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چکيده
مدلسازی انتشار آلودگی در رودخانه یکی از مهمترین مسائل بخش مهندسی محیط زیست است .معادله حاامم بار انتشاار آلاودگی در رودخاناههاا،
معادله انتقال و پخش است .در توسعه مدلهای مامپیوتری جهت شبیهسازی انتشار آلودگی در آبراههها عالوه بار حال عاددی معادلاه حرمات ،نیااز باه
تخمین ضریب پخشیدگی نیز است .در این مقاله برای توسعه مدل مامپیوتری ،معادله حرمت با استفاده از روش حجم محادود گسساته و بارای تخماین
ضریب پخش آلودگی نیز از روش روندیابی غلظت و فرمولهای تجربی فراوانی بکار گرفته شده است .نتایج ارزیابی فرمولهای تجربی نشان داد مه ایان
فرمولها به خاطر اینکه پدیدآورندگان آنها به خاطر سادهسازی مه در مرحله مدلسازی صورت میگیرد دارای دقت مناسب نیساتند .باه جهات صاحت
سنجی عملکرد مدل عددی توسعه داده شده ،انتشار آلودگی در دو رودخانه سورن و ناریو انگلستان مدلسازی شد .انتخاب ایان دو رودخاناه باه دلیال در
دسترس بودن اطالعات هندسی ،هیدرولیکی و همچنین پروفیل غلظت اندازهگیری شده در ایستگاههای مختلف بوده است .نتایج نشان میدهد مه مادل
توسعه داده برای شبیهسازی انتشار آلودگی در رودخانه سورن دارای دقتی برابر با ( )R2=0.86و برای رودخانه ناریو ( )R2=0.91میباشد و ارزیابی ملای
نتایج مدل عددی دقت مناسب آن را تأیید مینماید.
واژههاي كليدي :روند یابی غلظت ،ضریب پخشیدگی ،مدل عددی انتقال آلودگی ،معادله انتقال و پخش

مقدمه
مطالعااه باار روی میفیاات آبه اای سااطحی از اهمیاات وی اژهای
برخوردار است ،این موضوع با توجه به اینکه یکی از منابع عمده تأمین
آب آشامیدنی انسانها ،آب الزم برای مشاورزی و صنایع از رودخانهها
است نیاز به توجه بیشتری دارد .متأسفانه گاهی فاضالب و پسابهای
صنعتی در رودخانه تخلیه مایشاود .اگار مکانیسام انتقاال و پخاش
آلودگی در رودخانهها با ژئومتری های مختلف مشخص باشد میتوان
برای ماهش اثرات آلودگی بر سالمت عموم جامعه انسانها باا طار
مسئله اختالط آ بهاا و تقویات قادرت خاود پاالینادگی رودخاناههاا
برنامهریزی نمود ( .)1هنگامیمه یک منبع آلودگی به داخال آب رهاا
میشود به علت حرمت مولکولی ،تالطم و غیریکناواختی سارعت در
سطح مقطع جریان ،سریعا در آب پخش و همراه با جریان آب جابجاا
میشود .مکانیسم پخش و حرمت آالیندهها در آب بخاش مهمای از
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دانااش مح ایطزیساات اساات مااه تااامنون پااژوهشهااای زی اادی در
موضوعهای مربوط با آن صورت گرفته اسات ( .)2معادلاه حاامم بار
انتقال آلودگی معادلاه انتقاال-پخاش اسات ماه از ناوع معاادالت
دیفرانسیل جزئی است این معادله در حالت ملی معادله حرمت نامیاده
میشود .این معادله بارای شارایط مارزی و اولیاه سااده دارای حال
تحلیلی است ولی اگر شرایط هندسه و هیدرولیک جریان پیچیده شود
حل تحلیلی آن مخصوصا در مسائل عملی ماربردی نیست (  .)5-این
معادله ماربردهای فراوانی در شبیهسازی پدیدههای مهندسی آب دارد
مه ازجمله میتوان به شبیهسازی انتقال رسوب در رودخانهها و انتشار
آلودگی در آبهای سطحی و زیرزمینی اشاره نمود ( 6و  .)7مدلسازی
انتشار آلودگی در رودخانه ها به دو دسته ملی آزمایشاگاهی و تئاوری
تقسیم میشوند .در هر دو روش نیاز به توسعه مدلی برای پایشبینای
رفتار پدیده انتقال و انتشار آلودگی در رودخانهها است .در روشهاای
تئوریک از روشهای عددی برای حل معادالت دیفرانسیل حاامم بار
پدیده استفاده میشود مه درنهایت منجر به تولید مدلهای عاددی و
3-Advection Dispersion Equation
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نرمافزارهای تجاری میشود ( .)11-8معادله حرمت به دلیل اینکاه در
علوم مختلف مهندسای سایاالت ،مانناد مهندسای شایمی ،مکانیاک
سیاالت ،مهندسی هیدرولیک ماربرد دارد توساط محققاین باا اناواع
روشهای تفاضل محدود ،حجم محدود و الماان محادود حال شاده
است .از روشهای تفاضل محدود مایتاوان باه شاماهایFTCS1, ،
FTCS_Ataie, Laxwendrof ,وDuFort- Frankel, Crank-
 Nicolsonو غیره اشاره نمود .در میان شماهای روش حجم محدود
مااای تاااوان شاااماهای مختلفااای مانناااد Fromm, Quickest,
 ULTIMATE QUICKESTو غیره را نام برد .محققین مختلف با
ارزیابی دقات شاماهای مختلاف عاددی باه بهباود عملکارد آنهاا
پرداختهاند و نتیجه آنها ارائه شماهای با دقت بیشتر بوده است (-11
 .)15برای مدلسازی عددی میفیت آب رودخانه میتوان حل همزمان
معادالت انتقال پخش و معادالت هیادرودینامیک جریاان (معاادالت
سنت و نانت) را بکار گرفت مدل های مختلفی باا بکاار گارفتن ایان
تکنیک تولید و ارائه شدهاند ،مانناد .HecRas,Faster,mike11 :ایان
مدلها قبال توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار گرفته و دقات
آنها برای مارهای مهندسی مورد تائید قرار گرفته اسات ( و .)1
برای مدلسازی انتقال آلودگی در رودخانهها باید دو نکتاه را در نظار
گرفت-1 :انتخاب روش عددی با دقت مناسب،ضعف عمده روشهای
مدل های عددی در روشهای گسسته سازی تارم انتقاال اسات ماه
خوشبختانه امروزه روشهای با دقات مناساب ارائاه شاده اسات-2 :
تخمین ضریب پخش آلودگی،هرچاه دقات تخماین و محاسابه ایان
پارامتر بیشتر باشد دقت مدل عددی نیز بیشتر است .بنابراین قسامت
اعظمی از مطالعات بر روی مدلسازی میفیت آب در رودخاناههاا بار
روی اندازهگیری ،محاسبه و تخمین این پارامتر صرف شده است11( :
و  .)16اگر به فرم معادله انتقال پخش یک بعادی (معادلاه  )1توجاه
شود متوجه اهمیت ضریب پخش خواهیم شد زیرا تخمین دقیق ایان
ضریب در محاسبه مقدار و پیشبینی پروفیل غلظت بسیار اهمیت دارد
همچنین دقت در تخمین این پارامتر به افزایش دقت مدلهای عددی
مه از حل عددی معادله انتقال پخش توسعه داده میشود ،میانجاماد
ضریب پخش آلودگی به خاطر اینکه تابعی از شرایط هندسه ،ژئومتری
مسیر و هیدرولیک جریان است بسیار حساس و متغیر است بنابراین ،با
ممترین تغیر در شرایط هیدرولیک،هندسه جریان تغیر مارده و دارای
نوسانات بسیار زیادی است .فرمولهای تجربی زیادی برای محاسبه و
معموال حاصل تحقیق ،محققین
تخمین این پارامتر ارائه شده است مه معموالً
بر روی یک یا چند رودخانه خاص بوده است و درنهایت منجر به ارائه
یک رابط رگرسیونی مالسیک شاده اسات .برخای از ایان رواباط در
جدول  1جمعآوری و ارائه شده است (.)22-17
چاپنااش شاان و همکاااران ( )21بااه محاساابه مسااتقیم ضااریب

