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Transport of pollutants in rivers is one of the most important
issues in the environment. Many researchers have solved the
advection-dispersion equation by various numerical
methods, including finite difference and finite element
methods. Despite their advantages, these methods also have
disadvantages that are often related to netting of the problem
domain. Therefore application of mesh-free methods which
do not require solution domain network seems necessary. In
the present study, the one-dimensional advection-dispersion
equation has been solved using the Mesh-free Local PetrovGalerkin method in the unsteady state. The Murray Burn
River data were used to evaluate the performance of the
model. The used approximation and weight function were the
moving least squares function and the cubic spline function,
respectively. In this study, 9 experiments were used to
calibrate the model and 2 experiments were used to validate
it. For calibration, the discharge coefficient and velocity
plotted against the flow rate, and the power regression
equation was extracted which had correlation coefficients of
0.925 and 0.988, respectively. In the validation mode, the
dispersion coefficient and velocity were optimized by
minimizing the mean squared error between computational
and observational concentration for each model. The
dispersion coefficient in this study was in the range of 0.131.1 m2/s for the flow rate of 13-437 L/s. The results indicated
the acceptable performance and accuracy of mesh-free
method.
Keywords: Cubic Spline Function, Mesh-Free Local PetrovGalerkin Method, Moving Least Squares Function, Pollutant
Transport.
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.انتقال آالیندهها در رودخانهها یکی از مهمترین مسائل در محیطزیست است
 پراکندگی به روشهای گوناگون-بسیاری از محققین به حل معادله جابهجایی
 این روشها.عددی از جمله روش تفاضل محدود و اجزای محدود پرداختند
 دارای معایبی نیز هستند که اکثر ًا مرتبط با،علی رغم مزایایی که دارند
 بههمین علت استفاده از روشهای بدون شبکه،شبکهبندی دامنه مسئله است
 در تحقیق. ضروری بهنظر میرسد،که نیازی به شبکهبندی دامنه حل ندارند
 پراکندگی با استفاده از روش بدون- حل یکبعدی معادله جابهجایی،حاضر
 و بهمنظور بررسی،گالرکین در حالت غیرماندگار انجام شده-شبکه محلی پتروو
 تابع تقریب و.صحت عملکرد مدل از دادههای رودخانه مِریبِرن استفاده شد
 بهترتیب تابع حداقل مربعات،تابع وزن بهکار رفته در روش مورد مطالعه
 آزمایش برای9 ، در این پژوهش.متحرک و تابع کیوبیک اسپیالین است
، برای واسنجی. آزمایش برای اعتبارسنجی آن استفاده شد2 واسنجی مدل و
نمودار ضریب پراکندگی و سرعت نسبت به دبی رسم و معادله رگرسیونی توانی
 در. بودند0/988  و0/925 استخراج شد که بهترتیب دارای ضریب همبستگی
 برای هر مدل ضریب پراکندگی و سرعت با به حداقل،حالت اعتبارسنجی نیز
رساندن معیار میانگین مربعات خطای غلظت محاسباتی و مشاهداتی بهینه
، مترمربع بر ثانیه0/13-1/1  مقدار ضریب پراکندگی در این تحقیق در بازه.شد
 نتایج این مطالعه حاکی. لیتر بر ثانیه بهدست آمد13-437 برای محدوده دبی
.از عملکرد و دقت قابل قبول روش بدون شبکه است
 تابع،گالرکین- روش بدون شبکه محلی پتروو، انتقال آالینده:کلمات کلیدی
. تابع کیوبیک اسپیالین،حداقل مربعات متحرک

زکیه غالمی و همکاران

مشهدگرمه و همکاران ( ،)1392حل تحلیلی معادله انتقال
آلودگی در حالت یک بعدی با ضرایب (سرعت و ضریب پراکندگی)
ثابت و به ازای الگوی زمانی دلخواه منابع آالینده نقطهای توسط
روش تابع گرین را انجام دادند .ایشان بهمنظور تعمیم نتایج به
حالت واقعی ،غلظت حاصل از بارگذاری دو منبع تخلیه آالینده را
با الگوی زمانی نامنظم با روش تابع گرین تعیین و بهدلیل عدم
وجود حل تحلیلی در این موارد ،نتایج آن را با نتایج حاصل از
نرمافزار مایک  11مقایسه کردند .نمودارهای نهایی و تحلیل
شاخصهای آماری در پژوهش ایشان ،حاکی از انطباق نتایج
راهحل تحلیلی پیشنهادی با نتایج حاصل از مایک  11است .براتی
مقدم و همکاران ( ،)1394مدل یک بعدی جدید و جامعی را با
تلفیق الگوهای عددی با درجۀ دقت بسیار (روش  )QUICKبرای
شبیهسازی انتقال آالینده با لحاظ نگهداشت موقت و جذب
سینتیک در رودخانهها با مقطع نامنظم تحت رژیم جریان
غیرماندگار ارائه دادند .نتایج اجرای مدل برای مثال فرضی و دو
سری دادۀ واقعی و مقایسۀ آنها با نتایح دو مدل رایج دیگر ،حاکی
از دقت مطلوب و پایداری عددی فراوان آن است .ایشان مدل
مذکور را در بسیاری از مطالعات انتقال آالینده بهعنوان جایگزین
مناسبی برای مدلهای رایج فعلی پیشنهاد کردند.
( ،Kolahdoozan and Gargary (2015به حل معادله یک بعدی
جابجایی -پخشیدگی با استقاده از روش بدون شبکهبندی حداقل
مربعات گسسته ترکیبی پرداختند .ایشان برای ساخت توابع شکل
در روش بدون شبکهبندی ،از تقریب حداقل مربعات متحرک
) (MLS6استفاده کردند .روش بهکار گرفته شده در این تحقیق با
حل معادله جابجایی -پخشیدگی یک بعدی بهعنوان یک معادله
تفاضل جزئی سهموی ،توسعه داده شد .نتایج بدست آمده با
حلهای تحلیلی مقایسه شد که نتایج حاکی از دقت و عملکرد
باالی روش بهکار برده است.
( Mousavi et al. (2016حل توابع پایه شعاعی محلی 8در
معادله جابجایی -پخشیدگی دو بعدی با روش تفاضل محدود را
مقایسه کردند .ایشان با استفاده از تکنیک محلیسازی حل خاص
تقریبی ،10برای برطرفسازی دو مشکل بهخوبی شناخته شده
توابع پایه شعاعی استفاده کرده و همچنین برای ارزیابی دقت
روش  LMAPSبهعنوان یک روش بدون شبکهبندی ،از روش
شبکهبندی شده  FDMدر این مطالعه بهکار بردند .نتایج ایشان
نشان داد که روش  LMAPSدر مقایسه با روش  FDMپیشنهاد
شده ،دقت و پایداری باالتری دارد .محتشمی ( )1395مدلسازی
جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد دشت بیرجند را با استفاده
از روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین انجام دادند .ایشان

