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  ميمستق يليک کانال مستطيدر  يآلودگ يب انتشار عرضيبر ضر يموضع ير زبريثأت يبررس
  

  *٢يتکلدان يريم اميابراه و ١يرسرائيزپور پيد عزيمج
  
  

  چکيده
  
 جمله ها از يآلودگ يو طول يع عرضيتوزانتشار و ها در  نقش آن دليل به ها رودخانه در انتقال و اختالط يندهايفرا يسربر

 انتشار نديفرآ ،يطول انتشار دهيپد از پس اختالط، يندهايفرآ نيب در. است آب منابع تيريمد يها برنامه در مهم يها تيفعال
درخصوص  يشگاهيآزما يسربرک ي از حاصل جينتا ،پژوهش نيا رد. شود يم محسوب پارامتر نيرگذارتريتأث يآلودگ يعرض

 شده ارائه ميمستق يليمستط کانال کي در يموضع ير در زبرييبه واسطه تغ يآلودگ يب انتشار عرضيرات در ضرييمقدار تغ
 يعرض انتشار بيضر مقدار در يمؤثر نقش ان،يجر عمق و اصطکاک عامل که است مطلب نيا ديمؤ ها شيآزما جينتا. است
 کامل اختالط طول درنتيجه و شيافزا يعرض اختالط بيضر ،اصطکاک عامل مقدار شيافزا با که يطوره ب دارند يآلودگ
 ييتوانا بر انيجر سرعت مقدار شيافزا موارد شتريب در نيچنهم. شود يم انجام يساز قيرق يکمتر فاصله در و افتهي کاهش
 شيافزا کامل اختالط طول و شده کاسته يآلودگ يعرض اختالط بيضر زانيم از جهيدرنت و افزوده انيجر با يآلودگ حمل

دست آمده   هاي براي تعيين ضريب انتشار عرضي ارائه شد. ميانگين خطاي نسبي ب معادلهبراساس نتايج آزمايشگاهي، . يابد يم
مختلف، با  طيشرا يج برايکاربرد نتاتوسعه  يبرا است.آن خوب است که نشان دهنده دقت  ٠٥٩/٠ارائه شده  معادلهبراي 

ن يو مشخص شد ا يط مختلف بررسيشرا يساز هيدر شب FLUENTافزار  نرم ييانجام شده، توانا يها شيج آزماياستفاده از نتا
  استها  فرآيند اختالط آلودگي در رودخانه ينيب شيو پ يساز هيدر شب يخوبدقت  ينرم افزار دارا

  
  .FLUENTافزار  نرم، يدگيب پخشيضر برشي،سرعت ختالط کامل، ا اب، طوليرد: ي كليديها واژه

  
. بررسي تأثير زبري موضعي بر ضريب انتشار عرضي آلودگي در يک کانال مستطيلي مستقيم. ۱۳۹۴عزيزپور پيرسرائي م. و اميري تکلداني ا.  ارجاع:

 .۶۷-۵۹: ۱۹مجله پژوهش آب ايران. 
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  مقدمه
روباز  يها ها در کانال نرخ پخش مواد و غلظت آن  محاسبه
حل معادالت بقاء جرم استوار است.   هيپا معموالً بربه طور

 يها انيجر يبرا فقطز يموجود ن يليتحل يها حل
  ط هندسهيم بوده و در شرايمستق يها کنواخت در کانالي
از به يکنواخت نيريغ يها انيا جريتر کانال  دهيچيپ

در ارتباط . است حل معادالت حاکم يبرا يعدد يها روش
مختلفي  گران پژوهشهاي مستطيلي مستقيم  با كانال

ج ي. نتااند ردهك عرضيگيري ضريب پخش  اقدام به اندازه
ش فاکتور اصطکاک يبا افزادهد که  ينشان م ها ژوهشپن يا

است  ين در حالي. اابدي يش ميز افزايب نين ضريمقدار ا
و  يب انتشار عرضين دو پارامتر ضريب يمشخص معادلهکه 

