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 چکیده

 حجم فتنر بین از حتی یا نشد کمهای غلیظ به مخازن سدها باعث کاهش عمر مفید سد و  ورود جریان 

های کنترل  یکی از روش .شود می برق تولیدو  بسیال لکنتر از ناشی دسو فتنر ستد از و آب تنظیم

سه شیب بستر و آرایش  تأثیردر این پژوهش . استنع قبل از مخزن اصلی سد جریان غلیظ ایجاد موا

دنسیومتریک عدد فرود ارتفاع پیشانی، سرعت پیشروی و موانع نفوذپذیر با شش نوع چیدمان مختلف بر 

 2و  1، ۰و در سه شیب  متر 1۰ها در کانالی به طول  قرار گرفته است. آزمایش موردبررسیجریان غلیظ 

 4۰شکل، زیگزاگ و شطرنجی در دو غلظت  zدرصد با آرایش همگراهای مشابه، واگراهای مشابه، موازی، 

شطرنجی، واگراهای مشابه، به ترتیب آرایش همگراهای مشابه،  طبق نتایجگرم بر لیتر انجام شد.  ۸۰و 

 تأثیر. ه استهای هیدرولیکی جریان غلیظ داشت را بر مشخصه تأثیربیشترین  شکل Z زیگزاگ، موازی و

در بستر بدون شیب بیشتر از بستر های هیدرولیکی جریان غلیظ  های مختلف موانع بر مشخصه  آرایش

بیشترین یابد.  کاهش می شدت بهبحرانی آرایش موانع در محدوده جریان  تأثیرهمچنین ت. دار اس شیب

 65عدد فرود دنسیومتریک را مشابه بوده که مربوط به آرایش همگراهای  موانع در بستر بدون شیب تأثیر

است.  رسیده درصد 1۹به درصد  2شیب  بستر با این آرایش در تأثیر مقدار است. کاهش داده درصد

عدد فرود کاهش این آرایش  باشد. در شکل می zآرایش موانع مربوط به آرایش  تأثیرکمترین 

 16درصد به  2 ازبوده است. این مقدار با افزایش شیب بستر  درصد  5۰در بستر بدون شیب  ریکدنسیومت

