپس از طريق تکرار و با استفاده از يک تابع  شود يم
  گيرد. کننده مورد بازبيني قرار مي اصالح

                                                
1- Single-Step 
2- Predictor-corrector 
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)٣(   ( ,  ) =   −   1 −    =   −   1 − (      ) 

 Q، يژب خط انريش  S يب طوليش  Sکه در رابطه فوق 
اندازه سطح  Aعرض سطح آزاد آب،  B، يان عبوريجر يدب

  باشد. يشتاب ثقل م gمقطع و 
، ١هاي اويلر اي شامل روش هاي عددي تک مرحله روش

هستند که در اين  ۴٣، رانگ کوتا مرتبه ٢اويلر اصالح شده
سازي پروفيل جريان مورد استفاده قرار  براي مدل پژوهش
ند (چاودري، شو اند و زير به طور مختصر معرفي مي گرفته
۲۰۰۸.(  

  
  روش اويلر

در اين روش نرخ تغيير عمق جريان با استفاده از مشتق 
شود. که  عمق نسبت به طول در نقطه معلوم محاسبه مي

 ′و  است  x ها در نقطه معلوم مقدار متغير iدر آن انديس 
محاسبه  fمشتق عمق نسبت به طول بوده و از طريق تابع 

اينکه تمامي  دليل به). )۵(و  )۴(معادالت (شود  مي
ما  نيبنابرا است،معلوم  fهاي سمت راست تابع  پارامتر

محاسبه و   yو   xتوان نرخ تغيير عمق جريان در نقطه  مي
از     x     ،yتا   xبا فرض تغيير خطي عمق در فاصله 

   کرد.محاسبه  )۶(طريق رابطه 
)۴(    =        =  (  ,  ) 

)٥(   (  ,  ) =   −    1 −     =   −    1 − (        ) 

)٦(      =   +    ∆ =   +  (  ,   )∆  
x∆  :معادالت فوقکه در  = x   − x      ،و    عمق جريـان در فاصـله      مبين فاصله طولي    

پارامترهـا در  ر ياست. و سا   شيب پروفيل طولي در نقطه 
 اند.   روابط قبلي تعريف شده

قابل ذکر است که خطاي روش اويلر از مرتبـه دوم و دقـت   
  اين روش از مرتبه اول است.  

  
  روش اويلر اصالح شده

yدر اين روش دقت روش اويلر با استفاده از شيب منحني  = y(x)  در نقطه(x    , y    ) يابد و براي  افزايش مي

                                                
1- Euler 
2- Modified Euler 
3- Forth-Order Runge-Kutta 

) ٨) و (٧وابط (از ر ذکورمحاسبه طول و عمق در نقاط م
  شود. استفاده مي

)٧(       = (  +     )2  

)٨(       =   +    ∆ 2  

طولي در نقطه و پس از محاسبه شيب منحني پروفيل 
i)ر عمق جريان در نقطه ذکوم + با استفاده از رابطه  (1
  شود.  ) محاسبه مي٩(

)٩(  y   = y + y   /  ∆x= y + f x   / , y   /  ∆x 
عمق جريان در   yام،  iطول نقطه     :که در روابط فوق

شيب پروفيل طولي در نصف فاصله طولي    /   y،   نقطه 
  نصف فاصله طولي   /   xو 

توان نشان داد که رابطه اويلر  با استفاده از بسط تيلور مي
  استاصالح شده داراي دقت مرتبه دوم 

  
 ٤کوتا مرتبه  -روش رانگ
دهنده روابط مربوط به  ) نشان١٤) تا (١٠معادالت (

اينکه  دليل بهباشند و  محاسبه پروفيل با اين روش مي
است شيب منحني با دقت بهتري  ٤داراي دقت مرتبه 

  ). ٢٠٠٨ ،شود (چاودري تخمين زده مي
)١٠(    =  (  ,   ) 

)١١(    =     + 12 ∆ ,   + 12   ∆   

)١٢(    =     + 12 ∆ ,   + 12   ∆   

)١٣(    =  (  + ∆ ,   +   ∆ ) 

)١٤(      =   + 16  (  + 2  + 2  +   )∆  

ضرايب اول تا چهارم رابطه    تا    که در روابطه فوق 
اي با  نيز ميزان عمق جريان در نقطه     کوتا بوده و   رانگ

معرفي  ها نيز قبالًاست. ساير پارامتر    xفاصله طولي 
  ند.ا شده

 
 نتايج و بحث

، انجام MATLAB افزار نرم نويسي در با استفاده از برنامه
محاسبات و مقايسه پروفيل مشاهداتي با مقادير محاسباتي 

مقايسه  د.ش ) اقدام به رسم اشکال)١٤(و  )٩(، )٦((روابط 
 - پروفيل مشاهداتي با دو روش اويلر اصالح شده و رانگ