ه ياز آن جمله اوکو شود. ينسبت عرض به عمق مشاهده نم
که با کاهش نسبت  نشان دادمطالعات خود  ) در١٩٧٠(

ابد ي يش ميافزا يانتشار عرضب يزان ضريمعرض به عمق 
) معتقدند که ١٩٦٨شر (يهمچون ف يافراد يو از طرف
 يب انتشار عرضين نسبت و ضرين ايب يمشخص معادله

ر را براي بيان تأثير يز معادله) ١٩٦٩فيشر ( وجود ندارد.
  عرضي ارائه داد: يدگيها بر ضريب پخش خم رودخانه
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سرعت  u ،يعرض يدگيب پخشيضر Yε معادلهدر اين 
 Rcسرعت برشي و  *uعمق آب و  H ان،يمتوسط جر
 باشد.  مي ٢٥، همچنين ثابت تناسب برابر استشعاع انحنا 

آزمايشگاهي  يها يبررس ) براساس١٩٧٩همكاران ( فيشر و
هاي مستقيم (بدون انحنا و خم) و تحت شرايط  در كانال

ب ين ضريتخم ير را برايتجربي ز   معادلهيكنواخت طولي 
  دست آوردند:ه ب ياختالط عرض

)٢(                                         *0.15=y H uε  
ن گزارش کردند که در يهمچن) ١٩٧٩فيشر و همكاران (

)، ٢در معادله ( ٦/٠به  ١٥/٠ب يش ضريصورت افزا
در  يب پخش عرضين ضريتخم يتوان از آن برا يم

فاده به شعاع انحناي رودخانه است بدون توجهها  رودخانه
  .نمود

آوري داده ميداني دريافت كه  ) با جمع١٩٩٤رادرفورد (
مقدار 
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ε  و  متغير است. دنگ ٢٦/٠تا ١/٠بين

بعد  هاي بي ) با بررسي سري داده٢٠٠١همكاران (
تخمين  ير را برايز معادلهآوري شده توسط رادرفورد  جمع

هاي بدون انحنا ارائه دادند، كه  در كانال يدگيضريب پخش
  دارد. يخوان همفيشر   معادلهبا 
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) براي محاسبه ضريب ٢٠٠١همچنين دنگ و همكاران (
  دست آوردند:ه ر را بيز  معادلهپخش عرضي 
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شود که اندازه  يم دهيدباال ر توجه به موارد ذکر شده دا ب
 گران پژوهشتوسط  يكانال و شرايط هيدروليكي متفاوت

) ٢٠٠٢پور و فالکونر ( ي. کاشفتمختلف اختيار شده اس
ب انتشار يرا توسعه دادند که در آن ضر يديجد معادله
ز يو آنال يابعاد يله پارامترهايوس ارا ب )DL(نده يآال يطول

رودخانه، از  ياصل يکيدروليه يون، به پارامترهايرگرس
ارتباط دادند.  يل عمق، عرض، سرعت و سرعت برشيقب
رودخانه در  ٣٠ز ا ييداده صحرا ٨١ها با استفاده از  آن
  که: کردندکا مشاهده ياالت متحده آمريا
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بوده و  ندهيآال يب انتشار طوليضر DL، معادلهن يکه در ا
  اند. ف شدهيتعر ه پارامترها قبالًيبق

در ارتباط با ضريب بدون بعد  ييها پژوهش) ٢٠٠٠( چاو
شرايط  دراختالط عرضي در يك كانال مستطيلي روباز 

چئونگ و همکاران . دادمختلف زبري بستر و جريان انجام 
مؤثر بر پديده انتشار  يپارامترها ي) به بررس٢٠٠٧(

ها پرداختند. آهسان  روباز و رودخانه يآالينده در مجار
 يدهل ش در يک رودخانه کوچک درانجام آزماي) با ٢٠٠٨(
انتشار را مورد مقايسه قرارداد  يها يبرمعادالت موجود ض 