 درصد رسیده است.
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 مقدمه

ها، هیدرولیک جریان و رسوب  احداث سد بر روی رودخانه 

قرار داده و باعث  تأثیررودخانه را تا حد زیادی تحت 

شود. تجمع رسوبات در مخازن  در مخازن می گذاری رسوب

را کاهش  ها آندرصد از حجم ذخیره  1حدود  سدها ساالنه

 ۸۰۰(. در ایران ساالنه حدود 2۰۰3، 1دهد )تونیلو و پارکر می

 گذاری رسوبفید سدها از طریق مترمکعب از حجم م میلیون

تن رسوب در هر  3یابد که این مقدار بیش از  کاهش می

غلیظ از عوامل اصلی   جریان(. 13۷5ثانیه است )اکرمی، 

 قابلیتشود که  مخازن سدها محسوب می گذاری رسوب

 ،)افشین را داردبر لیتر  گرم 12۰ غلظتتا رسوبات  حمل

 نقطه در بسیال مهنگا در غلبا این جریان (.13۸۸

 بستر روی و رود می وفر نمخز آب سطحیر ز به وری غوطه

 براثرو  (2۰۰3ود )فیروزآبادی و فراهانی، ش ن تشکیل میمخز

به حرکت  یافته اختالف چگالی تحت اثر شتاب ثقل کاهش

عالوه بر ذرات معلق این اختالف چگالی . دهد خود ادامه می

و یا مواد محلول  رت،ناشی از اختالف درجه حرا تواند می

  بندی در یک طبقه(. 1۹۷3، رترن) دباش ها آنترکیبی از 

های فاقد ذره، مانند جریان  به دو دسته جریانجریان غلیظ 

های حاوی ذرات معلق، مانند جریان  غلیظ نمکی و جریان

و تفاوت این دو جریان در نوسانات  است تقسیم قابلآلود  گل

 (.1۹۸۰، 2سیمپسونباشد )هوپر و  چگالی می

وه بر کاهش حجم مفید مخازن، حجم جریان غلیظ عال 

 باعثپایداری سد و کاهش کیفیت آب،  کنترل سیالب،

شده  (...وبین روـبی )تآ های ماشین ساییدگی سرعت یشافزا

 یشافزا ارینگهد های هزینه و کاهش ها آن زدهبا ،درنتیجه و

 .یابد می
در دینامیک جریان  بررسی قابلهای مهم و  یکی از قسمت 

( عامل 1مطابق رابطه )غلیظ پیشانی این جریان است و 

انی پیشپیشروی آن شتاب ثقل ناشی از اختالف چگالی 

 𝜌𝑑در این رابطه،باشد.  می جریان غلیظ و سیال پیرامون

اختالف چگالی بین جریان  𝜌∆چگالی جریان غلیظ و 

، 3)ژانگ و همکاران است چگالی سیال پیرامون 𝜌𝑎ورودی و 

برای تعیین رژیم جریان های غلیظ  بررسی جریان (2۰1۰

رینولدز جریان غلیظ استفاده  عدد دو از( 2طبق رابطه )

                                                                                          
1. Toniolo & Parker 
6. Huppert & Simpson 
7. Zhang et al 

یکی از پارامترهای مهم در بررسی جریان همچنین  .شود می

( 3رابطه ) صورت بهغلیظ عدد فرود دنسیومتریک است که 

اختالط سیال غلیظ با سیال شدت   و در بررسیشود  می انبی

 فرود دنسیومتریک عدد( 4مطابق رابطه ) پیرامون آن

 hو  U در این روابط. شود می بیان دد ریچاردسونع صورت به

زاویه  𝜃و جریان غلیظ رتیب سرعت متوسط و ارتفاع به ت

 𝜇𝑑.𝑐  وکند  شیب بستری که جریان بر روی آن حرکت می

 .(1۹۷3، 4)ترنر باشد میتیک جریان غلیظ نمالزجت سی

𝑔′ = 𝑔(𝜌𝑑 − 𝜌𝑎) 𝜌𝑎⁄ = 𝑔(∆𝜌 𝜌𝑎⁄ ) (1                  )

𝑅𝑒𝐷 =
𝑈.𝜌𝑎 .ℎ

𝜇𝑑.𝑐
 (2)                                               

         

𝐹𝑟𝐷
=

𝑈

√ 𝑔′ × ℎ 𝑐𝑜𝑠𝜃
                                  (3)              

       

𝑅𝑖 =
𝑔′ ×ℎ 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑈2 (4                                             )

به های غلیظ  لذا جهت پیشگیری و کاهش ورود جریان

ای قبل از ورودی اصلی  سازه مخازن اصلی سدها، اقدامات

واقع شود. در این راستا شناخت  مؤثرتواند  مخازن می

بر جریان غلیظ در بررسی عملکرد روش  مؤثرپارامترهای 

، ضرورت دارد.شده انتخابای  سازه اولین تحقیقات پیرامون  

( در کشور سوئیس 1۸۹2) 5های غلیظ توسط فارل جریان

( تحقیقات خود را با جریان 1۹5۸) 6گزارش شد. کئولگان

غلیظ نمکی در کانالی بدون شیب انجام داد و جهت محاسبه 

 7ای ارائه داد. میدلتون غلیظ رابطهسرعت پیشانی جریان 

، ارتفاع پیشانی با بررسی شکل پیشانی جریان غلیظ (1۹66)

را دو برابر ارتفاع بدنه و سرعت آن را کمتر از سرعت بدنه 

 (1۹۸5) 8دنتون ،(1۹۷۹ و 1۹۷3) ترنرجریان گزارش کرد. 

های خود سرعت پیشانی  نیز در پژوهش( 1۹۹5)و قمشی 

 9آلتیناکار و همکاران .قراردادند موردبررسیجریان غلیظ را 

مطابق ضمن بررسی سرعت پیشانی جریان غلیظ، ( 1۹۹۰)

های سایر محققان شکل پیشانی  ( با استفاده از داده1شکل )

                                                                                          
8. Turner 

9. Forel 

10. Keulegan 

11. Middleton 

12 . Denton 
13. Altinakar et al 

14. Oehy & Schleiss 
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اوهی و  .بدون بعد ارائه دادند صورت بهظ را جریان غلی