 -1مقدمه
معادله حاکم بر پدیده انتقال آلودگی در رودخانهها ،معادله
جابهجایی -پراکندگی است که از نوع معادالت دیفرانسیل جزئی
سهموی است .این معادله در حالت کلی معادله حرکت نامیده
میشود و از ترکیب معادله پیوستگی و قانون اول فیک 1بهدست
میآید ( .)Chapra, 1997انتشار آلودگی در رودخانهها به دو دسته
کلی آزمایشگاهی و تئوری تقسیم میشود .در هر روش نیاز به
توسعه مدل برای پیشبینی رفتار پدیدهی انتقال و انتشار آلودگی
در رودخانهها است .در روشهای نظری از روشهای محاسبات
عددی برای حل معادالت دیفرانسیل حاکم بر پدیده استفاده
میشود ،که در نهایت منجر به تولید مدلهای عددی و
نرمافزارهای تجاری میشود (.)Chapra, 1997
حل معادله انتقال آالینده فقط در حالتهای بسیار ساده
بهصورت تحلیلی وجود دارد و برای حاالت کاربردی بهدلیل
پیچیدگی رفتار واقعی یک سیستم در طبیعت ،استفاده از
روشهای عددی اجتنابناپذیر است .روشهای عددی تفاضل
محدود ،2اجزای محدود ،3احجام محدود 4و  ،...مجموعه روشهایی
هستند که با ایجاد شبکه در میدان حل ،مقادیر موردنظر در
معادالت را تخمین میزنند .علیرغم مزایای فراوان ،روشهای
عددی دارای محدودیتهایی نیز هستند .با اینکه فهم و
برنامهنویسی مدلهای تفاضلهای محدود نسبتاً آسان است ،اما
کاربرد این روش محدود به شبکههای مستطیلی است که اینگونه
شبکهها نمیتوانند بهخوبی هندسه مسئله را پوشش بدهند و در
مرزها ایجاد خطا میکنند .روشهای اجزای محدود و حجمهای
محدود نیز در ارتباط با هندسه مسئله منعطف هستند ،اما تولید
شبکههای سهبعدی و برنامهنویسی این روشها کار پیچیدهای
است .از اینرو ،در طی سالهای اخیر توجه فراوانی به گسترش
روشهای بدون شبکه شده است ) .(Li et al., 2003روشهای
بدون شبکه از نوینترین روشهای عددی در سالهای اخیر
هستند که توانستهاند پارهای از معایب روشهای مبتنی بر
شبکهبندی را اصالح کرده و مسائلی را حل کنند که تحلیل آنها
با روشهای مبتنی بر شبکهبندی یا بهطور کلی امکانپذیر نبوده
و یا اینکه نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارند .بسته به اینکه
اساس کار روشها برپایه روند فرمولبندی ،تقریب یا درونیابی،
یا نمایش دامنه باشد ،میتوان روشهای مختلفی را درنظر گرفت.
روش محلی پتروو -گالرکین 5یکی از روشهای بدون شبکه است
که شکل ضعیف محلی برای توسعه آن بهکار میرود ( ;Liu, 2002
.)Atluri and Zhu, 1998; Lin and Atluri, 2000
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حل عددی معادله جابهجایی-پراکندگی با روش عددی بدون شبکه پتروو-گالرکین (مطالعه موردی :رودخانه مِریبِرن)