) و ٢٠٠١دنگ و همکاران ( معادالتو گزارش کرد که 
نسبت به  يدقت بهتر يدارا )٢٠٠٢پور و فالکونر ( يکاشف

جاعل و موسوي جهرمي . هستنده روابط ارائه شده يبق
هاي  يب اختالط عرضي در فلوم) به بررسي ضر١٣٨٥(

ش ياز آنجا که افزاها پرداختند.  آزمايشگاهي و رودخانه
ش يموجب افزا يمجار يها در بستر و جداره يزبر

اي و  پورآبادهشود  يو کاهش طول اختالط کامل م يآشفتگ
 درپوريحپور و  ن سعادتيهمچن و ) ١٣٨٦همکاران (

) به بررسي تأثير زبري موضعي بر ضريب اختالط ١٣٨٨(
زرگر و  عرضي آلودگي در يك كانال مستطيلي پرداختند.

) به مقايسه دو مدل براي ١٣٨٨صالحي نيشابوري (
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ها پرداخته و  سازي پخش و انتقال غلظت در رودخانه شبيه
 يها بيرا بر ضر ي) اثر زبر١٣٨٩زاده ( پورمقدم و کوچک

 يبررس مواد محلول در مقاطع مرکب يدگيانتشار و پخش
  کردند.
 يها در کانالبه طورعمده اشاره شده در باال يها پژوهش

از  ردياب و در شرايط تزريق با عرض کم يشگاهيآزما
ق يط تزريشرا يبرا پس .است شدهانجام  وسط کانال

کانال  يها کاهش اثر جدارهو نيز  از جداره کانالردياب 
ن يا، يب انتشار عرضيشده ضر يريگ ر اندازهيمقاد يرو
ک کانال يدر  يجديد ي ها شيشد که آزما ياز احساس مين

 ين براينهمچ د.وششتر انجام يبا عرض ب يشگاهيآزما
ز يننده و يآال يب پخش عرضيبر ضر ياثرات زبر يبررس

در بستر کانال در  يمصنوع يها يطول اختالط کامل، زبر
ج حاصله مورد يجاد شده و نتايمختلف ا يها دمانيچ

  مطالعه قرار گرفت.
  

  ها مواد و روش
 يشگاهيکانال آزما

 يشگاه مرکزيدر آزما يشگاهياز کانال آزما پژوهشن يدر ا
دانشگاه تهران استفاده  يو آبادان ياريآب يگروه مهندس

 ٦/٠متر و عرض  ٣٠/٧شکل به طول  يليشد. کانال مستط
متر و  ٤٥/١٥به طول  يفلز يسکو يکه رو است متر 

ک عدد ي ين سکو دارايمتر قرار گرفته است. ا ٥٥/٣عرض 
ه گاه ي. تکاست يگاه غلتک هيو دو عدد تک يگاه مفصل هيتک
ک جک يب فلوم به يش رييتغ يبرا يدست نييپا

از فلوم مذکور و  ييمجهز شده است. نما يکيالکترومکان
   آمده است. ١  زات آن در شکليتجه
 صورت به ٠٠١٥/٠مقدار شيب مثبت  اين پژوهش ازدر 

  ثابت استفاده شده است.
 

  

  
  يشگاهيآزماک از کانال يشمات يينما -١ شکل

  

  مورد استفاده يها يزبر
بستر در کانال مورد  يزبرايجاد  يبرا پژوهشن يدر ا

در  دار بيشبلوک با مقطع مربع و  يک سرياستفاده از 
مورد  يها از بلوک يينما ٢ل استفاده شد. شک ييسطح باال

  دهد. يرا نشان مپژوهش  نياستفاده در ا
  

  
(ابعاد به  پژوهشمورد استفاده در  يها از بلوک يينما -٢ لشک

  )استمتر  يليم

متر  يسانت ٣×٣و به ابعاد  يها مربع بلوک يمقطع تمام
 يک سريجاد يا سببها،  گوناگون بلوک يها شي. آرااست

