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چکیده
از مشخصههای جریان روباز در کنترل آلودگی ،ضرایب پخشیدگی هستند .افزایش این ضرایب عامل رقیقسازی و افزایش تبادل مواد با جریاان و
بهطور کلی باعث کاهش طول اختالط کامل میشود .برای افزایش اختالط عرضی و کاهش طول اختالط روشهای مختلفی وجود دارد که در این طرح
از صفحات مستغرق با تعداد متغییر در عرض فلوم استفاده شاد .آزماایشهاا در کاﻧالی شیشاهای به طول  15متار و عرض  80سااﻧتیمتار و ارتفاﻉ 80
ساﻧتیمتر در  5حالت مختلف بدون وجود صفحات و باوجود صفحات مستغرق ( 3تایی 5 ،تایی 7 ،تایی 9 ،تایی) در شرایط جریان ثابت اﻧجام گرفات .باا
تزریق محلول سدیمکلرید بهعنوان ماده ردیاب از مرکز کاﻧال (با دبی ثابت) به کمک دستگاه  ECسنج ،میزان  ECدر  4مقطع پاییندست محل استقرار
صفحات مستغرق اﻧدازهگیری شدﻧد و ﻧتایج آزمایشها در سناریوهای مختلف باهم مقایسه شدﻧد .این ﻧتیجه حاصل شد که وجاود صافحات مساتغرق 7
تایی بیشترین تاثیر را روی ضریب اختالط عرضی دارد بهطوریکه در این حالت ضریب  1/8برابر حالت بدون وجود سازه تعیین شد .همچنین صفحات
مستغرق باعث کاهش طول اختالط کامل میشود.
واژههای کلیدی :صفحات مستغرق ،ضریب اختالط عرضی ،طول اختالط
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مشکالت زیستمحیطی ﻧاشی از خشکسالی اهمیات مطالعاه در
زمینه آلودگی آبهای سطحی را بیشتر میکند .درﻧتیجاه باهمنظاور
حفظ سالمت عمومی ،حفاظت و پاکسازی کاﻧالهای آبیاری ،همواره
آلودگی آبهاای ساطحی ماورد توجاه اسات .تواﻧاایی در تخماین و
شبیهسازی جریان ،اﻧتقاال آلاودگیهاا و رساوب در کاﻧاالهاا ،بارای
برﻧامه ریزی منابع آب اهمیت دارد؛ زیرا موجب کاهش خطار خساارت
به محیط زیست میشود .همچنین برای اﻧتقال سریعتار و پخشایدگی
بهتر کودشیمیایی در کاﻧالهای آبیاری میتوان به اهمیت این موضوﻉ
پی برد .از سازه های حفاظت ساحل که در کارهای مهندسی رودخاﻧاه
استفاده می شود می توان اﻧواﻉ آبشکنها ،صفحات مستغرق و صفحات
متصل به ساحل را ﻧام برد .با توجه به الگوی جریااﻧی کاه در اطارا
این سازهها شکل میگیرد میتوان از آنها بهعناوان ساازههاایی کاه
باعث افزایش ضریب اختالط عرضی میشود ﻧیز در کاﻧالها و بهطاور
کلی مجاری باز استفاده کرد .از ساازههاای کااربردی در ایان زمیناه،
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صفحات مستغرق هستند .صفحات مستغرق ،سازههای کوچک اصالح
الگوی جریان هستند که بهصورت قایم و با زاویاهای کام ﻧسابت باه
جریان ﻧزدیکشوﻧده در بستر آبراهه ﻧصب می شوﻧد .باا اساتقرار یاک
صافحهی مساتغرق جریاانهاای ثاﻧویاه در دو طار صافحه تولیااد
می شوﻧد که با امتداد یافتن در جهات پااییندسات جریاان چرخشای
بزرگتری را ایجاد میﻧمایند (شافاعی بجساتان .)1391 ،در تحقیقای
دیگر مارلیوس و سینها الگوی جریان پیرامون یک صفحه مستغرق در
زاویههای بزرگ را مورد بررسی قراردادﻧد .دادهها و اطالعات مورد ﻧیاز
با مطالعهی آزمایشاگاهی الگاوی جریاان در زوایاای مختلاف ﻧصاب
صفحات در یک کاﻧال مستطیلی با بستر فرسایشی حاصل شد .مرحله
اول آزمایشها با هد تعیاین زاویاهی بهیناه ﻧصاب صافحات باود،
زاویهای که در آن جریاانهاای ثااﻧوی قاویتاری تشاکیل شاود .در
