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چکیده
، مهمترین عامل مؤثر بر ضریب پراکندگی طولی.ضریب پراکندگی طولی یک عنصر کلیدی در مدلسازی انتقال آالینده در رودخانهها میباشد
 لذا، ضریب پراکندگی طولی تابعی از زمان و مکان بوده، با توجه به متغیربودن پارامترهای هیدرولیکی و هندسی رودخانهها.هیدرودینامیک جریان است
 تعیین اهمیت زمانی و مکانی ضریب پراکندگی طولی در شبیهسازی انتقال آالینده.محاسبه دقیق آن در چنین شرایطی سخت و تقریباً غیرممکن میباشد
 در این پژوهش با استفاده از حل تحلیلی.در رودخانهها موضوع بسیار مهمی است که در پژوهشهای گذشته بهصورت دقیق به آن پرداخته نشده است
 پراکندگی و استخراج معادله مشتق جزیی غلظت نسبت به ضریب پراکندگی تأثیر این ضریب بر دقت نتایج محاسبات توزیع غلظت-معادله جابهجایی
 مدل ارائهشده برای یک رودخانه فرضی با دو الگوی زمانی آالینده ورودی مختلف و همچنین برای یک رودخانه واقعی (رودخانه.بررسی شده است
، کیلومتری از رودخانه کارون05  با اجرای مدل ارائهشده برای بازه.کارون) با تابع شدت آالینده ورودی فرضی و واقعی مورد صحتسنجی قرار گرفت
 نتایج این. درصد است4/8  درصدی ضریب پراکندگی در توزیع غلظت آالینده ایجاد میشود تنها055 بیشترین درصد خطایی که در اثر تغییرات
پژوهش نشان می دهد که برآورد دقیق ضریب پراکندگی طولی تنها در برخی از بازههای زمانی و مکانی رودخانه الزامی بوده و در بیشتر مواقع لزومی
 ارائه یک روش کاربردی به کاربر است که با توجه به، از مهم ترین دستاوردهای این پژوهش.به محاسبه دقیق آن در تمام طول رودخانه نمیباشد
. زمانها و مکانهای حساس به مقدار ضریب پراکندگی طولی به صورت دقیق شناسایی میشود،الگوی زمانی آالینده ورودی
. پراکندگی- معادله جابهجایی، شار جابهجایی، شار پراکندگی، آنالیز حساسیت:کلیدواژهها
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Abstract
Longitudinal dispersion coefficient (LDC) is a key element in pollutant transport modeling in streams. The most important factor affecting dispersion
coefficient is the hydrodynamic flow. Due to the variability of hydraulic and geometrical parameters of rivers, the dispersion coefficient is a function
of time and place, therefore precise calculation in such conditions is difficult and almost impossible. Determining the temporal and spatial importance
of the longitudinal dispersion coefficient in pollutant transport in rivers is an important issue which has not been well-studied so far. In this study, the
effect of this coefficient on the accuracy of concentration distribution results is evaluated. To do so, using analytical solution of the advectiondispersion equation and extraction of partial derivative of the concentration relative to the dispersion coefficient, the subjected sensitivity was
estimated. To validate the proposed method, it is performed for a hypothetical river with two different input pollution time patterns as well as for a real
river (Karun River) with a hypothetical and real input pollution intensity function. By applying the presented model for the 50 km interval of the
Karun river, the highest percentage error caused by 100 percent variation in the dispersion coefficient was only 4.8 percent. The results of this study
show that accurate estimation of dispersion coefficient is necessary only in some time and place ranges of the river and in most cases precise
calculation is not necessary. One of the most important findings of this study is to suggest a practical approach for users that according to the time
pattern of input pollutants, times and places sensitivity to the longitudinal dispersion coefficient could be identified.
Keywords: Advection-Dispersion Equation, Advection Flux, Dispersion Flux, Sensitivity analysis.
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مقدمه