پخشیدگی با استفاده از روش ) (ADCP2پرداختند ایشاان همچناین
در تحقیقات خود تأثیر ناحیه ماندابی نگه داشت موقت را در ضاریب
پخشیدگی بررسی نمودند و درنهایات نتیجاه گرفتناد ماه اساتفاده از
روش  ADCPمیتواند به عنوان روش بسیار مناسبی جهات محاسابه
ضریب پخشیدگی استفاده شود و دقت سایر روابط تجربی با این روش
سنجیده شود .سئو و چئونش ( )22به مطالعه مکانیسم انتقاال شاوری
در رودخانهها پرداختند مطالعات ایشان بر اساس پیگیری و مطالعه بار
روی تغییرات پروفیل غلظت انجام شاد ایشاان تحقیقاات خاود را در
رودخانههای  Shingobee Riverانجام دادند ایشان در تحقیقات خود
به تأثیر مهم ناحیه ماندابی و همچنین معرفی عوامل جدیدی در تعیین
تاأثیر ناحیاه مانادابی در مکانیسام انتقاال شاوری اشااره نمودناد.
آتکینسون و همکاران (  )25-2به مطالعه بر روی ضریب پخشایدگی
با استفاده از تحلیل بر روی نتایج پروفیل غلظت در رودخانه Severn
 Riverانگلستان پرداختند و پیشنهاد دادند مه مطالعات و اندازهگیاری
آنها میتواند مبنای خوبی برای ارزیابی رواباط تجربای و ریاضای در
این رابطه باشد .محققین مختلفی به ارزیابی و بررسی دقت این روابط
پرداختهاند،گزارشهایی مبنی بر ممباود دقات ایان معاادالت بارای
رودخانهها دیگر با شرایط جدیدتر منتشرشده است بنابراین محققین به
توسعه و استفاده از روشهای هوش مصانوعی مانناد شابکه عصابی
چندالیه،شبکه عصبی تطبیقی و برنامهریزی ژنتیاک و ماشاین باردار
پشتیبان و غیره روی آوردهاند .در روشهای هوش مصانوعی بجاای
معموال از روشهای مالسایک رگرسایونی مناتج
ارائه یک رابطه مه معموالً
شده ،یک شبکه توسعه داده میشاود .دقات ایان مادلهاای هاوش
مصنوعی بر اساس تحقیقاات انجاام شاده بسایار بیشاتر از معاادالت
تجربی گزارش شده است ( 18 ،1و  .) 3-26علیرغم اینکه مدلهای
هوش مصنوعی عملکرد مناسبی جهت تخمین ضاریب پخاش ارائاه
میدهند ولی برای اطمینان از دقت این مدلها ،نتایج آنهاا بایاد باا
روشهایی مه این ضریب را بهطور مستقیم از پروفیل غلظت محاسبه
مینمایند مقایسه شود .روشهایی مه بهصورت ملی بر پروفیل غلظت
مشاهداتی در ایستگاههای اندازهگیری تمرمز مینمایناد عباارتاناد از
روش گشتاور و روش روندیابی مه روش رونادیابی مامالتار از روش
گشتاور است ( .)2در این تحقیق برای تخمین ضاریب پخشایدگی باا
توجه به موجود بودن پروفیل غلظت در ایستگاههای انادازهگیاری دو
رودخانه سورن و ناریو ،ابتدا ضریب پخش به مماک روش رونادیابی
استخراج شده و وارد مدل عددی شده است .اهاداف ایان تحقیقای را
میتوان به دو قسمت تقسیم نمود -1 .محاسبه ضریب پخشیدگی باا
استفاده از روش روندیابی در -2ارزیابی فرمولهای تجربی  -توسعه
مدل عددی انتقال آلودگی در رودخانهها.