زاویهی بهینهی صفحات مشخص گردید کاه الگاوی جریاان عامال
اصلی جابه جایی عرضی رسوبات اسات .همچناین تفااوتهاای باین
الگوی جریان در مجاورت صفحات مستغرق در زاویههای ﻧصب بزرگ
و کوچک مشخص شد .در زاویههای بزرگتر دو سری گردابه تشکیل
شد درحالیکه در زوایای کوچک یاک گرداباه تشاکیل شاد .در ایان
تحقیق ﻧشان داده شد ،که در زاویهی ﻧصاب  40درجاه ،جریاانهاای
چرخشی قویتری اسات .آزماایشهاای ایان تحقیاق در یاک فلاوم
آزمایشگاهی مستطیلشکل به طول  20متر و عرض  1/45متر اﻧجاام
شد .عمق جریان در  0/4متر ثابت ﻧگهداشاته شاد (Marelius and
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) .Sinha., 1998فیشر و همکاران برای اولین بار مبحث تااثیر پدیاده
اختالط بر پخش و کاهش غلظت پسابها در رودخاﻧه را مطرح کردﻧد
( .)Fischer et al., 1979شارما و احمد در فلومی مستطیلی به عرض
 1متر و طول  19متر تاثیر یک تا چهار ردیاف صافحات مساتغرق 9
تایی با زاویه  30درجه را بر ضریب اختالط عرضی مورد بررسی قرار
دادﻧد .آزمایشها در عمق ثابت  10/33ساﻧتیمتر و با ساازههاایی باه
ابعاد  4×10ساﻧتیمتر اﻧجام شد و همچنین از ماده رودامین باهعناوان
ردیاااب اسااتفاده شااد و تغییاارات غلظاات بااه روش عکا باارداری و
دیجیتایزر 1کردن (تبدیل گرا به عدد) مورد محاسابه قارار گرفات و
افزایش  2الی  11برابری اختالط عرضی در حضور صفحات ﻧسبت به
حالت بدون صفحات را باه دﻧباال داشات (sharma- and ahmad.,
) .2012سعادت پور و همکاران ( )1387وجود زبریها در هر مقطعای
را عامل افزایش آشفتگی و جریانهای عرضای و در ﻧهایات افازایش
ضریب اختالط عرضی داﻧستند و اعتقاد داشتند که با افازایش فاصاله
زبریها از منبع آلودگی تاثیر این زبریها بر ضریب اختالط عرضای و
بهتبع آن طول اختالط کامل کاهش مییابد .آنها آزمایش خاود را در
کاﻧالی به طول  20متر و عرض  0/6متر و ارتفاﻉ  0/6متر اﻧجام دادﻧد.
گودرزی و همکااران ضاریب اخاتالط عرضای ،بارای رودخاﻧاههاا و
فلومهای آزمایشگاهی را برآورد کردﻧد .در این مطالعاه ضامن معرفای
روشهای اﻧدازهگیری ضریب اختالط عرضی در رودخاﻧهها ،با استفاده
از  19داده هیدرولیکی ،معادالت مناسب و متعددی برای بارآورد ایان
ضریب توسعه دادﻧد و دقت این معادالت در مقایسه با معادالت فیشار
بررسای شااد ( .)Goudarzi et al., 2015حمیاادیفاار و همکاااران
( )1392به بررسی اثر عمق ﻧسبی جریان بر ضریب اختالط عرضی در
کاﻧال با مقطع مرکب ﻧامتقارن پرداختند .ﻧتایج ﻧشان داد که با افزایش
عمق ﻧسبی از  0/15تا  0/35ضریب اختالط عرضی در کاﻧاال اصالی
افزایش را بدﻧبال دارد .اﻧگمان اثر خم کاﻧال را بر روی اختالط عرضی
بررسی کرد .این تحقیق در یک کاﻧال باا طاول و عارض  19و 0/76
متر عرض اﻧجام شد و رودامین بهعنوان ردیاب به کاربرده شد .محال
تزریق ردیاب در مرکز عرض و عمق کاﻧال در ﻧظر گرفته شاد .ﻧتاایج
این مطالعه ﻧشان داد کاه وجاود خام افازایش جریاانهاای ثاﻧویاه و
درﻧتیجه افزایش ضریب اختالط عرضی ﻧسبت به کاﻧالهای مساتقیم
را بهمراه دارد ) .)Engman., 1986در تحقیقای دیگار آزمایشای در
کاﻧال مستطیلی در زمینهی تاثیر ضریب اصطحکاک و ﻧسبت عرض به
عمق اﻧجام گرفت و این ﻧتیجه حاصل شد که با افزایش زبری ،مقدار