ها شده که  ان منحصر به فرد در اطراف بلوکيخطوط جر
مؤثر  ياختالط عرض ي دهيش پيدر افزا يهر کدام به نوع

ش مورد يها دو آرا بلوک يرياساس شکل قرارگبودند. بر
) B(م دو يش کلي) و آراA(ل او يش کلي. آراشداستفاده 

مقدار پژوهش ن ينشان داده شده است. در ا ٣در شکل 
از محل  يموضع يزبر يريان و فاصله قرارگيجر يدب
قرار گرفتند.  يبودند که مورد بررس ييرهايمتغق، يتزر
و  ١٣٥ يها فاصلهمذکور در  يها ن منظور بلوکيا يبرا

و در هر مورد  شدندق نصب ياز محل تزر يمتر يسانت ٣٦٥
 ،هيتر در ثانيل ٣٥و  ٣٠، ٢٠ يها يالزم در دب يها شيآزما

  .شدمحاسبه  ياختالط عرض يها بيانجام و ضر
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  ها بلوک Bو  A نوع يکل يها شياز آرا يينما -٣شکل 

  
  يز ابعاديآنال

دسته  ٣توان در  يب پخش را ميضر ثر برؤپارامترهاي م
  ان کرد:يربيصورت ز به يکل
  

  انيات جريخصوص
)، عمق آبراهه uتوان به سرعت متوسط ( ين دسته ميدر ا

)H( ي)، سرعت برشu*( يکيدرولي)، شعاع هR شدت ،(
  ان و شتاب ثقل اشاره کرد.يتالطم جر

  
 مقطع يو شکل هندس يمربوط به زبر يپارامترها

)، RC)، شعاع انحناء (Wن دسته شامل عرض سطح آب (يا
)، MB)، عرض خم (θه انحناء (ي)، زاوSب انحناء (يضر

نوع بستر،  )،Ks( يارتفاع زبر )،MLطول خم (
  بستر و فرم بستر. يها يناهموار

  
 اليات مربوط به سيخصوص

) و جرم µ( يکيناميتوان به لزجت د ين دسته مياز ا
  ) اشاره کرد.ρال (يس يحجم

ذکر شده  يو پارامترها يب انتشار عرضين ضريارتباط ب
  ان نمود:يب )٦(  معادله صورت بهتوان  يرا م درباال
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ن يتوان ارتباط ب ينگهام ميباک يت با توجه به تئورينهاو در
  :زير نشان دادبه شرح   معادله باپارامترها را 
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L )٧( معادلهدر 
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SLنسبت خم (نسبت مئاندر)،  
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SK و يتراکم ناهموار
H

 Reها و  يناهموار ينسبارتفاع  
ب ينده ضرينما ɛن ي. همچناست انينولدز جريعدد ر

 شتريب الزم به ذکر است که .است يبدون بعد انتشار عرض
را  يبدون بعد پخش عرض يها بيارائه شده، ضر معادالت

از نسبت عرض به عمق و نسبت سرعت به سرعت  يتابع
  گر:يعبارت د دانند به يم يبرش
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   انيجر ينحوه محاسبه سرعت برش

ن سرعت ييبا تع پژوهشن يدر ا طور که اشاره شد همان
سرعت، فاکتور  يتميان با استفاده از قانون لگاريجر يبرش

 يسرعت برا يع عمومياصطکاک محاسبه شد. توز
  ر نوشت:يز صورت بهتوان  يصاف و زبر را م يبسترها