1- Forward time central space

2-Acoustic Doppler Current Profiler
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شکل  -الماني از رودخانه براي استخراج معادله حركت()6
Figure 1- The element of river to derive the ADE
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ابتدا به استخرا ج معادله انتشار آلودگی در رودخانه پرداختاه و در
ادامه با استفاده از آنالیز ابعادی عوامال ماثثر در ضاریب پخشایدگی
مشخص شده است .با توجه به توصیه محققین مختلف برای توساعه
مدل عددی با توجه به ماهیت فیزیکی ترمهای معادله حرمت یعنای
دو ترم انتقال و پخش بهصورت جداگانه گسسته شده و برای هریک
مدل عددی مناسب تهیه شاده اسات بارای تارم انتقاال از شامای
 Quickestمه دارای دقتی از مرتبه سوم است و برای ترم پخش نیز
شمای مرمزی ضمنی به مار گرفته شده است .درنهایت جواب نهایی
مدل عددی با تکنیاک time splittingاساتخراج مایشاود .بارای
محاسبه ضریب پخشیدگی ابتدا به محاسبه ضریب پخش با اساتفاده
از دادهای مشاهداتی پرداخته شده و پس از محاسبه ضاریب پخاش
دو رودخانه در منطقه مورد مطالعه فرمولهای تجربی ماورد ارزیاابی
قرار گرفتند .با تعیین بهترین رابطه تجربی ،مدل عددی نهایی مامل
گشته و نتایج مدل نهایی توسعه دادهشده با دادهاای رودخاناههاای
موردمطالعااه ( Severnو ) Narewصااحت ساانجی ،مقایسااه و
ارزیابیشده است.
معادله انتقال و پخش

المانی از رودخانه را مانند شکل  1در نظر گرفتاه و مقادار جارم
ورودی و خروجی را در این المان را طبق قانون بقای جرم محاسبه و
1
با ممک از قانون اول و دوم فیک معادله انتقال و پخش بهصاورت
1- Fick Law

()1
در این معادله  :Cغلظت آالینده در مسیر رودخانه طاولی u،سارعت
متوسط رودخانه : D L ،ضریب پخشیدگی :t،مدت زمان ساپری شاده
بعد از تزریق آلودگی و  :xفاصله از نقطه تزریق آلودگی است معادلاه
انتقال و پخش آلودگی از ترمیب معادله پیوستگی و قانون اول فیک
به دست میآید .معادله حرمت شامل دو ترم بسیار مهم است  -1ترم
اول سمت چپ نشان دهنده تغییرات زماانی و تارم دم سامت چاپ
2

مربوط به انتقال  :و ترم سمت چپ مربوط به پخشیدگی است .تارم
پخشیدگی معادله ( )1نشاندهنده انتقال جرم ناشی از تفاوت غلظات
است .در معادله حرمت ضریب پخشیدگی یکی از مهمترین پارامترها
در مدلسازی مامپیوتری انتشار آلودگی در آبراههها است.
ضريب پخشيدگي

مهم ترین عواملی مه در پدیده پخشیدگی مثثرند به ساه دساته
قابلتقسیم میشوند.
 -1مشخصات سیال -2،مشخصاات هیادرولیکی جریاان و -
درنهایت ژئومتری رودخانه یا شکل سطح مقطع و مسیر رودخاناه .از
مشخصات سیال میتوان به چگالی سیال ،ویسکوزیتیه ،از مشخصات
هیدرولیکی جریان میتوان بهسارعت متوساط در رودخاناه ،سارعت
برشی و پهناای ساطح مقطاع و عماق جریاان را ناام بارد و بارای
2- Advection
3- Diffusion
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مشخصات هندسی عالوه بر شکل سطح مقطع به فرم بستر و شکل
مسیر جریان مانند سینوسی بودن مسایر رودخاناه اشااره مارد .ماه
می توان ارتباط عوامل زیر را با رابطه زیر نشان داد.

D L  f 1   ,  ,u , h ,w , s f , s n 

()2

است .با استفاده از آنالیز ابعادی می توان به رابطه زیر برای پیشبینی
ضریب پخش رسید.
()
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در ایاان رابطااه  : D Lضااریب پخشاایدگی : ρ،چگااالی ساایال:µ،
ویسکوزیته سیال : s f :،شیب اصاطکا و  sفاامتور فارم بساتر
n

جدول  -روابط تجربي پيشنهادشده براي محاسبه ضريب پخشيدگي
Table 1- The empirical formulas proposed for longitudinal dispersion coefficient
فرمول