ضاااریب اخاااتالط عرضااای افااازایش یافااات (Lau and
) .Krishnappan.,1977زبردست و همکاران به بررسی تاثیر دبای و
زبری بر ضریب اختالط عرضی در کاﻧال غیرمستطیلی پرداختند .ایان
کاﻧال با طول ،عارض و عمقای باهترتیاب برابار باا  50 ،100و 30
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ساﻧتیمتر بود .ﻧتاایج ﻧشاان داد کاه در کاﻧاال غیرمساتطیلی مقاادیر
ضریب اختالط عرضی بین  0/23تاا  0/56سااﻧتیمترمرباع بار ثاﻧیاه
افزایش برای سطوح مختلف زبری و دبی بهدست آمده و در زبریهای
ثابت با افزایش دبی و همچنین در دبیهای ثابت با افزایش زبری این
ضریب افزایش یافتاه اسات ( .)Zebardast et al., 2015قاسامی و
همکاران ( )1390به بررسی اثر ارتفاﻉ تاج تلماسه بر ضاریب اخاتالط
عرضی در کاﻧال مستطیلی پرداختند .ﻧتایج بهدست آمده ﻧشان داد کاه
تلماسه به میزان زیادی به اخاتالط عرضای آالیناده کماک کارده و
سرعت اختالط را افزایش داده است .طباطباایی و همکااران ضاریب
اختالط عرضی را در حالت وجود پوشش گیاهی کنارهها و تلماساههاا
در کف مورد بررسی قرار دادﻧد .ﻧتایج ﻧشان داد که وجود تعامل پوشش
گیاهی در کنارهها و تلماسهها در کف باعث افزایش زباری باه میازان
 3/12برابر شده اسات ) .(Tabatabaei et al., 2013ساعادتپاور و
همکاران ( )1387به بررسی تغییرات ﻧسبت عرض به عمق بر ضاریب
اختالط عرضی پرداختند .آنها روی فلومی با طاول  7متار و عارض
 0/33متر و ارتفاﻉ  0/35متر به کمک محلول ردیاب کار کردﻧد .ایان
بررسی در  4مقطع و در هر مقطاع در  27ﻧقطاه اﻧجاام شاد و اعاالم
کردﻧد که با زیاد شدن ﻧسبت عرض به عمق ،اﻧتقال از طریق جریاان
ثاﻧویه افزایش را بدﻧبال دارد و این کار خود موجاب افازایش سارعت
پخش شد .همچنین با ثابت بودن سارعت و افازایش عماق جریاان،
ضریب اختالط عرضی افزایش یافت .قاسمی و همکاران ( )1390روی
تاثیر برهمکنش پوشش گیاهی و شکل بستر کارکردﻧد ،که در اثر ایان
برهمکنش با کاهش ﻧسبت ظرافت ،ضریب اختالط عرضی کااهش را
بدﻧبال داشت .آنها با آزمایش روی  10تلماسه با شیب باالدسات 28
درجه و طول  1متری و ارتفاﻉ متوسط  8ساﻧتیمتری و با دبای ثابات
 43/7لیتر بر ثاﻧیه به کمک ساقه برﻧج با قطر متوسط  2/7میلیمتار و
تراکم  400ساقه در هر متر در دیاواره کاﻧاال و همچناین مقایساه دو
حالت بستر صا و حالت تلماسه در کف کاﻧال به این ﻧتیجه رسایدﻧد
که طول اختالط کامل در شکل بستر در مقایسه باا بساتر صاا 1/3
برابر شده و بهترین راﻧدمان در مقایسه ایان دو حالات باا حالات اثار
پوشش گیاهی در دیواره ،به حالت وجاود تلماساه در کاف اختصاا
یافت .درحالیکه قبال اثر پوشش گیاهی در دیواره کاﻧالها بار ضاریب
پخشیدگی طولی موثر شناخته شده بود ( .)Perucca et al., 2009بار
اساس ﻧظر فیشر و همکاران  L0فاصله بین محل تزریق مااده ردیااب
(منبع) تا مقطعی که در آنجا ماده در جهتهای جاﻧبی و عمقی کامال
مخلوط شد (که از آن مقطع به بعد اﻧتقال فقط تحت فرآیند پراکندگی
طولی است) از رابطه  1قابل محاسابه اسات (محمودیاان شوشاتری،
)1387
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بررسي تاثير تعداد صفحات مستغرق بر ضرایب اختالط عرضي در کانال مستطيلي