احداث  ازجملههای مختلف  روش تأثیر( به 2۰۰۷) 1اشالیس

مانع، احداث مانع مشبک بر کنترل جریان غلیظ در مخازن 

نتیجه گرفتند که احداث مانع در  طورکلی بهسدها پرداخته و 

شفاعی مناسب است. جریان زیربحرانی برای کنترل جریان 

جریان  گیری اندازه( دستورالعمل 2۰۰۸بجستان و همکاران )

غلیظ در مخزن سد دز را بیان نموده و با بررسی اجمالی 

از یک واقعه سیالب، ضخامت جریان  آمده دست بههای  داده

برآورد نمودند. از  متر 25غلیظ در مخزن سد دز را حداکثر 

توان به موارد زیر اشاره  مینیز برخی تحقیقات آزمایشگاهی 

ی اثر عدد فرود ( به بررس13۸۷کشتکار و همکاران )نمود. 

جریان غلیظ و شیب طولی مخزن بر توزیع قائم سرعت و 

نشان داد با  ها آنغلظت جریان غلیظ پرداختند. نتایج 

مقادیر غلظت در توزیع قائم  کانال بسترافزایش شیب 

پور و قمشی  یابد. نصراهلل افزایش و در طول کانال کاهش می

( به بررسی اثر شکل زبری در مشخصات پیشانی 2۰12)

دو نوع شکل زبری مخروطی و  ها آنجریان غلیظ پرداختند. 

و نتیجه  قراردادند موردبررسیرا در سه ارتفاع  ای استوانه

گرفتند که با افزایش ارتفاع زبری برای یک شکل ثابت و 

افزایش سطح مقطع در برابر با ارتفاع ثابت زبری و همچنین 

ان، غلظت و سرعت پیشانی جریان غلیظ کاهش و ارتفاع جری

 تأثیر( 13۹1پورکاید و همکاران ) یابد. جریان کاهش می

زبری و شیب بستر بر روی سرعت پیشانی جریان  زمان هم

نشان داد که  ها آن. نتایج قراردادند موردبررسیرا غلیظ 

با افزایش ارتفاع زبری کاهش و با  سرعت پیشانی جریان

( 13۹3نژاد و قمشی ) شیخییابد.  افزایش می ،افزایش شیب

های  را بر روی بستر با زبریسرعت بیشینه بدنه جریان غلیظ 

نشان داد ایجاد  ها آننتایج قرار دادند.  موردبررسی ای استوانه

زبری در طول کانال باعث کاهش سرعت بیشینه بدنه جریان 

شود و افزایش ارتفاع زبری تا حد معینی باعث  غلیظ می

اصغری پری و  شود. کاهش ارتفاع بدنه جریان غلیظ می

موانع ستونی مورب  و ای صفحهمانع  تأثیر( 13۹4) همکاران

ظ در حالت با زوایای مختلف را جهت کنترل جریان غلی

نشان داد موانع  ها آنایج نت. قراردادند موردبررسیزیربحرانی 

برابر عمق جریان موجب کاهش  52/۰ا ارتفاع نسبی ستونی ب

شود. همچنین  درصدی دبی عبوری جریان غلیظ می 6۰

برابر ارتفاع جریان با  26/1با ارتفاع  ای صفحهاستفاده از مانع 

                                                                                          
1. Oh oh  & Schles 

 5۰نترل جریان به میزان کدرجه باعث  ۹۰و  6۰و  45زاویه 

و چنانچه موانع نسبت به جهت جریان  شود درصد می ۸۰تا 

عمودی قرار گیرند کارآیی بیشتری نسبت به  صورت بهغلیظ 

منصوری  مایل دارند. صورت بهموانع با همان طول و 

در پژوهش خود سرعت نسبی  (13۹5هفشجانی و همکاران )

با  جهت همبرای سیال پیرامون متحرک  پیشانی جریان غلیظ

و یک رابطه برای  قرار داده موردبررسیرا جریان غلیظ 

پری و  اصغری تخمین سرعت نسبی جریان غلیظ ارائه دادند.