سرنوشت آالیندهها در رودخانه عمدتاً تحت تأثیر

آب بدون شک ارزشمندترین منبع طبیعی در سیاره زمین

ضریب پراکندگی طولی میباشد از طرفی با توجه به

است و منابع آب سطحی بهعنوان مهمترین نوع منابع آب،

شرایط متغیر و پیچیده رودخانهها ،این ضریب دارای

دارای کاربردهای فراوانی در بخشهای مختلف

نوسانات بسیار زیادی است و با کمترین تغییر در شرایط

کشاورزی ،صنعت و مصارف شهری است .متأسفانه گاهی

هیدرولیکی و هندسی رودخانهها تغییر میکند .بنابراین،

فاضالب و پسابهای صنعتی در رودخانهها تخلیه

بهبود تخمین ضریب پراکندگی طولی میتواند مدیریت

میشود و بهدلیل محدودیت توان جذب و خودپاالیی

کیفیت آب رودخانهها را به میزان قابلتوجهی افزایش

رودخانهها ،درصورتیکه روند توسعه و رشد صنایع در

دهد .بهعبارتی ضریب پراکندگی طولی یک عنصر کلیدی در

یک منطقه بدون سازماندهی و برنامهریزیهای الزم باشد،

مدلسازی انتقال آالینده در جریان است ،که بهدلیل وابستگی

در نهایت به عدم تعادل و ناپایداری محیط زیست خواهد

به متغیرهای هیدرولیکی جریان (مانند عمق و سرعت

انجامید و مشکلهای جدّی را در رابطه با سالمت انسان و

متوسط جریان) ،خصوصیات سیال (ویسکوزیته) ،انتقال

محیط زیست بهوجود میآورد .بنابراین انتقال آلودگی در

رسوب (مانند تعلیق) و هندسه رودخانه (مانند شکل مقطع

رودخانه و کنترل آلودهکنندههای آن ،از مهمترین مسائل و

عرضی و انحنای مسیر) ،عدم قطعیت قابلتوجهی در برآورد

مشکالت موجود میباشد .برای درک بهتر عملکرد محیط

آن وجود دارد ( .)24برای برآورد دقیق ضریب پراکندگی

زیست و اثرات فعالیت انسان بر روی آن ،دانشمندان و

طولی از مطالعات میدانی و آزمایشهای ماده ردیاب استفاده

مهندسان ،چهارچوبهایی را برای شرح فرآیندهای

میشود که با توجه به پیچیدگیهای اندازهگیری و هزینهبر و

زیستمحیطی بهکار گرفته و مدلهای ریاضی مربوط به آنها

وقتگیربودن این آزمایشها ( ،)3برخی از پژوهشگران

را بسط دادهاند .براتی و مظاهری ( )0در مطالعه خود مدل

مدلهای تجربی و داده محور را برای تخمین این ضریب در

جدید و جامعی را برای شبیهسازی انتقال آالینده با لحاظ

مدلسازی کیفیت آب ارائه دادند.

نگهداشت موقت و جذب سینتیک در رودخانهها تحت رژیم

روابط تجربی زیادی بهمنظور برآورد ضریب پراکندگی

جریان غیریکنواخت و غیرماندگار ارائه دادند .در پژوهشی

طولی توسط پژوهشگران ارائه شده است .مدلهای

که توسط فکوری و همکاران ( )2انجام شد شبیهسازی

کیفیت آب رودخانه ،معموالً معادله فیشر را برای تعیین

تغییرات زمانی و مکانی شوری آب برای  050کیلومتر از

ضریب پراکندگی طولی در حل معادله جابهجایی-

رودخانه کارون با استفاده از مدل  Mike11انجام شد.

پراکندگی اعمال میکنند .رمضانی و همکاران ( )08موفق

بیان ریاضی انتقال آلودگی در رودخانه بهوسیله معادله

شدند فرمول دقیقتری را با استفاده از مدلسازی عددی

دیفرانسیل جزیی جابهجایی -پراکندگی انجام میشود .معادله

برای تعیین ضریب پراکندگی در رودخانهها معرفی کنند

مذکور یک معادله دیفرانسیل جزیی خطی سهموی است که

مدل توسعهیافته مذکور ،با پیونددادن نرمافزار متلب به

نسبت به زمان و مکان بهترتیب مرتبه اول و دوم میباشد.

اکسل یک بستر کاربر پسند را برای پژوهشرگران فراهم

پاسخ این معادله درک ما را از نحوه پخش و انتقال آلودگی

میکند .در پژوهشهایی که توسط ساهای ( )25صورت

در محیط مورد مطالعه بهبود بخشیده و محاسبه مقدار غلظت

گرفت ،عرض جریان ،عمق جریان ،انحنای جریان،

در نقاط مختلف و زمانهای دلخواه را ممکن میسازد.

سرعت جریان و سرعت برشی بهعنوان پارامترهای
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تأثیرگذار در پیشبینی دقیق ضریب پراکندگی طولی

آب رودخانهها ،براساس پاسخ فرکانسی انجام داد.