اخاتالط کامال (برحساب U ،)cm

که در ایان معادلاه  L0طاول
سرعت متوسط جریان برحسب ( W،)cm/sعرض فلوم مورد آزماایش
( )cmو  ezضریب اختالط عرضی جریاان ( )cm2/sاسات .مایتاوان
مقادیر واریاﻧ غلظت را از طریق داده های غلظت محاسبه و ﻧماودار
واریاﻧ توزیاع غلظات ﻧسابت باه فاصاله طاولی  xرا رسام کارد و
شیبخط مستقیم برازش داده شده باهعناوان شایب واریااﻧ توزیاع
2

 dσبهدست آماده را در رابطاه  2قارار داد و ضاریب اخاتالط
غلظت
dx
عرضی را در هر آزمایش بدست آورد.
U dσ2
2 dx

()2

= ez

مروری بر منابع گذشته ﻧشان میدهد که از ساازههاای مختلفای
میتوان جهت افزایش ضریب اختالط عرضی و کاهش طول اخاتالط
کامل و کنترل رسوبات استفاده کرد؛ که در این تحقیاق ،از صافحات
مستغرق استفاده شده است چراکه سازهایست که تواﻧایی تولید جریاان
ثاﻧویه را داراست .از این رو هد اصلی ایان مطالعاه تااثیر صافحات
مستغرق بر ضریب پراکندگی عرضی است .باههماین منظاور در ایان
مطالعه یک ردیف  7 ،5 ،3و  9صفحهای از صفحات مستغرق با زاویه
 30درجه با حالت بدون حضور صافحه مساتغرق ماورد مقایساه قارار
گرفتند.

است و چون صفحات از جن
گرفته شد.
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پیویسی بودﻧد n = 0.011 ،در ﻧظر

تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایشها درون فلومی شیشهای به طاول  15متار و عارض 80
ساﻧتیمتر و ارتفاﻉ  80ساﻧتیمتر اﻧجام گرفات (شاکل  .)1ایان فلاوم
شامل قسمتهای مختلفی ازجمله مقطع اصلی فلوم ،دریچاه کشاویی
در مقطع ورودی ،دریچه کشویی تنظیم سطح آب در مقطاع خروجای،
مخزن تامین فشار ،آرامکننده جریان ،کاﻧال هدایتکننده خروجای آب
و مخزن تامین آب است .برای آرام و یکنواخت کاردن جریاان ساطح
آب ،صفحه کائوچویی روی آن قارار گرفات .دبای آب ورودی توساط
دستگاه دبیسنج فلومتر با دقت یکصدم لیتر بر ثاﻧیه اﻧدازهگیری شاد
و عمق آب به کمک مترهای پارچاهای کاه روی دیاوارهی شیشاهای
فلوم ﻧصبشده بودﻧد با دقتی برابر با  ±1میلیمتر ،اﻧدازهگیری شد.

مواد و روشها
روابط تجربی برآورد سرعت برشی

دادههااای ساارعت توسااط ساارعتساانج الکترومغناااطی
 ALECبرداشت شدﻧد و دادهها از حالت خام درآمده و به ساه مولفاه
 U,V,Wسرعت تبدیل شدﻧد .سپ به کمک رواباط  3تاا  7میازان
سرعت برشی محاسبه (سوزهپور و همکاران )1392 ،و ﻧتایج در جدول
 2آورده شد.
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که  τbxتنش برشی بستر در راستای  Xو  τbyتنش برشی بساتر
در راستای  Yو  V ،Uمتوسط عمقی سرعت در راستای  Xو  Yاﻧاد.
 ρو  gجرم مخصو سیال و ﻧیروی گراﻧش زماین اسات c .و  Rباه
ترتیب ضریب شزی و شعاﻉ هیادرولیکی هساتند n .ضاریب ماﻧینا