جریان آب زیرزمینی را در دو حالت ماندگار و غیرماندگار برای
آبخوان آزاد دشت بیرجند مدلسازی کرده ،و سطح آب زیرزمینی
مدل سازی شده به روش بدون شبکه را با سطح آب زیرزمینی
مشاهده شده و روش تفاضل محدود مقایسه نمودند .نتایج تحقیق
ایشان گویای عملکرد و دقت قابل قبول این روش است .دیمهور
( )1396حل عددی معادالت آبهای کمعمق با استفاده از روش
بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین در حالت غیرماندگار را انجام
داد .هدف از تحقیق ایشان ،مدلسازی عبور جریان آب از روی
سرریز سد سیاهبیشه بود که در دو حالت با توزیع منظم گرهای و
توزیع نامنظم گرهای انجام شد .نتایج تحقیق حاکی از عملکرد و
دقت قابلقبول این روش است .همچنین ،مقدار خطای جذر
میانگین مربعات در دو حالت بیانگر خطای کمتر در حالت توزیع
گرههای نامنظم است.
( ،Boddula and Eldho (2017انتقال آلودگی در محیط
متخلخل را با روش بدونشبکه محلی پتروو-گالرکین براساس
حداقل مربعات متحرک شبیهسازی کردند .ایشان به توسعه این
روش برای حل مسائل یک و دو بعدی در محیط متلب پرداختند
و صحت آنرا از نظر دقت و عملکرد با حل تحلیلی و سایر
روشهای عددی موجود (روش تفاضل محدود و اجزای محدود)
بررسی کردند .در نهایت به این نتیجه رسیدند که روش بدون
شبکه محلی پتروو-گالرکین ،روشی مؤثر و کارآمد در مدلسازی
مسائل هیدرولوژی آبهای زیرزمینی استTayefi et al. (2018( .
معادله انتشار نوترون بهروش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین را
حل کردند .روند محاسباتی در تحقیق ایشان شامل دو مرحله بود.
مرحله اول بهکارگیری تقریب حداقل مربعات متحرک برای
ساخت تابع شکل بر اساس دامنه مسئله و سپس استفاده از آن
در روش بدونشبکه محلی پتروو-گالرکین برای حل معادله انتشار
نوترون بود .ایشان برای ارزیابی مدل پیشنهادی ،چندین مسئله
را در نظر گرفتند و خروجیها را با حلهای تحلیلی و روش اجزای
محدود گالرکین مقایسه نمودند .نتایج حاکی از دقت و صحت
مناسب روش مذکور بود .همچنین ،محقق شد که افزایش گرهها
و انتخاب تابع وزن مناسب میتواند بر عملکرد روش بدون شبکه
محلی پتروو-گالرکین بیافزاید.
( Pathania and Eldho (2020شبیهسازی بهمپیوسته جریان
آب زیرزمینی و انتقال آلودگی را در یک آکیفر با روش بدون شبکه
گالرکین انجام دادند .ایشان برای تولید تابع شکل ،از روش تقریب
حداقل مربعات متحرک استفاده کردند که نتیجه آن ایجاد حالت
پایدار معادالت برای تخمین هد آب زیرزمینی و مقدار غلظت
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آلودگی شد .مدل پیشنهادی در این تحقیق ،در ابتدا با استفاده از
حلهای تحلیلی یک و دو بعدی اعتبارسنجی و سپس برای حل
مسائل فرضی و واقعی بهکار برده شد .مدل توسعه داده شده با
نتایج مدلهای  MODFLOWو  MT3DMSبهترتیب برای هد
آب و مقدار غلظت مقایسه شد .نتایج نشان داد مدل مذکور برای
هر دو مورد ،خروجیهای رضایتبخشی دارد و برای شبیهسازی
آکیفرهای ناهمگون مناسب است .همچنین محقق شد که میتوان
با افزایش شعاع دامنه تأثیر ،دقت مدل را نسبت به روشهای
تفاضل محدود و اجزای محدود که نیاز به شبکهبندی اولیه و
مجدد دارند ،افزایش داد.
مرور کارهای پیشین نشان میدهد بیشتر محققان به حل
عددی معادله جابهجایی -پراکندگی با روشهای با شبکهبندی
پرداخته و تحقیقات اندکی به حل معادله انتقال آالینده در
رودخانه با روشهای بدون شبکه انجام شده است .در سالهای
اخیر روشهای بدون شبکه در حل بسیاری از معادالت دیفرانسیل
بهکار رفتهاند و نتایج آن حاکی از مناسب بودن این روش عددی
در مطالعات علوم مهندسی است .در این تحقیق سعی بر این است
به شبیهسازی پدیده انتقال با روش عددی بدون شبکه محلی
پتروو-گالرکین بهدلیل دقت باال ،کاهش هزینه مربوط به تولید
شبکه و ...انجام شود تا نواقص موجود در مدلهای رایج موجود در
زمینه شبیهسازی را مرتفع سازد .در نهایت صحت روش مذکور با
استفاده از دادههای واقعی مورد مطالعه قرار میگیرد.
 -2مواد و روشها
 -1-2روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین
روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین برای تقریب تابع و
انتگرالگیری به شبکه کلی نیاز ندارد .فرایند کار کامال مشابه
روشهای عددی بر اساس فرمولبندی شکل قوی مانند تفاضل
محدود است .از آنجاییکه تقریب حداقل مربعات متحرک در
روش مذکور بهکار میرود ،الزم است که روشهای خاصی برای
اعمال شرایط مرزی ضروری بهکار گرفته شود ( Lin and Atluri,
.)2000
روش فوق نسبت به سایر روشهای عددی دارای مزایایی از
جمله :عدم نیاز به شبکهبندی زمینهای برای انتگرالگیری و حل
معادالت بر روی نقاط ،و توانایی حل هر گونه هندسهای است.
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شکل  -1دامنه مسئله بههمراه شرایط مرزی ضروری و طبیعی ( 𝑸𝑿 :نقطه گوسی :𝜴𝒔 ،دامنه پایه :𝜴𝒒 ،دامنه انتگرالگیری :𝜴𝒘 ،دامنه تابع وزن:𝜞𝒒𝒊 ،
مرز داخلی دامنه انتگرالگیری :𝜞𝒒𝒖 ،قسمتی از مرز ضروری :𝜞𝒒𝒕 ،قسمتی از مرز طبیعی) )(Liu and Gu, 2005

تعداد گرههایی که بهطور موضعی برای تخمین مقدار تابع در نقطه
 Xاستفاده میشود ،توسط دامنه پایه تعیین میشود .بهمنظور
تعیین ضرایب مجهول ) ،a(Xتابع وزندار نرم  L2باید مینیمم شود:

 -2-2تابع تقریب حداقل مربعات متحرک /تابع شکل
این تابع در حدود سال  1960میالدی توسط شپارد بهمنظور
درونیابی در سطح برای نقاط با مقادیر متغیر بهکار رفته است و
ال پیوسته است (Liu
اساس کاربرد آن دستیابی به تقریبهای کام ً
) Belytschko et al. (1994) .and Gu, 2005و Atluri and Zhu
) (1998برای ساخت توابع شکل خود بهترتیب در روشهای بدون
شبکه گالرکین و روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین از تابع
تقریب حداقل مربعات متحرک بهره بردند .اگر ) Uh(Xیک تابع
تغییرات میدانی در محدوده مورد بررسی  Ωباشد ،تقریب )Uh(X
در نقطه  Xبا ) Uh(Xنشان داده میشود که به صورت رابطه ()1
بیان میشود ).(Liu and Gu, 2005

𝑛

() 4

𝐼

که ) :Wi(Xنشاندهنده تابع وزن مربوط به گره  Iو مقدار داخل
کروشه اختالف بین مقدار تخمین زده شده در نقطه  Iو مقدار
داده شده در همان نقطه است .همچنین :n ،تعداد نقاط در دامنه
پایه تابع وزن است .بهمنظور مینیمم کردن تابع  Jشرط
 𝜕𝐽/𝜕𝑎 = 0مورد بررسی قرار میگیرد که نهایتاً منجر به رابطه
خطی ( )5میشود.

