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تعيين ضريب پخش طولي با اجرای آزمايشهای رديابي
3

مهدی محمدی قلعهني ،1کيومرث ابراهيمي ،*2محمدحسين اميد
 .1دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهران
 .3استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت  -1394/3/2 :تاريخ تصويب )1394/5/18 :

چکيده
تاکنون سه رويکرد شامل آزمايشهای رديابی ،انتگرالگیری از پروفیل سرعت و کاربرد رابطههای تجربی به عنوان
روشهای متداول به منظور برآورد ضريب پخش طولی در رودخانهها و انهار به کار رفته است .در مقالة حاضر معادلة
جديد ضريب پخش طولی بر مبنای دادههای برداشتشده از آزمايشهای رديابی با استفاده از ردياب نمک و کاربرد دو
گروه مختلف از روابط بنیادی تجربی اين ضريب تعیین و ارزيابی شده است .برای اين منظور طولی معادل  500متر از
کانال بتنی برای اجرای آزمايشهای رديابی ،در سه طول اختالط متفاوت برابر با  75 ،45و  100متر ،در بهمنماه 1393
بهکار برده شد .نتايج نشان میدهد که اختالف بین میانگین ،واريانس و غلظت ماکزيمم بین دادههای اندازهگیریشده و
برآوردشده با استفاده از بهترين رابطة تجربی موجود به ترتیب  6 ،79و  99و در رابطة استخراجی از مقالة حاضر -1 ،66
و  44میلیگرم بر لیتر است.
کليدواژگان :رابطة تجربی ،ردياب ،طول اختالط ،مشخصههای هیدرولیکی.
*\
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مقدمه

1

تخمین دقیق ضريب پخش طولی ( )DLدر رودخانه در مسائل
مهندسی رودخانه ،محیط زيست ،طراحی آبگیرها و دلتاها و
ارزيابی خطر رهاسازی آاليندههای خطرناک به درون رودخانه
اهمیت ويژهای دارد .بررسی دقیق تغییرات غلظت آاليندهها در
رودخانههای طبیعی با استفاده از مدلهای يکبعدی نیازمند
انتخاب ضريب پخش طولی مناسب است .اهمیت ضريب پخش
طولی در فرايند اختالط در مدلهای کیفیت آب بسیار زياد
است ،بهطوریکه اکثر مدلهای کیفی معتبر برای پخش آلودگی
حاوی زيربرنامهای بهمنظور تعیین ضريب پخش طولی است.
ضريب پخش طولی تحت تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و
هندسی رودخانه قراردارد .در نتیجه ،مقادير اين ضريب در
رودخانهها تغییرات زيادی دارد .تاکنون سه روش انتگرالگیری،
اندازهگیریهای رديابی و رابطههای تجربی به طور گستردهای
برای برآورد ضريب پخش طولی به کار رفته است ( Zeng and
 .)Huai, 2014رابطة  ،1انتگرال سهگانهای در برآورد ضريب
پخش طولی است (.)Fischer, 1967

* نويسندة مسئولEbrahimiK@ut.ac.ir :
1. Longitudinal dispersion coefficient
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در رابطة  A ،1مساحت مقطع عرضی B ،عرض رودخانه،
عمق جريان در هر نقطة دلخواه u   u  U ،انحراف سرعت
طولی موضعی  uاز میانگین سرعت مقطع عرضی  y ،Uمختصات
h

