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ABSTRACT
In this study, the analytical solution of the pollution transport equation considering distributed
source term and initial condition was performed by Laplace transform method for a general
river network in a finite domain with constant coefficients for upstream and downstream using
Dirichlet boundary conditions. Existence of the source term and initial condition increases the
computational complexity to find the particular solution of the ordinary differential equation.
To evaluate the existing analytical solution, two hypothetical examples were presented, that in
each, modeling was performed on two branch and loop networks types considering a
distributed source of pollution. Input data for modeling each of the desired river networks
include values of velocity, dispersion coefficient, branch lengths, flow area, and input
concentrations from boundaries and distributed sources. By calculating the diffusion and
Laplace mass balance matrices (by influencing the distributed source) in the river network
based on the connection and data matrix, a nonlinear equations system is created according to
the Laplace s variable, which by solving it, the pollution concentration matrix and
consequently the pollution concentration in each node is calculated by numerical inverse
Laplace algorithm. The numerical solution used to validate the proposed analytical solution.
The results showed that the statistical indices of R2, root mean square error, and mean absolute
error in the best case were 99.86%, 0.0099, and 0.0067 kg/m3 for 1456 route and in the worst
case were 95.20%, 0.0309 and 0.0194 kg/m3 for 23456 route of the loop network, respectively.
The results showed that the two proposed solutions are well compatible together, indicating
the good performance of the existing analytical solution and its replacement instead of
numerical solution due to higher accuracy in the river network.
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چکیده

در پژوهش حاضر ،حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی با لحاظ عبارت منبع گسترده و شرط اولیه ،برای یک شبکه
نوع مقاله :مقالة پژوهشی
رودخانه عام در یک دامنه محدود با ضرایب ثابت بهازاء شرایط مرزی باالدست و پاییندست از نوع دیریکله با روش
تبدیل الپالس انجام گرفت .وجود عبارت منبع و شرط اولیه ،پیچیدگی محاسبات را بهلحاظ یافتن جواب خصوصی
تاریخ دریافت1401/1/31 :
معادله دیفرانسیل معمولی دوچندان میکند .بهمنظور ارزیابی حل تحلیلی موجود ،دو مثال فرضی ارائه گردید ،که در
تاریخ بازنگری1401/3/2 :
هر کدام ،مدلسازی بر روی دو نوع شبکه شاخهای و حلقهای با درنظر گرفتن یک منبع آلودگی گسترده انجام گرفت.
تاریخ پذیرش1401/3/9 :
دادههای ورودی برای مدلسازی هر یک از شبکههای رودخانه دلخواه شامل ،مقادیر سرعت ،ضریب پراکندگی ،طول
تاریخ انتشار1401/5/1 :
شاخهها ،سطح مقطع جریان و غلظتهای ورودی از مرزها و منبع گسترده میباشد .با محاسبه ماتریسهای انتشار و
بیالن جرم الپالسگرفته شده (با تاثیر منبع گسترده در آن) در شبکه رودخانه براساس ماتریس نحوه اتصال و ماتریس
دادهها ،یک دستگاه معادالت غیرخطیای برحسب متغیر  sالپالس ایجاد میشود ،که با حل آن ،ماتریس غلظت
واژههای کلیدی:
آلودگی و بهتبع آن غلظت آلودگی در هر گره با الگوریتم الپالسگیری وارون عددی محاسبه میشود .بهمنظور
تابع توزیع غلظت،
2
الپالس،
روش تبدیل
اعتبارسنجی حل تحلیلی پیشنهادی از حل عددی استفاده شد .نتایج نشان داد که شاخصهای آماری  ،Rجذر
ضرایب ثابت،
میانگین مربع خطاها و میانگین خطای مطلق در بهترین حالت بهترتیب  0/0099 ،%99/86و  0/0067کیلوگرم
مدلسازی ریاضی،
معادله جابهجایی-پراکندگی-واکنش -برمترمکعب برای مسیر  1456و در بدترین حالت بهترتیب  0/0309 ،%95/20و  0/0194کیلوگرم برمترمکعب برای
مسیر  23456شبکه حلقهای بوده و دو حل مذکور انطباق خوبی با یکدیگر داشته و نشاندهنده عملکرد مطلوب حل
منبع
تحلیلی موجود و جایگزینی آن بهجای حل عددی بهدلیل دقت باالتر در شبکه رودخانه میباشد.
استناد :فردادی شیلسر ،محمدجواد؛ مظاهری ،مهدی؛ و محمدعلی سامانی ،جمال ( .)1401حل تحلیلی معادله انتقال آالینده در انواع شبکه رودخانه با لحاظ عبارت منبع
گسترده .مجله تحقیقات آب و خاک ایران.1057-1077 ،)5( 53 ،
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مقدمه
آب یکی از ضروریترین اجزای زندگی بشر بوده که هرگز  100درصد عاری از آلودگی نیست و بهطور طبیعی دارای آالیندههایی که عمدتاً
مواد شیمیایی و میکروارگانیسمهای ایجاد شده توسط فعالیتهای انسانی است ،میباشد ( )Fawell & Nieuwenhuijsen, 2003و بهعنوان
یک منبع اصلی عفونت و بیماری در بین بشر شناخته شده است (.)Edokpayi et al., 2018
یک شبکه رودخانه متشکل از شاخههایی از رودخانههاست ،که به یکدیگر متصل بوده و یک شبکه رودخانه را بهوجود میآورند و در
آن جریان و آلودگی ناشی از آالیندهها در یک یا چند نقطه بهصورت زهکش خارج میگردد .شبکههای رودخانهای عناصر کلیدی چشمانداز
هستند ،زیرا داالنهای اکولوژیکی برای گونههای بیولوژیکی را نشان میدهند و به شکل قابل توجهی در شکلدهی واکنش هیدرولوژیکی
حوضهها کمک میکنند ( ،)Biswal & Marani, 2010; Rinaldo et al., 2018; Rodriguez‐Iturbe et al., 2009همچنین ،شبکههای
رودخانهای ویژگیهای زیستگاه سلسله مراتبی را برای آبزیان آب شیرین ( )Master et al., 1998; Matthews, 2012و همچنین مسیرهایی
برای بیماریهای خطرناک منتقله از طریق آب (مانند وبا) فراهم میکنند ( ،)Codeço, 2001; Pascual et al., 2002بنابراین ،مسئله آلودگی
شبکه های رودخانه مشکالت زیادی را در پی خواهد داشت و خسارات ناشی از آن بیشتر از یک شاخه از رودخانه خواهد بود.
مدلسازی ریاضی انتقال آلودگی در شبکه رودخانه توسط معادله جابهجایی-پراکندگی-واکنش-منبع )ADRSE( 1صورت میگیرد،
که معادله مذکور ،از نوع معادالت دیفرانسیل خطی با مشتقات جزئی نسبت به مکان و زمان بوده و براساس قانون اول فیک 2حاصل شده
است ،بنابراین ،پاسخ این معادله ،یک تابع توزیع غلظت برحسب مکان و زمان میباشد .بهمنظور تعیین پاسخ تحلیلی معادله  ،ADREتاکنون
روشهای متفاوتی توسط پژوهشگران ارائه شده است ،که بیشتر آنها برای محیط متخلخل ،و بعد از آن برای رودخانه ارائه شده است ،اما
درخصوص شبکه رودخانه ،تحقیقات بهعمل آمده محدود بوده ،که تقریباً تمامی آنها به جهت یافتن پاسخ معادله  ADREبرگرفته از روش
عددی است و در آن عبارت مربوط به منبع آلودگی یا لحاظ نشده و اگر لحاظ شده باشد ،در حالت ساده ،بهصورت آلودگی نقطهای میباشد.
الزم به ذکر است ،که از حلهای تحلیلی بهدلیل سرعت انجام محاسبات باال و دقت زیاد آن نسبت به روشهای عددی ،بهعنوان ابزاری
جهت صحتسنجی روشهای عددی بهکار گرفته میشوند ( .)Guerrero et al., 2009همانطور که اشاره شد ،تاکنون حل تحلیلی در بین
پژوهشهای موجود برای شبکه رودخانه وجود ندارد و تنها پژوهشگران بهمنظور مدلسازی از حلهای عددی استفاده کردهاند ،که میتوان
به پژوهشهای ( Zhang et al. )2008و ( Kilic & Aral )2009اشاره نمود ،که محوریت کار آنها براساس روش جداسازی عددی معادله
 ADEبا روش طرح ضمنی 3میباشد .در پژوهشی دیگر که توسط ( Deng )2019انجام گرفت ،با استفاده تکنیک تجزیه و تحلیل رابطه
خاکستری  GRAو نرمافزار  GISبه ارتباط بین کیفیت آب و ساختار اتصال شبکه رودخانه دشت جیانگسو در شرق چین و استخراج الگوی
مکانی کیفیت آب پرداخته شد .الزم بهذکر است که ،درخصوص شبکههای بیولوژیکی و شبکههای تصفیهخانهای نیز راهحلهای تحلیلی
برای حل معادله  ADEنیز استخراج شده است .در زمینه شبکههای بیولوژیکی میتوان به حل معادله یکبعدی انتقال امالح برای شبکههای
میسیلیوم قارچی با استفاده از روش تبدیل الپالس 4برای دامنه محدود بهازاء شرایط مرزی ثابت اشاره کرد ( .)Heaton et al., 2012در
پژوهشی دیگر نیز Diamantini et al. )2019( ،از رویکرد تحلیلی روش الگرانژ ،برای شبکه تصفیهخانهای رودخانه آدیگه در ایتالیا برای
حل معادله  ADEو تعمیم آن برای شبکه استفاده نمودند.
بهطور کلی ،روشهای تبدیل فوریه ،5تابع گرین ،6تبدیل انتگرالی تعمیمیافته )GITT( 7و تبدیل الپالس جزء متداولترین روشهای
تحلیلی برای حل معادله  ADREدر محیط متخلخل و رودخانه بهشمار میروند ( Chen et al., 2011; Fardadi Shilsar et al., 2022; Fedi
et al., 2010; Leij et al., 1991; Leij et al., 1993; Mashhadgarme et al., 2019, 2021; Massabó et al., 2006, 2011; Mazaheri
 .)et al., 2013روش تحلیلی تبدیل فوریه یکی از روشهای قدیمی حل تحلیلی بوده ،که کاربرد وسیعی در حل معادله  ADEبا ضرایب