𝑚

() 1

𝐽 = ∑ 𝑊(𝑋 − 𝑋𝐼 )[𝑃𝑇 (𝑋𝐼 ) 𝑎(𝑋) − 𝑈𝐼 ]2

)𝑋(𝑎)𝑋( 𝑇𝑃 = )𝑋( 𝑗𝑎)𝑋( 𝑗𝑝 ∑ = )𝑋( 𝑈 ℎ

() 5

𝑠𝑈

)𝑋(𝐵)𝑋( −1

𝐴 = )𝑋(𝑎

𝑗

که ) B(X) ،A(Xو  :USبهترتیب در روابط بعدی تعریف میشوند.

که  :mتعداد تک جملهایهای تشکیلدهنده ) P(Xو ) :a(Xبردار
ضرایب ) P(Xاست که بهصورت رابطه ( )2تعریف میشود.

𝑛

()6

) 𝐼𝑋( 𝑇𝑃) 𝐼𝑋(𝑝) 𝐼𝑋(𝑊 ∑ = )𝑋(𝐴
𝐼

() 2

})𝑋( 𝑚𝑎 … )𝑋( 𝑎2

)𝑋( 𝑎𝑇 (𝑋) = {𝑎1

که ) :A(Xماتریس لنگر وزنی است و ماتریس ) B(Xاز رابطه ()7
محاسبه میشود.

در رابطه ( P(X) ،)1یک بردار از توابع پایه است ،که اغلب
شامل حداکثر تک جملهایهای الزم برای حصول حداقل کامل
بودن ،است .در فضای یک بعدی ،یک پایه چندجملهای کامل از
مرتبه  mطبق ( )3بیان میشود.
() 3

}𝑚𝑥

… 𝑥2

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

𝑥

() 7
() 8

}) 𝑛𝑥(𝑝 𝑛𝑊 … ) 𝐵(𝑋) = {𝑊1 𝑝(𝑥1 ) 𝑊2 𝑝(𝑥2
} 𝑛𝑈 … 𝑈𝑠 = {𝑈1 𝑈2

با قرار دادن رابطه ( )5در رابطه ( ،)1تقریب حداقل مربعات
بهصورت رابطه ( )9ارائه میشوند.

𝑃𝑇 (𝑋) = {1
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𝑚

𝑛

𝑚 𝐶 𝐶 𝑚+1 −
𝜕𝐶 𝑚+1
𝑗𝑊 ∫
𝑢 𝑗𝑊 ∫ 𝑑𝛺 +
𝑑
𝑡∆
𝑥𝜕

𝐼𝑈 𝐼𝑗))𝑋(𝐵)𝑋( 𝑈 ℎ (𝑋) = ∑ ∑ 𝑝𝑗 (𝑋) (𝐴−1
() 9

𝑗

𝑛

𝐼

𝛺

𝑚+1

𝐼𝑈 )𝑋( 𝐼∅ ∑ =

()13

𝐼

تابع وزن نقش اساسی در عملکرد تقریب حداقل مربعات
متحرک دارد .در این تحقیق از تابع اسپیالین کیوبیک  Wمطابق
رابطه ( )10استفاده میشود .این تابع پیوسته از درجه دو است
که  :diفاصله بین نقطه  xiتا نقطه  xو  :rwشعاع تأثیر تابع وزن
است ).(Liu and Gu, 2005

()14
= )𝑋( 𝑊
2
2
̅̅̅3
̅̅̅𝑟− 4
𝑖𝑟𝑖 + 4

= 𝑖𝑟[ ( ,
)10

} 0.5 < 𝑟̅𝑖 ≤ 0.5

2
̅̅̅𝑟− 4𝑟̅𝑖 + 4
𝑖 −

𝑟̅𝑖 > 1

𝐷∫ +
𝛺

] ̅𝐶 𝑗𝑊𝛼 [𝛼𝑊𝑗 (𝐶 𝑚+1 − 𝐶̅ )] = [𝛼𝑊𝑗 𝐶 𝑚+1 −

همچنین شرط مرزی نیومن بهعنوان شرط مرزی خروجی
بهطور مستقیم اعمال میشود .برای مقدار تخمینی غلظت و
مشتق آن نسبت به متغیر مستقل مکان داریم:

3
{4
3

0
| 𝑖𝑥|𝑥−
=
]

𝑖𝑑

𝑤𝑟

𝛤

از آنجاییکه توابع شکل حداقل مربعات متحرک ،شرط
دلتای کرونکر را ارضاء نمیکنند ،بههمین دلیل هنگام اعمال
شرط مرزی دریکله نیاز به یک ضریب پنالتی ) (αاست .حال اگر
شرایط مرزی دیریکله بهصورت  𝐶 − 𝐶̅ = 0فرض شود ،جمله
رابطه ( )14بهعنوان شرط مرزی ورودی به رابطه ( )13اضافه
میشود.