معرفی شدند .آنالیز حساسیت و خطا بر روی مدل ارائه

بهطورکلی نتایج نشان داد در جریانها و رودخانههای

شده توسط ساهای نشان داد که انحنای جریان یک

کوهستانی زمانیکه بار آلودگی ورودی متغیر با زمان ،با

ورودی مهم برای پیشبینی دقیق ضریب پراکندگی

دوره تناوب هفت روز یا کمتر باشد ،مقادیر کم پراکندگی

میباشد و هرگونه خطا در اندازهگیری آن منجر به ایجاد

ممکن است حائز اهمیت باشد .محاسبات زنگ و هوایی

خطای قابلتوجهی در برآورد ضریب پراکندگی در

( )20نشان میدهد که در بیشتر معادالت ارائهشده برای

رودخانههای پرپیچ و خم میشود ،این در حالی است که

ضریب پراکندگی ،در شرایطی که نسبت عرض به عمق

در بیشتر معادالت ارائهشده برای ضریب پراکندگی این

جریان بین  25تا  055متغیر باشد ،که در اکثر

پارامتر نادیده گرفته شده است .براساس شاخصهای

رودخانههای طبیعی نیز چنین است ،پراکندگی طولی

حساسیت ،کارایی مدلهای تجربی و دادهمحور در شرایط

ناچیز نشان داده میشود .در پژوهشی که دابین ( )8بر

مختلف با توجه به عدم قطعیت پارامترهای ورودی،

روی رابطه بین اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و اکسیژن،

متفاوت است .به این شکل که معادله کاشفپور و فالکونر

در جریان انجام داد ،شرایطی که تحت آن پراکندگی

( ،)02دارای حداقل حساسیت نسبت به عرض کانال

میتواند نادیده گرفته شود را تعریف کرد و این موضوع

است که میتواند برای رودخانههایی با تنوع زیاد در

بعدها توسط رادون ( )01تأیید شد .بنابراین این واقعیت

عرض و یا عدم قطعیت در اندازهگیری این پارامتر استفاده

که اگر شار ورودی ثابت باشد پراکندگی ناچیز است،

شود .در این حالت ،عدم اطمینان در این پارامتر حداقل

نمیتواند ناچیزبودن پراکندگی را تحت شرایطی که شار

تأثیر را در برآورد ضریب پراکندگی طولی خواهد داشت

ورودی متغیر با زمان است تضمین کند ،لذا در این شرایط

و مدل زنگ و هوایی ( )20برای شرایط با نوسانات عمق

پراکندگی ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد .لی

جریان استفاده میشود ( .)00پژوهشهای گاندلفی و

( )04اثرات پراکندگی بر روی منحنی کاهشی اکسیژن

همکاران ( )05نشان داد هنگامیکه تغییرات زمانی غلظت

محلول در جریان یکنواخت را بررسی کرد .پژوهشهای

آالینده ورودی به رودخانه ثابت باشد ،نقش پراکندگی در

او نشان داد پراکندگی اثرات کمی بر روی منحنی کاهشی

انتقال آالینده در اغلب موارد ناچیز است .درحالیکه اگر

اکسیژن محلول ثابت دارد .نتایج بهدستآمده توسط

تغییرات زمانی غلظت آالینده ورودی به رودخانه متغیر

پژوهشگران مختلف در رابطه با اهمیت ضریب پراکندگی

باشد ،خطای ناشی از نادیدهگرفتن پراکندگی بهشدت

اندکی با هم متفاوت است .دامن ( )23بیان میکند که اثر

وابسته به تغییرات تابع شدت آالینده ورودی است ،به این

پراکندگی هیدرودینامیکی بهطورکلی در هر دو محل ورود

صورت که اگر تغییرات تابع شدت آالینده ورودی باال

آالینده و در پاییندست آن قابلتوجه است .درحالیکه ،لی

باشد ،ممکن است مهم باشد .امکان نادیدهگرفتن اثرات

( )04و سانچنیسسا و همکاران ( )22بر این باورند که در

پراکندگی هیدرودینامیکی ،پیامدهای مهمی هم از نظر

بعضی شرایط انتقال آلودگی از محل ورود آالینده به

سادهسازیهای محاسباتی و تحلیلی و هم از نظر نیاز داده

باالدست آن و تأثیر پدیده پراکندگی پاییندست ،میتواند

برای واسنجی مدل دارد ( .)7دامن ( )23نتایجی را در

نادیده گرفته شود.
با توجه به پژوهشهایی که در زمینه ضریب پراکندگی

رابطه با آنالیز نقش پراکندگی طولی در مدلسازی کیفیت
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ارائه شده است ،بیشتر پژوهشگران بر روی روشهای

زمینه سادهسازی محاسبات شبیهسازی انتقال آلودگی در

برآورد این ضریب کار کردهاند و تاکنون بهصورت دقیق

رودخانهها برداشته خواهد شد .چرا که با شناسایی

به اهمیت زمانی و مکانی ضریب پراکندگی طولی در

بازههای زمانی و مکانی حساس به مقدار ضریب

شبیهسازی انتقال آالینده در رودخانهها و میزان تأثیر آن

پراکندگی طولی ،میتوان در سایر بازهها با قراردادن

بر دقت نتایج محاسبات توزیع غلظت پرداخته نشده است

مقادیر متوسطی از ضریب پراکندگی طولی که از روابط

و تنها چند پژوهش پراکنده که به برخی از آنها اشاره

ارائه شده موجود اتخاذ میشود ،از محاسبه دقیق این

شد ،در این زمینه انجام شده است ،که این پژوهشها نیز

ضریب صرفنظر کرد.

برای الگوهای خاصی از آالینده مشخص ارائه شده است
و نتایج یکپارچه و مشخصی را در این رابطه ارائه

مواد و روشها

ندادهاند .بنابراین این موضوع که اهمیت ضریب پراکندگی

ضریب پراکندگی طولی یکی از پارامترهای مهم در

طولی در بازههای زمانی و مکانی مختلف رودخانه چقدر

مدلسازی انتشار آالیندهها در رودخانهها میباشد .معادله

است و در شبیهسازیها چگونه باید در نظر گرفته شود،

حاکم بر انتقال آالینده در رودخانهها در حالت یکبعدی در

بسیار حائز اهمیت است که تاکنون بهصورت دقیق به آن

راستای محور طول ،برای جریان غیریکنواخت و غیرماندگار

پرداخته نشده است.

معادله جابهجایی -پراکندگی نام دارد و به شکل معادله ()0
نوشته میشود .که یک معادله دیفرانسیل جزیی مرتبه دوم،

بهدلیل برقراری جریان غیریکنواخت و غیرماندگار در
رودخانهها و با توجه به وابستهبودن ضریب پراکندگی

یکبعدی ،خطی ،غیرهمگن و سهموی است (.)4

طولی به متغیرهای هیدرولیکی و هندسی رودخانهها،

رابطه ()0

x 

  KAc  As

محاسبه ضریب پراکندگی طولی تحت چنین شرایطی
در این رابطه،

دشوار و تقریباً غیرممکن است .لذا هدف از پژوهش

c 

 
x 

Q

 AD



 Qc 
x



  Ac 
t

دبی جریان (بهصورت تابعی از زمان

حاضر ،ارائه یک روش تحلیلی است که شرایطی که تحت

و مکان تعریف میشود )  A ،) Q  Q (x , tسطح مقطع

آن پراکندگی میتواند نادیده گرفته شود را بیان کند .در

جریان (بهصورت تابعی از زمان و مکان تعریف

واقع با ارائه این روشِ تحلیلی میتوان تأثیر پدیده

میشود )  C ،) A  A (x , tغلظت آالینده (بهصورت

پراکندگی در انتقال آالینده در رودخانهها را تحت شرایط

تابعی از زمان و مکان تعریف میشود ) ،) C  C (x , t

غیریکنواخت و غیرماندگار بررسی کرده و حساسیت

فاصله نقطهای در پاییندست رودخانه از محل ورود

مدلهای انتقال آالینده در بازههای مختلف زمانی و مکانی

آالینده t ،زمان D ،ضریب پراکندگی طولی (بهصورت

رودخانه را به مقدار ضریب پراکندگی طولی نشان داد .از

تابعی از زمان و مکان تعریف میشود ) ،) D  D (x , t

مهمترین دستاوردهای این پژوهش ،ارائه یک روش

ضریب زوال آالینده و  Sترم منبع میباشد.

