
به نام خالق هستی



به نام خالق هستی



دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گروه مهندسی آب

(هفنه پژوهش)

:عنوان پژوهش

روندیابی سیالب به روش ماسکینگام چندبازه ای

ظهیریعبدالرضا 

1399آذرماه  







تعاریف سیل





(Bankfull Discharge) دبی مقطع لبریز



رودخانه در شرایط دبی جریان مقطع پر



رودخانه در شرایط دبی جریان مقطع پر



















روندیابی



مفهوم روندیابی سیل
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خروجی حوضه چیست؟



روندیابی
هیدرولوژیکی

هیدرولیکی 







یسطح آب در رودخانه های سیالبمحاسبه پروفیل 



یسطح آب در رودخانه های سیالبمحاسبه پروفیل 





(انتمعادالت سنت ون)روندیابی هیدرولیکی سیالب 
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روندیابی سیل به روش ماسکینگام



روندیابی سیل به روش ماسکینگام



(1974)سیالب ویلسون -1مثال 

(x, K)محاسبه پارامترهای ماسکینگام 







محاسبه پارامترهای ماسکینگام با
در محیط اکسلSOLVERابزار 

.  قرار داردDataدر منوی SOLVERابزار 
.این ابزار باید توسط کاربر نصب شود
.  دبرای اینکار باید مراحل ذیل دنبال شون
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افزایش دقت محاسبات روش ماسکینگام

.  ارائه شد( 2009)یک ایده جالب و کاربردی توسط حسینی 

در تمام Kو xدر این روش به جای استفاده از مقادیر ثابت 

ریب طول مسیر رودخانه، از مقادیر متفاوتی برای این دو ض

روش ماسکینگام چندبازه ای. استفاده می شود

x1 , K1

x1 , K1 x2 , K2

x1 , K1 x2 , K2 x3 , K3



محاسبات روش ماسکینگام چندبازه ای

x1 , K1 x2 , K2 x3 , K3

Multiple-Reach Muskingum 



افزایش دقت محاسبات روش ماسکینگام

داده های سیل ویلسون: 1مثال 



605/6یک بازه ای  
234دو بازه ای   

182سه بازه ای   163چهار بازه ای  



افزایش دقت محاسبات روش ماسکینگام

داده های سیل رودخانه کارون: 2مثال 
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افزایش دقت محاسبات روش ماسکینگام

سیل رودخانه کارون: 2مثال 



افزایش دقت محاسبات روش ماسکینگام

سیل : 2مثال 

رودخانه کارون



افزایش دقت محاسبات روش ماسکینگام

سیل رودخانه گرگانرود: 3مثال 





روش ماسکینگام در رودخانه های با شاخه فرعی







با تشکر