ثابت در محیط متخلخل دارد ( .)Yang et al., 2019در پژوهشی دیگر که توسط ( Bharati et al. )2019انجام گرفت ،استخراج حل تحلیلی
معادله یکبعدی انتقال آلودگی در یک دامنه محدود با صرفنظر از ترم منبع در محیط آب زیرزمینی با روش تبدیل فوریه صورت گرفت و
1 Advection-dispersion-reaction-source
2 First Fick’s law
3 Implicit
4 Laplace transform method
5 Fourier transform method
6 Green function method
7 Generalized Integral Transform Technique
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در آن ضریب پراکندگی تابعی درجه دو از مکان و سرعت ثابت لحاظ گردید ،همچنین ،ایشان در پژوهشی دیگر ضمن درنظر گرفتن سرعت
و ضریب پراکندگی هر دو تابعی از مکان ،معادله یکبعدی  ADEرا با بهکارگیری تلفیق روش تبدیل فوریه و تغییر متغیر بهصورت تحلیلی
حل کردند ( .)Bharati et al., 2018روش تابع گرین یک روش کاربردی در زمینه مدلسازی انتقال آلودگی با حل معادله  ADEدر حاالت
یکبعدی ،دو بعدی و سهبعدی با ضرایب ثابت و متغیر در دامنههای محدود ،نیمهمحدود و نامحدود در محیطهای متخلخل و رودخانه
میباشد ( )2017( .)Leij & Van Genuchten, 2000; Mashhadgarme et al., 2017; Park & Zhan, 2001; Sanskrityayn et al., 2018
 Sanskrityayn et al.در پژوهشی در محیط آب زیرزمینی ،معادله یکبعدی  ADEرا با ضرایب متغیر با لحاظ ترم منبع و شرط اولیه و با
درنظر گرفتن سرعت و ضریب پراکندگی تابعی از زمان یا مکان و یا هر دو با استفاده از ترکیب دو روش تابع گرین و تغییر متغیر در یک
دامنه نامحدود حل کردند .در راستای همین پژوهش ،ایشان در پژوهشی دیگر ،با روش تابع گرین بر روی ترم منبع نقطهای و گسترده در
محیط آب زیرزمینی متمرکز شده و برای سه حالت سرعت و ضریب پراکندگی تابعی از زمان یا مکان و یا هر دو ،حل خود را گسترش دادند
( .)Sanskrityayn et al., 2018همچنین بعدها ،ایشان در پژوهشی دیگر با بهکارگیری روش تابع گرین در دامنه نامحدود ،معادله یکبعدی
 ADEرا با صرفنظر کردن از شرط اولیه و واکنش و با درنظر گرفتن ترم منبع نقطهای و گسترده برای محیط متخلخل با ضرایب متغیر
حل کردند و شبیهسازیهایی را برای ترم منبع نقطهای و گسترده انجام دادند و نتایج را با حل عددی و سایر حلهای تحلیلی قیاس کردند
(.)Sanskrityayn et al., 2021
یکی دیگر از روش های پرکاربرد در حل مسائل مربوط به معادله انتقال آلودگی ،روش انتگرال تعمیمیافته  GITTاست ،که روش
مذکور مبتنی بر روش توابع ویژه بوده و در حل مسائل پیچیده معادالت  PDE1با شرایط مرزی پیچیده کارگشا میباشد ( Cotta et al.,
 Bharati et al. )2017( .)2016; Leij et al., 1993طی پژوهشی معادله یکبعدی انتقال آلودگی را در محیط متخلخل با صرفنظر کردن
از ترم منبع و واکنش در یک دامنه محدود با درنظر گرفتن سرعت تابعی خطی از مکان و ضریب پراکندگی تابعی از مکان با درجه  nبا
روش  GITTبهصورت تحلیلی حل کردند .بعدها Amiri et al. )2021( ،حل تحلیلی معادله یکبعدی  ADREرا با ضرایب متغیر با استفاده
از روش  GITTتوسعه دادند و با در نظر گرفتن ترمهای منبع و واکنش ،این معادله را برای رودخانه بهصورت تحلیلی حل کردند و نتایج
خود را با حل عددی و سایر حلهای تحلیلی دیگران صحتسنجی نمودند .الزم بهذکر است که ،روش مذکور نیز در حل معادله دو بعدی
انتقال آلودگی با ضرایب ثابت در دامنه محدود بهازاء چند منبع آالینده فعال در رودخانه نیز مورد توجه ( Mashhadgarme et al. )2020بوده
است .الزم بهذکر است که برخی از پژوهشگران نیز منحصراً معادله یکبعدی  ADEرا بهمنظور برآورد ضریب پراکندگی در رودخانهها حل
نمودند (.)Ramezani et al., 2019
یکی دیگر از روشهای تحلیلی قدرتمند و پرکاربرد در حل معادله  ،ADEروش تبدیل الپالس است ،که میتواند در یافتن پاسخ
تحلیلی معادل ه مذکور ،در حالت دو بعدی با ضرایب متغیر و با وجود ترم منبع در شرایطی که ضرایب سرعت ،ضریب پراکندگی ،ضریب
زوال واکنش و ترم منبع تابعی از زمان و مکان باشند ،در یک محیط متخلخل نیمه متناهی مفید باشد ()2018( .)Yadav & Kumar, 2019
 Moranda et al.در پژوهشی معادله یکبعدی انتقال آلودگی را در محیط آب زیرزمینی با ضرایب ثابت با روش تغییر متغیر و تبدیل الپالس
در حالت عدم وجود ترم منبع در دامنههای محدود و نیمهمحدود با درنظر گرفتن شرط مرزی ورودی از نوع دیریکله و رابین و شرط مرزی
خروجی نیومن و حد بینهایت غلظت برابر با صفر بهصورت تحلیلی حل کردند ،این درحالیست که Carr )2020( ،معادله یکبعدی ADRE
را با ضرایب متغیر با فرض ثابت بودن سرعت و ضریب پراکندگی برای هر الیه در یک محیط متخلخل  mالیه با بهرهگیری از روش
تبدیل الپالس بهصورت تحلیلی حل نمود .همچنین طی دو پژوهشی ،حل تحلیلی فرم یکبعدی ،دو بعدی و سه بعدی معادله  ADREبا
ضرایب ثابت در حالت وجود و یا عدم وجود ترمهای منبع و واکنش در محیط رودخانه با روش تبدیل الپالس انجام شد ( Genuchten et
.)al., 2013a, 2013b
بهطور کلی ،از کابردهای مهم لحاظ عبارت منبع در معادله انتقال میتوان به این مورد اشاره کرد که ،یک شبکه رودخانه عالوهبر
مرزها ،در طول مسیر نیز در معرض انواع آلودگیها قرار میگیرد ،که برای محاسبه غلظت آلودگی آنها ،بایستی عبارت منبع به معادله
انتقال اضافه شود تا غلظت مورد نظر از طریق آن وارد محاسبات شود .براساس بررسیهای انجام شده در خصوص پیشینه تحقیقات،
میتوان اذعان داشت که تقریباً تمامی حل های تحلیلی ارائه شده برای معادله انتقال آلودگی با لحاظ عبارت منبع (گسترده و نقطهای) در
محیط متخلخل و رودخانه بوده و برای شبکه رودخانه عمالً حل تحلیلی با وجود عبارت منبع گسترده به دلیل پیچیدگی شبکه رودخانه،
1 Partial differential equation

