
 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 1

 بررسی تاثیر تغییرات عمق بر ضریب اختالط عرضی در کانال مستقیم مستطیلی  
  

 

 

 2محمود شفاعی بجستان، 1الهام یباره پور

  های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب داشگاه شهید چمران دانشجوی دکتری گروه سازه -1

 انهای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمر استاد گروه سازه -2

 

e.yabarepoor14@gmail.com  

 
 خالصه

ها  اند لذا بررسی فرایندهای اختالط و عوامل مهم تاثیر گذار بر آن ها بوده ها همیشه پذیرنده فاضالب ناشی از فعالیت انسان با توجه به این که رودخانه

الط، در این مطالعه هدف بررسی اثر عمق و نسبت بی بعد عرض باشد. بنابراین با توجه به اهمیت فرایند اخت ها امری الزم و ضروری می در رودخانه

متر انجام شد. در تمام  10سانتیمتر و طول  80هایی در یک فلوم به عرض  باشد که به این منظور آزمایش به عمق جریان بر ضریب اختالط عرضی می

گردید. پس از حصول جریان توسعه  دست کنترل می دریچه پایینسانتیمتر توسط  18تا  10ها جریان به صورت یکنواخت و عمق جریان بین  آزمایش

متری از ورودی فلوم، از یک مخزن حاوی محلول رقیق شده نمک با غلظت معلوم به عنوان سیستم تزریق ماده  5/2یافته در فلوم، در ترازی به فاصله 

گیری شد. نتایج نشان داد که با  نقطه به طور همزمان اندازه 49سنج در چهار مقطع در حدود  ها توسط دستگاه شوری شد. غلظت ردیاب استفاده 

افزایش عمق باعث  ،که عرض ثابت بود کند. همچنین با توجه به این بعد اختالط عرضی افزایش پیدا می افزایش نسبت عرض به عمق ضریب بی

 شود. های ثانویه می کاهش ضریب اختالط عرضی به دلیل کاهش انتقال از طریق جریان

 

 . اختالط عرضی ، نسبت عرض به عمق، جریان ثانویه،سرعت برشیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 شهری های فاضالب و صنعتی نواحی کشاورزی، های زمین آب هرز تخلیه برای ها زهکش ترین بها کم به دلیل اینکه ها رودخانه

و رقیق سازی آالینده ها به منظور بازیابی و استفاده مجدد از همواره در معرض الودگی هستند. لذا بررسی فرایندهای اختالط  هستند

 به آلودگی، عرضی انتشار فرآیند طولی، انتشار پدیده از پس اختالط، فرآیندهای بینهای الوده شده ضروری گردیده است.  آب

 نتیجه در ،ندارد وجود شخصم صورت به عرضی سرعت پروفیلو به دلیل اینکه  دارد خاصی تیاهم پارامتر رگذارترینیتأث عنوان

 شده انجام منظور این به صحرایی های آزمایش زیادی تعداد. آورد روی صحرایی و آزمایشگاهی های داده به باید آن تعیین برای

 شده بررسی غیره و فرود عدد ،عرض به عمق نسبت رینولدز، عدد عمق، مانند پارامترهایی به را ضریب این وابستگی و است

( اشاره کرد. در این مطالعه عوامل مختلف موثر بر ضریب 1984ی توان به مطالعه انجام شده توسط وبل و استچازمن)که م .است

(، مایلر و 1972(، هالی)1970اختالط عرضی در یک کانال مستطیلی با بستر صاف و زبر پرداختند. همچنین محققانی چون اکیو)

نسبت بدون بعد عرض به عمق جریان بر ضریب بدون بعد اختالط عرضی پرداختند. ( به بررسی اثر 1970( و پریچ)1974ریچارسون )

نتایج آنها نشان داد که با افزایش نسبت عرض به عمق جریان، ضریب بدون بعد اختالط عرضی روند افزایشی داشته است. در این 

ه است. زیرا این دو محقق برای بدست آوردن نسبت ( روند عکس با نتایج دیگر محققین داشت1977میان نتایج مطالعه لو و کریشناپان)