پديدآورنده

Equation

Author

Row

* D L  5.93hu

الدر ()1959

1

)Elder (1959

رديف

2

h
D L  0.58   uw
 u* 
u 2w 2
D L  0.011
* hu
wu
*D L  0.55 2
h
2

1.5

w 
* D L  2   hu
h
0.62

* hu

w 
 
h
2

1.3

1.25

hu

فیشر ()1976
)Fisher (1967

3

لی و همکاران ()1998

4

لیو ()1997

5

)Li et al. (1998

)Liu (1977

ایوسا و اتاوا ()1991
)Iwasa and Aya (1991

6

سئو و چانش ()1998
)Seo and Cheong (1998

ماسیس و رودریگوزمیراسول ()1998
Koussis and Rodriguez-Mirasol
()1998

7

8

1.2

 u  w 
* D L  5.92     hu
 u*   h 

0.62

)McQuivey and Keefer (1974

2

1.43

u 
D L  5.92  
 u* 

w 
* D L  0.6   hu
h

* hu

مک مویوی و میفر ()1979

0.5

 u  w 
* D L  0.18     hu
 u*   h 

w 
 
h

0.96

u 
DL  2  
 u* 

لی و همکاران ()1998

9

راجیو و دوتا ()2009

10

)Li et al. (1998

)Rajeev and Dutta (2009

1.752

 u  w 
D L  7.428  1.775    
 u*   h 
u 
D L  10.612   hu
 u* 
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توملی زاده وماشفی پور ()2007
)Tavakollizadeh and Kashefipur (2007

ماشفی پور و فامونر ()2001
)Kashefipur and Falconer (2002

11

12
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هماانطاور ماه مشاخص اسات *  D L huپاارامتر بایبعاد
پخشیدگی و پارامتر  uh معرف عدد رینولدز :W h ،نسابت
عرض جریان به عمق و * : u uمرباوط باه تارم مقاومات جریاان
است .تأثیر پارامترهای مربوط به شایب آبراهاه ،فارم بساتر و مقادار
سینوسی(مئاندر) بودن مسیر رودخانه مه به آساانی قابال انادازهگیاری
نیستند در ترم مقاومت جریان دیده می شاود بناابراین از آوردن تاأثیر
مستقیم آنها صرفه نظر میشود .از ترم مربوط به عددی رینولدز هام
به خاطر آشفته بودن و زبار باودن جریاان صارفه نظار مایگاردد و
درنهایت فرم نهایی معادله بهصورت زیر درخواهد آمد.

شکل  -انتگرالگيري بر روي حجم كنترل درروش حجم محدود
Figure 2- Integration process on the control volume in the
finite volume method

u w 
DL
f2 , 
* hu
 u* h 

()3
روش احجام محدود

حجم منترل برابر خواهد بود با میزان شاری مه از مارز پاایین دسات
خارج میگردد .این مسئله را به این صورت میتوان نوشت.

C
C
u
0
t
x
t t C
x x /2 C
t t  u x x /2 x  0
n
n
C in 1  C in uC  i 1/2  uC  i 1/2

t
x

1

استفاده از روش حجم محدود برای محاسبات دینامیک سیاالت از
دهه  72توسط محققینی همانند مکدونالد ،مکمورمک و پاولی ،آغاز
شده است ،ایده اصلی فرمولبندی با استفاده از حجام محادود ازنظار
در ساده و ازنظر فیزیکی قابل تفسیر است .از دیدگاه فیزیکای ایان
روش بر مبنای ایجاد تعادل در سرتاسر حجمهای منترلی است یعنای
اینکه مفهوم اولری مورد استفاده قرار میگیرد .در روش حجم محدود
معادالت اساسی به فرم انتگرالی گسسته میشوند .میادان محاساباتی
به تعدادی حجم منترل بهگونهای تقسیم میشود مه هر گاره را یاک
حجم منترل احاطاه مارده و حجامهاای منترلای دارای حجامهاای
مشااتر بااا یکاادیگر نباشااند .معادلااه دیفرانساایل روی هاار یااک از
حجمهای منترلی انتگرال گرفتاه مایشاود .روش حجام محادود دو
مزیت اساسی دارد .اول ،در این روش بقا ممیتها ،یعنی جرم ،مومنتم
و انرژی حفظ میشود .شارها بین حجمهای منتارل مجااور باهطاور
مستقیم در تعادل میباشند .دومین مزیت ایان روش ایان اسات ماه
شماهای حجم محدود قابلیت تخمین زدن هندسههای پیچیده رادارند.
به توجه به ماهیت فیزیکی دو ترم انتقال و پخش در معادله حرمت و
با توجه به توصیه محققینی مه در بحث مادلساازی انتشاار آلاودگی
مارمردهاند بهتر است این دو ترم بهصورت جداگانه گسساته شاوند و
برای ترم انتقال بهتر است مه از شماهای صریح و برای تارم پخاش
نیز بهتر است از شماهای ضمنی استفاده شود بارای اساتخراج نتیجاه
نهایی از حل عددی تکنیک  time splittingبکار گرفتهشده است.

() 7

حل عددي معادله انتقال خالص

حل عددي معادله پخش خالص

با توجه به توضیحات ذمر شده میدان سایال مانناد شاکل  2باه
سلول محاسباتی (حجم منترل) تقسیم میشود .تغییرات غلظت داخل
1- Finite Volume