شکل  -1نمایی کلی از فلوم  80سانتیمتری

صفحات مستغرق به ابعاد  5در  10ساﻧتیمتری (ارتفااﻉ صافحات
یک سوم عمق آب و طول صفحات دو برابار ارتفااﻉ صافحه در ﻧظار
گرفته شد .این ابعاد مطابق با معیارهای توصیهشده اوگارد ،تعیین شاد
(شفاعی بجستان ))1391 ،از جن پلکسی گالس طراحی شادﻧد کاه
در فاصله  2/5متری از ابتدای فلوم که جریان توسعه یافته است ﻧصب
شد و به دلیل شفا بودن در آب ،رﻧ شدﻧد تا کامال واضاح باشاند.
دلیل استفاده از صفحات پلکسی گالس این است که به دلیل محکام
بودن در مسیر جریان دچار شکستگی و خمشدگی ﻧشاده و ضاخامت
آنها ﻧیز برای برش دادن با لیزر مناسب است .برای اینکه صافحات
بهراحتی به کف فلوم چسباﻧده شوﻧد کال کاف فلاوم باا صافحهای از
جن پیویسی پوشاﻧده شاد .همچناین محال قرارگیاری صافحات
مستغرق روی صفحه پیویسی ،توسط برشهای لیزری ،خارج شد(با
زاویهی  30درجه ﻧسبت به افق) .فاصله بین برشها در عارض فلاوم
متناسب با تعداد صفحات مستغرق  7، 5 ، 3و  9تایی بود (شکل .)2
محلول ردیاب ،سدیمکلرید اﻧتخاب شد کاه ترکیبای از ﻧماک (باا
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مقدار اﻧدازهگیری شده توسط ترازو) و آب با غلظت ﻧمک محلول بیش
از  25گرم در یک لیتر آب (این مقدار با توجه به مروری بر تحقیقاات
مشخص شده است) مشخص بود همچنین برای مشااهده چگاوﻧگی
پخشیدگی آن در طول جریان ،از پرمنگناتپتاسیم جهت رﻧگی شادن
محلول ردیاب (بانفشرﻧا ) اساتفاده شاد .ایان ماواد (آب ،ﻧماک و
پرمنگنات) در مخزﻧی جدا توسط همزن برقی (شاکل  )3کاامال حال
شدﻧد تا ﻧمک در حین تزریق تهﻧشینی ﻧداشته باشد و بعد این محلاول
توسط پمپ آکواریومی که در مخزن ردیاب گذاشتهشده بود با سرعتی
برابر با سرعت جریان به درون لوله  Lشکل که در مرکز فلاوم تعبیاه
شده بود هدایت شد( .شکل )4

شکل  -3نمایی از مخزن ردیاب و همزن برقی

شکل  -2نمایی از محل قرارگیری صفحات مستغرق  7تایی در
صفحه پیویسی

برای اﻧدازهگیری غلظت در عرض ،از دستگاه  ECسانج اساتفاده
شد که در عرض شامل  7تیغه بود که یکی در وسط فلوم و بقیه در دو
طر آنها قرار داشتند و فاصله بین تیغهها  10ساﻧتیمتر بود .قسمتی
از تیغه که در عمق آب قرار گرفات دارای  8سنساور باود (شاکل ،)5
فاصله عمقی بین سنسورها  2ساﻧتیمتر بود یعنای در یاک مقطاع ،در
راستای عرضی بهطور همزمان امکان برداشت  56داده وجاود داشات
که این کار در  4مقطع اﻧجام گرفت کاه مقااطع باه ترتیاب از محال
تزریق ماده ردیاب  6 ،4/5 ،3 ،1/5متر فاصله داشتند (این فاصلهها در
حالت شاهد وقتای تزریاق اﻧجاام گرفات و پخشایدگی کامال ر داد
تخمین زده شد).
بااارای اﻧااادازهگیاااری سااارعت از دساااتگاه سااارعتسااانج
الکترومغناطی  JEF ALECاستفاده شد .به کمک این سرعتسانج،
مؤلفه سرعت در سه بعد را میتوان ثبت کرد .به این منظور دادههاای
سرعت ،در  4مقطع از کاﻧال که محل داده برداری غلظت بود در مرکز
کاﻧال برداشت شدﻧد( .یعنی در هر عمق از مرکز کاﻧال  10داده سرعت
اﻧدازهگیری شدﻧد) .از این دادهها برای محاسبه سرعت برشی اساتفاده
شد.

شکل  -4نمایی از لولههای  lشکل برای انتقال ماده ردیاب

شکل  -5نمایی از  8سنسور تیغه ecسنج

روﻧد اﻧجام آزمایش باهگوﻧاهای باود کاه بعاد از حصاول جریاان
یکنواخت با دبی  24لیتر بر ثاﻧیه و عمق آب  15ساﻧتیمتاری (توساط
دریچه اﻧتهایی ثابت ﻧگهداشته شاد) ،مااده ردیااب باا هماان سارعت
جریان به درون لوله  Lشکل از ترازی باالتر از مخزن ردیاب در مرکز
فلوم بهصورت دایمی تزریق شد سپ  5سری دادهی غلظات توساط
دستگاه ECسنج در  4مقطع که به فاصاله  1/5متاری 3،متاری4/5 ،
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متری و  6متری از محل تزریق قرار داشتند ذخیره شد .دلیل ذخیره 5
سری داده این بود که به دلیل جریان آشفته ،دادههای غلظت مدام در
حااال تغییاار بودﻧااد ،پ ا  5سااری داده برداشاات شااد و در ﻧهای ات
میاﻧگینگیری اﻧجام شد تا درصد خطای آزماایش کااهش یاباد .ایان
روﻧد ابتدا در حالت بدون وجود صافحه (آزماایش شااهد) و ساپ در
حالت وجود صفحه با تعداد  7 ،5 ،3و  9تایی اﻧجام گرفت.