(علمی  -پژوهشی)
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حجم محاسبات زیاد ،محدودیتهای روشهای تحلیلی ،دشواری کمیکردن منابع آالینده غیرنقطهای و  ...وجود ندارد .همچنین ،در زمینه
حلهای تحلیلیای که تاکنون پژوهشگران برای حل معادله انتقال آلودگی با وجود عبارت منبع در محیطهای متخلخل و رودخانه انجام
دادهاند نیز ،عبارت منبع در بیشتر موارد بهصورت آلودگی نقطهای بهازاء فعالیت یک یا چند منبع آالینده فعال در نظر گرفته شده (که تبدیل
آن بسیار راحت بوده و با درنظر گرفتن ضرب تابع مکانی دلتای دیراک در تابع زمانی غلظت آلودگی انجام میگیرد) و در برخی موارد نیز
عبارت منبع به صورت آلودگی پیوسته با الگوی ساده (مانند الگوی سینوسی ،کسینوسی ،ثابت و نمایی) از ابتدای مسیر تا انتهای آن در
محیط متخلخل و یا رودخانه درنظر گرفته شده است و حالت مذکور را شبیهسازی کردهاند .همچنین ،برخی از پژوهشگران نیز صرفاً عبارت
منبع را بهصورت گسترده در روند حل تحلیلی خود آوردهاند اما شبیهسازیهایی بهدلیل زمانبر بودن و هزینه محاسباتی بیشتر انجام ندادند.
در خصوص حلهای عددی محدودی که در شبکه رودخانه توسط پژوهشگران انجام گرفته است ،چون این حلها مبتنی بر روشهای
جداسازی یا نرمافزارهای مهندسی میباشند نسبت به حلهای تحلیلی دارای دقت پایینتری میباشند ،همچنین در روشهای عددی مبتنی
بر روشهای جداسازی ،تاکنون لحاظ عبارت منبع در معادله آلودگی برای شبکه رودخانه دیده نشده است و پژوهشگران برای مدلسازی
عبارت منبع از نرمافزارهای عددیای استفاده کردهاند که خود دارای خطاهای رایج عددی میباشند .بنابراین ،مهمترین نوآوری این پژوهش،
استخراج یک راه حل تحلیلی عام برای معادله یکبعدی انتقال آلودگی (که نوع آلودگی بهصورت محلول با الگوی آلودگی واکنشپذیر
درجه اول میباشد) با لحاظ عبارت منبع گسترده (که از آن میتوان برای منبع آالینده نقطهای با استفاده از تعریف تابع دلتای دیراک استفاده
نمود) در شبکه رودخانه با استفاده روش تبدیل الپالس تحت وجود شرط اولیه و شرایط مرزی باالدست و پاییندست از نوع اول میباشد.
همچنین یکی از مهمترین جنبههای نوآوری دیگر این پژوهش برخالف پیشینههای ذکر شده این است که ،عبارت منبع بهصورت آلودگی
ای با یک طول مشخص در یک فاصله کوتاه در مسیر شبکه رودخانه توزیع شده است و حالت مذکور مورد شبیهسازی قرار خواهد گرفت.
در ادامه نیز ،مدلسازی مبتنی بر وجود منبع آالینده گسترده در دو شبکه شاخهای 1و حلقهای 2بهازاء الگوی شرایط مرزی دلخواه و مقایسه
آن با حل عددی انجام میشود.
مبانی تئوری و روشها
جمعآوری دادهها و نحوه ارزیابی و صحتسنجی مدل تحلیلی

همان طور که ذکر گردید ،حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی در شبکه رودخانه با لحاظ عبارت منبع گسترده ،تاکنون در سطح بینالمللی در
پژوهش های انجام شده وجود نداشته و برای اولین بار این مطالعه در دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام گرفته است .در زمینه حلهای
تحلیلی معادله انتقال آلودگی ،عموماً پژوهشگران بسیاری برای صحتسنجی و اعتبارسنجی حلهای تحلیلی خود از حلهای تحلیلی سایر
پژوهشگران دیگر و یا حلهای عددی (مدلهای عددی) استفاده کردهاند ( Bharati et al., 2017, 2018; Carr, 2020; ; Chen et al.,
 ،)2011در این پژوهش نیز ،بهدلیل عدم وجود حل تحلیلی برای معادله انتقال آلودگی با لحاظ عبارت منبع برای آن در شبکه رودخانه ،از
حل عددی تفاضالت محدود 3با گسستهسازی تمام ضمنی 4با تقریب مشتق مکانی مرکزی 5در مکان با هدف کاهش پراکندگی عددی،
برای اعتبارسنجی و مقایسه با حل تحلیلی موجود در این پژوهش استفاده میشود ،که استفاده از حل عددی مذکور در مطالعات سایر
پژوهشگران نیز دیده شده است ( .)Fardadi Shilsar et al., 2022; Mashhadgarme et al., 2013,2017در انتها نیز ،با استفاده از
شاخصهای خطای آماری مانند ،ضریب همبستگی (  ،) R 2جذر میانگین مربع خطاها (  ) RMSEو میانگین خطای مطلق (  ) MAEدو
حل مذکور در هر کدام از دو مثال مورد مقایسه قرار میگیرند .الزم بهذکر است که ،پژوهشگران بسیاری برای حل تحلیلی معادله انتقال
آلودگی در مطالعات خود در محیط های رودخانه و متخلخل از حل عددی به جهت اعتبارسنجی استفاده نمودهاند ( ;Bharati et al., 2019
 .)Carr, 2020; Mazaheri et al., 2013; Sanskrityayn et al., 2018; Sanskrityayn et al., 2021همچنین در این پژوهش نیز ضمن
اینکه مدلسازی بر روی دو نوع شبکه شاخهای و حلقهای دلخواه (فرضی) جهت نشان دادن کاربرد حل تحلیلی موجود انجام میشود،
دادههای ورودی آن شامل ،دادههای سرعت ،ضریب پراکندگی ،سطح مقطع جریان ،طول شاخهها ،ضریب زوال واکنش ،غلظت آالینده
1 Branch river network
2 Loop river network
3 Finite difference
4 Fully implicit
5 Central space
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ورودی از مرزها و غلظت منبع آالینده گسترده میباشد ،که باتوجه به اینکه برای یک شبکه رودخانه تمامی دادههای مذکور اعم از سرعت،
ضریب پراکندگی ،سطح مقطع عرضی ،غلظتهای ورودی و  ...باهم و بهصورت یکجا وجود ندارند ،لذا ،نحوه جمعآوری دادهها برای این
پژوهش براساس و الهام گرفته از اطالعات و تجربیات نویسندگان این مطالعه و سایر پژوهشگران دیگر در زمینه حل تحلیلی معادله ADRE
با لحاظ عبارت منبع می باشد ،چرا که بسیاری از پژوهشگرانی که در زمینه حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی در محیط متخلخل و رودخانه
مطالعات خود را انجام دادند نیز ،از داده های منطقی و معقول براساس تجربیات خود و سایر محققین دیگر استفاده نمودهاند ( Bharati et
 .)al., 2019; Chen et al., 2011; Mashhadgarme et al., 2021; Mazaheri et al., 2013; Genuchten et al., 2013a, 2013bهمچنین
الزم به ذکر است که در پژوهشهای مربوط به حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی ،عموماً پژوهشگران بهمنظور نشان دادن کاربرد راهحل
تحلیلی پیشنهادی خود منطقه مورد مطالعهای تعریف نمیکنند و کاربرد حل تحلیلی خود را طی سناریوها یا مثالهایی فرضی نشان میدهند
( ،)Moranda et al., 2018; Park & Zhan, 2001; Yadav & Kumar, 2019از اینرو در این پژوهش نیز ،هدف نشان دادن کاربرد راه حل
تحلیلی ارائه شده برای شبکه رودخانه طی دو مثال فرضی خواهد بود .الزم به ذکر است که در صورت وجود مجموعه کاملی از دادهها برای
یک شبکه رودخانه موردی ،راه حل پیشنهادی برای مدلسازی تحلیلی برای کلیه شبکههای رودخانه در سطح بینالمللی کاربرد دارد.
فرضیات ،مزایا و معایب رویکرد حل تحلیلی

همانطور که ذکر شد ،در این مطالعه از روش تحلیلی تبدیل الپالس بهمنظور حل تحلیلی معادله دیفرانسیل انتقال آلودگی در شبکه
رودخانه استفاده شده است .باتوجه به فیزیک مسئله و اهمیت محاسبه غلظت در گرههای اتصال شاخهها بهیکدیگر در شبکه رودخانه ،از
شرایط مرزی باالدست و پاییندست از نوع دیریکله در شبکه استفاده میشود .بنابراین در این مطالعه ،از روش تحلیلی تبدیل الپالس
بهدلیل عدم وجود مشکل دامنه حل (نیمهمحدود بودن آن) و همگنسازی شرایط مرزی و همینطور هزینه محاسباتی کمتر و کاربری آسان
آن برای شبکه رودخانه نسبت به سایر تبدیالت انتگرالی دیگر در حل معادله  ADEمانند ،تبدیل فوریه -که برای دامنه نامحدود بهکار
میرود و اثر مرز را درنظر نمیگیرد -و تبدیل انتگرال تعمیمیافته (– )GITTکه در آن مشکل همگنسازی شرایط مرزی وجود دارد-
استفاده میشود .برخی از نقاط قوت روش تحلیلی تبدیل الپالس عبارتست از:
تبدیل الپالس ( )LTبرای مطالعه پاسخهای گذرا (یا پاسخهای زمانی) سیستمهای خطی زمان ثابت ( )LTISمفید است.
مسائل را بهطور مستقیم حل میکند و اعمال مسائل مقدار شرط اولیه در آن آسان میباشد (.)Kreyszig, 2009
مهمترین مزیت آن بهکارگیری توابع پلهای 1و دلتای دیراک 2بوده ،که تحت وجود ترم منبع پیچیده استفاده از این روش را آسان
میکند (.)Kreyszig, 2009
با حل معادله دیفرانسیل توسط روش تبدیل الپالس ،میتوان هر دو مؤلفه گذار و حالت ماندگار جواب را یکجا محاسبه نمود ( Korn
.)& Korn, 2000
همچنین برخی از نقاط ضعف این روش بهشرح زیر میباشد:
از روش تبدیل الپالس فقط میتوان برای حل معادالت دیفرانسیل با ثابتهای شناخته شده استفاده کرد و اگر معادلهای بدون
ثابتهای شناخته شده باشد ،استفاده از این روش بی فایده خواهد بود
هیچ تبدیل الپالس سریعی مطابق با تبدیل فوریه سریع وجود ندارد.
تبدیل الپالس وارون بهطور کلی پیچیده بوده و این یکی از مهمترین محدودیتهای این روش است.
روش تبدیل الپالس ( )LTتنها برای حل معادالت دیفرانسیل جزئیای استفاده میشود که یکی از متغیرهای اصلی آن دارای دامنه
نیمهمحدود و یا نامحدود باشد.
مدلسازی ریاضی