()5

مقادیر  uC  i 1/2و uC  i 1/2
شارهای عباوری از مرزهاای
باالدست و پایین دست می باشند .گاهی این رابطه را فیزیکیتر به این
صورت بیان می منند مه تغییر جرم داخل سلول در یاک گاام زماانی
برابر با تفاضل جرم ورودی و خروجای در آن گاام زماانی اسات ماه
بهصورت زیر نوشته میشود .معادله باال را مایتاوان باه شاکل ملای
روش احجام محدود بهصورت زیر نوشت
t
C in 1  C in 
 Fi 1/2  Fi 1/2 
x
() 6
n

n

 Fشار عبوری از مرزیهای حجم منترل است .چنانچه توزیع غلظات
داخل سلول را باا یاک ساهمی نشاان دهایم مانناد شاکل روش
عددی  QUICKESTرا بهصاورت معادلاه  7اساتخراجشاده ماه
شکل نهایی آن و در حالت ملی به شکل زیر تعریف میگردد.
 n
 1 3 1 2
 n
 c i  2          c i 1
2
2



 n  1 3 1 2 1  n
 1 c i          c i 1
2
3 

 6

1 3 1
c in 1     
6
6
1
1 3
   2  
2
2

t

x

 u

برای حل عاددی تارم پخاش معادلاه انتقاال شاماهای ضامنی
مناسب تر است مه از شمای ضمنی مرمزی از حجم محادود اساتفاده
شده است.
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شکل  -3توزيع غلظت سهمي در سلول
Figure 3- The parabolic concentration distribution in the cell

معادله باال را میتوان بهصورت زیر خالصه نمود:

1 D x t
2 x 2
D x t

x 2

A 2j  1 

1 D x t
2 x 2


()9

1 D x t n
c j 1  2c nj  c nj1
2
2 x 



A1j  

A 3j  

A 0j  c nj 

Ai1C in11  Ai2C in 1  Ai3C in11  Ai0

روش رونديابي غلظت

در قسمت قبل روابطی برای تخمین ضاریب پخشایدگی معرفای
شد .نظر به اینکه برآورد ضریب پخشیدگی با ایان رواباط هماواره باا
خطای زیادی همراه است ،دادهها و اطالعات آزمایشگاهی و صحرایی
برای منترل مقادیر ضرایب تخمینی و نیز انتخاب روابط تجربی بهتار
ضروری است .روشهای متفاوتی برای انجام آزمایشها و جماعآوری
دادهها در آزمایشگاه و صحرا وجود دارد مه در اینجاا باه شار روش
روندیابی و نحوه استفاده از دادهای انادازهگیاری شاده در ایان روش
پرداخته میشود .در هریک از روشهای مساتقیم دادهاایی موردنیااز
معموال در ابتادا یاک مااده رنگای ماه
است مه باید جمعآوری شود .معموالً
چگالی آن با آب یکی باشد در محلی بهطور لحظهای به جریان مانال

تزریق میگردد و سپس تغییرات غلظت این ماده را با زمان حداقل در
دو ایستگاه در پایین دست محل تزریق اندازهگیری میشود .محل این
ایستگاهها باید بهگونهای انتخاب گردد مه اختالط مامل ماده رنگی در
سطح مقطع جریان صورت گیرد .روش روندیابی شامل انطباق منحنی
مشاهداتی ( )C-tدر ایستگاه پاییندست با منحنی ( )C-tمحاسباتی در
آن ایستگاه است .برای محاسبه منحنی ( )C-tدر ایستگاه پاییندسات
از منحنی مشاهدهای در ایستگاه باالدست و یک مقدار  D Lمناساب
معموال مقدار صحیح  D Lبا آزمونوخطاا باه دسات
استفاده میشود معموالً
میآید.از معادله  12مه توساط فیشار ( )1986ارائاه شاده اسات،برای
محاسبه غلظت در ایستگاه ) x(2با داشتن غلظات در ایساتگاه )x(1
استفاده نمود.
  t  t  t    2 
2
1

 
exp  


 4D L t 2  t 1


 d
) C (x 2 , t )   uC (x 1 , t

4 D L t 2  t 1







()12
مه در آن )  C (x 1 , tغلظات مشااهداتی مااده رنگای در ایساتگاه
) C (x 2 , t ) .x(1غلظت محاسباتی در ایستگاه )  .x(2متغیر زمانی
انتگرالی .استفاده از معادله باال برای تعیین  D Lشاامل مراحال زیار
است:
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 یک مقدار آزمایشی برای  D Lتعیین میشود.پس از تعیین مقدار  D Lآن را در معادله باال قرار داده.
 دو منحنی توزیع غلظت مشاهدهای و محاسباتی در ایساتگاه 2را مقایسه و ارزیابی نموده اگر انطباق مناسب بود مه  D Lرا پذیرفته
وگرنه به مرحله  1بازگشته و مقدار جدیدی برای  D Lفرض شده و
محاسبات تکرار شده تا انطبااق مناسابی باین دادهاای مشااهداتی و
محاسباتی ایجاد گردد (.)2


)  tC (x , t
0


()11

t

)  C (x , t
0

مناطق موردمطالعه
رودخانه Severn

در پژوهشی مه توسط آتکینسون و دیویس (  )2بهعنوان مطالعه
موردی بر روی رودخانه  Severnدر انگلستان (شکل  )3انجام شاد از
ماااده ( )RhodamineWT 20%بااهعنااوان ردیاااب جهاات بررساای
مکانیسم انتشار آلودگی مدنظر قرارگرفته است .این ماده بهصورت آنی

به رودخانه تزریقشده و بازهای از رودخانه مه دارای طولی حادود 13
میلااومتر اساات موردمطالعااه قاارار گرفاات .بااازه انتخااابشااده بااین
 Lanidloesو  Caerswsانتخابشده است.
برای نمونهگیری از هفت ایستگاه در پااییندسات محال تزریاق
ردیاب استفاده شده است مختصات ایستگاههای اندازهگیاری شاده در
جدول  2آمده است .ماده ردیاب باه غلظات ) 1222(ppbباهصاورت
ناگهانی و آنی به داخل رودخانه تزریقشده است.
رودخانه Narew