  بستر صاف) ي(برا
)٩(                                    * *

1ln  = + 
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  بستر زبر) ي(برا
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عمق مورد  yثابت فون کارمن،   k)، ۱۰) و (۹در روابط (
، *uه محاسب يبراباشند.  ير ثابت ميمقاد B2و  B1نظر، و 
  :کرد يسير بازنويصورت ز بهتوان  يرا م باال معادالت
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رسم شوند،  يتميلگار مهياس نيدر مق باال  اگر دو معادله
u* ب آنيد که شيآ يدست مه ب يخط

k
اگر از . حال است 

شگاه يل سرعت برداشت شده در آزماياز پروفآن قسمت 
>0.2(سرعت يتميع لگاريکه از توز <Sk y h( يرويپ 

u*ب آن يبرازش داده شود، ش يخط کند يم
k

خواهد بود.  
تم يرات سرعت در مقابل لگارييتغ ٤مثال در شکل  يبرا
ها رسم شده  شياز آزما يکيعمق مربوط به  )ln( يعيطب

  است.
  شود: ديده مي ٤بنابراين همان طور که در شکل 
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  يتمياس لگاريرات سرعت در مقابل عمق در مقييتغ -٤شکل

  
  ندهيق آاليتزر

ابزار   نهيموجود در زم يها تيبا توجه به محدود
 ٢٧ يبيغلظت، از محلول نمک با غلظت تقر يريگ اندازه

غلظت  يريگ اندازه يتر استفاده شد. برايگرم در ل
  ن غلظت مادهيان و همچنيبرداشت شده از جر يها نمونه
متر استفاده شده  ECق از دستگاه ياب داخل مخزن تزريرد

اب يق، از منبع رديش و در هر بار تزريهر آزما ياست. برا
 باالدستگاه  باها  شده و غلظت نمونه يبردار نمونه
ها در دو  يبردار شد. قابل ذکر است که نمونه يريگ اندازه

و  ١٣٥ يها فاصلهق به يدست محل تزر نييمقطع در پا
از  يبردار نمونه يراب انجام شد.از آن  يمتر يسانت ٣٦٥

که  يا ل شد به گونهيتشک يبند ک شبکهيک مقطع، ي
مختلف در هر  يهشت نقطه در عرض و هفت تراز عمق

 ٥٦ن در هر مقطع يبنابرا مورد ارزيابي قرار گرفت.مقطع 
قبل از هر  به دست آمد.ها  و غلظت آن ان آبينمونه از جر

از کانال مشابه روش مذکور  يغلظت آب عبور يريگ نمونه
 .شددرنظر گرفته ه يعنوان غلظت اول شد و به  يريگ اندازه

دست آمده، ه ب يا ه از غلظت نقطهياختالف غلظت اول
اب پخش شده در هر نقطه يرد ي انگر غلظت مادهينما

 .است
  

  يب انتشار عرضيروش محاسبه ضر
 يها انياب در جريرد  ق مادهيکه تزر ييها شيدر آزما

ب ين ضرييتع يکيرد، روش کالسيگ يکنواخت انجام مي
که  استاب يل رديپروف ير مکانيي، نرخ تغياختالط عرض

  ان شده است.يب )١٤(  معادلهدر 

)١٤(                                               
21

2
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dD
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σ  

انس يوار 2σ، يب انتشار عرضيضر DZ باال معادلهدر 
  .استنده يزمان انتشار آال tع غلظت و يتوز

انس يوار )١٤( معادلهکه در نشان داد  )١٩٩٤( رادرفورد
  د:يآ يدست مه ر بيز  معادلهاز  يع غلظت عرضيتوز
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محل برداشت نمونه از  يفاصله عرض z باال معادالتدر 

از جداره  يمرکز ابر آلودگ يفاصله عرض zکناره کانال، 
غلظت نمونه برداشت شده  S(x,z)عرض کانال و  bکانال، 
آن  يها اب ازجدارهيکنواخت، که رديک کانال يدر . است

با  يخط صورت بهغلظت  يانس عرضيشود، وار يخارج نم
ن بدان يق ثابت است. ايابد و سرعت تزري يش ميزمان افزا

 يها تواند به فرم تفاضل يم )١٤(  معادلهاست که  يمعن
  ):١٩٩٤(رادرفورد،  ن زده شودير تخميز صورت بهمحدود 