در جهت عرضی و   tضريب اختالط عرضی موضعی 2است .از
طرف ديگر آزمايشهای رديابی روش نسبتاً دقیقی برای برآورد
ضريب پخش طولی است که برای مطالعة مشخصات پخش
طولی به تأيید رسیده است .برای مثال ،هنگامی که مشخصات
منحنی غلظت زمانی بهدست آمد ،روشهای آماری مانند آنالیز
لحظهای 3و آنالیز چتوين 4برای برآورد ضريب پخش طولی
استفاده شد (Chatwin, 1980; Guymer, 1998; Zhang et al.,
).2006
اولین بار در سال  1954با انجام آزمايش جريان در
لولهها رابطهای بر مبنای مدلهای گوسی برای تغییرات غلظت
نسبت به طول ارائه شد ( .)Taylor, 1954در ادامه ،نتايج
تحقیقات ساير محققان نشان داد که برخالف فرض تیلور ،مدل
تغییرات غلظت نسبت به طول گوسی نیست (;Day Day, 1975
2. Local transverse mixing coefficient
3. Moment analysis
4. Chatwin’s analysis
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; .)and Wood, 1976; Nordin and Troutman, 1980روش
رونديابی را  )1968( Fischerبرای تعیین ضريب پخش طولی با
استفاده از دادههای رديابی پیشنهاد کرد و تاکنون استفادههای
زيادی از اين روش شده است .اين روش بر فرض تقريب
ابريخی 1و نیازمند يکپارچهسازی عددی انتگرال پیچیدهای
است .در ادامه ،محققان روشی را برای تعیین ضريب پخش
طولی با استفاده از دادههای رديابی پیشنهاد کردند ( Singh and
 .)Beck, 2003ايشان در اين روش حل نسبتاً دقیقی را برای
رابطة انتقال -پخش 2در حالت يکبعدی ارائه دادند .بر اساس
نتايج ايشان اين روش ،خطای تقريب فیشر و خطای حل عددی
را ندارد .همچنین ،در ادامه محققان ديگری با استفاده از
دادههای رديابی و پارامترهای هیدرولیکی جريان ضريب پخش
طولی را در دو رودخانه در اسپانیا برآورد کردند ( Palancar et
 .)al., 2003نتايج تحقیق ايشان حاکی از دقیقتربودن دو روش
ذکرشده نسبت به روشهای ديگر در تخمین ضريب پخش
طولی بود.
از آنجا که انجام آزمايشهای رديابی در تحقیقات
مهندسی وقتگیر و پرزحمت است ،استفاده از رابطههای تجربی
با پارامترهای هیدرولیکی و هندسی ترجیح داده میشود که
بهراحتی از مدلهای عددی يا اندازهگیریهای میدانی محاسبه
میشود .تاکنون رابطههای تجربی زيادی برای برآورد ضريب
پخش طولی ارائه شده است .يکی از اولین رابطههای تجربی
بهمنظور تخمین ضريب پخش طولی را Leopold and
 )1953( Maddockارائه کردند .ايشان با استفاده از رابطة
انتقال -پخش ،ضريب پخش طولی را مقداری از فرايند طولی
يکبعدی محاسبه کردند .در جريان کانالهای روباز اولین تحلیل
ضريب پخش طولی را  )1959( Elderانجام داد .ايشان با فرض
اينکه ضريب پخش برای انتقال مومنتم و انتقال جرم در جهت
عمودی يکسان است ،برای جريان يکنواخت با مرز بینهايت
(کانال عريض) و فرض توزيع لگاريتمی سرعت رابطهای برای
تخمین ضريب پخش طولی ارائه دادند.
بر اساس يافتههای  Fischerو همکاران ( )2013ديگر
محققان نشان دادند که در مرحلة اولیة 3ورود آلودگی به جريان،
انتقال 4بهوسیلة جابهجايی 5به توزيع سرعت جريان بستگی دارد
و جابهجايی و پخش 6در تعادل نیست .در نتیجه ،آنالیز تیلور
کاربرد ندارد .همچنین ،در مرحلة اولیة ورود آلودگی به جريان،
1. Frozen-cloud approximation
)2. Advection-Dispersion Equation (ADE
3. Initial period
4. Transport
5. Advection
6. Diffusion

بهدلیل اينکه توزيع سرعت پارامترهای مؤثر در فرايند اختالط
کامل ،غالب است ،توزيع طولی متوسط غلظت در مقطع عرضی
بسیار چولگی دارد .همچنین ،ثابت شد که واريانس توزيع غلظت
طولی با زمان افزايش غیرخطی دارد .ايشان با اين استدالل
رابطه ای برای تخمین ضريب پخش طولی ارائه کردند .پس از
آنکه فیشر رابطة  1را برای برآورد ضريب پخش طولی پیشنهاد
کرد ،محققان زيادی (; Etemad-Shahidi Deng et al., 2001
;and Taghipour, 2012; Kashefipour and Falconer, 2002
 )Sahay and Dutta, 2009; Seo and Cheong, 1998به توسعة

رابطههای تجربی بهمنظور تخمین ضريب پخش طولی پرداختند
(همچنین ،ر.ک.))Ahmad, 2013( .
با توجه به اينکه هر يک از مدلهای محققان گذشته در
شرايط آزمايشگاهی خاص و با استفاده از دادههای آن آزمايشها
توسعه داده شده است ،مهمترين محدوديت اين روابط
مناسببودن آنها ،تنها برای کاربرد در شرايطی مشابه به روش
کار استخراجی مدل مربوط است .به اين ترتیب ،استخراج
رابطهای منطبق با شرايط آزمايشگاهی در هر تحقیق ضروری
است.
هدف اصلی از مقالة حاضر تعیین رابطهای برای برآورد
ضريب پخش طولی بر اساس دادههای میدانی رديابی در کانالی
بتنی است .در اين راستا ،از دو رويکرد متفاوت شامل کاربرد
دادههای رديابی اندازهگیریشده و بر مبنای مشخصههای
هیدرولیکی جريان استفاده شده است.