( به بررسی عددی اثر زاویه باالدست مانع و 13۹5همکاران )

طبق پرداختند. عمق آب مخزن در کنترل جریان غلیظ 

یش ارتفاع سطح آب ساکن درون مخزن با افزا ها آننتایج 

حالت بحرانی و  درعملکرد موانع در کنترل جریان غلیظ 

یابد. فوق بحرانی کاهش می  

 

 

 پیشانی جریان غلیظ  بعد بیارتفاع  :۱شکل 

 (۱۹۹۰)آلتیناکار و همکاران، 

آرایش موانع  تأثیربررسی  این پژوهش انجام هدف از 

جریان  های هیدرولیکی مشخصهبر و شیب بستر نفوذپذیر 

های  با توجه به پیشینه تحقیقات و پژوهش .است غلیظ

اثر آرایش موانع  تاکنونجریان غلیظ،  ی درزمینه شده انجام

قرار  موردبررسیجریان غلیظ هیدرولیکی  های مشخصهبر 

 اثربخشیتعیین میزان  منظور به در این راستا نگرفته است.

دنسیومتریک عدد فرود موانع بر کنترل جریان غلیظ، 

ارتفاع و سرعت  دو پارامترو  عامل مهم پیشروی عنوان به

دنسیومتریک جریان  بر عدد فرود مؤثر دو پارامتر عنوان به

و برای سرعت  قرارگرفته موردبررسیمجزا  طور به غلیظ

بر روی بستر دارای موانع و بدون پیشروی جریان غلیظ 

 روابطی ارائه شده است.موانع 
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 ها مواد و روش

یکی از ای  های سازه با توجه به اینکه استفاده از روش

استفاده از موانع  ،استهای کنترل جریان غلیظ  روش

رودخانه، آب در  آبی کمشود در مواقع  نفوذپذیر باعث می

توان  پشت آن جمع نشود. جهت بهبود عملکرد موانع می

هایی حساس با  را در طول مسیر حرکت جریان در بازه ها آن

در مقیاس  ها آزمایشآرایش و چیدمان خاص قرار داد. انجام 

واقعی نیاز به هزینه زیاد و تجهیزات دقیق و مقاوم دارد و 

خطاهای زیادی همراه  ها نیز با تخمین و نتیجه آزمایش

تواند  است. در این راستا ابتدا مطالعات آزمایشگاهی می

 راهگشا باشد.

دانشکده  هیدرولیک آزمایشگاه در های این پژوهش آزمایش 

ها در کانالی  انجام گرفت. آزمایش بیرجند کشاورزی دانشگاه

متر انجام  4۸/۰و ارتفاع  3/۰ عرضو  1۰ طولپذیر به  شیب

تشکیل و پایدار شدن  منظور بهشد. با توجه به شرایط کانال 

بعد  تریم 2در فاصله  گذاری مانعجریان غلیظ، نقطه شروع 

از محل استقرار دریچه کشویی )ورودی جریان چگال به 

داخل سیال پیرامون( بود. برای ایجاد جریان غلیظ از یک 

استفاده  مترمکعب 12/3 مفیدمخزن اختالط به حجم 

 ایجاد جریان غلیظ از نمک پودر طعام منظور به .گردید

 و برای تمایز جریان غلیظ از سیال پیرامون ماده استفاده شد 

 

 

 شدن سیال پیرامون و  تراز هماز  پسرنگی به آن اضافه شد. 

  5، دریچه کشویی به میزان موردنظرسیال غلیظ در ارتفاع 

ترتیب جریان غلیظ برای همه شد. بدین  متر باز می سانتی

شکل در  شد. ها با دبی ثابت وارد سیال پیرامون می آزمایش

در کانال و در شکل  شده تشکیلاز جریان غلیظ  ای نمونه( 2)

 شده دادهنشان  شده سازی شبیهشماتیکی از جریان غلیظ  (3)

در کانال  شده تشکیلجریان غلیظ  های ویژگیاز  .است

نسبت به  ارتفاع دو برابری پیشانی توان به می آزمایشگاهی

ها و  وجود گردابهو  کمتر آن نسبت به بدنه سرعت ،بدنه

 با سیال پیرامون آنجریان غلیظ در ناحیه مشترک تالطم 

. است( 4نوع آرایش موانع مطابق شکل )اشاره کرد. 