x

K

کاربردی به کاربر است که با توجه به الگوهای زمانی

در معادله ( )0سطح مقطع جریان ،دبی ،سرعت،

آالینده ورودی ،زمانها و مکانهایی که حساسیت مدل به

ضریب زوال آالینده و ضریب پراکندگی طولی پارامترهای

مقدار ضریب پراکندگی طولی زیاد است بهصورت دقیق

جریان در معادله جابهجایی -پراکندگی هستند .این

شناسایی شوند .براساس چنین اطالعاتی گام مهمی در

پارامترها نسبت به زمان و مکان تغییر میکنند و با توجه
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به وابستگی ضریب پراکندگی طولی به پارامترهای جریان،

با استفاده از قانون اول فیک بهصورت رابطه ( )2تعریف

بنابراین ضریب پراکندگی طولی نیز تابعی از زمان و مکان

میشود (:)1

خواهد بود .شکل ( )0تغییرات زمانی و مکانی ضریب

رابطه ()2

پراکندگی طولی بهدستآمده از روابط ارائهشده نسبت به

c
x

J disp   D

در این رابطه Jdisp :شار انتقالیافته در اثر پدیده

مقدار متوسط آن را برای رودخانه کارون نشان میدهد.

پراکندگی میباشد.

همانطورکه قبالً بیان شد برآورد ضریب پراکندگی طولی
تحت شرایط غیریکنواخت و غیرماندگار رودخانهها بسیار

همانطورکه متعاقباً ذکر شد محاسبه ضریب پراکندگی

سخت و تقریباً غیرممکن است .از طرفی با توجه به شکل

طولی تحت شرایط غیریکنواخت و غیرماندگار سخت و

( )0روابط ارائهشده مختلف نیز ،زمانی که برای یک رودخانه

تقریباً غیرممکن است .لذا با توجه به رابطه ( )2یک

مشخص تحت یک شرایط هیدرولیکی مورد استفاده قرار

فاکتور مؤثر در پدیده پراکندگی ،گرادیان غلظت میباشد.

گیرند ،پیشبینیهای متفاوتی را در رابطه با مقدار ضریب

در واقع در روش ارائهشده در این پژوهش ،اهمیت شار

پراکندگی طولی در زمانها و مکانهای مختلف از رودخانه

پراکندگی با استفاده از گرادیان غلظت سنجیده میشود .از

ارائه میدهند ،لذا هیچکدام از دقت قابلقبولی برخوردار

طرفی با توجه به اینکه مهمترین عامل مؤثر بر گرادیان

نمیباشند .الزم به ذکر است که تمامی این روابط براساس

غلظت الگوی آالینده ورودی و الگوی مکانی و زمانی

پارامترهای متوسط جریان بوده و خروجی آنها نیز ضریب

جریان میباشد ،بنابراین جهت بررسی اهمیت ضریب

پراکندگی طولی متوسط میباشد.

پراکندگی طولی در نتایج محاسبات توزیع غلظت در
بازههای زمانی و مکانی مختلف رودخانهها ،بایستی به

اهمیت ضریب پراکندگی طولی در شار پراکندگی

تغییرات زمانی الگوی آالینده ورودی توجه کرد.

نمود پیدا میکند .شار انتقالیافته در اثر فرآیند پراکندگی

Average Dispersion Coefficient

شکل  .1دامنه تغییرات مقادیر ضریب پراکندگی بهدستآمده از روابط مختلف ،نسبت به مقدار متوسط این ضریب
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پراکندگی به شکل رابطه ( )3تغییر خواهد کرد.

بهمنظور بررسی اهمیت ضریب پراکندگی طولی ،الزم
است معادله جابهجایی -پراکندگی با ضرایب متغیر حول

2
 c
رابطه ()3
 kc  s
2
t
x
x
در این رابطه U :متوسط سرعت جریان و سایر

میانگین این ضرایب در حالت متغیر در نظر گرفته شده

پارامترها قبالً معرفی شدهاند.