مواد و روشها
روابط تجربي برآورد ضريب پخش طولي

مقدار ضريب پخش طولی ( )DLمحاسبهشده با استفاده از روش
رديابی نمايندهای از تمام مقاطعی است که ردياب در آن پخش
و نمونهبرداری از آن انجام گرفته است .رابطههای تجربی
مختلفی برای محاسبة ضريب پخش طولی با استفاده از اطالعات
بهدست آمده از آزمايشهای رديابی توسعه داده شده است .در
اين روش از نمونهبرداری در فاصلهای برابر  xاز نقطة رهاسازی
ردياب و محاسبة دو زمان  t1و  t2در زمانی استفاده شده که
غلظت ردياب نصف غلظت ماکزيمم خود است .مقدار ضريب
پخش طولی برای سرعت متوسط جريان ( )umبین نقاط ورودی
ردياب و نقطة اندازهگیری با استفاده از رابطة  2محاسبه
میشود .روابط  2تا  6بر مبنای متغیرهای اندازهگیریشده از
آزمايشهای رديابی مقدار ضريب پخش طولی را برآورد میکند
(.)Palancar et al., 2003
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تغییرات اين روش شامل محاسبة  DLبا استفاده از جفت
نقاط متناظر روی منحنی توزيع غلظتی است که از آزمايش
رديابی بهدست آمده است .به عبارت ديگر با استفاده از جفت
مقادير زمانی مانند t1 ،و  ،t2میانگین سرعت جريان ،um ،و فاصلة
 xبین نقطة نمونهبرداری و نقطة ورود ردياب به صورت رابطة 3
است.
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رابطة  3برای بهدستآوردن يک سری از مقادير  DLبا
استفاده از مقادير زمان جفت نقاط مختلف استفاده میشود.
بنابراين ،با استفاده از اين رابطه امکان بهدستآوردن مقدار
میانگین  DLوجود دارد .برای اين منظور ،بهطور معمول حداقل
ده جفت زمان ،ترجیحاً نقاط در محدودة بین  10تا  90درصد
ماکزيمم غلظت استفاده میشود .همچنین ،ساير روشها بر
اساس مدل تیلور شامل محاسبة  DLبا استفاده از ماکزيمم
غلظت منحنی رديابی ،Cmax ،مقدار ردياب ورودی ،M0 ،مساحت
مقطع عرضی ،A ،و میانگین زمان ماندگاری tm ،مطابق رابطة 4
است.
M 02
2
4 t mC max
A2

(رابطة )4

DL 

در ادامة اين تحقیقات روشی بر اساس تغییرات واريانس
توسعه داده شد ) .(Fischer et al., 1979خروجی ضريب پخش
نهايی مرتبط به تغییرات واريانس جبهة ردياب بین نقطة
رهاسازی و نقطة نمونهبرداری (  )  tاست .همچنین ،شامل
میانگین سرعت جريان ( )umو میانگین زمان ماندگاری ردياب
بین نقطة رهاسازی و نقطة نمونهبرداری ( )tmمطابق رابطة 5
است.
2 2
2
1 d  x t u m
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اين روش زمانی استفاده میشود که رفتار جبهة ردياب با
نظرية تیلور ،استقالل از شکل توزيع اولیه ،هماهنگ باشد .با
فرض طول اختالط و نمونهبرداری (تقريبی) در ابتدا و انتهای
مقطع مورد اندازهگیری ،ضريب پخش با استفاده از رابطة 6
محاسبه میشود.
2
2
2
u   t 1
(رابطة )6
DL  m t 2
2 t m 2  t m1

2
2
در رابطة  t m1 ،  t 2 ،  t1 ،6و  t m 2به ترتیب واريانس
و میانگین زمان ماندگاری دو توزيع در دو نقطة نمونهبرداری در
نظر گرفته شده است .در مقالة حاضر ،مقادير ضريب پخش
طولی با استفاده از پنج روش مختلف (رابطههای  2تا )6
محاسبه شده است.
عالوهبر ،رابطههای  2تا  6که در آنها از دادههای رديابی
برای تخمین ضريب پخش طولی استفاده میشود ،رابطههای
تجربی ديگری بر اساس مشخصات هیدرولیکی جريان به منظور
تخمین اين ضريب توسعه داده شده است .رابطة  7مدل کلی
رابطهای تجربی بهمنظور تخمین ضريب پخش طولی است ( Seo
.)and Baek, 2004
c

(رابطة )7

b
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در رابطة  DL ،7ضريب پخش طولی بر حسب مترمربع بر
ثانیه H ،میانگین عمق آب به متر u* ،سرعت برشی آب به متر
بر ثانیه U ،سرعت متوسط آب به متر بر ثانیه B ،عرض سطح
آب به متر و  b ،aو  cضرايب ثابتی است که به شرايط واقعی
رودخانه بستگی دارند.
1
منحنی نظرية رديابی مطابق با فرايند پخش فیک با
فرض يکنواختی عمودی ،مقطع عمودی ثابت و رهاسازی
لحظهای ردياب محاسبه میشود .با لحاظ اين فرضها منحنی
ردياب ( )Cmهر نقطه در فاصلة  xاز نقطة رهاسازی برای
يکسری از مقادير  A ،DLو  M0به صورت رابطة  8محاسبه
میشود (.)Taylor, 1954
  x  u m t 2 
M0
(رابطة  )8
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در رابطة  M0 ،8مقدار ردياب رهاسازیشده در نقطة
رهاسازی ( x=0و  )t=0بر حسب کیلوگرم A ،مساحت مقطع
عرضی جريان (متر مربع) um ،میانگین سرعت جريان در مقطع
عرضی (متر بر ثانیه) DL ،ضريب پخش هیدرولیکی (مترمربع بر
ثانیه) Cm(x,t) ،غلظت ردياب يا محلول (میلیگرم بر مترمکعب)،
 xفاصله از مکان رهاسازی (متر) و  tزمان از لحظة رهاسازی
(ثانیه) است .رابطة  8نشان میدهد که تغییرات غلظت در زمانی
مشخص و در طول جريان از مدل گوسی پیروی میکند ،اما در
مقطعی معین توزيع غلظت در زمان گوسی نیست.
در مقالة حاضر ،بهمنظور تخمین ضريب پخش طولی،
مقايسة آماری بین دو منحنی تغییرات غلظت ،شامل منحنی
1. Fickian diffusion
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محاسباتی (حاصل از رابطة  )8و منحنی اندازهگیریشده از
آزمايشهای رديابی انجام گرفت .همچنین ،ضرايب  b ،aو  cدر
رابطة  ،7با استفاده از زيربرنامة  Solverاز نرمافزار اکسل 2007
به گونهای بهینه شد که کمترين اختالف بین منحنی تغییرات
غلظت اندازهگیریشده و منحنی تغییرات غلظت محاسباتی
وجود داشته باشد.
آزمايشهای رديابي

