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 (پرروگ 11وبزویه خط خبلی بب قلم بی 7)

 

َبي گیري ورخ تبخیر از سطح آزاد آة در رشیم اوذازٌ  

مختلف جببجبیی ًَا   
-خط خالی تا للم تی 1. کلمٍ تاضذ 20عىًان ممالٍ وثایذ تیص اس ) 

 (11واسویه 

 3سیذ مػطفی رضًی ،2محمذ ممیمان ،1سیذ محمذ حسیه رضًی
 (10ه واسویخط خالی تا للم تی 1)

 داوطجًي کبرضىبسی ارضذ، گريٌ مُىذسی مکبویک، داوطگبٌ فرديسی مطُذ1
  استبد، گريٌ مُىذسی مکبویک، داوطگبٌ فرديسی مطُذ7

 مطُذ  ضُرداريعلمی ي کبربردي مرکس آمًزش عبلی ، گريٌ مُىذسی عمران،  علمیَیئت 9

 مم(10واسویه خط خالی تا للم تی 2) 

 

 چکیذٌ         
َاای ااتااایی آسادا ااثااری ي تزکیاة ایاه دي در ازیاان        الٍ وزخ تثخیز اس سطح آساد آب تزای رصیمدر ایه مم

تازای  ي  m 4تاٍ طاً    آسمایطاااَی   کاواا  َاا تاز ريی یا      گیازی  اواذاسٌ . گیزی ضذٌ است متالطم ًَا اوذاسٌ

َای مختلف ًَا ي دماَای متغیز آب در گساتزٌ يسای ی اس وساثت     سزعت
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اوااا   

ي اختالف فطار تخار تایه َاًای   ذ کٍ تٍ طًر کلی تا افشایص سزعت ًَا دَ وتایج پضيَص وطان می. گزفتٍ است

؛ اما حساسیت وزخ تثخیز تٍ اختالف فطاار تخاار تیطاتز اس    یاتذ وزخ تثخیز افشایص میسطح آب ي ًَای محیطا 

ًَای سطح چاالی  اختالفا تخار رصیم ااتاایی آسادا عاليٌ تز اختالف فطارٌ اس طزفی در گستز .سزعت ًَاست

ی آَىا    دَىذ کٍ در راتطٍ َمچىیه وتایج وطان می .ویش در رياتط تثخیز حائش اَمیت استآب ي ًَای محیط 

یا   اس  تزومای اختالف فطار تخار اس مماذاری تشرگتاز اس یا  تاٍ مماذاری کاًچ        ا تا افشایص سزعت ًَاتثخیز

  .یاتذ کاَص می

 (پرروگ 11وبزویهخط خبلی بب قلم بی 1)         

 کلیذيکلمبت          
 ااتاایی تزکیثی -ااتاایی آساد  -ااتاایی ااثاری  -وزخ تثخیز 

 (پرروگ 11وبزویهخط خبلی بب قلم بی 1)

 وکبت برجستٍ پصيَص
 ٌدا ااثاری ي تزکیثیَای ااتاایی آسا     ی گستزدٌ رصیم تزرسی وزخ تثخیز در تاس 

 ممایسٍ حساسیت وزخ تثخیز تٍ سزعت ًَا ي اختالف فطار تخار 

 َای ااتاایی آساد ي ااثاری تزرسی تغییزات آَى  تثخیز تا اختالف فطار تخار تزای رصیم 

                                                           
1 Mh_razavi@yahoo.com 
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 مقذمٍ -1

ر غى تا مًاردی اس اس اَمیت کارتزد آن د. ی تثخیز آب تٍ ًَا ضامل فزایىذَای اوتما  حزارت ي اوتما  از  استپذیذٌ

 .تًان وا  تزدرا می... ي  َای خط  کىىذٌایا پاالیطااَُای آبا استخزَای ضىاا سیستمَای َستٍلثیل ویزيگاٌ

ي تثخیاز تاٍ َاًای    ( ااتاایی ااثااری )تثخیز تٍ علت ازیان ًَای ريی سطح آب : وتیاٍ دي عامل است تثخیز آب در

تاٍ طاًر کلای َاز دي واً       . ف چاالی تیه ًَای تاالی سطح آب ي ًَای محیط اسات ا کٍ تٍ علت اختال(ااتاایی آساد) ساکه

 ٍ تیطتز تحمیماتی کٍ تا تٍ حا  اُت مطال. [1]گذاروذ ريی فزایىذ تثخیز می تأثیز مُمی تز( آساد ي ااثاری)م اویش  ااتاایی 

  ي Pauken [4]تزخای اس لثیال   . [3] ا [2]سات ا تاًدٌ رصیم ااتااایی  ی محذيدی اس  ريی گستزٌوزخ تثخیز اواا  ضذٌا تىُا تز 

[5] Shah  ٌ[6]تزخای ویاش اس املاٍ    . اوذتز ريی وزخ تثخیز در رصیم ااتاایی آساد تٍ طًر يسیع مطال ٍ کزد Al-Shammiri 