براي مقادير مختلف طولي، دبي و قطر  ٤كوتا مرتبه 
   شد. ٥ و ٤، ٣هاي  هاي مختلف ارائه شده در شكل سنگدانه
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 ٠٠٢٧٢/٠متر، دبي  سانتي ١٩٣براي طول  ٤مقايسه پروفيل مشاهداتي با دو روش عددي اويلر اصالح شده و رانگ کوتا مرتبه  - ٣شکل 

  متر ميلي ٣٠بر ثانيه و قطر سنگدانه  مترمربع
 

 
 ٠٠٢٧٢/٠متر، دبي  سانتي ١٠٠براي طول  ٤مقايسه پروفيل مشاهداتي با دو روش عددي اويلر اصالح شده و رانگ کوتا مرتبه  - ٤شکل 

 متر ميلي ٣٠بر ثانيه و قطر سنگدانه  مترمربع
 

 
 ٠٠٢٧٢/٠متر، دبي  سانتي ١٠٠ براي طول ٤مقايسه پروفيل مشاهداتي با دو روش عددي اويلر اصالح شده و رانگ کوتا مرتبه  - ٥شکل 

  متر ميلي ١٦ بر ثانيه و قطر سنگدانه مترمربع
  

دليل اينکه روش اويلر نسبت به دو روش ديگر داراي  به
خطاي بيشتري بود، لذا در ترسيم اشکال در نظر گرفته 

برابر با  RMSEنشد. روش اويلر اصالح شده داراي مقدار 
هاي  براي تمامي پروفيل ٨٤/٠برابر با  R2و متوسط  ٤٨/١

داراي متوسط  ٤ثبت شده است و روش رانگ کوتا مرتبه 

R2  و  ٩/٠برابر باRMSE  متر است  سانتي ١٩/١برابر با
هاي آماري همانند شاخص حداکثر  همچنين ساير شاخص

 )،(MAE)، شاخص ميانگين قدرمطلق خطا (MEخطا 
و شاخص کفايت  (CRM)مانده جرمي  يب باقيشاخص ضر

(EF)  نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقادير محاسبه شده
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هاي  ارائه شد. با در نظر گرفتن جميع پارامتر ٢در جدول 
توان نتيجه گرفت که روش رانگ کوتا  محاسبه شده مي

تري  نسبت به دو روش ديگر داراي تخمين دقيق ٤مرتبه 
  است.

  
سازي پروفيل سطح آب هاي مدل هاي آماري بررسي شده براي روش شاخص -٢جدول 
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٨٤/٠  روش اويلر اصالح شده  ٤٨/١  ٥١/٢  ٤/١  ٠٧١/٠  ٠٣/١  
٩/٠  ٤روش رانگ کوتا مرتبه   ١٩/١  ٢٨/٢  ٣٤/١  ٠٨٧/٠  ٩٥/٠  

  
داده (جريان زيربحراني به  باتوجه به نوع رژيم جريان رخ

ها و فقط در قسمت خروجي) و اعداد  جز در برخي از دبي
فرود محاسبه شده رژيم جريان زيربحراني بود و محاسبه 

دست به باالدست انجام شد. يکي از  پروفيل طولي از پايين
هاي پروفيل، بخش ابتدايي آن است که  ترين قسمت مهم
هاي برداشت شده شيب بسيار بيشتري را نسبت به  دهدا

دهند و به همين دليل  هاي پروفيل نشان مي ساير قسمت
هايي که از تعداد نقطه بيشتري براي محاسبات  روش

)، در اين ٤کوتا مرتبه  کنند (همانند رانگ استفاده مي
هاي  بخش از پروفيل خطاي بيشتري دارند. در روش

ه در انجام اين پژوهش، نقطه عددي به کار گرفته شد
خروج جريان به عنوان محل شروع محاسبات و شرط 

دست در نظر گرفته و از طريق برداشت داده  مرزي پايين
مشاهداتي، مقدار آن مشخص شد. در صورتي که نقطه 
خروجي نيز در انجام محاسبات پروفيل مجهول باشد، 

و )، صدقي اصل ١٩٧٩هاي استفنسون ( توان از روش مي
ها بر  ) که همگي آن١٣٩٣پور ( ) و چابک١٣٨٩همکاران (

اساس عمق بحراني دبي مربوطه و کاليبراسيون با استفاده 
  اند، استفاده کرد.  هاي آزمايشگاهي به دست آمده از داده

هاي مهم  عمق جريان خروجي از محيط متخلخل از پارامتر
 در محاسبات پروفيل جريان است که به عنوان شرط مرزي

شود. چون محاسبات پروفيل از  در محاسبات وارد مي
شود؛ بنابراين  دست به سمت باالدست انجام مي پايين

تخمين دقيق آن در دقت انجام محاسبات تأثير زيادي 
) معتقد بود که عمق جريان ١٩٧٩دارد. استفنسون (

خروجي از محيط متخلخل با عمق بحراني در محيط 
)) البته ايشان رابطه خود را ١٥سنگريز برابر است (رابطه (