سانتیمتر در نظر گرفته بودند که باعث تاثیر نیروی کشش سطحی بر روند 27/1عرض به عمق  باالی بیست، عمق جریان را حدود 

ق مختلف بر روی ( نیز به بررسی اثر نسبت عرض به عمق بر روی دو عم1394ها داشته است. همچنین خداشناس و همکاران) نتایج آن

یابد. در این  بعد اختالط عرضی کاهش می ها نشان داد که با افزایش نسبت عرض به عمق، ضریب بی بستر تلماسه پرداختند. نتایج آن

مطالعه هدف اصلی این است که اثر نسبت عرض به عمق را که یکی از پارامترهای مهم تاثیر گذار بر ضریب اختالط عرضی هست و 

 مشخصی برای آن تعیین نشده است مورد بررسی قرار گیرد.هنوز رابطه 
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 آنالیز ابعادی .2
 

، سرعت برشی w، عرض کانال hبا توجه به این که عوامل مهم تاثیر گذار بر ضریب اختال عرضی در یک کانال باز مستطیلی عبارت است از عمق جریان

u* ،سرعت متوسط جریانu  لزجت دینامیکی ،µ وρ باشند. لذا با انتخاب  می دانسیته جریانu*  ،ρ  وh  برای  1به عنوان متغیرهای تکراری ، رابطه

 آید. ضریب بی بعد اختالط عرضی بدست می

(1) 

 

 

توان از اثر عدد رینولدز چشم پوشی کرد. بنابراین اعداد بی بعد موثر بر ضریب بی بعد اختالط  باشد، می از آنجا که شرایط جریان کامال آشفته می

 باشند.   می 2ضی به صورت رابطه عر

 (2) 

 

 

 

 ها مواد و روش .3
 

های تحقیق مورد نظر از فلوم موجود در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران  برای انجام آزمایش

از طریق مخزن هد ثابت به ابتدای فلوم وارد .متر استفاده گردید. جریان آب 8. متر و 8متر،  10اهواز با طول، عرض و ارتفاع به ترتیب 

شد.  شد و پس از عبور از توری های مشبک که برای آرام کردن جریان تعبیه شده بود، جریان یکنواختی در فلوم برقرار می می

تری م 2.5محلول آب و نمک بعنوان ردیاب از مخزن باالدست از طریق پمپ اکواریوم کوچک به مرکز مقطع جریان در فاصله 

( ، نصب شده 1شد. در پایین دست نیز با استفاده از دستگاه شوری سنج که در چهار مقطع مشخص شده)شکل ورودی تزریق می

نقطه از هر مقطع اندازه  49است، غلظت آب اندازه گیری شده است و با تفاضل غلظت آب قبل و بعد از تزریق میزان غلظت در 

ر مقطع و رسم شیب خط ورایانس غلظت در برابر فاصله از محل تزریق ردیاب، ضریب گیری شد. پس از محاسبه واریانس در ه

 محاسبه شد. 3اختالط عرضی از فرمول 

 
(3) 

 

 
 سنج نمایی از فلوم و دستگاه شوری -1شکل
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سانتیمتر و  10با توجه به این که در این تحقیق هدف بررسی اثر تغییرات عمق بر ضریب اختالط عرضی است، لذا عمق جریان بین 

. متر بر ثانیه بود. برای محاسبه سرعت برشی نیز از 2سانتیمتر متغیر و سرعت متوسط جریان به میزان ثابت 18

 استفاده شد: 4فرمول 

 (4) 

 شتاب ثقل است. gشیب سطح آب و   sشعاع هیدرولیکی،  Rکه  
 

 

 نتایج و بحث .4
 

 

بعد اختالط عرضی محاسبه شد که نتایج آن به شرح  برشی و ضریب بیپس از انجام آزمایشات ضریب اختالط عرضی، سرعت 

 باشد. می 1جدول 

 

 نتایج محاسبات اثر تغییرات عمق بر ضریب اختالط عرضی -1جدول
ez/hu*  ez 

(cm2/s)  
w/h h(cm)  

 u* 

cm/s)) 

21/0  2 8 10 88/0  

14/0  6/1  67/6  12 95/0  

089/0  4/1  33/5  15 045/1  

029/0  65/0  4 18 21/1  

 