روش تبدیل الپالس یکی از ابزارهای تحلیلی قدرتمند جهت حل معادله  ADREمیباشد که برای شرایطهای مرزی مسائل دیریکله،3

1 Heaviside Function
2 Dirac Function
3 Dirichlet
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(علمی  -پژوهشی)

نیومن 1و کوشی 2پیشنهاد میشود و این تکنیک برای فرآیندهای چند مادهای آالیندهای معتبر بوده و وابستگی نمایی را در زمان اولیه منبع
درنظر میگیرد ( .)Clement, 2001; Srinivasan & Clement, 2008a, 2008bبهمنظور حل یک معادله دیفرانسیل جزئی با روش تبدیل
الپالس ،مراحل زیر دنبال میشود (:)Kreyszig, 2009
3
اعمال تبدیل الپالس بر روی یکی از متغیرهای مستقل ،معموالً  tو تبدیل معادله  PDEبه یک معادله دیفرانسیل معمولی ( )ODE
اعمال تبدیل الپالس بر روی شرایط مرزی
حل تحلیلی معادله دیفرانسیل معمولی تشکیل شده و محاسبه ضرایب ثابت ایجاد شده از آن
اعمال تبدیل الپالس وارون جهت حل مسئله اصلی
در این پژوهش ،بهمنظور حل تحلیلی معادله جابهجایی-پراکندگی-واکنش با لحاظ ترم منبع گسترده ،فرض میشود که منابع آالینده
ورودی در اثر فرآیند واکنش در شبکه تحویل داده یا مصرف میگردد ،بنابراین ،منبع آلودگیای که باقی میماند با فرآیندهای جابهجایی و
پراکندگی در شبکه حرکت میکند ،از اینرو ،در گرههای اتصال در شبکه رودخانه ،سیستم اختالط کامل وجود دارد .شکل  ،1نمای شماتیک
یک شاخه از شبکه رودخانه را نشان میدهد .در شکل  ،1گره  iبهعنوان گره باالدست یک شاخه رودخانه ،گره  jبهعنوان گره پاییندست
یک شاخه رودخانه Aij ،سطح مقطع جریان D ij ،مقدار ضریب پراکندگی Lij ،طول یک شاخه رودخانه qij (x ,t ) ،ترم منبع ورودیK ij ،
ضریب زوال واکنش و  V ijسرعت جریان ،که جهت جریان آن از گره  iبه  jباشد را نشان میدهد ( .)V ij  V ji
𝑗𝑖𝐿
𝑗𝑖𝐴

j

𝑗𝑖𝐿

𝑗𝑖𝑉

𝑗𝑖𝐾

i

𝑗𝑖𝐷

)𝑡 𝑞𝑖𝑗 (𝑥,

شکل  .1ویژگیهای نمای شماتیک یک شاخه از شبکه رودخانه

معادالت اساسی مدلسازی

معادله دیفرانسیل حاکم بر انتقال و انتشار آالیندهها در شبکه رودخانه همان معادله جابهجایی-پراکندگی-واکنش-منبع میباشد .این معادله
با درنظر گرفتن ضرایب ثابت براساس قانون فیک برای یک شاخه از شبکه رودخانه در دامنه محدود  0  x  Lijبهصورت زیر بیان
میشود (:)Chapra, 2008
2
) c ij (x , t
)  c ij (x , t
) c ij (x , t
رابطه )1
)  K ij c ij (x , t )  Aij q ij (x , t

x

V ij

 D ij

x 2

t

که در آن  c ijتابع غلظت آلودگی در واحد طول در مکان  xو زمان  D ij ، tضریب پراکندگی در راستای  V ij ، xسرعت جریان،
)  qij (x ,tترم منبع در هر شاخه  Aij ، ijسطح مقطع جریان و  K ijبیانگر ضریب زوال واکنش میباشد .علت درنظر گرفتن  c ijدر واحد
طول این است که ،سطح مقطع جریان بهعنوان یک پارامتر کلیدی ،الزم است از طریق روابط ( )2و ( )3که به ترتیب نشاندهنده شرط
اولیه با تابع )  f ij (xدر هر شاخه و شرایط مرزی باالدست و پاییندست رودخانه میباشند ،وارد محاسبات در ادامه شود ،لذا:
)c ij (x , 0
رابطه )2
IC : f (x ) 
)  c (x , 0)  A f (x
ij ij

رابطه )3

ij


) c ij (0, t )  A ij c i (t
 BC : 

) c ij (Lij , t )  A ij c j (t

Aij

ij

) c ij (0, t

c i (t ) 
A ij


) c (t )  c ij (Lij , t
 j
A ij


1 Newman
2 Cauchy
3 Ordinary differential equation
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معادالت ( )3بیانگر شرط مرزی باالدست و پاییندست از نوع دیریکله در یک شاخه از رودخانه میباشد .اگر در شبکه رودخانه ،بین
گرههای  iو  jاتصالی وجود نداشته باشد ،در این صورت مقدار سطح مقطع جریان برابر با صفر و به تبع آن ،غلظت آلودگی صفر خواهد
بود .میتوان اذعان داشت که برای هر گره  iدر شبکه رودخانه ،باتوجه به قانون فیزیکی فیک رابطهای براساس مجموع بارگذاریهای
جابهجایی و پراکندگی وجود دارد که بهصورت زیر بیان میشود (:)Heaton et al., 2012; Koplik et al., 1988
c ij (x , t ) 

رابطه )4

 x 0

J ij (t )  V ij c ij (x , t )  D ij


x

در رابطه باال J ij (t ) ، ،بیانگر بیالن جرم در شبکه رودخانه بوده و و نشاندهنده ورود یک منبع به گره  jاست .باتوجه به اینکه در
شبکه رودخانه ممکن است بیش از یک اتصال شاخه به گره  jوجود داشته باشد ،بنابراین ،رابطه ( )4بهصورت رابطه ( )5تعمیم داده میشود
(:)Heaton et al., 2012; Koplik et al., 1988
c ij (x , t ) 
رابطه )5


 x 0

x

(x , t )  D ij

ij c ij

 V

I i (t ) 

j

بنابراین ،در رابطه ( I i (t ) ،)5جریان خالص آلودگی خارج شده از هر گره  iرا نشان میدهد.
حل تحلیلی معادله جابهجایی-پراکندگی-واکنش-منبع در یک شاخه رودخانه

بهمنظور حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی رابطه ( )1با لحاظ عبارت منبع گسترده برای آن در دامنه محدود  ، 0  x  Lijابتدا بایستی از
معادالت ( )1و ( ) 3نسبت به متغیر زمان الپالس گرفته شود (دلیل اعمال تبدیل الپالس بر روی متغیر  ،tبهدلیل نیمهمحدود بودن آن
است) و سپس با لحاظ شرط اولیه ) cij (x ,0در معادله الپالس گرفته شده از رابطه ( ،)1معادالت حاصل به شرح زیر میباشند:
C ij
 2C ij
رابطه )6
)   ij (x , s

x 2

 D ij

(s  K ij )C ij V ij

x

) C ij (0, s )  Aij C i (s
BC : 
) C ij (Lij , s )  Aij C j (s

رابطه )7
که در آن:
رابطه )8

)  ij (x , s )  Aij Qij (x , s )  Aij f ij (x

باتوجه به دو معادله ( )6و ( ،)8لحاظ ترم منبع و شرط اولیه در معادله اصلی ( ،)1باعث شده است که بعد از اعمال تبدیل الپالس در
معادله ( ،)1معادله دیفرانسیل معمولی ( )6حاصله ،ناهمگن گردد ،در اینصورت معادله مذکور دو جواب عمومی و خصوصی خواهد داشت،
که بهدست آوردن جواب خصوصی پیچیدگی و دشواری بهمراتب بیشتری نسبت به جواب عمومی دارد .در ادامه ،عالوهبر الپالسگیری از
معادالت ( )1و ( ،)3از معادله ( )5یعنی بیالن جرم تعمیمیافته بهازاء چند اتصال از هر گره  iنیز نسبت به متغیر زمان الپالس گرفته میشود،
در اینصورت:
C ij (x , s ) 