D

یک مقدار میانگین ،به معادله جابهجایی -پراکندگی با
ضرایب ثابت تبدیل شود .ضرایب معادله در حالت ثابت،

c

 U

c

است .بهمنظور تعیین ضریب پراکندگی طولی میانگین ،از

حل تحلیلی رابطه ( )3تحت شرایط مرزی و اولیه زیر

روابط ارائه شده توسط پژوهشگران استفاده شده است .از

و با درنظرگرفتن ضرایب ثابت (سرعت ،سطح مقطع و

طرف دیگر سطح مقطع و دبی رودخانه با استفاده از مدل

ضریب پراکندگی) ،ترم منبع دلخواه و با توجه به الگوی

جریان و حل معادالت سنتونانت بهدست میآید .با انجام

تغییرات زمانی غلظت ورودی به رودخانه ،بهصورت

این کار میتوان تغییرات زمانی و مکانی ضریب پراکندگی

رابطه ( )4میباشد (.)01

طولی را نسبت به مقدار میانگین آن سنجید .در واقع با در

شرط اولیه:

t=0

نظرگرفتن شرایط سادهکننده ،مانند جریان یکنواخت و

شرط مرزی:

x=0

ماندگار و ضریب پراکندگی ثابت ،معادله جابهجایی-
رابطه ()4


t
t
c  x , t    f   G  x ,  , t d   D  g    x , t    d     s  ,  G  x ,  , t    d  d 
0
0
00

رابطه ()0

   x   2 
2
  x   2  
 U   x  
U  
  exp 

G x , ,t  
exp 
  k 
 t  exp 

4D   
2  Dt
 4Dt  

 2D
   4Dt 

1

رابطه ()1

 0

G x , ,t 




 x ,t  

و  متغیرهای

مختلف زمانی و مکانی رودخانه به مقدار ضریب

انتگرالگیری f (x ) ،شرط اولیه و )  g (tشرط مرزی مسئله

پراکندگی وجود دارد ،محاسبه مشتق جزیی غلظت نسبت

میباشد .الزم به ذکر است رابطه ( )4با استفاده از روش تابع

به ضریب پراکندگی طولی میباشد .در واقع بهکمک این

گرین استخراج شده است.

روش میتوان تأثیر ضریب پراکندگی طولی در توزیع

در روابط ( )0( ،)4و (،)1



غلظت در رودخانهها را در شرایط غیریکنواخت و

رابطه ( )4غلظت آالینده در هر زمان و مکان را
بهدست میدهد .اساس راهحل تحلیلی ارائهشده در این


غیرماندگار تعیین کرد.

پژوهش یافتن بازههایی از زمان و مکان است که

با توجه به رابطه ( ،)7مشتق غلظت نسبت به ضریب

حساسیت مدل به مقدار ضریب پراکندگی طولی در این

پراکندگی تابعی از زمان ،مکان ،سرعت متوسط جریان،

بازهها کم است .لذا یک راه مطمئن که بهمنظور بررسی

ضریب پراکندگی طولی و ضریب زوال میباشد .که با

میزان حساسیت مدلهای انتقال آالینده در بازههای

قراردادن مقادیر متوسط پارامترهای ذکرشده در این رابطه
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و با درنظرگرفتن مقادیر موردنیاز مشتق غلظت نسبت به

( ،)x-tمحدوده حساسیت غلظت نسبت به ضریب

ضریب پراکندگی که بیانگر حساسیت غلظت نسبت به

پراکندگی را تعیین کرد و دامنه تغییرات ضریب پراکندگی

ضریب پراکندگی میباشد ،میتوان در صفحه مکان -زمان

نسبت به مقدار متوسط آن را بهدست آورد.

L
t
t
)  ( x , t  
) G ( x , ,t
)   f (
) d    g ( ) ( x , t   )d  D  g (
d

D
D 0
D
0
0
c

رابطه ()7

در این پژوهش با تبدیل معادله جابهجایی-

و براساس نتایج حاصل از آن میتوان اهمیت زمانی و

پراکندگی از ضرایب متغیر به ضرایب ثابت و با استفاده از

مکانی ضریب پراکندگی طولی در رودخانهها را تحت

حل تحلیلی معادله جابهجایی-پراکندگی (رابطه  ،)4معادله

شرایط غیریکنواخت و غیرماندگار بررسی کرد .با تعیین

مشتق جزیی غلظت نسبت به ضریب پراکندگی (رابطه )7

اهمیت زمانی و مکانی ضریب پراکندگی و تعریف ضریب

استخراج میشود .در این مرحله با تخمین مقدار اولیه

پراکندگی دینامیک ،کاربر بهتر میتواند در مورد تخمین

برای ضریب پراکندگی طولی و همچنین اعمال درصد

ضریب پراکندگی طولی تصمیمگیری کند.
مراحل روش تحلیلی ارائهشده در این پژوهش در

خطاهای مختلف بر روی آن ،تأثیر تغییرات ضریب

شکل ( )2ارائه شده است.

پراکندگی بر روی محاسبات توزیع ،غلظت محاسبه شده

معادله جابهجایی -پراکندگی

با ضرایب متغیر

معادله جابهجایی -پراکندگی با
ضرایب ابت

ل تحلیلی معادله جابهجایی -پراکندگی با ضرایب ابت

تخمین مقدار اولیه
ضریب پراکندگی طولی

بررسی تغییرات

محاسبه م ت ج یی غلظت نسبت به ضریب پراکندگی
طولی

ضریب پراکندگی
طولی نسبت به مقدار

با استفاده از روابط
ت ربی موجود

محاسبه میان ین درصد خ ای ای ادشده در محاسبات توزی غلظت

میان ین آن
ترسی نوا ی سا

به تغییرات ضریب پراکندگی طولی

ت می گیری در مورد تخمین
ضریب پراکندگی طولی

شکل  .2فلوچارت روش تحلیلی ارائهشده بهمنظور تعیین اهمیت زمانی و مکانی ضریب پراکندگی طولی در انتقال آالینده در رودخانهها
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نتایج و بحث

برای رودخانه کارون ،نشان دادن کاربرد مدل ارائهشده در

بهمنظور صحتسنجی روش ارائهشده در این پژوهش،

عمل است .ویژگیهای هیدرولیکی و سایر پارامترهای

یک مثال فرضی طراحی میشود و مدل ارائهشده برای این

مورداستفاده برای شبیهسازی مثال فرضی و مثال واقعی بهکار

مثال فرضی تحت دو سناریوی مختلف شامل تغییرات و

گرفته شده در جدول ( )0آورده شده است.