ه مطال اات  در ایه تای . اوذ تأثیز ااتاایی ااثاری تز ريی وزخ تثخیز اس سطح آساد آب را مًرد مطال ٍ لزار دادٌ  Sparrow [7]ي

 .را وا  تزد Iskra [2] تًانريی اثز ااتاایی تزکیثی در ایه پذیذٌ غًرت گزفتٍ است کٍ اس آن املٍ می کمی ویش تز

پایٍ تحمیمات تازتیا رياتط تیطماری تزای محاسثٍ وزخ تثخیز ارائٍ ضذٌ استا اما ایاه رياتاط تاٍ ضاذت تاٍ رصیام        تز

)(تزای ت ییه وزخ تثخیز آب  تزیه راتطٍم مً . اوذازیان ًَا ي ضزایط آسمایص ياتستٍ em تزاتز است تا: 
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SPدر ایه راتطٍا  ,  ي,P  َساتىذ  ًَای محایط فطار تخار اضثا  در تٍ تزتیةا فطار تخار اضثا  در سطح آساد آب ي .

گزمای وُان تثخیز ي  fghا ًَای محیط ا رطًتت وسثیَمچىیه 
1C 2اC  يnَایی َستىذ کٍ تز پایٍ رصیام ازیاان   ا ثاتت

َاای  ثیز گساتزٌ يسای ی اس رصیام   در ممالٍ حاضز تٍ غاًرت آسمایطاااَیا تاأ   . [9]ا [8]ضًوذ ًَا ي ضزایط آسمایص ت ییه می

  .ريی وزخ تثخیز مًرد مطال ٍ لزار گزفتٍ است تز( ااثاری ي تزکیثی)ااتاایی 

 (پرروگ 11وبزویه خط خبلی بب قلم بی 1)

  ريابط ریبضی -7

ااتاایی غالةا اس وسثت  تزای ت ییه م اویش 
2Re

Gr ا ااتااایی ااثااریا ایاه    َای ازیان تا تزای رصیم. ضًداستفادٌ می

اي تزای رصیم ااتاایی طثی ی اوسثت اس مزتثٍ کًچ تز اس ی 
 

اگز . اس مزتثٍ تشرگتز اس ی  خًاَذ تًد
2Re

Gr       َام مزتثاٍ تاا یا

  :تزاتزوذ تا( Reي  Gr)اعذاد گزاضف ي ریىًلذس . [10]تزکیثی اس َز دي م اویش  ااتاایی آساد ي ااثاری است  اتاضذا رصیم ازیان
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sg , ي,g تٍ تزتیة چاالی ًَای مزطًبا در سطح آب ي در محیط اطزاف َستىذ .V ا يhD     ویاش تاٍ تزتیاة

)P(تٍ مىظًر ت ییه فطار تخاار اضاثا    َمچىیه  .تاضىذ ی محفظٍ آسمایص میسزعت ًَاا يیس ًسیتٍ ي لطز َیذريلی OH2
تاٍ   

 : [8] غًرت تات ی اس دما اس راتطٍ سیز استفادٌ ضذٌ است
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 گیري آزمبیطگبَیاوذازٌ -9
لٍ لط ات َای گالًاویشٌ ساختٍ ضذٌ ي تٍ يسی اس يرقکٍ  می تاضذ cm 50ومایی اس دستااٌ آسمایص تا عزؼ  1ض ل 

 .پلی استیزن عایك ضذٌ است

 

 
 

اس  گیزی دماای ساطح آب  اوذاسٌ تزای يال تزی ی َا ي کف حًضچٍ اس ت ذادی َیتزتٍ مىظًر تثثیت دمای آبا در دیًارٌ

ا وزخ ازیاان َاًای   m/s 1/0تا دلت تٍ عاليٌا تٍ يسیلٍ ی  تادسىج گزمایی . استفادٌ ضذٌ است C 1/0تا دلت ضص تزمًکًپل 

ثاتات وااٍ    در ممذار مًرد وظز اای يريدیا تًسیلٍ ی  سیستم تًُیٍدما ي رطًتت وسثی ًَ َمچىیه. ضًدمحفظٍ محاسثٍ می

تاا   .َای مختلف ًَا غاًرت گزفتاٍ اسات    آسمایطات ایه تحمیك در دماَای مختلف آبا ي دماا رطًتت ي سزعت .ضًدداضتٍ می

گیزی وزخ اوذاسٌتزای  .ضًد دمای ًَای سطح آب ي دما ي رطًتت وسثی ًَای محیطا اختالف فطار تخار محاسثٍ میگیزی  اوذاسٌ

مزتثط ضذٌ  الزار دارد gr1/0 تا دلت تٍ ظزفی کٍ تز ريی ی  تزاسيی حساط  حًضچٍ تثخیز تٍ يسیلٍ ی  سیفًن اتثخیز آب

 .میشان آب تثخیز ضذٌ اس حًضچٍ در ی  تاسٌ سماوی خاظ ت ییه می ضًد حا  تا استفادٌ اس تغییز يسن آب ريی تزاسيا. است