در تحقیقی دیگری مه توسط روینسکی و همکاران (  )222برای
مطالعه مکانیسم انتقال آلودگی در رودخانه  Narewانجام شد مقادار
بیست ( )22لیتر از ماد) Rhodamine WT (20%بهطور ناگهاانی در
پایین پل سورز به داخل رودخانه تخلیه شد و سپس با نمونهبرداری از
آب رودخانه در ایساتگاههاای 2-Nتاا  7-Nمقادار پروفیال غلظات
اندازهگیری شد.مه ایستگاههای اندازهگیری در شاکل  5نشاان شاده
است .در شکل شماتیک منطقه مورد مطالعاتی از ایان رودخاناه آورده
شده است این منطقه به این دلیل انتخابشده است مه در ایان باازه
هیچگونه زهکشی از مواد صنعتی و شهری به داخال رودخاناه وجاود
ناادارد .اطالعااات مربااوط بااه مشخصااات هندساای و هیاادرولیکی
ایستگاههای اندازهگیری در جدول آورده شده است.

رودخانه اصلی با ایستگا های نمونه برداری
پل با ایستگا های نمونه برداری
شاخه فرعی با مساحت تقریبی حوضه
مرز منطقه سیالب دشت
خامریز خط راه آهن و پل بر روی رودخانه
نقشه اندازه گیری اندازه بار بستر

شکل  -4نمايي از مسير رودخانه)) 3( (Severn River
Figure 4- Schematic shape of the Severn River
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جدول  -مختصات جهاني ايستگاههاي اندازهگيري
Table 2- Universal coordinate of sampling station
ايستگاه
مختصات
فاصله)(m
Station
Cordinate
Distance
0

SN 9549 8479

210
1175
2875
5275
7775
10275
13775

SN 9570 8488
SN 9621 8561
SN 9748 8558
SN 9969 8518
SO 0160 8677
SO 0252 8858
SO 0220 9090

تزریق
Injection
A
B
C
D
E
F
G

شکل  - 5نمايي از مسير رودخانه )(Upper Narew River
Figure 5- Schematic shape of the Upper Narew River

نتايج و بحث
ارزيابي فرمولهاي تجربي

برای ارزیابی فرمول های تجربی ابتادا مشخصاات هیادرولیکی و
هندسی جریان در هریک از ایساتگاههاای انادازهگیاری را اساتخراج
نموده و برای سرعت برشی مه نیازمند همه فرمولهای تجربی اسات
با تحقیقات انجامشده برای هریک از رودخانه Severnو  Narewباه

ترتیب حدود  2/235و  2/25استخراجشاده اسات .از مقایساه مقاادیر
محاسبه شده برای ضاریب پخاش حاصال شاده از روش رونادیابی و
معادالت تجربی (جدول  )3نتیجه میشود مه هیچیک از این معادالت
دارای دقت مطلوب نیست و در بهترین حالت دارای ضریب همبستگی
2
( ) R =2/3است بنابراین استفاده از نتایج چنین معادالتی باا خطاای
زیادی همراه می باشد.
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جدول  -3مختصات هندسي و هيدروليکي مقاطع اندازهگيري
Table 3- Hydraulic and geometrical properties of sampling station
رودخانه
سرعت برشي) (m/sسرعت متوسط) (m/sعمق) (mعرض) (mايستگاه
River
Station
Width
Depth
Mean Velocity
Shear Velocity
B
22
0.45
0.73
0.045
C
22
0.45
0.71
0.045
رودخانه سورن
D
23
0.5
0.71
0.045
E
24
0.5
0.65
0.045
Severn River
F
25
0.45
0.66
0.045
G
25
0.53
0.66
0.05
N-3
14.2
1.35
0.27
0.05
رودخانه ناریو
N-4
21.3
0.76
0.31
0.05
N-5
24.2
0.88
0.24
0.05
Narew River
N-6
17.8
0.87
0.41
0.05

جدول -4نتايج محاسبه ضريب پخش از روش رونديابي و فرمولهاي تجربي
Table 4- Results of DL calculation using the DRM and empirical formulas