نتایج و بحث
توزیع غلظت ماده ردیاب

دادههای غلظت قبل و بعد از تزریق ماده ردیاب توساط ECسانج
برداشت شد و در هر مقطع بعد از تزریق ﻧمایش سهبعدی توزیع مااده
ردیاب در کاﻧال توسط ﻧرمافزار ساورفر 1رسام گردیاد (شاکل  .)6در
شکل  6توزیع غلظت ماده ردیاب در دو حالت شاهد و  7صفحه ای در
 4مقطع در طول فلوم مقایسه شدﻧد (در هر مقطع بهصورت رودررو در
دبی ثابت  .)24 lit/sبا توجه به شکل  6دیده شاد کاه در حاالتی کاه
صفحات مستغرق در مسیر جریان قرار گرفته است ﻧسابت باه حالات
شاهد ،پیشروی غلظت ماده رﻧگی یکنواخت تر و منظم تر بوده اسات
بهگوﻧهای که غلظت ماده ردیاب در مقطع آخر در حالات وجاود ساازه
کمتر از حالت عدم وجود سازه (شاهد) است ،یعنی وجود سازه تواﻧسته
است طول اختالط کامل را کاهش دهد.
محاسبه ضرایب اختالط عرضی

2

دادههای غلظت در ﻧرمافزار اکسل ذخیره شدﻧد و به ترتیب قبال
و بعد از تزریق میاﻧگینگیری اﻧجاام گرفات و مقاادیر غلظات در هار
مقطع در مجذور فاصله عرضی سنسورها ﻧسبت به مرکز کاﻧال ضارب
شاادﻧد و در هاار مقطااع مجمااوﻉ غلظااتهااا و مجمااوﻉ مجااذور
فاصله×غلظتها محاسبه شد و ﻧسبت (مجاذور فاصاله×غلظات) بار
(مجموﻉ غلظتها) در  4مقطع بهدست آمد .این ﻧسابتهاا در مقابال
فاصله طولی مقاطع ﻧسبت به محل تزریق ماده ردیااب رسام شاد تاا
شیب واریاﻧ در هر حالت به دست بیاید .ﻧتیجه حاصل در شکل  7با
حالت شاهد مقایسه شده است (معادله خطوط در جدول  1آورده شاده
است) .همانگوﻧه که مشاهده میشاود متناساب باا جادول  1میازان
شیبخط واریاﻧ در سناریوهای وجاود صافحات ،بایشتار از حالات
شاهد یا بدون صفحه است که ﻧشاندهنده افازایش معنایدار ضاریب
اختالط عرضی است.
سپ به کمک دادههای شیبخاط واریااﻧ و رابطاه  2میازان
ضریب اختالط عرضی برای  5حالات تشاریحشاده در مراحال قبلای
محاسبه شد و ﻧتایج در جدول  2گزارش شده است.
1- Surfer
2- Excel
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با توجه به دادههای جدول  2بیشترین تاثیر در دبی  24لیتار بار
ثاﻧیه در صفحات مستغرق  7تایی و  5تایی ر داده است که دلیل آن
را میتوان اینگوﻧه توجیه کرد که شرایط آزمایشگاهی و جریان آشفته
موجود در فلاوم تواﻧساته باعاث ایجااد خطاای آزمایشاگاهی شاود و
همچنین سبب شود که این دو حالت قابل تمایز ﻧباشند .بعد از این دو
حالت به ترتیب  9تایی و  3تایی بیشترین تاثیر را داشتند .دلیل اینکه
 9صفحهای به ﻧسبت  5و  7تایی تاثیر کمتری به همراه داشته اسات
این است که وقتی صفحات در عرض زیاد مایشاوﻧد احتماال وجاود
ماﻧدابی پیش از این صفحهها زیاد مایشاود کاه هماین امار موجاب
کاهش گردابههای ﻧاشی از صافحات مساتغرق و کااهش پخشایدگی
میشود .ﻧتایج جدول  2بهوضوح در شکل  8قابلدرک است .در شکل
 ،8صفر ﻧشاﻧگر آزمایش شاهد است که بدون حضور صافحات اﻧجاام
گرفته است.
دادههای سرعت برشی همانگوﻧه که در بخاش ماواد و روشهاا
گفته شد به کمک روابط سرعت برشی محاسبه شادﻧد و در جادول 3
آورده شد .مطابق این دادهها وجود صفحات مساتغرق باعاث افازایش
سرعت برشی شده است.