نوسانات زمانی زیاد غلظت آالینده ورودی و تغییرات و
نوسانات زمانی کم غلظت آالینده ورودی اجرا شده و

صحتسنجی مدل ارائهشده با استفاده از مثال فرضی

نتایج حاصل از آن بررسی میشود .هدف اصلی از طراحی

الگوی تغییرات غلظت آالینده ورودی در مثال فرضی

این مثال در دو سناریوی فوق بررسی اهمیت ضریب

مطرحشده تحت شرایط تغییرات و نوسانات زمانی کم

پراکندگی طولی در انتقال آالینده در رودخانهها در زمانها

غلظت آالینده ورودی ،و همچنین تغییرات و نوسانات

و مکانهای مختلف و همچنین تأثیر الگوی آالینده ورودی

زمانی زیاد غلظت آالینده ورودی بهترتیب در شکلهای

بر اهمیت زمانی و مکانی ضریب پراکندگی طولی میباشد.

( )3و ( )4ارائه شده است .الگوی بارگذاری آالینده

مدل ارائهشده همچنین با استفاده از یک رودخانه واقعی

ورودی بهصورت نامنظم و در طول بازه زمانی  05ساعت

(رودخانه کارون) با تابع شدت آالینده ورودی فرضی و

وارد رودخانه شده است .طول گام مکانی محاسبات 055

واقعی مورد صحتسنجی قرار میگیرد .هدف از اجرای مدل

متر و طول گام زمانی  05دقیقه میباشد.

جدول  .1ویژگیهای هندسی و هیدرولیکی مثالهای بهکارگرفتهشده برای صحتسن ی مدل
مثال

نوع صحتسن ی

اول

مثال فرضی

دوم

مثال واقعی

سناریو
اول
دوم

کل زمان شبیهسازی

طول رودخانه

سرعت

ضریب پراکندگی

()h

()km

))m/s

))m /s

ضریب زوال

2

)(1/s

11

11

1/ 1

21

1

11

1/119

212

1

اول

11

دوم

 12ماه سال 1911

شکل  .9ال وی غلظت آالینده ورودی به رودخانه فرضی

شکل  .2ال وی غلظت آالینده ورودی به رودخانه فرضی

در سناریوی اول

در سناریوی دوم
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با اجرای مدل ارائهشده ،نتایج میانگین درصد خطای

طولی در مکانها و زمانهای مختلف رودخانه متفاوت

ایجادشده در غلظت آالینده رودخانه فرضی تحت شرایط

است .از طرفی با وجود اینکه در سناریوی دوم تغییرات

دو سناریوی فوق ،در اثر اعمال  055درصد خطا در

زمانی غلظت آالینده ورودی زیاد است ،با این حال تنها

ضریب پراکندگی طولی با ایجاد شبکهای با فاصله زمانی

در برخی از بازههای زمانی و مکانی درصد خطای

 0ساعت و فاصله مکانی  0555متر در نمودار شکل ()0

ایجادشده در غلظت باال بوده و در بیشتر مناطق رودخانه،

آورده شده است .اعداد سمت چپ مربوط به سناریوی

خطای ایجادشده تقریباً ناچیز و در بیشتر آنها صفر

اول یعنی تغییرات و نوسانات کم غلظت آالینده ورودی و

میباشد و این نیز به معنی حساسیت پایین مدل به مقدار


اعداد سمت راست که بهصورت پررنگتر نیز میباشند

ضریب پراکندگی طولی میباشد.
در شکل ( )1نواحی حساس به پارامتر ضریب

مربوط به سناریوی دوم یعنی تغییرات و نوسانات زیاد

پراکندگی طولی تحت سناریوی دوم با هاشور مشخص

غلظت آالینده ورودی میباشد.
نتایج ارائهشده در شکل ( )0نشان میدهد که میانگین

شده است .در این نواحی با اعمال  055درصد خطا در

درصد خطای ایجادشده در غلظت در شرایط سناریوی

ضریب پراکندگی ،مقدار  35درصد و باالتر ،خطا در

دوم نسبت به سناریوی اول ،در اکثر بازهها بیشتر

برآورد توزیع غلظت ایجاد خواهد شد .همچنین نواحی

میباشد .در واقع بهدلیل تغییرات و نوسانات الگوی

سفید نشاندهنده خطای کمتر از  35درصد در برآورد

آالینده ورودی نسبت به زمان ،اهمیت ضریب پراکندگی

توزیع غلظت میباشد.
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نوا ی با خ ای  91درصد و باالتر در غلظت در ا ر تغییرات  111درصدی ضریب پراکندگی

شکل  .6نوا ی سا

به تغییرات ضریب پراکندگی طولی مثال فرضی تحت شرایط سناریوی دوم در ا ر تغییرات  111درصدی
ضریب پراکندگی

همانطورکه در شکل ( )1مشاهده میشود با اعمال

شرایط مرزی فرضی  05ساعت ،گام زمانی محاسبات 05

خطای  055درصدی در ضریب پراکندگی طولی در بیش

دقیقه و گام مکانی  355متر میباشد .همچنین در شرایط

تر بازههای زمانی و مکانی رودخانه خطایی کمتر از 35

مرزی واقعی شبیهسازی برای  02ماه سال  0388انجام

درصد در محاسبات توزیع غلظت ایجاد میشود و این

شده است و طول گام زمانی و مکانی محاسبات بهترتیب

بدان معناست که در این بازهها تأثیر ضریب پراکندگی

 05ساعت و  355متر درنظر گرفته شده است.