ايستگاه اندازه گيري رودخانه ناريو

ايستگاه اندازه گيري رودخانه سورن

رودخانه

Narew River Stations

Sever River Stations

River

N-4

N-2

N-3

F

N-1

R2
0.18
0.48
0.03
0.41
0.30
0.30
0.17
0.34
0.02
0.17
0.22
0.01

R2
18.00

35.00

56.00

28.1

0.23
1562.8
14.60
0.58
8.85
7.25
34.86
9.83
5.53
3.74
135.96
22.13

0.23
1272.1
9.14
0.77
12.37
11.42
19.69
17.97
4.32
2.21
46.79
15.22

0.20
1074.7
13.57
0.91
12.59
10.15
24.68
16.12
5.18
2.46
73.23
18.35

0.36
2008.7

2.68
0.19
2.97
4.14
20.16
4.03
2.23
3.88
54.41
10.97

0.21
0.00
0.17
0.11
0.07
0.00
0.01
0.02
0.05
0.40
0.00
0.01

29.5

37.5

38.5

12.5

26.5

41.5

0.15
1166.7
117.72
2.35
37.87
16.48
69.71
33.96
17.71
3.71
424.40
54.47

0.12
957.00
147.89
3.06
43.08
16.77
67.35
37.50
18.85
3.15
441.10
54.99

0.14
1069.0
116.39
2.43
35.86
15.30
66.24
31.80
16.93
3.45
416.21
51.81

0.14
1071.9
124.82
2.38
34.79
14.66
72.53
29.84
17.73
3.77
490.46
55.25

0.12
905.9
132.5
2.69
34.61
13.84
69.07
29.04
17.42
3.39
490.8
53.29

0.11
1069.3
150.11
2.51
33.90
12.92
74.03
27.10
18.26
3.49
586.11
56.13

حل تحليلي

حل تحلیلی معادله  1با شرایط مرزی و هندسی ساده موجود است
و منجر به یک توزیع نرمال گوسی می شود مه باه حال گوسای هام
معروف است ویژگی حل گوسی و نمایش پروفیل غلظات باهصاورت
تابع توزیع نرمال این است مه پیک غلظت با عکس مجاذور زماان و
مکان (فاصله) ماهش می یابد .معادله  12حل تحلیال معادلاه انتقاال
پخش با تزریق لحظهای (ناگهانی) آالینده به داخل آبراهه اسات ماه
به حالت ترسیمی آن صورت شکل  6ظاهر میشود.
C  , t   0
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در این فرمول  :Mجرم مواد آالینده،

x inj

:محل تزریق

آلودگی: x ،

معادله
Equation
ضریب پخشیدگی
DL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

طول رودخانه است .در شکل زیر حل تحلیلی معادله حرمت با شارایط
آورده شده است.
مقايسه با حل تحليلي معادله انتقال پخش

برای بررسی اولیه درستی عملکارد مادل توساعه دادهشاده حال
تحلیلی معادله انتقال پخش را با نتایج مادل مقایساه شاده اسات .در
نمودارهای (شکل  )7زیر پروفیل غلظت در هر  32ثانیه یکبار پاالت
شده است و البته پیک غلظت برای نمایش بهتار در شاکل خروجای
حدود  3/5برابر شده اس ت الزم به ذمر است مه ضریب پخاش مادل
عددی و تحلیلی یکسان در نظر گرفته و گامهای مکانی و زماانی باه
ترتیب  3متر و  2ثانیه در نظر گرفتهشده است.
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حل تحلیلی
غلظت()ppm

فاصله()m
شکل  -6حل تحليل معادله انتقال پخش كالسيک با تزريق لحظهاي آالينده
Figure 6- Results of analytical solution of the ADE

تحلیلی
عددی
غلظت()ppm

فاصله()m
شکل  -7مقايسه نتايج مدل عددي و حل تحليلي
Figure 7- Comparison of analytical and numerical solution of ADE

نتايج مدل عددي براي رودخانه  Severnو Narew

بارای تائیاد ماارمرد ماادل توساعه دادهشااده در مساائل عملاای،
ماادلسااازی انتقااال آلااودگی در رودخانااههااای SevernوNarew
انجامشده است .ورودیهای مدل برابر با مقدار گامهای زمانی ،مکانی،
سرعت و همچنین ضریب پخشیدگی اسات الزم باه ذمار اسات ماه
شرایط اولیه در نظر گرفتهشده برای هر رودخانه همان تزریق ناگهانی
به داخل رودخانه است .مقادیر بهماررفته در مدل برای هر ایستگاه در

جدول  3آورده شده است و درنهایت عملکرد مدل برای ایستگاههاای
موردمطالعه در شکلهای  8تا  12نشان دادهشده است .همانطور ماه
از جدول  3پیداست ممتارین مقادار ضاریب پخاش بارای رودخاناه
 Severnمربوط به ایستگاه  Dاست و بیشترین مقدار آن  8/5مربوط
به ایستگاه  .Cدر رودخانه ناریو حداقل مقادار ضاریب پخاش 18/3
برای ایستگاه  N-5و بیشترین آن در حدود  56/ 2برای ایستگاه N-3
به دست آمد .دقت مدل توسعه داده شده برای شابیه ساازی انتشاار
آلودگی در رودخانه سورن برابر با (  )R2=2 /8و برای رودخاناه نااریو
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( ) R2=2 /91بدست آمد .ارزیابی ملی دقت مدل عمکرد آن را جهات
مدل سازی انتشار آلودگی در رودخانه ها را تایید می نماید.
جدول - 4مقادير پارامترهاي بکار گرفتهشده در مدل توسعه دادهشده براي ايستگاههاي  Aتا G
Table 4- The value of used parameters for the DRM to calculate the DL

ضريب
2

پخشيدگي()m /s

DL  m 2 s 

41.5

29.5

18.00

Narew River

56.00

35.0

2
2
2
2

4
4
4
4

N-2
N-3
N-4
N-5

رودخانه ناریو

28.15

2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

A
B
C
D
E
F
G

) t (s

) x (m

Severn River

38.5
37.5

زماني()s

مکاني()m

Station

River

رودخانه سورن

26.5
12.5

گام

گام

ايستگاه

رودخانه

1200
Station-B

ایستگاه

Station-C

ایستگاه

800

Model-Result
Model-Result

600

نتایج مدل عددی

Model-Result

400

)Concentration(ppb
ppm

Station-A

 Aایستگاه

1000

200
شکل  -8نتايج مدل عددي در ايستگاههاي اندازهگيري رودخانه سورن (ايستگاه  Aتا )C
Figure 8- Results
0 of simulation of pollution transmission in Severn River

10000
15000
20000
كلي
ي
ر
ي
گ
جه
نتي
)Time(S
هدف اصلی از این مقاله توسعه مدل عاددی s
بارای حال معادلاه
انتقال –پخش ) (ADEدر رودخانهها است .در این مادل بارای حال
عااددی معادلااه دیفرانساایل انتقااال پخااش از روش احجااام محاادود
استفادهشده است و برای تخمین ضریب پخش نیز از روش رونادیابی
اساتفادهشاده اسات .بارای حال معادلاه از تکنیاک time splitting
استفادهشده و عبارت انتقال با شمای مرتبه سوم  Quickestو عباارت