)١٧(                          
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1
2

2
2 )()(

2
1

xx
xxVD zz
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) يان (سرعت طوليجر يسرعت در راستا Vxکه در آن 
کنواخت است ثابت در نظر ينکه کانال يا دليل بهاست و 
انس غلظت در برابر ين اگر نمودار واريا شود. بنابر يگرفته م

x  ب خط مربوطه برابر خواهد بود با:يش شودرسم  
انس غلظت در مقابل فاصله =يب خط واريش     )١٨(

x

z

V
D2  

ه ب )Dz( يب انتشار عرضيآن مقدار ضر ياز رو درنتيجهو 
 (رادرفورد،زير  معادلهت با استفاده از ينهادر د.يآ يدست م
ق از يانگر طول اختالط کامل در حالت تزري) که ب١٩٩٤
محاسبه  ي، مقدار طول اختالط کامل آلودگاست هکنار
  شد.

)١٩(
                                         

2

0.536=
y
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طول  Lو  يآلودگ يب انتشار عرضيضر Dy) ۱۹( معادلهدر 
  .هستنداختالط کامل 

  
  FLUENTان با استفاده از مدل يجر يساز هيشب

هاي زماني و  محدوديت دليل بهدر اين مرحله از آنجا که 
نيز مالي، امکان بررسي شرايط مختلف در آزمايشگاه وجود 

امکان  شهپژوتوسعه نتايج حاصل از اين  يبراندارد 
افزار  نرم .شد يبررس FLUENTافزار  استفاده از نرم

y = 0.01x + 0.12
R² = 0.95
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FLUENT االت يک سيناميد يبر اصول اساس يمبتن
بوده  يجرم، مومنتم و انرژ يمانند بقا )CFD( يمحاسبات

ال در يان سيجر يل عدديتحل يبرا ييت بااليقابل يداراو 
 -ريافزار از معادالت ناو ن نرمي. ااستده يچيپ يها هندسه

ان آشفته يکه جر يان و در صورتيل جرياستوکس در تحل
 -رينولدز در حل معادالت ناويباشد، از معادالت تنش ر

ن معادالت يا يساز انفصال يکند. برا ياستوکس استفاده م
ساخت هندسه  ي. برابرد ياز روش حجم محدود بهره م

کاربرد  يبراکار گرفته شد. ه ، بGAMBITافزار  مدل، نرم
ه مدل يشب کاملبه طور هندسه مدل نرم افزار مورد نظر، 

 ٦/٠ن تفاوت که ارتفاع کانال يساخته شد با ا يشگاهيآزما
 ي) برابيشتر از ارتفاع کانال آزمايشگاهيمتر  ٢/٠متر ( 

نظر ان در داخل هندسه مدل دريدان جريحل کامل م
ه ب Quad-Map يمدل الگو يبند شبکه يگرفته شد. برا

 يليو مستط يمربع يها کار گرفته شد که حاصل المان
ان از مدل چند يل جريتحل يبرا يساز هين شبي. در ااست
ان در کانال روباز ينه جريو با فعال کردن گز VOF يفاز

هاي  تعيين پارامتر تنش رينولدز از مدل يبرااستفاده شد. 
تكميل  ي) و براk–ε )Standardاي  دو معادله يآشفتگ

 يبرا PRESTOسازي مدل عددي، از طرح  فرايند آماده
 کردن جفت يبرا PISOتم يفشار، الگور يساز گسسته

انفصال جمالت  يبرا Power Lawسرعت و فشار، طرح 
 Firstند مرتبه اول (يمعادالت مومنتم و طرح آپو ييجابجا

Order Upwindمعادالت  ييانفصال جمالت جابجا ي) برا
حل معادالت  يالزم برا ياستفاده شد. گام زمان يآشفتگ

نظر در ٠٠١/٠سازي  شبيهن يدر ا ييبا توجه به روند همگرا
  گرفته شد.