 -3-2تابع وزن

𝑟̅𝑖 ≤ 0.5

𝛤𝑑

𝐶𝜕
𝑥𝜕

𝑗𝑊 𝐷 ∫ −

𝜕𝑊𝑗 𝜕𝐶 𝑚+1
𝑑𝛺 = 0
𝑥𝜕
𝑥𝜕

که ) :Uh(Xتابع تقریب :∅I (X) ،تابع شکل و  :UIپارامتر گرهی
است ).(Liu & Gu, 2005

̅̅̅ 4
𝑟3
𝑖 3

𝛺

𝑤𝑟
𝑛

()15

 -4-2گسستهسازی معادله جابهجایی -پراکندگی

𝑖=1
𝑛

برای پیشبینی انتقال آالینده در رودخانهها ،از معادله
جابهجایی-پراکندگی به شکل رابطه ( )11استفاده میشود:

𝑖=1

با جایگزینی معادالت فوق در رابطه ( )13داریم:
𝑛

𝛺

𝛺

𝑖∅𝜕 𝑗𝑊𝜕
𝛺𝑑
𝑥𝜕 𝑥𝜕

𝛺 𝑖=1

𝛺 𝑖=1
𝑛

∑ ∫ 𝐷𝑡∆ +
𝑖=1

𝛺

+ 𝛼 ∫ 𝑊𝑗 ∅𝑖 𝐶𝑖 𝑚+1 𝑑𝛤] 𝐶𝑖 𝑚+1
()17

𝛤
𝑛

𝛺𝑑 𝑚 𝑖𝐶 𝑗𝑊 ∑ ∫ =
𝛺 𝑖=1

𝐶𝜕
𝑗𝑊 𝐷𝑡∆ ∫ +
𝛤𝑑
𝑥𝜕

𝑗𝑊 ∫
𝛺

𝛤

𝛤𝑑 ̅𝐶 𝑗𝑊 ∫ 𝛼 +

با جایگذاری عبارت حاصل از انتگرالگیری جزء به جزء عبارت
سوم (از سمت چپ) معادله فوق و با استفاده از تقریب مشتق
مرتبه اول جمله زمانی غلظت به روش ضمنی داریم:
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

𝑛

𝑖∅𝜕
𝑗𝑊 ∑ ∫ 𝑢 𝑡∆ [∫ ∑ 𝑊𝑗 ∅𝑖 𝑑𝛺 +
𝛺𝑑
𝑥𝜕

که ) :C(x,tغلظت آالینده در مجرای اصلی رودخانه :u ،سرعت
جریان :D ،ضریب پراکندگی :t ،مدت زمان سپری شده بعد از
تخلیه ماده آالینده و  :xفاصله از نقطه تخلیه است ( Fischer,
 .)1979با گسستهسازی معادله جابهجایی-پراکندگی (رابطه
( ،))11بهروش محلی پتروو-گالرکین و باقیماندههای وزندار
داریم:
𝐶𝜕
𝐶𝜕
𝐶𝜕2
𝑢 𝑗𝑊 ∫ 𝑑𝛺 +
(𝑑𝛺 − ∫ 𝑊𝑗 𝐷 2 𝑑𝛺 = 0 )12
𝑡𝜕
𝑥𝜕
𝑥 𝜕

)𝑡 𝜕𝐶(𝑥,
𝑖∅𝜕
)𝑡( 𝑖𝐶 ∑ =
𝑥𝜕
𝑥𝜕

()16

𝐶𝜕
𝐶𝜕
𝐶𝜕2
𝑢+
=𝐷 2
𝑡𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕

()11

)𝑥( 𝑖∅ )𝑡( 𝑖𝐶 ∑ = )𝑡 𝐶(𝑥,

𝛤

رابطه ( )17گسستهترین شکل معادله جابهجایی -پراکندگی
است که بهصورت مستقیم داخل کد قرار میگیرد و میتوان آنرا
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صفر برای شرط اولیه در همه گرهها درنظر گرفته شد .آزمایش
ماده ردیاب در رودخانه مِریبِرن با تزریق ناگهانی ماده
ردامین  WTدر ایستگاه  420( 1متر باالتر از ایستگاه  )4انجام
شد .برای انجام مدلسازی از دادههای باالدست (نمودار غلظت-
زمان برداشتشده در ایستگاه  )3بهعنوان شرط مرزی باالدست

به شکل 𝐹 = 𝑈𝐾 خالصه کرد ،که  :Kماتریس سختی:U ،
ماتریس مجهوالت و  :Fماتریس نیرو است .در این تحقیق ،برای
بررسی عملکرد روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین از
دادههای رودخانه مِریبِرن 11استفاده میشود.
 -5-2رودخانه مِریبِرن

𝜕C

مدل (ورودی) ،و گرادیان مکانی صفر غلظت
برای شرط مرزی پاییندست مدل (خروجی) استفاده شد .در
نهایت صحت مدل ،با دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
بررسی شد .جدول  1یازده سری از آزمایشهای انجام شده بر
روی رودخانه مِریبِرن را نشان میدهد .محدوده تغییرات دبی در
این آزمایشات  437/3-12/9لیتر بر ثانیه است.
شکل -3الف ،نمونهای از توزیع گرههای بهکار رفته در این
تحقیق (قرمز رنگ) با فواصل مساوی  10متر و  4نقطه گوسی
(سبز رنگ) متعلق به هر گره در بازه  200-0متر از رودخانه
مِریبِرن را نشان میدهد که در بخش (ب) شکل مذکور ،موقعیت
دقیق نقاط گوسی متعلق به گره قرار گرفته در  X = 140 mبهطور
نمونه ارائه شده است.
](∞, t) = 0

رودخانه مِریبِرن ،رودخانه کوچکی است که از محوطه
ریکارتون دانشگاه  Heriot Wattعبور میکند .محوطه دانشگاه در
قسمت جنوب غربی ادینبرا و در حدود  7مایلی (11/3
کیلومتری) مرکز شهر واقع شده است .الگوی جریان در بازه مورد
مطالعه (بازه  3الی  )4رودخانه مذکور ،ماندگار و یکنواخت است.
سطح مقطع رودخانه در این بازه تقریباً مستطیلی است و دارای
عرض متوسط  2/4متر ،شیب متوسط  0/009و طول  184متر
است .شکل  ،2شماتیک رودخانه مِریبِرن ،محل تزریق ماده
ردیاب و بازه موردنظر را نشان میدهد ).(Wallis et al. 2014
از آنجاییکه در شروع شبیهسازی و قبل از تزریق ،آب
رودخانه تمیز و عاری از هرگونه آالینده بوده است ،غلظت پایه