5000

0

پخش با روش مامال ضمنی گسساته ساازی و حالشادهاناد .بارای
محاسبه ضریب پخش از روش روندیابی استفادهشده است ایان روش
ضریب پخشیدگی را بهصورت مستقیم از پروفیال غلظات مشااهداتی
استخراج مینماید .نتایج اجرای مدل توسعه دادهشده با حال تحلیلای
معادله انتقال پخش و دادههای غلظت مشاهداتی رودخانه Severnو
 Narewمقایسه و دقت آن تائید گردید.
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ایستگاهD
ایستگاهE
)ppm(غلظت

ایستگاهF
ایستگاهG
نتایج مدل عددی

)s(زمان
)F  تاD (ايستگاهSevern  نتايج مدل عددي در ايستگاههاي اندازهگيري رودخانه-9 شکل
Figure 9- Results of simulation of pollution transmission in Severn River (continue)

)ppm(غلظت

نتایج مدل عددی

ایستگاه2-N
ایستگاه2-N
ایستگاه4-N
ایستگاه5-N
ایستگاه6-N

)s(زمان
Narew  نتايج مدل عددي در ايستگاههاي اندازهگيري رودخانه- 1 شکل
Figure 10- Results of simulation of pollution transmission in Narew River
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Introduction: The study of rivers’ water quality is extremely important. This issue is more important when
the rivers are one of the main sources of water supply for drinking, agriculture and industry. Unfortunately, river
pollution has become one of the most important problems in the environment. When a source of pollution is
transfused into the river, due to molecular motion, turbulence, and non-uniform velocity in cross-section of flow,
it quickly spreads and covers all around the cross section and moves along the river with the flow. The governing
equation of pollutant transmission in river is Advection Dispersion Equation (ADE). Computer simulation of
pollution transmission in rives needs to solve the ADE by analytical or numerical approaches. The ADE has
analytical solution under simple boundary and initial conditions but when the flow geometry and hydraulic
conditions becomes more complex such as practical engineering problems, the analytical solutions are not
applicable. Therefore, to solve this equation several numerical methods have been proposed. In this paper by
getting the pollution transmission in the Severn River and Narew River was simulated.
Materials and Methods: The longitudinal dispersion coefficient is proportional of properties of Fluid,
hydraulic condition and the river geometry characteristics. For fluid properties the density and dynamic viscosity
and for hydraulic condition, the velocity, flow depth, velocity and energy gradient slope and for river geometry
the width of cross section and longitudinal slope can be mentioned. Several other parameters are influencive, but
cannot be clearly measured such as sinuosity path and bed form of river. To derive the governed equation of
pollution transmission in river, it is enough to consider an element of river and by using the continuity equation
and Fick laws to balancing the inputs and outputs the pollution discharge. To calculate the dispersion coefficient
several ways as empirical formulas and artificial intelligent techniques have been proposed. In this study LDC is
calculated for the Severn River and Narew River and some selected empirical formulas have been assessed to
calculate the LDC.
Dispersion Routing Method: As mentioned previously, calculating the LDC is more important, so firstly,
the longitudinal dispersion was calculated from the concentration profile by Dispersion Routing Method (DRM).
Using the DRM included the four stage.1-considering of initial value for LDC .2-calculating the concentration
profile at the downstream station by using the upstream concentration profile and LDC.3- Performing a
comparison between the calculated profile and measured profile.4- if the calculating profile is not a suitable
cover, the measured profile of the process will be repeated until the calculated profile shows a good covering on
the measured profile.
Numerical Method: The ADE includes two different parts advection and dispersion. The pure advection
term is related to transmission modeling without any dispersing and the dispersion term is related to the
dispersion without any transmission. To discrete the ADE the finite volume method was used. According to
physical properties of these two terms and the recommendation of researchers a suitable scheme should be
considered for numerical solution of ADE terms. Among the finite volume schemes, the quickest scheme was
selected to discrete the advection term, because of this scheme has suitable ability to model the pure advection
term. The quickest scheme is an explicit scheme and the stability condition should be considered. To discrete the
dispersion term, the central implicit scheme was selected. This scheme is unconditionally stable.
Results and Discussion: The results of longitudinal dispersion coefficient for the Severn River and Narew
River were calculated using the DRM method and empirical formulas. The results of LDC calculation showed
that the minimum and maximum values for the Severn River was equal to the 12.5 and 41.5 respectively and for
the Narew River were reported as 18.0 and 56.0 respectively. The value of the LDC derived using the DRM was
used as one of the input parameters for developing the computer program. For validation of numerical model, a
comparison was conducted with results of analytical solution. This comparison showed that the performance of
numerical method is quite suitable. For assessing the performance of numerical model the pollution transmission
1, 2- Ph.D Student and Associate Professor of Water Enginerring Deparment, Lorestan University
(*-Corresponding Author Email: Abbas_Parsaie@yahoo.com)
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in the both mentioned rivers was simulated. The calculated LDC and time steps and distance steps was
considered as 4m and 2s. The results of simulation showed that the performance of developed computer model is
suitable for practical purposes.
Conclusion: In this paper the Finite volume method such as numerical model for Discretization the ADE and
also estimating the LDS the Dispersion routing method has been used. To primary evaluating of the model the
compression between the model result and analytical solution of ADE has been done. To assess the accuracy of
the model in engineering work the results of the model compared with two rivers data observations (Severn and
Narew). Final result showed that the performance of model is suitable.
Keywords: Transmission of Pollutant, Finite Volume Method, Severn River, Narew River, Dispersion
Routing

