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 مقدمه )شرح مساله(

های هیدرولوژیکی روندیابی سیالب در مباحث پرکاربردترین مدلیکی از مدل روندیابی سیالب ماسکینگام 

ای و منشوری، حجم های گوهباشد. این مدل ساده با استفاده از ترکیب ذخیرهسی رودخانه و کتب مرجع میمهند

)ضریب  xکند. این مدل دارای دو پارامتر کلیدی شامل سازی میذخیره سیالب را در طول مسیر رودخانه شبیه

 ای در رودخانه بستگی داشته و در محدوده شکل ذخیره گوهبه  xمقدار ضریب )زمان پیمایش( است.  K وزنی( و

های طبیعی معموالً این ضریب ای کامل( متغیر است. در رودخانه)برای ذخیره گوه 5/0)برای ذخیره مخزنی( و  0

ا مرتبط با مقدار زمانی است که موج سیالب مسیر رودخانه ر Kاز طرف دیگر، پارامتر  کند.تغییر می 3/0تا  0بین 

عنوان مقدار زمان واقعی طی شدن مسیر آبراهه توسط دبی اوج سیالب توان آن را بهعبارت بهتر میکند. بهطی می

ای در دسترس های ورودی و خروجی واقعی یک واقعه سیالبی از یک بازه رودخانهنظر گرفت. اگر هیدروگراف در

اری معمول مبتنی بر بهترین انطباق بین های آمرا به کمک روش Kو  xتوان مقادیر ضرایب باشد، می

های معمول از نظر محاسباتی معمواًل حجیم و پرهزینه بوده های واقعی و محاسباتی تعیین نمود. اما روشهیدروگراف

باشند. در این پژوهش برای افزایش سرعت محاسبات روندیابی سیالب به روش مدل ماسکینگام بر نیز میو زمان

گسترده اکسل استفاده و در دو رودخانه فرضی و واقعی افزار صفحهسازی موجود در نرمهای بهینهبلیتای از قاچندبازه

روش پیشنهادی این تحقیق ساده بوده کار گرفته شد. های ورودی و خروجی سیالب آنها موجود بود بهکه هیدروگراف

این است یافته اصلی این تحقیق از نظر آموزشی  های معمول از دقت باالتری برخوردار است.و نتایج آن نسبت به روش

 ها را به نحو موثری ارتقاء داد.های آموزش محاسبات روندیابی سیالب در رودخانهتوان روشکه می

 هاترین یافتهمهم

ها، دلیل سادگی و دقت مناسب دارای کاربرد زیادی هستند. از میان این روشالب بههای هیدرولوژی روندیابی سیروش

شود که ها بوده است. در این مدل فرض میمدل ماسکینگام دارای مقبولیت بیشتری برای روندیابی سیل در رودخانه

ژوهش نشان داده شده است که برای باشند. در این پضرایب یا پارامترهای مدل در زمان و مکان برای یک رودخانه ثابت می

صورت توان یک آبراهه را به چند بازه تقسیم نمود و برای هر بازه، محاسبات مدل ماسکینگام را بهافزایش دقت نتایج، می

ها در هر آبراهه دست خواهند آمد. تعداد بهینه بازههای بمجزا اجرا نمود. در این صورت پارامترهای ماسکینگام چندبازه

دست آیند. اجرای هسازی بکمک بهینه اید بهرد. بنابراین بفاوت بوده و به تغییرات هندسی و شیب طولی آبراهه بستگی دامت

گتوند نشان داد که در این -های هیدرومتری کارونای برای رودخانه کارون در حدفاصل ایستگاهمدل ماسکینگام چندبازه

که مجموع مربعات خطا از طوریج بسیار بهتری نسبت به یک بازه برخوردار است بهمحدوده، تقسیم آبراهه به سه بازه از نتای

 کاهش یافته است. 6)مترمکعب بر ثانیه( 0000000به حدود  0050000حدود 
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 اهميت موضوع

گیری نیستند. صورت فیزیکی قابل اندازهیک چالش در کاربرد مدل ماسکینگام این است که ضرایب آن )( به

های ها بسیار مهم است. قابلیتدقیق این پارامترها برای محاسبات روندیابی سیالب در رودخانه بنابراین تخمین

تواند برای تخمین بهتر این ضرایب مورد استفاده قرار گیرد. فرآیند مورد افزار اکسل میسازی نرممحاسباتی و بهینه

 ساده و راحت است. ه اکسل گستردسازی صفحههای محاسباتی و بهینهنیاز برای کاربرد قابلیت