 (پرروگ 11وبزویه خط خبلی بب قلم بی 1) 

 بحث ي وتبیج -1

)ا تغییزات وزخ تثخیز تٍ اختالف فطار تخار2ض ل در 
105.1P

me



 )ًَای مزطًب تیه سطح آب  چاالی اتتغییز تز حسة

 .وطان دادٌ ضذٌ استتاایی آساد تزای رصیم اا ي ًَای محیط

 

 
 

 

 

 

 براي رشیم جببجبیی آزاد تبثیر اختالف چگبلی ًَاي مرطًة بر ريي رابطٍ اصالحی:  7ضکل 

 آزمبیص دستگبٌ:  1ضکل 
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 دَذ کٍ وسثت وزخ تثخیز تٍ اختالف فطار تخارا تا اختالف چاالیَماوطًر کٍ در ض ل مطخع استا وتایج وطان می 

تزای . ویش گشارش ضذٌ است [5]تستای وزخ تثخیز تٍ اختالف چاالی در کارَای پیطیه يا. یاتذتٍ غًرت ومایی افشایص می ًَا

  :تز وزخ تثخیز تزای رصیم ااتاایی آساد راتطٍ سیز پیطىُاد ضذٌ استمحاسثٍ دلیك

(13) nnPPm gsgSe


  )()(069.0 ,,,,  

 

 .یافت ضذٌ است 153/0ي  05/1 ا تٍ تزتیة ممادیزnيn تزای تًاوُای

دَذ کٍ حساسیت  وتایج آسمایطات وطان می. اثز سزعت ًَا ي اختالف فطار تخار تز وزخ تثخیزا وطان دادٌ ضذٌ است 3در ض ل 

 .وزخ تثخیز تٍ اختالف فطار تخار تیطتز اس سزعت ًَاست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عت ًَا، بر آَىگ تبخیر از سطح آزاد آةگیري اثر اختالف فطبر بخبر ي سر وتبیج اوذازٌ:  9ضکل   

 
 (ب) تزکیثیرصیم ااتاایی ي ( الف)تأثیز اختالف فطار تخار تز ريی وزخ تثخیزا تزای رصیم ااتاایی ااثاری  4   در ض ل

  .تزسیم ضذٌ است

 

ي ( الف) ببريرابطٍ ورخ تبخیر ي اختالف فطبر بخبر براي مقبدیر مختلف سرعت ًَا در رشیم جببجبیی اج:  1ضکل 

 (ة)رشیم جببجبیی ترکیبی 

 ة الف
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وزخ تثخیز تا افشایص سزعت ًَا ي اختالف فطار تخار  در َز دي رصیم ااتاایی ااثاری ي تزکیثیاضًد مطاَذٌ می

میشان افشایص وزخ  دَذ کٍ تا افشایص اختالف فطار تخاراتم ز مىحىی وطان می يلی تزای رصیم ااتاایی ااثاری. ذیاتافشایص می

ضًدا دیذٌ می 5َمچىیه در ض ل  [6].کًچ تز اس ی  خًاَذ تًد  (1)در راتطٍ  nیاتذ ي یا تٍ عثارتی تًان خیز کاَص میتث

یاتذ؛ تٍ َا مىطثك ضذٌ استا تا افشایص اختالف فطار تخار افشایص میتزای رصیم ااتاایی تزکیثی ضیة مىحىی کٍ تز دادٌ

 .ی  است تشرگتز اس ا(1)در راتطٍ  nعثارتی تًان 

 (پرروگ 11وبزویه خط خبلی بب قلم بی 1) 

 گیريوتیجٍ -2
َای مختلف ازیان ريی وزخ تثخیز اس سطح آساد آبا تزای رصیم در ممالٍ حاضز تأثیز اختالف فطار تخار ي سزعت ًَا تز

 :استپایٍ آسمایطات غًرت گزفتٍا وتایج سیز حاغل ضذٌ  تز. ًَا تٍ غًرت آسمایطااَی مطال ٍ ضذٌ است
 . میشان تثخیز آب تٍ ضذت تٍ رصیم ازیان ًَا ياتستٍ است -

 .یاتذ میشان تثخیز آب تا افشایص سزعت ًَا افشایص می -

 .حساسیت میشان تثخیز تٍ اختالف فطار تخار تیطتز اس سزعت ًَاست -

ي تزای  اتاایی ااثاری کًچ تز اس ی اارصیم تزای  nمیشان تثخیز آب تات ی ومایی اس اختالف فطار تخار تًدٌ کٍ در آن تًان  -

 .ااتاایی تزکیثی تشرگتز اس ی  استرصیم 

تزای رصیم ااتاایی آسادا وزخ تثخیز تىُا تات ی اس اختالف فطار تخار وثًدٌا تل ٍ تٍ اختالف چاالی ًَای مزطًب ویش ياتستٍ  -

 .است

 (پرروگ 11وبزویه خط خبلی بب قلم بی 1) 
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