آزمايشهای رديابی در مقالة حاضر طی دو مرحله شامل
آزمايشهای اولیه و اصلی انجام شد .آزمايشهای اولیه به منظور
دستیابی به مقدار دقیق ردياب مورد نیاز با توجه به پیشنهادهای
مختلف مراجع و طول اختالط مناسب انجام گرفت .پس از

تعیین دقیق نقطة رهاسازی و محلها و زمانهای نمونهبرداری،
آزمايشهای اصلی با سه مقدار متفاوت ردياب و در سه طول
اختالط مختلف انجام شد.
مشخصات کانال

در مقالة حاضر ،تخمین ضريب پخش طولی با انجام آزمايشهای
رديابی در بهمنماه  1393در کانال انتقال آب پرديس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد .طولی برابر  500متر
مستقیم از اين کانال برای تحقیق حاضر در نظر گرفته شد.
بهمنظور اندازهگیری سرعت متوسط جريان آب در کانال از
مولینة مدل  BFMOO2–Valeportاستفاده شد .مشخصات
کانال و جريان آب در جدول  1آمده است.

جدول  .1مشخصات کانال و جريان مورد مطالعه در آزمايشهای رديابي

مشخصات کانال
مشخصات هیدرولیکی جريان
*

*

جنس

شکل

عرض کف

بتنی

ذوزنقهای

2

عمق

عرض فوقانی

سرعت

0/65

3

1

*

ارتفاع
1

*

شیب جداره

شیب کف

ضريب مانینگ

1:1

0/001

0/016

شیب سطح جريان

عدد فرود

0/001

0/396

*

سرعت برشی

دبی

0/08

1/95

واحدهای عرض ،ارتفاع و عمق به متر ،سرعت به متر بر ثانیه و دبی به مترمکعب بر ثانیه است.

مشخصات ردياب مورد استفاده

هر  1مترمکعب دبی کانال در نظر گرفته شد .در جريان مورد
مطالعه با توجه به دبی کانال در زمان انجام آزمايشها که حدود

با توجه به مزيتهای زياد نمک نسبت به ساير رديابها در
آزمايشهای رديابی که ايمنی ،سهولت اندازهگیری غلظت و
قیمت ارزان آن از مهمترين اين مزيتهاست ،از نمک طعام
(کلريد سديم )NaCl ،برای رديابی استفاده شد.
بررسی سوابق مطالعات مرتبط با انجام آزمايشهای

غلظت محلول نمک رهاسازیشده در کانال به منظور جلوگیری

رديابی با استفاده از نمک بیانگر ارتباط مستقیم بین دبی جريان

از ايجاد سمیت برای آبزيان و گیاهان با توجه به پیشنهادهای

و مقدار نمک (کیلوگرم) مورد استفاده است ،بهطوریکه نسبت

ساير محققان برابر  200گرم بر لیتر انتخاب شد .به اين ترتیب،

وزن نمک رهاشده به دبی جريان از  0/5تا  5کیلوگرم به ازای

برای بهحجمرساندن  15 ،10و  20کیلوگرم نمک به غلظت

هر مترمکعب جريان متغیر است (جدول  .)2مقدار  5کیلوگرم

 200گرم بر لیتر ،حجمهای ردياب به ترتیب مساوی با 75 ،50

نمک به ازای هر مترمکعب جريان بر اساس پیشنهاد ساير

و  100لیتر برای طول اختالطهای  75 ،45و  100متر محاسبه

محققان انتخاب شد ( .)Elder et al., 1990از طرفی ،در

و استفاده شد ).(Moore, 2004a; Moore 2004b

آزمايشهای اولیه با رهاسازی  5کیلوگرم به ازای هر مترمکعب
جريان ،نتايج حاکی از تفاوت ناچیز غلظتهای اندازهگیریشده
در مقاطع و زمانهای مخلتف بود .لذا ،برای دستیابی به نتايجی
با قابلیت آنالیز بهتر ،دو مقدار  7/5و  10کیلوگرم نمک به ازای
هر مترمکعب جريان نیز انتخاب شد .در تحقیق حاضر ،با توجه
به نتايج آزمايشهای اولیه ،بهمنظور انتخاب غلظت و حجم
ردياب ،با هدف دستیابی به نتايج واضح و قابل اعتماد ،نسبت
وزن نمک خشک به دبی کانال  7/5 ،5و  10کیلوگرم به ازای