  
  و بحث نتايج
  انيجر يعدد سازي شبيه نتايج

 يو طول يسرعت عرض پربندهاي، ترتيب به ٦و  ٥  در شکل
ان و در ياز جر يمتر يسانت ١٠جاد شده در عمق يا

کف ارائه شده است.  يها بلوک يريقرارگ ي محدوده
ک يها  شود در اطراف بلوک يگونه که مشاهده م همان
ن يشود. ا يجاد ميان ايدر جر يموضع يها يآشفتگ يسر

نده يانتشار بهتر آال يبرا يعنوان عامل هتواند ب يم يآشفتگ
 يو با توجه به آن محل مناسب برا گرفته نظر قرارمد
 يها يزير برنامهتوان در  ين شود. ميينده تعيق آاليتزر
ن ييتع يا ن فاصله را به گونهيا يبع آب سطحمنات يريمد
 يبراآن  باجاد شده يا يو آشفتگ يموضع يزبراز که  کرد

  از اختالط کامل بهره گرفته شود.يکاهش طول مورد ن

  

  

  
 ها متري در اطراف بلوک سانتي ١٠هاي سرعت عرضي براي صفحه واقع در عمق پربند -٥شکل 
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  ها در اطراف بلوک يمتر يسانت ١٠صفحه در عمق  يبرا يسرعت طول يهاپربند -٦ شکل

  
  ندهيق آاليتزر يها شيآزما نتايج

به  يا پراکنده يها ها چرخش ان از بلوکيبعد از عبور جر
 ي ها انيجرو حرکت،  ييبجا ان جيد. در اثر ايآ يم وجود
آن به   رد که دامنهيگ يها شکل م در اطراف بلوک يچرخش

 هنگامنده در ياگر آالشود.  يز منتقل ميدست ن نييپا
برسد،  يدان چرخشين ميدر طول کانال به ا يپراکندگ
آن  دنبالو به  يموضع صورت بهب پخش آشفته يآنگاه ضر

 يريانتخاب محل قرارگپس ؛ ابدي يش ميدر کل کانال افزا
افزار  . نرممهم استنده، يق آاليها نسبت به منبع تزر بلوک

 يک سريز ي)، نFluent( پژوهشن يمورد استفاده در ا
ه را ب يموضع يها يدر اطراف زبر يچرخش يها انيجر

طول ر يمقادترتيب،  به ٨و  ٧دهد. در شکل  يدست م
امل در کاهش طول اختالط ک ر درصديمقاداختالط کامل 

بلوک  يري) و محل اول قرارگدو حالت شاهد (بدون بلوک
  ارائه شده است.

کاربرد شود که  مشاهده مي ٨و  ٧هاي  با توجه به شکل
طول اختالط کامل در کاهش زبري موضعي تأثير زيادي 

  داشته است. 
 

  
و  شاهد يها شيآزما ياختالط کامل برار طول يمقاد -٧ شکل

  Aآرايش نوع 

  
 ير درصد کاهش طول اختالط کامل برايمقاد -٨ شکل

  بلوک يريمحل اول قرارگ يها شيآزما
  

 يريگ ر اندازهيمقاد، ترتيب به ١٠و  ٩ن در شکل يهمچن
ر درصد کاهش طول يشده طول اختالط کامل و مقاد

 يريدوم قرارگاختالط کامل در دو حالت شاهد و محل 
  بلوک ارائه شده است.