شود. زیرا با  دهد که در سرعت و عرض ثابت فلوم ، افزایش عمق جریان باعث کاهش ضریب اختالط عرضی می نشان می 2شکل

وجود اینکه افزایش عمق جریان، باعث افزایش سرعت برشی و افزایش ابعاد تالطم شده است، اما افزایش این بعد جریان باعث 

رسد عامل کاهش شدت  شود و به نظر می م تاثیر گذار بر ضریب اختالط عرضی است ، میکاهش شدت تالطم که از عوامل مه

 باشد.  تالطم نسبت به عامل افزایش بعد تالطم غالب می
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 تغییرات ضریب اختالط عرضی در برابر عمق جریان -2شکل

 

شود با افزایش نسبت عرض  مشاهده می 3سم شده است. همانطور که در شکل ر 4و  3با توجه به آنالیز ابعادی انجام شده، دو شکل

شود که با افزایش نسبت سرعت  نیز مشاهده می 4بعد اختالط عرضی افزایش پیدا کرده است. این روند در شکل  به عمق ضریب بی

عرضی برای مسیرهای مستقیم بسیار  بعد اختالط بعد اختالط عرضی افزایش یافته است. ضریب بی جریان به سرعت برشی ضریب بی

شود، در  باشد. همانطور که در دو شکل مشاهده می متغیر می 26/0تا  1/0( این ضریب بین 1994متغیر بوده که طبق گفته رادرفورد)

 متغیر بوده است. 21/0تا  029/0بعد اختالط عرضی بین  این مطالعه ضریب بی
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 یرات ضریب اختالط عرضی در برابر نسبت عرض به عمق جریانتغی -3شکل
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 تغییرات ضریب اختالط عرضی در برابر نسبت سرعت متوسط جریان  به سرعت برشی -4شکل

 

 و شده آوری رس جمعدست قابل منابع از موجود های داده محققین، نتایج سایر با تحقیق این از آمده دست به نتایج مقایسه جهت

همانطور که در  است. شده ارائه صورت بی بعد به 5شکل  در مطالعه این های آزمایش از تمامی آمده دست به نتایج همراه به

دهد. با  ( را نشان می(*ez/hu( جریان و محور قائم نسبت بی بعد w/hشکل مشخص است، محور افقی نسبت بی بعد عرض به عمق)

بعد عرض به عمق  بعد اختالط عرضی را نسبت به افزایش ضریب بی توان روند افزایش نسبت بی این شکل تقریبا میهای  توجه به داده

( مقادیر بیشتری را نشان 1974های مطالعه مایلر و ریچاردسون) های این مطالعه نسبت به داده که داده را نتیجه گرفت. همچنین دلیل این

و ریچاردسون از بلوک هایی استفاده شده است که باعث افزایش سرعت برشی شده است و همین داده این است که در مطالعه مایلر 

بعد اختالط عرضی نسبت به مطالعه حاضر شده است. نکته دیگری که از مقایسه این مطالعه با سایر  عامل باعث کمتر شدن ضریب بی

ه هم، در صورتی که شرایط زبری و سرعت برشی مشابه های نزدیک ب توان دریافت این است در نسبت عرض به عمق محققان می

 آید.  می  بعد اختالط عرضی نیز تقریبا یکسان بدست باشد مقادیر ضریب بی
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 مقایسه نتایج این مطالعه با مطالعات دیگران -5شکل
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 نتیجه گیری

مق را تغییر داده تا اثر تغییرات عمق بر ضریب اختالط عرضی مشاهده در این مطالعه با ثابت نگه داشتن سرعت و عرض جریان ، ع

شود که نتایج نشان داد با افزایش نسبت عرض به عمق جریان ضریب اختالط عرضی افزایش پیدا کرده است. همچنین ضریب بی بعد 

به سرعت برشی روند افزایشی اختالط عرضی با افزایش هر دو نسبت بی بعد عرض به عمق جریان و نسبت سرعت متوسط جریان 

 بدست آمد. 21/0تا  029/0داشته است و این ضریب در محدوده 
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