 2مترمکعب بر ثانیه (برابر با  1.95مترمکعب بر ثانیه) بود ،سه
وزن انتخابشده با ضرب در مقدار دبی کانال ( 2مترمکعب بر
ثانیه) به ترتیب  15 ،10و  20کیلوگرم محاسبه شد (جدول .)2

طول اختالط کامل

فاصلة بین نقطة ورودی ردياب و نقطة اندازهگیری غلظت ردياب
حداقل بايد برابر با طول اختالط کامل ( )Lmباشد .اين طول
حداقل فاصله برای اختالط کامل نمک با آب رودخانه است.
نتايج تجربی مختلفی در مورد ارتباط طول اختالط با عرض
جريان يا دبی جريان وجود دارد (جدول  .)2در محاسبة طول
اختالط هر يک از محققان از روابط تجربی جدول  2استفاده
کردهاند .در تحقیق حاضر نیز بر اساس اين روابط و با توجه به
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عرض  3متری کانال ،سه طول اختالط  75 ،45و  100متر برای
انجام آزمايشهای رديابی محاسبه و انتخاب شد

نتايج

(Moore,

خصوصيات منحني غلظت ردياب اندازهگيریشده

) .2004a; Moore 2004bبا توجه به اينکه مقدار ردياب رهاشده

خصوصیات منحنی تغییرات غلظت نمک اندازهگیریشده در سه
طول اختالط  75 ،45و  100متری در جدول  3آمده است .با
استفاده از اين خصوصیات و به کمک رابطههای  2تا  ،7ضريب
پخش طولی در کانال مورد مطالعه برآورد شده است.

به طول اختالط بستگی دارد و در طول اختالطهای بلندتر
مقدار ردياب بیشتری بايد در جريان رهاشود ،مطابق جدول ،2
سه مقدار مختلف نمک برای سه طول اختالط مختلف در نظر
گرفته شد.

جدول  .2مقدار ردياب و طول اختالط در آزمايشهای رديابي

طول اختالط

رديف
1
2
3
*

ردياب نمک
*

مرجع

رابطه

طول

)Elder et al, (1990

Lm  15B

)Day (1977

Lm  25B

تحقیق حاضر

Lm  33.3B

45
75
100

*

مرجع

رابطه

وزن

)Elder et al, (1990

M 0  5Q

تحقیق حاضر
تحقیق حاضر

M 0  7.5Q

10
15
20

M 0  10Q

*

حجم

*

غلظت

50
75
100

200
200
200

واحدهای طول ،وزن ،حجم و غلظت به ترتیب متر ،کیلوگرم ،لیتر و گرم بر لیتر
جدول  .3خصوصيات منحنيهای تغييرات غلظت در آزمايشهای رديابي

آزمايش رديابی 1
مقطع

آزمايش رديابی 2

طول اختالط (متر)

نمک (کیلوگرم)

طول اختالط (متر)

نمک (کیلوگرم)

طول اختالط (متر)

نمک (کیلوگرم)

45

10

75

15

100

20

غلظت
ماکزيمم
1
2
3

آزمايش رديابی 3

1414
1066
859

*

زمان
ماکزيمم
45
90
135

**

میانگین
*
غلظت

انحراف
معیار

غلظت
ماکزيمم

زمان
ماکزيمم

میانگین
غلظت

انحراف
معیار

غلظت
ماکزيمم

زمان
ماکزيمم

میانگین
غلظت

انحراف
معیار

538
511
477

404
279
195

1301
1121

75
150
225

492
578
531

331
324
138

1626

100
200
300

498
512
471

426
250
194

727

1018
777

* واحد غلظت میلیگرم بر لیتر ( )ppmو **واحد زمان ثانیه است .زمان ماکزيمم ،زمان ثبت غلظت حداکثر است.
جدول  .4ضريب پخش طولي محاسبهشده با استفاده از دادههای آزمايشهای
رديابي

*

طول اختالط
(متر)

2

45
75
100
میانگین

3/07
2/91
2/86
3/12

شمارة رابطة ضريب پخش طولی
6
5
4
3
3/15
2/52

2/85
3/22

2/26

3/75

2/64

3/27

3/09
3/02
2/82
2/98

2/81
2/71
2/71
2/74

*

میانگین
2/99
2/88
2/98

2/95

واحد ضريب پخش طولی ،مترمربع بر ثانیه

جدول  3نشان میدهد که کمترين غلظت نمک
اندازهگیریشده در بین غلظتهای ماکزيمم در مقطع ،3
آزمايش رديابی  2و برابر با  727میلیگرم بر لیتر ثبت شده
است .همچنین ،بیشترين غلظت در مقطع  ،1آزمايش رديابی 3
و برابر با  1626میلیگرم بر لیتر است .انحراف معیار غلظتها در
هر سه آزمايش مطابق آنچه انتظار میرفت ،با دورشدن از نقطة
رهاسازی نمک (از مقطع  1تا  )3روند کاهشی را نشان میدهد.