𝜕x

[

شکل  -2نمای شماتیک رودخانه مِریبِرن واقع در کشور اسکاتلند )(Wallis et al. 2014

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول  -1لیست آزمایشها )(Wallis et al. 2014
شماره آزمایش

تاریخ انجام آزمایش

جرم ماده ردیاب دبی جریان

شماره آزمایش

تاریخ انجام آزمایش

جرم ماده ردیاب دبی جریان

()dd/mm/yy

()g

()Lit/s

()dd/mm/yy

()g

()Lit/s

2010/06/17

0/050

36

3

2009/11/04

0/100

137

9

0/050

12/9

4

2009/11/11

0/050

83/2

10

2010/07/08

134/8

5

2009/11/18

0/100

95/1

11

2010/11/03

0/150

6

2009/11/26

0/200

379/5

12

2011/02/08

0/300

437/3

7

2009/11/18

0/100

38/1

13

2011/02/15

0/150

144

8

2010/05/27

0/075

41/3

(الف)

(ب)
شکل  -3نمونهای از گرههای موردنظر با فواصل مساوی  10متر و  4نقطه گوسی (سبز رنگ) متعلق به هر گره در بازه رودخانه مِریبِرن

در ابتدا بهینهسازی برای سرعت (برای قرارگیری منحنی غلظت-
زمان در محدوده زمانی مناسب) و سپس ضریب پراکندگی (برای
بهدست آوردن ارتفاع و شکل مناسب پروفیل) انجام شد ،در نهایت
تغییرات کوچکی بر هر دو پارامتر برای دستیابی به بهترین شکل
منحنی غلظت-زمان اعمال شد .در شکل  4منحنی غلظت-زمان
بهدست آمده با روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین در تمامی
آزمایشها نشان داده شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده از
روش مذکور ،مقدار غلظت محاسباتی در پروفیل پاییندست
(ایستگاه  ،)4دارای همخوانی بهتری با دادههای مشاهداتی در
دبیهای پایینتر است .همانطور که مشخص است مقادیر غلظت
محاسباتی نسبت به مشاهداتی در شاخه باالروندهی این پروفیل،
اندکی بیشتر و در شاخه پایینرونده کمتر برآورد شده است .در
صورتیکه ،در دبیهای باال (آزمایشهای شماره  12 ،6و  ،)13در
هر دو شاخه باال رونده و پایینرونده ،مقدار غلظت بیشتر برآورد
شده است .مقایسه حد اکثر مقدار غلظت محاسباتی و مشاهدانی
نشان داد که مقدار خطا زمانیکه غلظت در حالت حداکثر خود
قرار دارد ،بهطور متوسط بین  10-0/1درصد است که این مقدار
برای دبیهای باال ،بیشتر است.

 -6-2معیارهای ارزیابی عملکرد مدل
در این تحقیق برای ارزیابی پارامترهای برآورد شده برای
شبیهسازی غلظت ماده ردیاب در ایستگاه  ،4از معیار ارزیابی
میانگین مربعات خطا ) (MSE12استفاده شد (Wackerly et al.,
) .2014رابطه میانگین مربعات خطا بهصورت رابطه ( )18است و
 Cobsr. ،Ccalcو  :ntبهترتیب غلظت محاسباتی ،غلظت مشاهداتی و
تعداد دادهها است.
𝑡𝑛

()18

1
𝑀𝑆𝐸 = ∑(𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐶𝑜𝑏𝑠 )2
𝑡𝑛
𝑖=1

 -3نتایج و بحث
 -1-3واسنجی مدل
برای واسنجی مدل بهروش محلی پتروو-گالرکین ،از  9آزمایش
ارائه شده در جدول  2استفاده شد .در این روش ،دو پارامتر سرعت
و ضریب پراکندگی با کاهش مقدار میانگین مربعات خطا بین
دادههای مشاهداتی و محاسباتی در همه آزمایشها بهینه شدند.
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50

70

30

زمان )(min

غلظت )(mg/L

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

0.5
0.0
60

4.0

6.0

2.0
1.0

غلظت )(mg/L

4.0

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

2.0
1.0
0.0

0.0
110

90

40

10

30

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

غلظت )(mg/L

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

3.0

1.0
0.0
110

30

90

50

70

30

10

زمان )(min

آزمایش شماره ( 10دبی  12/9لیتر بر ثانیه)

آزمایش شماره ( 8دبی  41/3لیتر بر ثانیه)

20 (min) 30
زمان

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

غلظت )(mg/L

10

0

40

60

آزمایش شماره ( 12دبی  437/3لیتر بر ثانیه)

زمان )(min
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

30

20

زمان )(min

10

غلظت )(mg/L

50

20

0

آزمایش شماره ( 11دبی  134/8لیتر بر ثانیه)

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

40

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

غلظت )(mg/L

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

50

4.0

2.0

زمان )(min

40

5.0

غلظت )(mg/L

180

150

120

10

آزمایش شماره ( 6دبی  379/5لیتر بر ثانیه)

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

90

20

0

زمان )(min

آزمایش شماره ( 7دبی  38/1لیتر بر ثانیه)

60

3.0

غلظت )(mg/L

5.0
3.0

70

20

آزمایش شماره ( 4دبی  83/2لیتر بر ثانیه)

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

50

40

0

زمان )(min

آزمایش شماره ( 5دبی  95/1لیتر بر ثانیه)