طولی بر نتایج محاسبات توزیع غلظت کم بوده و ضریب
پراکندگی طولی اهمیت چندانی ندارد .از موارد کاربردی
این روش تعیین اهمیت زمانی و مکانی ضریب پراکندگی
طولی در انتقال آالینده در رودخانهها میباشد.
صحتسنجی مدل ارائهشده با استفاده از دادههای

واقعی.
بهمنظور ارزیابی مدل ارائهشده با استفاده از دادههای
واقعی ،بازهای به طول  05کیلومتر از رودخانه کارون که

شکل  .1نمای کلی از من قه مورد بررسی در رودخانه کارون

در حد فاصل ایستگاههای آبسنجی اهواز و فارسیاب
قرار دارد ،در نظر گرفته شده است .شکل ( )7نمای کلی

با توجه به شرایط جریان غیریکنواخت و غیرماندگار

از منطقه مورد بررسی در رودخانه کارون را نشان میدهد.

رودخانهها و بهدلیل وابستگی ضریب پراکندگی طولی به

در این مرحله مدل ارائهشده برای بازه مشخص از

متغیرهای هیدرولیکی و هندسی رودخانه ،همانطورکه

رودخانه کارون با تابع شدت آالینده ورودی فرضی و

قبالً اشاره شد ضریب پراکندگی طولی بسیار حساس و

واقعی آنالیز شده است .کل مدت زمان شبیهسازی در

متغیر میباشد .لذا با کمترین تغییر در شرایط هیدرولیکی
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و هندسی رودخانهها تغییر میکند .در این پژوهش

اثر اعمال خطای  055درصدی ضریب پراکندگی نشان

بهمنظور محاسبه ضریب پراکندگی متوسط از روابط ارائه


میدهد .همچنین در شکل ( )02نواحی حساس به مقادیر

شده توسط پژوهشگران استفاده شده است ،چرا که هدف

ضریب پراکندگی طولی با هاشور مشخص شده است .در

از ارائه این مدل ،آنالیز حساسیت غلظت به تغییرات

این نواحی تغییرات  055درصدی ضریب پراکندگی

ضریب پراکندگی نسبت به مقدار متوسط آن میباشد.

خطای  35درصد و باالتر را در محاسبات توزیع غلظت

نتایج حاصل از اجرای مدل ارائه شده ،برای بازه مورد

وارد میکند .هدف از اجرای مدل تحت شرایط فوق،

نظر از رودخانه کارون تحت شرایط الگوی آالینده فرضی

بررسی این موضوع است که اگر ضریب پراکندگی تا

در شکلهای ( )00و ( )02آورده شده است .شکل ()05

دامنه  055درصد خطا نیز محاسبه شود ،به چه میزان خطا

میانگین درصد خطای ایجاد شده در غلظت آالینده را در

در محاسبات توزیع غلظت وارد میشود.

شکل  .1ال وی فرضی غلظت آالینده ورودی به رودخانه کارون

شکل  .9ال وی واقعی غلظت آالینده ورودی به رودخانه کارون

دوره   9شماره   1بهار و تابستان 1991

161

نیلوفر سادات جعفری ،مهدی مظاهری ،جمال محمد ولی سامانی

شکل  .11تغییرات سرعت جریان و عم جریان در طول بازه مورد بررسی در رودخانه کارون
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شکل  .11میان ین درصد خ ای ای اد شده در غلظت آالینده رودخانه کارون تحت شرایط مرزی فرضی در ا ر تغییرات 111
درصدی ضریب پراکندگی

همانطورکه در شکل ( )02مشاهده میشود برای بازه

آالینده ورودی به رودخانه کارون در سال  ،0388شبیهسازی

مورد بررسی از رودخانه کارون ،میتوان گفت اهمیت

برای  02ماه و برای طول  05کیلومتری مشخص از رودخانه

ضریب پراکندگی طولی تنها در  35کیلومتری ابتدایی و در

کارون انجام شده است .نتایج حاصل از اجرای مدل تحت

برخی از بازههای زمانی اهمیت داشته و بهنظر میرسد با

شرایط فوق نشان میدهد که در اثر اعمال  055درصدی خطا

توسعه زمان شبیهسازی ،نواحی با خطای  35درصد به باال

در ضریب پراکندگی طولی بیشترین درصد خطایی که در

به پاییندست منتقل میشود.

برآرود توزیع غلظت آالینده در این رودخانه ایجاد میشود
تنها  4/8درصد است.

در تحقیق حاضر ،مطابق شکل ( )7با توجه به الگوی
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نوا ی با خ ای  %91و باالتر در غلظت در ا ر اعمال  %111تغییرات در ضریب پراکندگی

نوا ی با خ ای  %91و باالتر در غلظت در ا ر اعمال  %111تغییرات در ضریب پراکندگی

شکل  .12نوا ی سا

نسبت به تغییرات ضریب پراکندگی طولی رودخانه کارون تحت شرایط غلظت آالینده ورودی فرضی

بنابراین با توجه به شرایط پیچیده رودخانهها و

حساس به تغییرات ضریب پراکندگی طولی ،این ضریب

حساسیت باالی ضریب پراکندگی طولی نسبت به

بهصورت دقیق محاسبه نشود خطای قابلتوجهی را در

متغیرهای هیدرولیکی و هندسی ،میتوان در بازه مذکور از

محاسبات توزیع غلظت ایجاد میکند .نتایج این پژوهش

رودخانه کارون از برآورد دقیق ضریب پراکندگی طولی

می تواند دقت مدلهای شبیهسازی انتشار آلودگی را به

صرفنظر کرده و جهت تخمین آن از فرمولهای ارائهشده

میزان قابلتوجهی بهبود بخشد.