ردیف
1
2
3
4
5

جدول  -1معادله خطوط برازش داده شده شکل 7
معادله خط
تعداد صفحات مستغرق
0
y = 0.14x + 302.26
3
y = 0.1499x + 340.78
5
y = 0.2459x + 304.87
7
y = 0.2501x + 312.4
9
y = 0.1798x + 368.63

همچنین متناسب با ستون آخر جدول  ،2طول اخاتالط کامال از
طریق معادله  1محاسابه شاد و ایان ﻧتیجاه حاصال شاد کاه وجاود
صفحات مستغرق باعاث افازایش ضاریب اخاتالط عرضای شادﻧد ،و
بدﻧبال آن طول اختالط کامل کاهش یافته است ،یعنی در فاصله کم-
تری از ورود آالیندهها به جریان ،اختالط کامال ر داده اسات .دلیال
این امر ایناست که هر چه گردابههای بیشتر و قویتاری باه وجاود
بیایند ،ردیاب با سرعت بایشتاری در جهاات مختلاف فلاوم پخاش
میشود .همچنین در این راستا بوجودآمادن سارعت ثاﻧویاه ﻧاشای از
وجود صفحات مستغرق بیتاثیر ﻧیست .در ﻧتیجه این دو عامال بااهم
موجب میشوﻧد که پخشیدگی سریعتر و در فاصله کمتری ر دهد تا
جایی که غلظت ردیاب به  %1مقدار اولیه برساد کاه در ایان شارایط
میگوییم اختالط کامال ر داده اسات (مطاابق باا ضارایب اخاتالط
عرضی محاسبهشده و معادله رادرفورد ( .))Rutherford., 1994برای
مثال در حالت شاهد طول اختالط کامل  91/4متر است درحالیکه باا
ایجاد صفحات مستغرق این طول به  51/2متر کاهش مییاباد .پا
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هر چه ضریب اختالط عرضی ( )ezافازایش یاباد طاول اخاتالط کام
میشود .پ طول اختالط کامل  7تایی کمتر از  5تایی 9 ،تاایی و 3
تایی است.
مقایسه با سایر تحقیقات

درﻧهایت ﻧتایج حاصل از این تحقیق با ﻧتایج چند تان از محققاین
در جدول  4گردآوری شد تا تاثیر صفحات مستغرق بررسی شود .رﻧاج

تغییرات  ez/u* hمتناسب با گفته رادرفورد بین  0/26-0/1اسات کاه
داده های این تحقیق در رﻧج خوبی ﻧسبت به رﻧج بهینه قرارگرفتاهاﻧاد
( .)Rutherford., 1994همچنین تغییرات  ez/u* hدر مقابال *u/u
در شکل  9رسم شد .با توجه به این ﻧمودار این برداشت میشاود کاه
ایجاد صفحات مستغرق باعث افزایش تانش برشای و ایجااد سارعت
ثاﻧویه میشود که افزایش سرعت پخشیدگی را به همراه دارد.

الف)مقطع  1بدون حضور سازه

ب)مقطع  1با حضور سازه  7تایی

ج) مقطع  2بدون حضور سازه

د)مقطع  2با حضور سازه  7تایی

ه)مقطع  3بدون حضور سازه

و)مقطع  3با حضور سازه  7تایی

ح)مقطع  4بدون حضور سازه

ط)مقطع  4با حضور سازه  7تایی

شکل  -6خطوط کنتور توزیع غلظت در مقاطع پاییندست محل تزریق ردیاب

بررسي تاثير تعداد صفحات مستغرق بر ضرایب اختالط عرضي در کانال مستطيلي
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واریانس غلظت (سانتي متر مربع)

n=0
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فاصله طولي (سانتي متر)
شکل  -7واریانس توزیع غلظت در همه حاالت ()Q=24 lit/s
جدول  -2ضرایب اختالط عرضی و درصد تغییرات آنها
دبی  24لیتر بر ثانیه
سازه  3تایی
سازه  5تایی
سازه  7تایی
سازه  9تایی

ضریب اختالط عرضی با سازه

ضریب اختالط عرضی شاهد

درصد تغییرات ضریب اختالط عرضی

1/5

1/4

7/1

2/4

1/4

75/7

2/5

1/4

78/5

1/8

1/4

28/5

9

7

5

3

ضریب اختالط عرضي

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

تعداد صفحات مستغرق در عرض
شکل  -8تغییرات ضریب اختالط عرضی با افزایش تعداد صفحات
جدول  -3خالصهای از نتایج آزمایشگاهی طول اختالط