زمان )(min

1.5
1.0

10

30

غلظت )(mg/L

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

2.0

0

آزمایش شماره ( 13دبی  144لیتر بر ثانیه)
شکل  -4نمودار غلظت-زمان در  9آزمایش برای واسنجی مدل
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حل عددی معادله جابهجایی-پراکندگی با روش عددی بدون شبکه پتروو-گالرکین (مطالعه موردی :رودخانه مِریبِرن)

دبیهای پایین ،روش  MLPGدارای دقت باالتری نسبت به روش
 Fischerاست و مقادیر آن به روش روندیابی Singh and Beck
نزدیک است ،ولی در دبیهای باال دارای دقت پایینتری نسبت به
دو روش اشاره شده است .در جدول مذکور فاصله زمانی ،فاصله
گرهها و تعداد گرههای بهکار رفته در هر آزمایش ارائه شده است.
فواصل گرهها بهنحوی انتخاب شده تا شرط پایداری عدد کورانت
برقرار باشد.
ضریب پراکندگی و سرعت تمامی آزمایشها نسبت به دبی
رسم شد (شکل  )5و معادله رگرسیون توانی بین متغیرها
استخراج شد که دارای ضریب همبستگی  0/925و 0/988
بهترتیب برای ضریب پراکندگی و سرعت هستند .همانطور که
شکل  5نشان میدهد مقدار این دو پارامتر با افزایش دبی ،افزایش
مییابد ،با این تفاوت که دادههای سرعت دارای همبستگی
باالتری نسبت به ضریب پراکندگی هستند.

در جدول  2مقادیر سرعت و ضریب پراکندگی بهینه شده
برای  9آزمایش ارائه و مقدار میانگین مربعات خطا محاسبه شده
است .ضریب پراکندگی در این تحقیق در محدوده 1/1-0/13
مترمربع بر ثانیه بهدست آمد که این مقادیر برای رودخانههای
کوچک صادق است .مقادیر پایین میانگین مربعات خطا در
دبیهای کم ،بیانگر این است که روش بدون شبکه پتروو-گالرکین
قادر به برآورد بهتری نسبت به دبیهای باالتر است که نتایج آن
بهوضوح در شکل  1مشاهده شد .نتایج این پژوهش با تحقیق
) Wallis et al. (2014که به حل معادله جابهجایی-پراکندگی به
دو روش روندیابی  Fischerو  Singh and Beckدر رودخانه
مِریبِرن پرداخته ،مقایسه شد .مقدار میانگین مربعات خطا در
روشهای مذکور به دو ستون آخر جدول  2ارائه شده است.
مقایسه مقادیر  MSEبهدست آمده از روش ارائه شده در این
پژوهش و تحقیق ) ،Wallis et al. (2014نشان میدهد که در

جدول  -2نتایج واسنجی

شماره
آزمایش

فاصله

فاصله

زمانی

گرهها

تعداد سرعت

()∆t

()∆x

گرهها

()Lit/s

()s

()m

دبی
جریان

ضریب

میانگین مربعات خطا

میانگین مربعات خطا

میانگین مربعات خطا

()MSE

()MSE

روش روندیابی
Fischer
(μg/L)2
0/0019

روش روندیابی
Singh & Beck
(μg/L)2
0/0007
0/0027

()MSE

پراکندگی

تحقیق حاضر

()m/s

()m2/s

4

83/2

30

10

20

0/155

0/52

(μg/L)2
0/0006

5

95/1

30

10

20

0/175

0/43

0/0034

0/0068

6

379/5

30

10

20

0/350

0/85

0/0151

0/0051

0/0058

7

38/1

60

12

17

0/095

0/38

0/0128

0/0208

0/0064

8

41/3

90

13

16

0/101

0/23

0/0160

0/0125

0/0057

10

12/9

60

6

32

0/043

0/13

0/0042

0/0150

0/0055

11

134/8

30

11

18

0/204

0/60

0/0060

0/0064

0/0030

12

437/3

30

13

16

0/395

1/10

0/0426

0/0055

0/0040

13

144

20

10

20

0/240

0/55

0/0227

0/0038

0/0017

0.4

1.0

y = 0.0099x0.6167
R² = 0.9882

0.2
0.1

سرعت )(m/s

0.3

0.8
0.6

0.0363x0.5563

=y
R² = 0.9251

0.4
0.2

0.0
500

400

300

200

100

ضریب پراکندگی )(m2/s

0.5

1.2

0.0

0

500

400

300

دبی )(Lit/s

200

100

0

دبی )(Lit/s
شکل  -5نمودار ضریب پراکندگی و سرعت نسبت به دبی

آزمایش شماره  9با دبی  33لیتر بر ثانیه) با استفاده از معادله
رگرسیون توانی مستخرج از شکل  5تخمین زده شد و در نهایت
منحنی غلظت -زمان دادههای پاییندست (ایستگاه  )4برای

 -2-3اعتبارسنجی مدل
مقادیر ضریب پراکندگی و سرعت ،برای اعتبارسنجی دو
آزمایش دیگر (آزمایش شماره  3با دبی  137لیتر بر ثانیه و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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زکیه غالمی و همکاران

 2و  6درصد بهترتیب در آزمایشهای شماره  3و  9است .با
مقایسه دو آزمایش میتوان دریافت که دقت مدل در دبی کمتر،
باالتر است .مقدار  MSEدر روش  MLPGنسبت به روشهای ارائه
شده در ) ،Wallis et al. (2014دارای مقادیر کمتری است که
حاکی از عملکرد مناسب این روش است.