مقادير تخمینی ضريب پخش طولی محاسبهشده برای هر سه
طول اختالط  75 ،45و  100متر با استفاده از رابطههای  2تا 6
و با توجه به خصوصیات منحنی تغییرات غلظت ردياب
اندازهگیریشده در جدول  4آمده است.
با توجه به جدول  ،4مقادير ضريب پخش طولی
بهدستآمده از مقادير  2/26تا  3/75مترمربع بر ثانیه متغیر
است و مقدار میانگین کلی اين ضريب برای سه طول اختالط و
پنج رابطة بهکاررفته برابر  2/95مترمربع بر ثانیه بهدست آمده
است .جدول  4نشان میدهد که با زيادشدن طول اختالط مقدار
ضريب پخش طولی برآوردشده در رابطههای  5 ،3 ،2و  6کاهش
میيابد .دلیل کمشدن ضريب پخش طولی برآوردشده با
زيادشدن طول اختالط ،بیشترشدن اختالف بین زمانها و
واريانسها در دو منحنی تغییرات غلظت نمک اندازهگیریشدة
مقاطع نمونهبرداری است .در رابطة  ،4برخالف ساير رابطهها،
مقدار ضريب پخش طولی برآوردشده با زيادشدن طول اختالط،
افزايش میيابد که دلیل اين امر تفاوت فرم اين رابطه و
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نمک اندازهگیریشده و محاسبهشده با رابطة  8بهدست آورد.
اين ضرايب را طی تحقیقات گذشته ساير محققان نیز برآورد
کردهاند .جدول  ،5مقادير بهینة ضرايب  b ،aو  cرابطة  7را در
تحقیق حاضر و مطالعات گذشته نشان میدهد.

زيادترشدن وزن نمک رهاشده در طولهای اختالط بزرگتر
است.
مقدار بهینة ضريب پخش طولی را میتوان با بهینهکردن
ضرايب  b ،aو  cدر رابطة  7و مقايسة آماری دو منحنی غلظت

جدول  .5مقادير بهينة ضرايب  b ،aو  cرابطة  7در مقالة حاضر و تحقيقات گذشته

رديف مرجع
1
2
3
4
5

a

دادههای رديابی آزمايشگاهی ،رگرسیون
دادههای رديابی رودخانه ،آنالیز ابعادی
دادههای رديابی رودخانه ،رگرسیون
دادههای رديابی رودخانه ،رگرسیون

)Fischer (1975
)Liu (1977
)Seo and Cheong (1998
)Sahay and Dutta (2009

تحقیق حاضر
تحقیق حاضر
تحقیق حاضر

طول
اختالط
(متر)

45
75
100

2
2 0/011
2
0/5 0/18
0/62 1/43 5/92
0/96 1/25
2/0
0/453 1/068 3/854
 0/492 1/076 3/973دادههای رديابی کانال ،بهینهسازی
0/501 1/085 4/011

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،مقادير حدود
باال و پايین ضرايب  b ،aو  cدر مطالعات گذشته به ترتیب برابر
] [0/5-2] ،[0/011-5/92و ] [0/62-2برآورد شده است .با
جايگذاری مقادير ضرايب  b ،aو  cجدول  5در رابطة  ،7اين
رابطه برای سه طول اختالط  75 ،45و  100متر در کانال مورد
مطالعه به ترتیب به صورت رابطههای  10 ،9و  11استخراج
میشود.
0/ 453

(رابطة )9

B 
 
H 

1/068

0/ 492

(رابطة)10

B 
 
H 

0/ 501

(رابطة )11

B 
 
H 

b

c

نوع دادهها و روش مورد استفاده

U 
DL
 3 / 854  
* Hu
 u* 

1/076

U 
DL
 3 / 973  
* Hu
 u* 

1/085

U 
DL
 4 / 011  
* Hu
 u* 

با توجه به مقادير بهینة ضرايب  b ،aو  cدر جدول ،5
ضريب پخش طولی برای طول اختالطهای  75 ،45و  100متر
با استفاده از رابطههای  10 ،9و  11به ترتیب برابر 3/71 ،3/22
و  3/88مترمربع بر ثانیه بهدست میآيد .با توجه به اينکه نتايج
حاکی از دقت بیشتر رابطة  3از بین پنج رابطة تجربی مورد
بررسی است ،نتايج حاصل از اين رابطه بهترين رابطة تجربی با
روابط توسعه دادهشده در مقالة حاضر مورد مقايسه قرارگرفته
است .بدين منظور اختالف بین چهار پارامتر آماری میانگین،
واريانس ،غلظت ماکزيمم و زمان غلظت ماکزيمم بین