موجود استفاده کرد .مدل تحلیلی ارائهشده در پژوهش
حاضر میتواند بهصورت جامع برای تمامی رودخانهها

نتیجهگیری

بهکار برده شود .در این مدل براساس الگوی زمانی غلظت

سرنوشت آالیندهها در رودخانه عمدتاً تحت تأثیر ضریب

آالینده ورودی مشخص به رودخانه ،اهمیت ضریب

پراکندگی طولی است .همانطورکه قبالً اشاره شد این

پراکندگی طولی در انتقال آالینده در رودخانهها در

ضریب وابسته به متغیرهای هیدرولیکی جریان و هندسه

بازههای زمانی و مکانی مختلف بررسی شده و در نهایت


رودخانه میباشد و بهدلیل متغیربودن این پارامترها نسبت

با استفاده از نتایج بهدستآمده ،میتوان در رابطه با تخمین

به زمان و مکان ،ضریب پراکندگی طولی نیز تابعی از زمان

مقدار ضریب پراکندگی طولی در معادالت شبیهسازی

و مکان بوده و دارای نوسانات بسیار زیادی است .همان

انتقال آلودگی تصمیم گرفت .به این صورت که در

طورکه در فرمول شار پراکندگی دیده میشود با توجه به

بازههای زمانی و مکانی که حساسیت مدل به مقدار


عدم قطعیتی که در برآورد ضریب پراکندگی طولی وجود

ضریب پراکندگی طولی کم است کاربر میتواند با استفاده

دارد ،یک فاکتور مؤثر در پدیده پراکندگی گرادیان غلظت

از روابط ارائه شده موجود توسط پژوهشگران ،ضریب

میباشد .از طرفی گرادیان غلظت نیز تابعی از الگوی

پراکندگی را تخمین زده و جهت مدلسازی انتشار آالینده

آالینده ورودی است و بهدلیل تغییرات و نوسانات الگوی

بهکار گیرد .در اینصورت گام مهمی در زمینه سادهسازی

آالینده ورودی اهمیت ضریب پراکندگی طولی در انتقال

محاسبات شبیهسازی انتقال آلودگی در رودخانهها برداشته

آالیندهها در رودخانه در زمانها و مکانهای مختلف

خواهد شد .از طرفی چنانچه در بازههای زمانی و مکانی

متفاوت است .نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این
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واقعیت است که ضریب پراکندگی طولی تنها در برخی از

منابع

بازههای زمانی و مکانی اهمیت داشته و در نواحی

 .0براتی ،م .و مظاهری ،م .)0314( .مدل یکبعدی انتقال

گستردهای از رودخانه اهمیت ضریب پراکندگی طولی در

آالینده در رودخانههای طبیعی با تأکید بر نواحی

مدلسازی انتقال آلودگی ناچیز میباشد .لذا در چنین

نگهداشت .مدیریت آب و آبیاری.015-011 :)2( 0 .

مناطقی با توجه به اینکه خطای ناشی از عدم محاسبه

 .2فکوری دکاهی ،ب ،.محمد ولی سامانی ،ج .و

دقیق ضریب پراکندگی طولی در برآورد توزیع غلظت

مظاهری ،م .)0310( .اثر سیالبها و مدیریت منابع

آالینده ناچیز بوده و تخمین این ضریب با خطای باال اثر

آالینده بر تغییرات زمانی و مکانی شوری رودخانه

چندانی ندارد ،بنابراین میتوان از روابط تجربی برای

کارون (مالثانی تا فارسیاب) .مدیریت آب و آبیاری.
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تحلیلی ،تأثیر پدیده پراکندگی در انتقال آالینده در
رودخانهها تحت شرایط جریان غیریکنواخت و
غیرماندگار بررسی شده و میتوان بهصورت دقیق بیان
کرد که در چه زمانها و مکانهایی باید ضریب پراکندگی
طولی بهصورت دقیق محاسبه شود و در چه زمانها و
مکانهایی میتوان از محاسبه دقیق آن صرفنظر کرد .از
محدودیتهای مدل فوق میتوان به یکبعدی بودن
جریان اشاره کرد .همچنین این مدل نیاز به یک تخمین
اولیه برای ضریب پراکندگی طولی دارد که میتوان از
روابط تجربی موجود برای برآورد آن استفاده کرد و
میانگینی از اعداد بهدستآمده از روابط مختلف را در نظر
گرفت .در واقع با انجام این کار میتوان تغییرات زمانی و
مکانی ضریب پراکندگی طولی را نسبت به مقدار میانگین
آن سنجید .استفاده از مدل پیش رو ،گام مهمی در
سادهسازی محاسبات شبیهسازی انتقال آلودگی برداشته
میشود ،چرا که با استفاده از نتایج حاصل از مدل
ارائهشده ،اهمیت ضریب پراکندگی در بازههای مختلف
زمانی و مکانی رودخانهها بهصورت دقیق مشخص شده و
با داشتن چنین اطالعاتی میتوان در رابطه با تخمین مقدار
ضریب پراکندگی بهصورت جزئی در بازه زمانی و مکانی
مشخص با توجه به الگوی آالینده ورودی تصمیم گرفت.
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