رابطه )9

 x 0

(x , s )  D ij

x

ij C ij

 V

i (s ) 

j

در معادله باال i (s ) ،نشاندهنده تبدیل الپالس )  ، I i (tشار عبوری از گره  iمیباشد .همانطور که ذکر گردید ،پس از الپالسگیری
از معادله انتقال آلودگی با لحاظ عبارت منبع ،معادله ( )6حاصل گردید ،که معادله مورد نظر یک معادله دیفرانسیل معمولی ناهمگن بوده و
دارای دو جواب عمومی و خصوصی میباشد .جواب عمومی معادله ( )6با درنظر گرفتن (  ij (x , s )  0یعنی تاثیر شرط اولیه و ترم منبع
لحاظ نمیشود ).بهدست میآید ،که معادله ( )6در اینصورت همگن خواهد شد ،در اینصورت:
C ij
 2C ij
رابطه )10
0

که با درنظر گرفتن رابطه ( )11و دو نسبت بدون بعد برای هر شاخه
رابطه )11
رابطه )12

ij

x 2

 D ij

x

(s  K ij )C ij V ij

در روابط ( )12به شرح زیر:
)  ij (s )    V ij 2  4D ij (s  K ij

 ij (s )Lij
2D ij

ij (s ) 

,

V ij Lij
2D ij

ij 
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) پژوهشی- (علمی

 در اینصورت با، دارای جواب میباشدs  0  یکبار حل شده و تنها بهازاءs  0  وs  0 ، s  0 ) بهازاء سه حالت10( معادله
)13(  بهصورت رابطه،)6(  رابطهODE  پاسخ عمومی معادله. بهوجود میآیدB 2  وB1  ضرایب ثابت،)10( محاسبه ریشههای معادله
:میباشد




)13 رابطه
   (s )  x L 
   ( s )  x L 
C ij (x , s )  B1e 

ij

ij

ij



ij

 B 2e 

ij

ij



) و درنظر گرفتن دو جواب همگن1 با استفاده از روش تغییر متغیر پارامترها (روش الگرانژ،)6( بعد از یافتن پاسخ عمومی معادله


 ij ij (s ) x L 
ij 

 در، که به همین منظور،) بهدست خواهد آمد6(  پاسخ خصوصی معادله، C 2 (x , s )  e 
2ij x

C  (x , s )
C  (x , s ) aij (s )e
W ij (x , s )  C 1 (x , s ) 2
 C 2 (x , s ) 1

x
x
Dij

Lij






 ij ij (s ) x








L 
 وC 1 (x , s )  e 
: بهصورت زیر خواهد بود2ابتدا حاصل رونسکین
)14 رابطه
ij

) باتوجه به روابط6(  پاسخ اختصاصی معادله، داده شده ij (x , s )  و هر تابعs  بهازاء هر،با بهکارگیری روش تغییر متغیر پارامترها
:) پیوست مقاله بهصورت زیر محاسبه میشود31( ) تا29(

x 
)15 رابطه
   (s ) 

y


g (x , s , ij ( y , s )) 

e

ij

Lij 

ij

aij (s )





aij (s )

g (x , s ,Q ij ( y , s ), f ij ( y )) 

ij (s ) ij  L





 ij (s ) ij

x

ij

 ij ( y , s )dy

 Ly

ij

e

0


x 
 ij ij (s )



L
ij 
e



aij (s )


x 
 ij ij (s )



L
ij 
e



x

e

ij (s ) ij  L

ij

0



aij (s )

 ij ( y , s )dy

:) بازنویسی میشود16( ) بهصورت رابطه15(  رابطه،)8( با بهکارگیری رابطه
)16 رابطه
y







e

0


x 
 ij ij (s )



L
ij 
e





x





 ij (s ) ij

x

 Ly

ij

e

0

x

x

x

0

0

0

 A ij Q ij ( y , s )  A ij f ij ( y )  dy



 Aij Q ij ( y , s )  A ij f ij ( y )  dy



)16(  رابطه،   N 1 ( y )  N 2( y )dy   N 1 ( y )dy   N 2 ( y )dy با لحاظ خاصیت جداپذیری انتگرال جمع دو تابع بهصورت
:) بازنویسی میشود17( بهصورت رابطه


ij
g (x , s ,Q ij ( y , s ), f ij ( y )) 
e
A ij Q ij ( y , s )dy 

0
aij (s )



x 

 ij ij (s ) 

y


L
ij 

x ij ( s ) ij  L
e
ij

e
A ij Q ij ( y , s )dy 
0
aij (s )



x 

 ij ij (s ) 

y

Lij 

x ij (s ) ij  L
e
ij

e
A ij f ij ( y )dy 

0
aij (s )

 

x 

 ij ij ( s ) 

y

Lij 

x ij ( s ) ij  L
e
ij

e
A ij f ij ( y )dy 
0
aij (s )



x 
 ij ij (s )


Lij 

e







x







1 Lagrange method
2 Wronskian

ij (s ) ij  Ly

)17 رابطه
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همانطور که در رابطه ( )16مالحظه میشود ،بخش اول تاثیر عبارت منبع و بخش دوم اثر شرط اولیه را درنظر میگیرد .پاسخ نهایی
معادله دیفرانسیل ( )6از مجموع دو جواب عمومی و خصوصی محاسبه شده به صورت رابطه ( )17میباشد:




رابطه )18
   (s )  x L 
   (s )  x L 
))  g (x , s ,Q ij ( y , s ), f ij ( y



ij

ij

ij

 B 2e 



ij

ij

ij

C ij (x , s )  B1e 

باتوجه به رابطه ( ،)17ثابتهای  B1و  B 2نمایان است ،که برای محاسبه آنها بایستی رابطه شرایط مرزی الپالسگیری شده
معادله ( )7را بهکار برد ،بنابراین با اعمال رابطه ( )7در نقاط  x  0و  ، x  Lijروابط زیر حاصل میشوند:
) C ij (0, s )  B1  B 2  Aij C i (s
رابطه )19
)   (s )  B e ij ij (s )   g (L , s ,Q ( y , s ), f ( y ))  A C (s
C (L , s )  B e ij ij
j

ij

ij

ij

ij

ij

1

2

ij

بادرنظر گرفتن عبارت زیر:

رابطه )20

)) g (Lij , s ,Q ij ( y , s ), f ij ( y

ij

aij (s )e

)) 2sinh(ij (s

ij (s ) 

بنابراین ،ضرایب ثابت  B1و  B 2با درنظر گرفتن معادله ( )19و حل دستگاه معادالت ( ،)18بهصورت زیر محاسبه میشوند:

)  (s
رابطه )21
Aij C j (s )e ij  Aij C i (s )e ij
) ij (s
) aij (s

و بهطور مشابه:
رابطه )22



) ij (s
) aij (s

B1 

)) 2sinh(ij (s
ij



 Aij C j (s )e

) ij (s

Aij C i (s )e

)) 2sinh(ij (s

B2 

با جایگذاری ثابتهای  B1و  B 2محاسبه شده در رابطه ( ،)17تابع توزیع غلظت آلودگی برای یک شاخه از رودخانه برحسب مکان
و متغیر  sبهصورت زیر بهدست میآید:
رابطه )23
 A C (s )e   A C (s )e  (s )  (s )    (s )  x
L
ij j
ij i
ij
ij

ij

ij

e
aij (s ) 


ij



ij

)) 2sinh(ij (s

C ij (x , s )  



 A C (s )e ij (s )  A C (s )e ij  (s )  ij ij (s )  x
Lij
ij i
ij j
ij
e


)) 2sinh(ij (s
aij (s ) 



))  g (x , s ,Q ij ( y , s ), f ij ( y

تعمیم حل تحلیلی انجام شده برای یک شاخه رودخانه به شبکه رودخانه

پس از حل معادله یکبعدی انتقال آلودگی با لحاظ عبارت منبع گسترده در یک شاخه از رودخانه ،مسئله اصلی نحوه اتصال شاخهها در یک
شبکه رودخانه میباشد ،به همین منظور ،فرض میشود که با حرکت از یک شاخه به شاخه دیگر ،غلظت آلودگی بهطور مداوم دچار تغییر
شود .در همین راستا ،به منظور تعمیم حل انجام شده در یک شاخه رودخانه به شبکه رودخانه ،معادله بیالن جرم الپالسگیری شده رابطه
( )9یک معادله کلیدی است ،پس در اینصورت با درنظر گرفتن معادله ( )23و انجام تغییرات الزم آن برای قرار دادن در معادله ( ،)9معادالت
زیر حاصل میشوند.