منحنیهای نظرية حاصل از روابط  10 ،9 ،3و  11و منحنی
غلظت اندازهگیریشده در آزمايشهای رديابی در جدول  6آمده
است.
نتايج جدول  6حاکی از اختالف کمتر رابطههای  9تا 11
در مقادير غلظت نمک در منحنیهای نظری و اندازهگیریشده
نسبت به رابطة  3است .برای مثال ،کمترين اختالف بین
میانگین غلظت ردياب اندازهگیریشده و نظری در طول اختالط
 45متر و در مقطع  3با استفاده از رابطة  9و برابر  66میلیگرم
بر لیتر بهدست آمده است .همچنین ،کمترين مقدار اختالف بین
واريانس غلظتهای نظری و اندازهگیریشده در طول اختالط
 100متر و در مقطع  3با استفاده از رابطة  11و برابر  1محاسبه
شده است .حداقل اختالف بین غلظت ماکزيمم در منحنیهای
نظری و اندازهگیریشده در طول اختالط  75متر و در مقطع 3
برابر  44میلیگرم بر لیتر با استفاده از رابطة  10بهدست آمده
است .تفاوت بین زمان غلظت ماکزيمم در منحنیهای نظری و
اندازهگیریشده حاکی از عدم تفاوت در بین رابطههای ،9 ،3
10و 11است .تمام اين روابط زمان غلظت ماکزيمم را قبل از
زمان واقعی محاسبه میکند .منحنیهای اندازهگیریشده و
محاسبهشدة غلظت ردياب در طول اختالط  45متر با استفاده از
رابطههای  3و  9و روابط مندرج در جدول  ،5در شکل  1نشان
داده شده است.
با توجه به شکل  ،1منحنیهای غلظت نمک
اندازهگیریشده در طول اختالط  45متر ،به ترتیب در مقاطع ،1
 2و  3با کاهش غلظت ماکزيمم و افزايش واريانس غلظتها
همراه بوده است .مقادير غلظت ردياب برآوردی با استفاده از
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روابط  3و  9و ) Liu (1977اختالف کمی با هم دارد .همچنین،
دو رابطة ) Seo and Cheong (1998و Sahay and Dutta
) (2009برآورد مناسبی از منحنی غلظت ردياب در سه مقطع
اندازهگیری نداشته است .منحنیهای اندازهگیریشده و
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محاسبهشدة غلظت ردياب در طول اختالط  75متر با استفاده از
روابط  3و  10و روابط مندرج در جدول  ،5در شکل  2نشان
داده شده است.

جدول  .6اختالف پارامترهای آماری بين منحنيهای نظری و اندازهگيریشده

پارامتر آماری

شمارة رابطه

()3

شماره مقطع

1

**

( )10( ،)9و ()11
2

3

1

میانگین غلظت

257 45
طول
419 75
اختالط
505 100

105
125
246

79
109
221

**89 240
106
396
242
499

واريانس غلظت

-29 45
طول
91 75
اختالط
28 100

-67
-67
73

-7
74
6

-64
44
15

-243 -141 -186 -169 45
طول
45
99 -107 140 75
غلظت ماکزيمم
اختالط
-118 108
66 -92 100
زمان ماکزيمم

-5 45
طول
-10 75
اختالط
-10 100

-10
-15
-20

-15
-25
-30

-5
-10
-10

2

3

*66
93
215

-27 -92
47 -101
*-1
64
-183 -238
44 -176
93
48
-10
-15
-20

-15
-25
-30

*اعداد مثبت نشاندهندة بیشبرآورد و اعداد منفی نشاندهندة کم برآورد است.
**روابط  10 ،9و  11به ترتیب برای طول اختالطهای  75 ،45و  100استفاده شده است.

شکل  .1غلظتهای نمک اندازهگيریشده و محاسباتي (طول اختالط  45متر)

شکل  .2غلظتهای نمک اندازهگيریشده و محاسباتي (طول اختالط  75متر)

در شکل  2نیز رابطة  10مقادير غلظت نمک را در مقاطع
 2 ،1و  3کمتر از رابطة  3بهدست آورده است .همچنین،
زمانهای وقوع غلظت ماکزيمم در تمام روابط همواره قبل از
زمان واقعی آن برآورد شده است که اين مورد در هر سه طول
اختالط يکسان است .روابط  3و ) Liu (1977برآورد مشابهی از
غلظت ردياب در هر سه مقطع اندازهگیری نشان میدهد .رابطة
) Fischer (1975مقادير غلظت ردياب را بیشتر از مقادير
اندازهگیری برآورد کرده است .همچنین ،با توجه به شکل 2
مقدار غلظت ماکزيمم محاسبهشده با استفاده از روابط  3و 10