آزمایش شاهد
3تایی
5تایی
7تایی
9تایی

دبی

سرعت()u

سرعت برشی(*)u

شیب واریانس

ضریب اختالط عرضی

*u/u

()lit/s

()cm/s

()cm/s

()cm

()cm2/s

24
24
24
24
24

20
20
20
20
20

1/04
1/045
1/063
1/1
1/08

0/14
0/1499
0/2459
0/2501
0/1798

1/4
1/499
2/459
2/501
1/798

(بدون بعد)
19/23
19/14
18/81
18/18
18/52

طول اختالط کامل
()m

91/4
85/4
52/1
51/2
71/2
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جدول  -4مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج سایر تحقیقات
نام نویسنده
)Engmann (1974
)Okoye (1970

سعادتپور و همکاران()1387
 3صفحهای
5صفحهای
 7صفحهای
 9صفحهای

سرعت متوسط جریان()u

سرعت برشی(*)u

*u/u

ez/(u*) .h

)(cm/s

)(cm/s

19/66
25/9
33/2
20
20
20
20

1/57
4/81
3/24
1/05
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شکل  -9مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج سایر محققین

همانطاور کاه از شاکل  9پیداسات ﻧتاایج آزماایشهاای  5و 7
صفحهای بسیار ﻧزدیک به ﻧتایج اﻧگمان است ) . (Engmann, 1974که
این دو حالت بهعنوان موثرترین حاالت در این مطالعه بهحساب آمدﻧد.

نتیجهگیری
ایاان تحقیااق ﻧشااان داد کااه وجااود صاافحات مسااتغرق افاازایش
پخشیدگی و یکنواختی غلظت ماده ردیاب در طول کاﻧال را باههماراه
دارد.
همچنین باعث افزایش شیبخط واریاﻧ غلظت ﻧسبت به حالات
شاهد و به دﻧبال آن افازایش ضاریب اخاتالط عرضای تاا  1/8برابار
میشود که دلیل آن ایجاد جریانهای ثاﻧویه و بهتبع آن ایجاد گردابه-
های چرخشی حاصل از وجود صفحات است.
در یک دبی ثابت با متغیر قرار دادن تعاداد صافحات مساتغرق در
عرض این ﻧتیجه حاصل شد که تعداد  7تایی از این سازه متناسب باا
شرایط آزمایشگاهی این تحقیق (یعنی ثابت ﻧگهداشتن عمق ،طاول و
عرض فلوم) باالترین تاثیر را روی ضریب اختالط عرضای دارد و بعاد
از آن به ترتیب  5تایی 9 ،تایی و  3تایی تاثیر بسزایی داشتند.

وجود این صفحات باعث کاهش طاول اخاتالط کامال مایشاود
(طول اختالط کامل  7تایی کمتر از  5تایی 9 ،تایی و  3تایی است)
و در ﻧهایت میتوان گفت ایجاد ایان صافحات در مسایر جریاان
تاثیر مثبتی روی اختالط عرضی میگذارد و حتی باعاث افازایش 78
درصدی ضریب اختالط عرضی شده است .که ایان ﻧتیجاه باا ﻧتاایج
تحقیق شارما و احمد کاه بار روی صافحات مساتغرق اﻧجاامگرفات،
همخواﻧی دارد و ﻧتیجاه مطلاوبی باهحسااب مایآیاد (sharma and
).ahmad., 2012

تشکر و قدردانی
این تحقیق با حمایت مالی از محل پژوهاﻧاه ﻧویسانده دوم اﻧجاام
شده است که بدین وسیله از معاوﻧت پژوهشی داﻧشگاه شاهید چماران
اهواز قدرداﻧی میشود.
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Abstract
One of the characteristics of the open channel in controlling of the pollutants are the dispersion coefficients.
These coefficients are the main factor for diluting and increasing the exchange of pollutants with flow which in
general reduces the mixing length. To increase the transverse coefficient and so reducing the mixing length many
techniques have been applied and in this study the submerged vanes are used with variable numbers in flume
widths.Tests are carried out at a glass wall rectangular channel with length 0f 15 m, 80 cm wide and 80 cm in
Height in 5 different scenarios of without submerged vanes and with vanes in different number (3, 5, 7 and 9
vanes) and constant flow condition. The sodium chloride was injected in the channel center in constant discharge
as tracer. The electric conductivity of the flow was measured by special instrument at four cross sections
downstream of the vanes and the results are compared. The results show that generally the vanes are distribute
the tracer across the section in a shorter length and the scenario with 7 vanes are more effective in which the
transverse coefficient are 1.8 times with the case of no vanes.
Keywords: Mixing length, Submerged vanes, Transverse mixing coefficient
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