 (s ) 

رابطه )24
) C ij (x , s
 Aij C i (s )e
V ij  aij (s )   Aij C j (s )e





)   ij (s



ij

ij

D ij
 
 

x
2
)) 2sinh(ij (s

 
x 0


)  (s

V ij  aij (s )   Aij C i (s )e ij  Aij C j (s )e ij








2
)) 2sinh(ij (s




 A C (s )e ij  A C (s )e ij (s ) 

ij j
ij i

V ij C ij (0, s ) V ij 


)) 2sinh(ij (s





 A C (s )e ij (s )  A C (s )e ij 
ij i
ij j


V ij 



)) 2sinh(ij (s
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با جایگذاری معادالت ( )24در رابطه ( ،)9معادله نهایی بیالن جرم در شبکه رودخانه بهصورت زیر بهدست میآید:



رابطه )25


)  ij (s
V ij

  ij (s )e

) (s



ij

j

ij

(s ) 

 Aij C j (s ) 
 
2 tanh(ij (s )) 
2 sinh(ij (s )) 


 2




معادله باال در قالب ماتریس بهشکل زیر بیان میشود:
رابطه )26
که در آن:
رابطه )27

ij C i



 A


i (s ) 

j

) R (s )C (s )  (s
) (s

ij



i (s )  i (s ) 

j

رابطه )28

ij

otherwise


V ik
 ik (s ) 
 Aik  

 2 2 tanh(ik (s )) 
k
R ij (s )  
ij
 Aij  ij (s )e
))  2sinh( (s
ij




رابطه ( )26نشان میدهد که ،برای هر هر گره  iدر شبکه رودخانه ،یک معادله خطی در )  ، C1 (s ),C 2 (s ),...,C n (sجاییکه  nتعداد
گرههاست ،وجود دارد ،بنابراین )  C (sو )  (sبهصورت ماتریسهای تکستونی خواهند بود .در رابطه ( R (s ) ،)26ماتریس پخشیدگی یا
انتشار نام دارد ،که بهصورت یک ماتریس نامتقارن  n  nبوده و برای هر گره در شبکه رودخانه یک سطر و یک ستون دارد .در رابطه
( ij (s ) ،)27عبارت مربوط به اثر شرط اولیه و عبارت منبع بوده ،که از یک رابطه انتگرالی تشکیل شده است .این ترم در اثر حل
j

معادله  ODEناهمگن معادله ( )6و از طریق جواب خصوصی آن وارد محاسبات شده است .در صورت صرفنظر کردن از اثر عبارت منبع و
شرط اولیه ij (s )  0 ،خواهد بود که در اینصورت )  i (s )  i (sمیشود .در خصوص اطالعات بیشتر در مورد ماتریس انتشار به
j

پیوست مقاله مراجعه شود .با توجه به رابطه ( ،)26با معلوم بودن ماتریسهای ) ( (sماتریس معلومات برحسب متغیر  sالپالس) و ) R (s

(ماتریس ضرایب برحسب متغیر  sالپالس) از طریق محاسبه ،میتوان )  C (sرا برحسب متغیر  sالپالس با استفاده از الگوریتمهای عددی
حل دستگاه معادالت جبری غیرخطی محاسبه نمود و در انتها مقادیر غلظت در هر گره را با استفاده از الگوریتمهای الپالسگیری وارون
عددی بهدست آورد .در زمینه الگوریتمهای عددی الپالس وارون ،چارچوب آبیت-ویت ( )Abate & Whitt, 2006جزء پرکاربردترین روش
در بین سایر روشها بوده ،که از روشهای رایج این چارچوب میتوان به روشهای گاور-استهفست ( ،)Stehfest, 1970تالبوت ( Talbot,
 ،)1979اولر ( )Abate et al., 2000و توزیع نمایی ماتریس متمرکز ( )Horváth et al., 2020; Horváth et al., 2020( )CMEاشاره نمود.
در پژوهش حاضر ،از روش  CMEبهدلیل دقت باالتر ،سرعت محاسبات بیشتر ،پایداری از نظر عددی تا مرتبه  1000و عدم ایجاد امواج
نوسانی در آن ( )Horváth et al., 2020استفاده شده است .الزم بهذکر است که ،تمامی دادههای جریان (سرعت) ،هندسی (سطح مقطع و
طول شاخهها) و آالینده (ضرایب زوال واکنش و پراکندگی) بهصورت ماتریسهایی با درایههای مشخص براساس ماتریس نحوه اتصال پر
و مقدار دهی میشوند و هر درایه از هر کدام از ماتریسها بیانگر ویژگیهای یک شاخه از شبکه رودخانه مورد نظر خواهد بود .ماتریس
نحوه اتصال بهعنوان مهمترین داده ورودی به مدل ،یک ماتریس  n  nبوده (که  nبرابر تعداد کل گرههاست) و بهصورت درایههای صفر
و یک بیان میشود .به عبارتی دیگر ،برای شبکه رودخانه اگر اتصالی وجود نداشته باشد ،مقدار درایه برای دو گره مورد نظر برابر با یک و
در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود .در این پژوهش بهمنظور بهکارگیری از حل تحلیلی پیشنهادی از نرمافزارهای برنامهنویسی استفاده
میشود.
تعریف مثالهای ارائه شده از شبکههای رودخانه جهت شبیهسازی

در این بخش ،بهمنظور ارزیابی و کاربرد حل تحلیلی پیشنهادی دو مثال ارائه شده است که در مثال اول ،یک منبع آالینده فعال
گسترده (غیرنقطهای) با طولی به اندازه  200متر ،در یک شبکه رودخانه شاخهای در قسمت ابتدایی شاخه اصلی شبکه مورد نظر (شکل
( ) )2قرار گرفته و غلظت آلودگی ورودی دلخواه از مرزهای شبکه را دستخوش تغییراتی میکند .در مثال دوم نیز همانند مثال اول ،یک
منبع آالینده غیرنقطهای با یک طول  200متری ،در یک شبکه رودخانه حلقهای ،در بخش میانی شاخه اصلی آن ،وارد سیستم شده (شکل
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( ))3و غلظت آلودگیهای ورودی از مرزها را تحت تاثیر قرار میدهد .در ادامه نیز ،نمای هر یک از شبکههای رودخانه دلخواه به همراه
مشخصات آنها ذکر شده است.
مثال اول :مدلسازی شبکه رودخانه شاخهای با الگوی شرایط مرزی دلخواه و وجود یک منبع آالینده فعال گسترده

در مثال اول ،به بررسی عملکرد حل تحلیلی موجود با روش تبدیل الپالس بهازاء عبارت منبع گسترده در یک شبکه رودخانه شاخهای
پرداخته میشود .شکل ( )2نمای شماتیک یک شبکه رودخانه شاخه ای با جهت جریان در هر شاخه آن پس از نامگذاری گرهها را نشان
میدهد .تمامی مشخصات جریان ،هندسی و آالینده شبکه رودخانه شاخهای مورد نظر در جدول ( )1آمده است ،که این مقادیر بایستی
بهصورت ماتریسهایی با درایههای مشخص بهعنوان ورودی به مدل داده شوند .همچنین در این مدلسازی از تاثیر مکانیزم واکنش
صرفنظر شده است .همانطور که در شکل ( )2مالحظه میشود ،یک منبع آالینده غیرنقطهای (گسترده) با دبی تخلیه گسترده 10
مترمکعب برثانیه بر متر بهصورت بارگذاری با سطح تخلیهای به طول  200متر ،در شاخه  15وارد شبکه مورد نظر میشود.

شکل  .2نمای شماتیک شبکه رودخانه شاخهای با جهت جریان در هر شاخه آن
جدول  .1مشخصات جریان و آالینده تخلیه شده در شبکه شاخهای
مسیر
15
56
24
34
45

s
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

) L (km

) V (m / s

) D (m 2 / s

) Q (m 3 / s

6
4
3
3
2

0/387
1/06
0/194
0/25
0/432

18
10
15
25
8

*14
40
7
9
16

* دبی ورودی شاخه  15برابر  14مترمکعب بر ثانیه میباشد ،اما درکیلومتراژهای  4تا  4/2کیلومتری دبی گسترده  10متر مکعب برثانیه بر متر در
نتیجه ورود منبع آلودگی گسترده وارد شاخه  15میشود.

مثال دوم :مدلسازی شبکه رودخانه حلقهای با الگوی شرایط مرزی دلخواه و وجود یک منبع آالینده فعال غیرنقطهای

در این مثال ،به منظور ارزیابی عملکرد حل تحلیلی پیشنهادی با رویکرد تبدیل الپالس با لحاظ عبارت منبع گسترده ،شبیهسازیای برای
یک شبکه رودخانه حلقهای انجام خواهد گرفت ،که بدین منظور ،شبکه رودخانه حلقهای مطابق با شکل ( )3درنظر گرفته شده و مشخصات
جریان ،هندسی و آالینده آن شامل شیب شاخهها (  ،) Sسرعت جریان (  ،)Vضریب پراکندگی (  ،) Dطول هر شاخه (  ) Lو دبی جریان
(  ) Qدر جدول ( )2آورده شده است .همچنین ،ضریب زوال واکنش در تمامی شاخهها برابر با صفر لحاظ شده است .الزم بهذکر است که،
تمامی دادههای ورودی جدول بایستی بهصورت ماتریسهایی با درایههای مشخص که براساس ماتریس نحوه اتصال پر و مقداردهی
میشوند ،به مدل تحلیلی بهعنوان ورودی داده شوند .باتوجه به شکل ( ،)3یک منبع آالینده گستردهای با توزیع دبی گسترده برابر با 10
مترمکعب بر ثانیه بر متر در شاخه  45با سطح تخلیهای به طول  200متر وارد شبکه حلقهای میشود و دو مسیر  2345و  1456را تحت
تاثیر قرار میدهد.

فردادی شیل سر و همکاران :حل تحلیلی معادله انتقال آالینده در انواع 1069 ...