در مقطع  1بیش از مقدار اندازهگیریشده برآورد شده است.
منحنیهای اندازهگیریشده و محاسبهشدة غلظت ردياب در
طول اختالط  100متر با استفاده از روابط  3و  11و روابط
مندرج در جدول  ،5در شکل  3نشان داده شده است.
با توجه به شکل  ،3مقادير غلظت ماکزيمم محاسبهشده
با استفاده از رابطة  11در مقاطع  2و  3بیش از مقادير
اندازهگیری محاسبه شده است ،درحالیکه در مقطع  1مقدار
غلظت ماکزيمم برآوردی کمتر از اندازهگیریشده است.
همچنین ،واريانس منحنیهای اندازهگیریشده همواره کمتر از
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شکل  .3غلظتهای نمک اندازهگيریشده و محاسباتي (طول اختالط  100متر)
جدول  .7مقادير پارامترهای آماری روابط مختلف برآورد ضريب پخش طولي

پارامتر

ضريب همبستگی ()R

مجذور میانگین مربعات خطا ()RMSE

رابطه
طول

تحقیق
حاضر

رابطة 3

Fischer
)(1975

Liu
)(1977

Seo and
Cheong
)(1998

Sahay and
)Dutta (2009

تحقیق
حاضر

رابطة 3

Fischer
)(1975

Liu
)(1977

Seo and
Cheong
)(1998

Sahay and
)Dutta (2009

45

62

63

71

61

54

53

0/33

0/35

75

57

56

68

56

0/26

100

60

61

80

45

0/25

0/25

0/30

0/28

0/03
0/09

0/11

65

39
39

41

0/18

0/20

0/42
0/29

0/37

0/11

0/19

مقادير واريانس محاسباتی است .در جدول  ،7نتايج حاصل از
روابط مختلف با استفاده از دو پارامتر آماری مجذور میانگین
مربعات خطا 1و ضريب همبستگی 2جهت مقايسة کمّی نتايج
ارائه شده است.
قبل از ارزيابی اعداد جدول  ،7ذکر اين نکته ضروری است
که دقیقترين رابطه ،رابطهای است که دارای کمترين مقدار
مجذور میانگین مربعات خطا ،همچنین بیشترين مقدار ضريب
همبستگی باشد .برای مثال ،رابطة )Seo and Cheong (1998
کمترين مقدار مجذور میانگین مربعات خطا را دارد39 :
میلیگرم بر لیتر در طولهای اختالط  75و  100متر .اما همین
رابطه و برای همین طولهای اختالط کمترين مقادير ضريب
همبستگی به ترتیب  0/03و  0/09بهدست آورده است .در
نتیجه ،اين رابطه تنها به خاطر خطای کم رابطهای مناسب برای
برآورد ضريب پخش طولی در تحقیق حاضر نیست .همچنین،
جدول  7نشان میدهد که رابطة ) Fischer (1975بیشترين
مقدار ضريب همبستگی را در طول اختالط  45متر و برابر 0/42
بهدست آورده است اما مقدار مجذور میانگین مربعات خطا در
1. Root Mean Square Error
2. Correlation Coefficient

0/17

اين رابطه و برای همین طول اختالط زياد و برابر  71میلیگرم
بر لیتر است .بهطورکلی ،از جدول  7نتیجهگیری میشود که با
در نظر گرفتن هر دو مقدار مجذور میانگین مربعات خطا و
ضريب همبستگی در طولهای اختالط  75 ،45و  100متر به
ترتیب روابط ) ،Liu (1977رابطة  3و رابطة استخراجی در
تحقیق حاضر دارای بیشترين دقت در برآورد ضريب پخش
طولی بودهاند.

بحث و نتيجهگيری
در مقالة حاضر ،به منظور برآورد ضريب پخش طولی مقادير
غلظت ردياب نمک در کانال انتقال آب اندازهگیری شد.
آزمايشهای رديابی در سه طول اختالط  75 ،45و  100متری
و هر کدام در سه مقطع انجام شد .با استفاده از دادههای
آزمايشها رابطهای بهمنظور تخمین ضريب پخش طولی برای
کانال مورد مطالعه توسعه داده شد .مقايسة رابطة استخراجشده
با ساير روابط تجربی حاکی از دقت بیشتر اين رابطه است .رابطة
پیشنهادی مقالة حاضر تخمین دقیقتری از مقدار ضريب پخش
طولی در کانال مورد مطالعه نسبت به ساير معادالت تجربی
دارد .نتايج نشان میدهد که بهطورکلی نمیتوان رابطة خاصی را
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 همچنین ساير روابط تجربی موجود،دبی های مختلف تکرار شود
.برای برآورد ضريب پخش طولی بررسی و ارزيابی شود

سپاسگزاری
تحقیق حاضر با استفاده از امکانات و تجهیزات آزمايشگاهی
. بدينوسیله تشکر و قدردانی میشود.دانشگاه تهران انجام شد

برای برآورد مناسب ضريب پخش طولی در تمام شرايط پیشنهاد
کرد و بهترين راهحل انجام آزمايشهای رديابی منطبق با شرايط
.مورد مطالعه و ارزيابی تمام روابط تجربی موجود است
 بايد توجه داشت که روابط استخراجی محدوديت،همچنین
 پیشنهاد.کاربرد دارد و مناسب برای تمامی شرايط نیست
میشود در ساير تحقیقهای مشابه آزمايشهای رديابی برای
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