آزمایشات مذکور با استفاده از روش بدون شبکه محلی پتروو-
گالرکین پیشبینی شد .نتایج اجرای دو آزمایش در جدول  3و
منحنی غلظت-زمان پیشبینی شده در شکل  6ارائه شده است.
مطابق شکل ،پروفیل غلظت محاسباتی ،پایینتر از پروفیل غلظت
مشاهداتی قرار گرفته که این مقدار خطا در غلظت حداکثر برابر

جدول  -3آزمایشهای اعتبارسنجی

شماره
آزمایش

فاصله

فاصله

زمانی

گرهها

تعداد سرعت

()∆t

()∆x

گرهها

()Lit/s

()s

()m

دبی
جریان

میانگین مربعات خطا

ضریب

()MSE

پراکندگی

تحقیق حاضر

()m/s

()m2/s

3

137

60

14

15

0/206

0/56

(μg/L)2
0/0227

9

33

60

10

20

0/086

0/25

0/0025

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4

110

90

70

50

30

60

10

روش روندیابی
Fischer
(μg/L)2
0/0390

روش روندیابی
Singh & Beck
(μg/L)2
0/0469

0/0510

0/0128
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

دادههای باالدست (ایستگاه )3
دادههای مشاهداتی پاییندست (ایستگاه )4
دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

غلظت )(mg/L

دادههای محاسباتی پاییندست (ایستگاه )4

()MSE

()MSE

20

40

غلظت )(mg/L

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

میانگین مربعات خطا

میانگین مربعات خطا

0

زمان )(min

زمان )(min

آزمایش شماره ( 9دبی  33لیتر بر ثانیه)

آزمایش شماره ( 3دبی  137لیتر بر ثانیه)

شکل  -6منحنی غلظت-زمان در  2آزمایش برای اعتبارسنجی مدل

در دبیهای باال ،در هر دو شاخه باال رونده و پایینرونده ،مقدار
غلظت محاسباتی بیشتر از مشاهداتی برآورد شده است .مقایسه
حداکثر مقدار غلظت محاسباتی و مشاهدانی نشان داد که مقدار
خطا زمانیکه غلظت در حالت حداکثر خود قرار دارد ،بهطور
متوسط بین  1-0/1درصد برای حالت واسنجی و  6-2درصد برای
حالت اعتبارسنجی است .در نهایت نمودار ضریب پراکندگی و
سرعت نسبت به دبی رسم و معادله رگرسیونی توانی استخراج شد
که بهترتیب دارای ضریب همبستگی  0/925و  0/988برای
ضریب پراکندگی و سرعت هستند .دو آزمایش دیگر نیز در
اعتبارسنجی مدل برای تخمین ضریب پراکندگی و سرعت بهکار
برده شد که مقدار پایین  MSEدر آنها ،بیانگر عملکرد و دقت
قابلقبول روش  MLPGدر حل معادله جابهجایی-پراکندگی
است .با مقایسه روش بهکار برده شده با سایر روشها میتوان
دریافت که روش مورد استفاده در این تحقیق و روش روندیابی
 Singh and Beckدر دبیهای پایین ،نسبت به روش Fischer
دارای دقت باالتر است.

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق معادله جابهجایی-پراکندگی با روش عددی بدون
شبکه محلی پتروو -گالرکین حل و برای مدلسازی از دادههای
رودخانه مِریبِرن استفاده شد .رودخانه مذکور در بازه  4-3دارای
جریان یکنواخت و ماندگار است که برای انجام مدلسازی ،از
دادههای ایستگاه  3بهعنوان شرط مرزی ورودی استفاده و در
نهایت صحت مدل ،با دادههای مشاهداتی ایستگاه  4بررسی شد.
از مجموع  11آزمایش انجام گرفته 9 ،آزمایش برای واسنجی
استفاده شد که در آن ضریب پراکندگی و سرعت با به حداقل
رساندن معیار میانگین مربعات خطای غلظت محاسباتی و
مشاهداتی برای تمام حاالت بهینه شدند .ضریب پراکندگی در این
تحقیق در محدوده  1/1-0/13مترمربع بر ثانیه بهدست آمد .نتایج
مدلسازی نشان داد که مدل  MLPGبرای دبیهای کمتر ،مقدار
غلظت محاسباتی را در شاخه باالرونده و پایینرونده بهترتیب
بیشتر و کمتر از دادههای مشاهداتی برآورد میکند .در صورتیکه
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 قدردانی-5
بدینوسیله از همکاری پروفسور والیس برای ارسال دادههای
.آزمایش غلظت در رودخانه مِریبِرن تشکر و قدردانی میشود
 پینوشتها-6
1- Fick's First Law
2- Finite Difference Method (FDM)
3- Finite Element Method (FEM)
4- Finite Volume Method (FVM)
5- Meshfree Local Petrov-Galerkin
6- Moving Least Squares
7- Element Free Galerkin Method (EFGM)
8- Localized Radial Basis Functions’ (LRBF)
9- Method of Approximate Particular Solutions (MAPS)
10- Localization technique of Method of Approximate
Particular Solutions (LMAPS)
11- Murray Burn
12- Mean Square Error

 مراجع-7
،)1394( ،. ج، و محمد ولی سامانی،. م، مظاهری،. م،براتی مقدم
"مدل یک بعدی انتقال آالینده در رودخانههای طبیعی با
، مجله مدیریت آب و آبیاری،"تأکید بر نقش نواحی نگهداشت
.169-190 ،)2(5
 "حل عددی معادالت آبهای کمعمق با،)1396( ،. س،دیمهور
 پایاننامه،"گالرکین-استفاده از روش بدون شبکه پتروف
 خراسان، دانشگاه بیرجند،منابع آب-کارشناسیارشد عمران
. ایران،جنوبی
 "استفاده از روش بدون شبکه در،)1395( . ع،محتشمی
 پایاننامه،"مدلسازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد
 خراسان، دانشگاه بیرجند،منابع آب-کارشناسیارشد عمران
. ایران،جنوبی
،)1392( ،. م، و مظاهری،. ج، محمد ولی سامانی،. ن،مشهدگرمه
"حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی بهازای الگوی زمانی
 مجله،"دلخواه منابع آالینده نقطهای توسط روش تابع گرین
.25-13 ،)4(8 ،هیدرولیک
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22(2), 117-127.
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