(علمی  -پژوهشی)

شکل  .3نمای شماتیک شبکه رودخانه حلقهای با جهت جریان در هر شاخه آن
جدول  .2مشخصات جریان و آالینده تخلیه شده در شبکه حلقهای
مسیر
14
45
56
23
34
35

s
0/0001
0/0004
0/0001
0/0005
0/0005
0/00072

3

) L (km

) V (m / s

) D (m 2 / s

) Q (m / s

3
4
3
3
4
5

0/381
0/543
1/189
1/25
0/27
0/57

20
10
25
8
15
17

10
*15/509
40
20
5/509
14/491

* دبی ورودی شاخه  45برابر  15/509مترمکعب بر ثانیه میباشد ،اما درکیلومتراژهای  5تا  5/2کیلومتری ،توزیع دبی گسترده  10مترمکعب
برثانیه بر متر در نتیجه ورود منبع آلودگی گسترده وارد شاخه  45میشود.

نتایج و بحث
بهمنظور ارزیابی حل تحلیلی استخراج شده با بهکارگیری روش تبدیل الپالس برای شبکه رودخانه ،نتایج حاصل از شبیهسازی تحلیلی در
قالب دو مثال مجزا ارائه شده است .یکی از مهمترین مزیتهای روش تحلیلی پیشنهادی در این پژوهش ،نسبت به پژوهشهای ()2008
 Zhang et al.و ( Kilic & Aral )2009که مبتنی بر روش جداسازی عددی معادله انتقال آلودگی در شبکه رودخانه میباشند ،میتوان به
عدم وجود محدودیت شرط پایداری ،محدودیت انتخاب گام مکانی و زمانی مناسب و عدم پیدایش خطای پراکندگی عددی اشاره نمود ،که
این موارد در حل تحلیلی موجود در این پژوهش وجود ندارد .همچنین روش پیشنهادی در مقایسه با دو پژوهش فوق و همینطور پژوهش
( Deng )2019دارای دقت و عملکرد باالتری میباشد .از مهمترین نقاط قوت این پژوهش لحاظ عبارت منبع گسترده در معادله انتقال
آلودگی است که در پژوهشهای مذکور این ترم لحاظ نشده است .همچنین ،میتوان اذعان داشت که تاکنون منبع آلودگی گستردهای که
به صورت یک طول معین در طول یک مسیر از یک شبکه رودخانه ،یا یک شاخه رودخانه و یا محیط متخلخل وارد سیستم شود در بین
پژوهشها وجود نداشته و تنها منبع آلودگی بهصورت نقطهای (آلودگی از نوع محلول بهصورت الگوی آلودگی واکنشپذیر درجه  1توزیع
شده است) ( )Mashhadgarme et al., 2017 ,2020, 2021یا بهصورت پیوسته در کل مسیر بوده است (.)Sanskrityayn et al., 2018, 2021
نتایج مدلسازی تحلیلی مثال اول (شبکه رودخانه شاخهای)

بهمنظور مدلسازی شبکه رودخانه شاخهای شکل ( ،)2زمان شبیهسازی برابر با  12ساعت و الگوی غلظت آلودگی ورودی بیبعد شده در
نقاط  2 ،1و  3بهترتیب بهصورت شکلهای ( )4تا ( ) 6قابل مشاهده است .همچنین ،الگوی غلظت آلودگی تخلیه شده برای منبع گسترده
مورد نظر در شاخه  ،15بهصورت شکل ( )7درنظر گرفته شده است .پس از شبیهسازی ،نمودارهای پروفیل مکانی غلظت بیبعد شده برای
شبکه رودخانه شاخهای شکل ( )2در دو زمان بیبعد شده  0/43و  0/66برای سه مسیر  2456 ،156و  3456مطابق با شکل ( )8میباشد.
همچنین مقایسه آماری دو حل تحلیلی و عددی برای شبکه مورد نظر در قالب جدول ( )3آمده است.
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شکل  .4الگوی غلظت آلودگی ورودی از نقطه  1شکل .5الگوی غلظت آلودگی ورودی از نقطه 2

شکل  .6الگوی غلظت آلودگی ورودی از نقطه  3شکل .7الگوی غلظت آلودگی ورودی از منبع آالینده گسترده

شکل  .8مقایسه نمودار پروفیل مکانی غلظت دو حل تحلیلی و عددی با لحاظ عبارت منبع گسترده در شبکه رودخانه شاخهای در دو زمان بیبعد
شده  0/43و 0/66

فردادی شیل سر و همکاران :حل تحلیلی معادله انتقال آالینده در انواع 1071 ...

(علمی  -پژوهشی)

همانطور که در شکل ( )8مالحظه میشود ،در هر یک از زمانهای بیبعد شده مذکور ،نمودارهای پروفیل مکانی غلظت حاصله از
هر دو حل تحلیلی و عددی برای سه مسیر مورد نظر تقریباً بر یکدیگر منطبق هستند ،که این مورد نشاندهنده عملکرد مطلوب و توانایی
باالی حل تحلیلی حاصله میباشد .عالوهبر این ،انطباق دو حل تحلیلی و عددی مذکور ،باتوجه به شاخصهای آماری ضریب همبستگی (
 ،) R 2جذر میانگین مربع خطاها (  ) RMSEو میانگین خطای مطلق (  ) MAEمحاسبه شده در جدول ( )3کامالً گویا میباشد .در مسیر
 156در شکل ( ،)8اثر ترم منبع گسترده ورودی به این مسیر در کیلومتراژ  0/4به بعد قابل مشاهده بوده که در نتیجه بارگذاری گسترده
ورودی به شاخه  ،15غلطت در این مسیر تقویت شده و چون الگوهای آلودگی در نظر گرفته شده برای مدلسازی ،بهصورت نامنظم متغیر
با زمان مییاشند ،در انتها با گذشت زمان ،غلظتهای آلودگی در سه مسیر بهتدریج از کل شبکه مورد نظر خارج میشوند .الزم به ذکر
است که روندهای کاهشی و یا افزایشی غلظت در محلهای اتصال شاخهها به یکدیگر ،در نتیجه بارگذاری (حاصلضرب دبی در غلظت)
مثبت از شاخه فرعی میباشد ،که اگر این بارگذاری حاصله باعث برآیند غلظت مثبت شود ،سبب افزایش غلظت و بالعکس ،اگر باعث برآیند
منفی غلظت گردد ،سبب کاهش غلظت در محلهای اتصال میگردد .همانطور که در جدول ( )3مالحظه میشود ،باتوجه به مقایسه آماری
دو حل تحلیلی و عددی در این پژوهش برای شبکه رودخانه شاخهای فرضی شکل ( ،)2شاخصهای خطای آماری  ،R2جذر میانگین مربع
خطاها ( )RMSEو میانگین خطای مطلق ( )MAEدر بهترین حالت ،بهترتیب برابر با  0/014 ،%99/71کیلوگرم بر مترمکعب و 0/0101
کیلوگرم بر مترمکعب متعلق به مسیر  3456در زمان بیبعد  0/66محاسبه شد و در بدترین حالت انطباق نیز بهترتیب برابر با ،%97/96
 0/0277کیلوگرم بر مترمکعب و  0/0179کیلوگرم بر مترمکعب مربوط به مسیر  2456در زمان بیبعد  0/43محاسبه گردید ،که این اعداد
نشاندهنده انطباق بسیار خوب دو حل تحلیلی و عددی در شبکه رودخانه شاخهای شکل ( )2میباشد.
جدول  .3مقایسه آماری پروفیل مکانی دو حل تحلیلی و عددی با استفاده از شاخصهای آماری برای شبکه رودخانه شاخهای
مسیر و زمان
 ،156زمان 0/43
 ،156زمان 0/66
 ،2456زمان 0/43
 ،2456زمان 0/66
 ،3456زمان 0/43
 ،3456زمان 0/66

) (kg / m 3

) (kg / m

R2
)(%

0/0216
0/0194
0/0277
0/0142
0/0242
0/014

0/0163
0/0152
0/0179
0/0105
0/0166
0/0101

99/29
99/62
97/96
99/63
98/85
99/71

RMSE

MAE
3

نتایج مدلسازی تحلیلی مثال دوم (شبکه رودخانه حلقهای)

بهمنظور شبیهسازی شبکه رودخانه حلقهای شکل ( ،)3زمان کل شبیهسازی برابر با  12ساعت بوده و آلودگیهای مورد نظر بهصورت
الگوهای غلظت بیبعد شده نامنظم متغیر با زمان مطابق شکلهای ( )9و ( )10بهترتیب از مرزهای  1و  2به همراه الگوی منبع آالینده
گسترده وارده به شاخه  45بهصورت شکل ( )11در کیلومتراژهای  5تا  5/2کیلومتری ،وارد سیستم شبکه رودخانه حلقهای مدنظر میشوند.
بعد از شبیهسازی مثال فرضی مورد نظر ،نتایج حاصله در قالب پروفیلهای مکانی غلظت آلودگی بیبعد شده در طی دو زمان بیبعد 0/451
و  0/648برای سه مسیر  23456 ،1456و  2356مطابق شکل ( )12ارائه شده است .در ادامه نیز ،به جهت مقایسه دو حل تحلیلی و عددی
در این پژوهش ،از شاخصهای خطای آماری استفاده شده است ،که نتایج آماری آن برای شبکه رودخانه حلقهای مدنظر در جدول ( )4قابل
مشاهده میباشد.