  

  
و شاهد  يها شيآزما ير طول اختالط کامل برايمقاد -٩ شکل

  Bآرايش نوع 
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و آرايش نوع  يدرصد کاهش طول اختالط کامل برا -١٠ شکل

B  
  

ب اختالط ير متوسط درصد کاهش ضريمقاد ١١در شکل 
 ه ارائه شدهيتر در ثانيل ٣٥و  ٣٠، ٢٠ يها يدب يبرا يطول

بلوک در محل دوم  يريشود که قرارگ ياست. مشاهده م
کم از طول اختالط کامل  ،يشتريزان بيتوانسته است به م

  کند

 ير متوسط درصد کاهش طول اختالط کامل برايمقاد -١١ شکل
  B و Aنوع   هاي آرايش

  
ب ين مطلب است که ضريا دکنندهييتأ يز ابعاديج آنالينتا

به دو پارامتر بدون بعد نسبت عرض به عمق  يانتشار عرض
)W/Hب اصطکاک (ي) و ضرU/U* ن ي. ااست) وابسته

ش ياست که با افزا يا به گونه پژوهش در اين يوابستگ
ز مشابه آنچه که يب نين ضريفاکتور اصطکاک مقدار ا

. در ابدي يش مياست افزا کرده گزارش )١٣٨٦( يا پورآباده
طور ه ب پژوهش نيعمق، در اارتباط با نسبت عرض به 

مشاهده  مذکورن دو پارامتر يب يمشخص معادله يکل
 هيهمچون اوکو ياست که افراد ين در حالياشود.  ينم
زان ين نسبت مياند که با کاهش ا نشان داده )١٩٧٠(

 يافراد يابد و از طرفي يش ميافزا يانتشار عرضب يضر
ن يب يمشخص معادلهمعتقدند که ) ١٩٦٨( شريهمچون ف

وجود ندارد. با استفاده از  يب انتشار عرضين نسبت و ضريا
در  پژوهش نيبرداشت شده در ا يها دادهبخشي از 
بدون  يب انتشار عرضيضرن يب يکل معادلهيک  ،آزمايشگاه

ان و يبعد با دو نسبت بدون بعد نسبت عرض به عمق جر
  :است فاکتور اصطکاک ارائه شده

)٢٠(                      
0.2961.186

* *

0.05
  =   

   
ZD W u

Hu H u
 

 يبين مقادير ضريب انتشار عرض يا مقايسه ١٢در شکل 
و مقادير  )٢١( معادلهبدون بعد محاسبه شده از 

مانده که در (بخش باقي يآزمايشگاه ي شده يگير اندازه
 اين ضريب انجام شده است.اند)  نقش نداشته معادلهتعيين 
بيني  توانايي پيش )۲۱( معادلهنشان مي دهد که  ١٢شکل 

  .داردضريب انتشار عرضي را 
همچنين ميانگين خطاي نسبي معادله باال نسبت به 

محاسبه شده که اين  ٠٥٩/٠مشاهدات آزمايشگاهي حدود 
  است.  )٢١(نشان دهنده دقت خوب معادله 

  

  
ه بدون بعد ب يمقايسه مقادير ضريب انتشار عرض -١٢ شکل

  شده يو مقادير اندازه گير )٢١( معادلهدست آمده از 
  

  گيري نتيجه
اختالط و انتقال در  يندهايفرآ يبررست ينظر به اهم

در  يموضع يها يجاد زبرياثر ا پژوهش نيدر اها،  رودخانه
ز کاهش طول يو ن يآلودگ يب انتشار عرضيمقدار ضر

. شدقرار  يبررس يشگاهيصورت آزما کامل اختالط، به
، در يموضع يجاد زبريصورت امشاهدات نشان داد که در 

 ها، بلوک يريگنحوه قرار جاد شده دريا يها شيه آرايکل
 يربنسبت به حالت بدون ز ياختالط کامل در طول کمتر

ن با استفاده از يچنپژوهش هم ني. در اشود يجاد ميا
محاسبه  يبرا يا معادله، يشگاهيج آزماياز نتا يبخش
 معادلهج حاصل از يارائه شد. نتا يب انتشار عرضيضر
سه يمقا يشگاهيآزما يها مانده از دادهيد با بخش باقيجد

دست آمده که ه ب ۰۵۹/۰آن  ينسب يشده و متوسط خطا
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ز يان ني. در پااستد يجد معادله خوبنشان دهنده دقت 
در  يخوبداراي دقت  FLUENTافزار  که نرممشخص شد 
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