هاي آزمايشگاهي کاليبره نکرد. صدقي اصل و  براي داده

هاي  ) با مقايسه رابطه استفنسون با داده١٣٨٩همکاران (
آزمايشگاهي خود مشاهده کرد که ميزان عمق خروجي به 

برابر عمق به دست آمده از رابطه  ٣٥/٢طور متوسط 
را به عنوان پارامتر  г استفنسون است؛ لذا ايشان پارامتر

)). پارامتر ١٦واسنجي به ابتداي رابطه اضافه کرد (رابطه (
هاي آزمايشگاهي به دست آمده در  با داده گران پژوهشاين 

اين پژوهش مورد واسنجي قرار گرفت و مشاهده شد که 
بندي محيط متخلخل  اين پارامتر با تغيير در طول و دانه

متر  سانتي ١٠٠براي طول محيط  гکند. مقدار   تغيير مي
 ٨٣/١متر برابر با  ميلي ٣٠و  ١٦به ترتيب با قطر سنگدانه 

متر به  سانتي ١٩٣، همچنين براي محيط با طول ٠٥/٢و 
متر  ميلي ٣٠و  ١٦ترتيب براي محيط با قطر سنگدانه 

  به دست آمد. ٨٤/١و  ٥٨/١برابر با 
)١٥(    = (      ) /  

)١٦(       = г(      ) /  

تخلخل محيط   دبي واحد عرض،   که در رابطه فوق 
عمق جريان       ،  عمق بحراني در دبي    اي،   سنگدانه

ضريب آزمايشگاهي  гاي و   خروجي از محيط سنگدانه
  است.

هاي عددي به کارگرفته شده در  هاي روش از جمله مزيت
مشخصات فيزيکي ها به  اين پژوهش عدم وابستگي آن

محيط متخلخل است (البته به جز در نقطه خروجي که 
شرط مرزي شروع محاسبات است). قابل ذکر است که 

ترين موارد در حل عددي معادله متغير  يکي از مهم
تدريجي تخمين صحيح شيب خط انرژي است که در اين 

)) ١پژوهش، از معادله سرعت منفذي ويلکينز (رابطه (
iصورت  به = 22.5V   استفاده شد. ضرايب رابطه ويلکينز



 ٨٩                                                                                                       ١٣٩٦/ پاييز ٢٦/ پياپي ٣/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

هاي آزمايشگاهي برداشت شده به دست آمده  توسط داده
دهنده برقرار شدن جريان کامالً متالطم  نشان ٢است. توان 

نيز تقريبي از شعاع  ٥/٢٢ها و ضريب  دانه در منافذ سنگ
هاي استفاده شده در انجام  دانه هيدروليکي سنگ

  ها است. آزمايش
  

  گيري نتيجه
گذر  هاي درون تخمين درست و منطقي پروفيل جريان

دانه براي مقاصد  هاي متخلخل درشت عبوري از محيط
متداول بودن  دليل بهعملي بسيار حائز اهميت است. 

هاي متغير تدريجي در اين نوع  استفاده از معادله جريان
نيز از معادله جريان متغير  پژوهشها، در اين  جريان

هاي زيادي براي حل اين  تدريجي استفاده شد. روش
معادله وجود دارد، ولي براي سادگي کار و استفاده نکردن 
از روابط نيمه تئوري که قبالً محققين استفاده کرده بودند 

هاي عددي مستقيم براي حل  از روش پژوهشدر اين 
وش اويلر، اويلر اصالح معادله مذکور استفاده شد. از سه ر

داراي  ٤کوتا مرتبه  ، روش رانگ٤شده و رانگ کوتا مرتبه 
بهترين تخمين براي برآورد پروفيل طولي جريان درون 

دانه است. نکته حائز اهميت در  هاي متخلخل درشت محيط
تخمين صحيح پروفيل، اعمال ارتفاع خروجي جريان از 

مشاهداتي  صورت بهباشد که يا بايد  درون محيط مي
برداشت شود و يا با استفاده از ترکيب رابطه استفنسون با 
ضرائب آزمايشگاهي تخمين زده شود. روش رانگ کوتا 

اينکه در برآورد شيب خط پروفيل از تعداد  دليل به
کند،  هاي ديگر استفاده مي بيشتري نقطه نسبت به روش

در ابتداي پروفيل داراي شيب زيادي است؛ و لذا نقاط 
هاي مشاهداتي فاصله بيشتري  خمين زده شده با دادهت

دارند که رفته رفته با حرکت به سمت انتهاي پروفيل، 
شود. به  هاي مشاهداتي با محاسباتي کمتر مي فاصله داده

که براي محاسبه  توان گفت در صورتي عنوان پيشنهاد، مي
هاي طويل سنگي از  پروفيل طولي جريان درون نهشته

ش اويلر اصالح شده (براي چندين نقطه ترکيب دو رو
(براي مابقي  ٤ي پروفيل) و رانگ کوتا مرتبه يابتدا

  پروفيل) استفاده شود، نتايج بهتري حاصل خواهد شد.
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