شکل  .9الگوی غلظت آلودگی ورودی از نقطه  1شکل .10الگوی غلظت آلودگی ورودی از نقطه 2
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شکل  .11الگوی غلظت آلودگی ورودی از منبع آالینده گسترده

باتوجه به شکل ( ،)12میتوان اذعان داشت که پروفیلهای مکانی غلظت برای دو حل تحلیلی در هر دو زمان مورد نظر برای هر
سه مسیر مذکور دارای انطباق خیلی خوبی با یکدیگر هستند ،که این مورد باتوجه به شاخصهای خطای آماری محاسبه شده در جدول ()4
کامالً صدق میکند .همانطور که در شکل ( )12مشاهده میشود ،آلودگی ناشی از منبع غیرنقطهای دو مسیر  1456و  23456را بهترتیب
در کیلومتراژهای بیبعد  0/5به بعد و تقریباً  0/64به بعد را تحت تاثیر قرار داده و اثر آن در روند افزایشی یا کاهش غلظت در اثر برآیندهای
مثبت و یا منفی غلظت آلودگی کامالً مشخص است .همچنین باتوجه به شکل ( )12میتوان اشاره نمود که عواملی همچون تفاوت مقدار
سطح مقطع و دبی جریان هر شاخه در شبکه مورد نظر باعث گردیده تا برآیند غلظت آلودگی در نتیجه بارگذاری مثبت ،در محلهای اتصال
مثبت و یا منفی شود ،که در نتیجه تغییرات کاهشی و یا افزایشی غلظت در محلهای اتصال را به دنبال دارد.
جدول  .4مقایسه آماری پروفیل مکانی دو حل تحلیلی و عددی با استفاده از شاخصهای آماری برای شبکه رودخانه حلقهای
مسیر و زمان
 ،1456زمان 0/451
 ،1456زمان 0/648
 ،23456زمان 0/451
 ،23456زمان 0/648
 ،2356زمان 0/451
 ،2356زمان 0/648

) (kg / m 3

) (kg / m

R2
)(%

0/0226
0/0099
0/0309
0/0129
0/0309
0/0213

0/0152
0/0067
0/0194
0/0092
0/025
0/0127

99/26
99/86
95/20
99/75
96/28
99/21

RMSE

MAE
3

باتوجه به شکل ( ،)12برای دو مسیر  2356و  23456در کیلومترهای  0/4تا  0/5اختالف بسیار جزئی بین نمودار دو حل تحلیلی و
عددی مشاهده میشود ،که این اختالف به دلیل وجود خطاهای رایج عددی نظیر ،خطای گرد کردن ،خطای کوتاه کردن جمالت ریاضی و
بهویژه خطای پراکندگی عددی میباشد و قابل صرفنظر کردن است .باتوجه به جدول ( ،)4براساس مقایسه آماری دو حل تحلیلی و عددی
در این مطالعه برای شبکه رودخانه حلقهای دلخواه شکل ( ،)8شاخصهای خطای آماری محاسبه شده  ،R2جذر میانگین مربع خطاها
( )RMSEو میانگین خطای مطلق ( )MAEدر بهترین حالت انطباق ،بهترتیب برابر با  0/0099 ،%99/86کیلوگرم بر مترمکعب و 0/0067
کیلوگرم بر مترمکعب متعلق به مسیر  1456در زمان بیبعد  0/648بوده و در بدترین حالت نیز بهترتیب برابر با  0/0309 ،%95/2کیلوگرم
بر مترمکعب و  0/0194کیلوگرم بر مترمکعب مربوط به مسیر  23456در زمان بیبعد  0/451میباشد ،که این اعداد نشاندهنده انطباق
بسیار عالی دو حل تحلیلی و عددی در این مطالعه برای شبکه رودخانه حلقهای دلخواه شکل ( )3میباشد.

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  -12مقایسه نمودار پروفیل مکانی غلظت دو حل تحلیلی و عددی با لحاظ عبارت منبع گسترده در شبکه رودخانه حلقهای در دو زمان بیبعد
شده  0/451و 0/648

نتیجهگیری
در شبکههای رودخانه برای مدلسازی انواع آلودگیهای نقطهای و بهویژه گسترده در طول مسیر آن عالوهبر مرزها ،الزم است عبارت منبع
در معادله انتقال آلودگی لحاظ شود ،بنابراین ،مهمترین نوآوری این پژوهش ،استخراج حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی با لحاظ عبارت
منبع گسترده و شرط اولیه با استفاده از روش تبدیل الپالس در یک دامنه محدود با شرایط مرزی ورودی و خروجی از نوع اول برای شبکه
رودخانه عام میباشد .بهمنظور کابرد حل تحلیلی پیشنهادی ،شبیهسازیهایی بر روی دو مثال فرضی مجزا برای دو نوع شبکه رودخانه
شاخهای و حلقه ای ،که هریک با وجود یک منبع آالینده فعال گسترده با الگوی نامنظم و شرایط مرزی دلخواه بودند ،انجام شد و نتایج هر
مثال بهطور جداگانه بهصورت نمودارهای پروفیل مکانی غلظت برای هر مسیر در مقایسه با حل عددی ارائه شد .از توانمندی روش تحلیلی
پیشنهادی ،میتوان به شبیهسازی انواع شبکههای رودخانهای اعم از شاخهای و حلقهای با درنظر گرفتن انواع الگوهای آلودگی منظم و
نامنظم دلخواه برای شرایط مرزی و عبارت منبع گسترده اشاره کرد .باتوجه به این پژوهش ،میتوان اذعان داشت که روش تحلیلی تبدیل
الپالس ابزاری قدرتمند در حل مسائل پیچیده معادالت دیفرانسیل جزئی ناهمگن از جمله معادله  ADREبا لحاظ عبارت منبع میباشد،
که ضمن کاربری آسان نسبت به سایر روشهای تحلیلی ،در آن نیازی به همگن کردن شرایط مرزی نسبت به روشهای دیگر مانند روش
 GITTنمیباشد ،اما این روش در کنار مزایای آن ،دارای محدودیتی نیز میباشد ،که میتوان به الپالسگیری وارون اشاره نمود ،چراکه در
توابع پیچیده محاسبه شده برحسب متغیر الپالس  ،sامکان وارونگیری الپالس بهصورت تحلیلی وجود ندارد ،بنابراین ،بایستی از
الگوریتمهای الپالسگیری عددیای استفاده نمود که دقت و سرعت محاسبات باالتری داشته باشند ،که در این پژوهش الگوریتم کارآمد
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 CMEاین مشکل را برطرف نموده است .الزم به ذکر است که ،در صورت پیچیدگی زیاد و بزرگتر شدن یک شبکه رودخانه در روش ارائه
شده ،ابعاد ماتریسهای ورودی از جمله ماتریس سرعت ،ماتریس ضریب پراکندگی و  ...بیشتر شده و به تبع آن دستگاه معادالت جبری
غیرخطی بزرگتر میشود ،که این مورد افزایش هزینه محاسباتی و زمان شبیهسازی را بهدنبال خواهد داشت .همچنین ،این پژوهش نشان
داد که حل تحلیلی موجود دارای انطباق بسیار خوبی با حل عددی بوده و این مورد باتوجه به شاخصهای خطای آماری محاسبه شده نظیر،
ضریب همبستگی (  ،) R 2جذر میانگین مربع خطاها (  ) RMSEو میانگین خطای مطلق (  ) MAEبرای دو حل کامالً گویا میباشد و
باتوجه به دقت باال و عملکرد مناسب حل تحلیلی پیشنهادی ،میتوان اشاره نمود که بهدلیل وجود خطاهای رایج در حلهای عددی ،روش
تحلیلی موجود میتواند بهعنوان ابزاری جهت صحتسنجی حلهای عددی در شبکه رودخانه باشد.
پیوست

شکل کلی پاسخ اختصاصی معادله ( )6بهصورت رابطه ( )29بیان میشود:
) g (x , s , ij ( y , s ))  Z 1 (x )C1 (x , s )  Z 2 (x )C 2 (x , s
رابطه )29
در رابطه ( ،)29ضرایب )  Z 1 (xو )  Z 2 (xبا روش تحلیلی الگرانژ بهصورت روابط زیر بهدست میآیند:
x  (s )   y
رابطه )30
ij
ij
1
 ij ( y , s )dy

e
(s ) 

Lij

0

aij

Z 1 (x ) 

ij (s )ij  L
1
ij
Z 2 (x )  
e
 ij ( y , s )dy
) aij (s
y

رابطه )31

x


0

با جایگذاری روابط ( )30و ( )31در معادله ( ،)29رابطه ( )15بهدست میآید.
توضیحات تکمیلی ماتریس انتشار:

در زمینه ماتریس انتشار یعنی رابطه ( ،)26الزم به ذکر است که ،عناصر قطری ماتریس انتشار همگی مثبت و براساس رابطه باالیی آن
محاسبه شده و عناصر غیرقطری آن در صورت وجود اتصال دارای مقادیر منفی بوده و براساس رابطه پایینی آن محاسبه میشوند ،همچنین،
اگر اتصالی بین گره  iو  jوجود نداشته باشد ،درایه ماتریس انتشار برابر با صفر خواهد بود .بهعنوان مثال ماتریس انتشار شکل (،)3
بهصورت زیر میباشد:
0
0
R14
0
0 
 R11
رابطه )32
0 
0 

0 
R 56 

R 66 

0
R 35
R 45
R 55
R 65

0
R 34
R 44
R 54
0

R 23
R 33
R 43
R 53
0

R 22
R 32
0
0
0

 0

 0
R (s )  
 R 41
 0

 0
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