غلظت  2درصد و با  2و  1، ۰ها در سه شیب  آزمایش

انجام  55 و2۷ برابر ′gمقدار)گرم بر لیتر  ۸۰و  4۰متوسط 

شد. پیشروی جریان غلیظ در طول کانال با استفاده از 

و سرعت  Full HD باکیفیت Canon IXUS500)دوربین 

شد و متوسط  برداری فیلمریم بر ثانیه( ف 6۰ رداریب فیلم

 5۰ فواصلعت پیشروی پیشانی جریان غلیظ در سر

موانع در چهار  دست پایینانتیمتری در شش مقطع و س

 گیری شد. مقطع اندازه

 

 

 
 در کانال شده تشکیلاز جریان غلیظ  ای نمونه :۲شکل 

 



 5 ........................................ ظیغل انیجر یکیدرولیه یها بستر بر مشخصه بیو ش ریموانع نفوذپذ شیآرا ریتأث یشگاهیآزما یبررس

 

 شده سازی شبیهشماتیک کلی از جریان غلیظ  :۳ شکل

 

 

موانع  آرایش پالن :۴شکل 
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مختلف بر پیشروی جریان  های موانع نفوذپذیر با آرایش تأثیر

توان وابسته به متغیرهای سینماتیکی، دینامیکی  را میغلیظ 

 عرض ناحیه w موانع، طول ناحیه L چون:و هندسی 

 N، ر(سانتیمت 2۰) ارتفاع موانع Hشیب بستر،  Sموانع،

عدد مانع  15۰ تعداد ثابت ها از و در همه آرایش تعداد موانع

 C ،(متر میلی 5/۸) قطر هر یک از موانع d استفاده شد.

 ،انی جریان غلیظارتفاع پیش ℎ𝑓متوسط جریان غلیظ، غلظت

𝜇𝑑.𝑐   ،لجت دینامیکی جریان غلیظ 𝜌𝑎 جرم مخصوص

سرعت متوسط پیشانی جریان  𝑢𝑓  سیال پیرامون،

که برخی از این عوامل دانست  مؤثرشتاب ثقل   ′ 𝑔غلیظ،

عوامل متغیر در  زمان هم تأثیرکه  ثابت و برخی متغیرند

 گرفته شده است.  درنظر (4( تا )1) روابط

( 1در جدول ) گرفته انجامهای  آزمایشوضعیت  از ای خالصه

 است. شده دادهنشان 

 ها آزمایشاز  ای خالصه -۱ جدول

تعداد 

 آزمایش

 

 نوع

 آزمایش

غلظت 

گرم لیتر/

g/l)) 

 محدوده

 ۱05×رینولدز

محدوده فرود 

 دنسیومتریک

 ۴۱۷/0 - ۸3۷/0  ۴/0 -5۷/0 ۴0 شاهد 3

 ۴6۱/0 -3۲۱/۱ 53/0 -9۱/0 ۸0 شاهد 3

 ۲۲۷/0 - ۷56/0 ۱3/0-55/0 ۴0 موانع ۱۸

 3۸۱/0 - ۲۷۴/۱ ۲۸/0-۸۷/0 ۸0 موانع ۱۸

 

 

 نتایج و بحث

در محدوده دنسیومتریک ( عدد فرود 1) جدولمطابق  

جریان  عدد رینولدزمحدوده  و بحرانی واقع شده و زیربحرانی

. با غلیظ در کانال استآشفتگی جریان  دهنده نشانغلیظ 

 نظر صرفتوجه به آشفتگی جریان از بررسی عدد رینولدز 

جریان  ارتفاع پیشانی وکانال همچنین طول  شده است.

طول ناحیه بر  موردنظرر نقطه د  ℎ𝑓و  x با تقسیم غلیظ

 ارائه شده است. بعد بی صورت به (Lموانع )

در این بخش ابتدا ارتفاع و سرعت پیشانی جریان غلیظ  

و مجزا  طور به دنسیومتریک بر عدد فرود مؤثرعوامل  عنوان به

قرار  موردبررسیجریان غلیظ دنسیومتریک سپس عدد فرود 

 گرفته است.

 پیشانی جریان غلیظبررسی ارتفاع 

بعد پیشانی نسبت به طول   ( ارتفاع بی6( و شکل )5شکل ) 

و دارای موانع نفوذپذیر  بعد به ترتیب بر روی بستر صاف بی

دهد. در بستر صاف با دور شدن از محل ورود  را نشان می

جریان غلیظ، تداخل سیال پیرامون به داخل جریان غلیظ 

ارتفاع  درنتیجهشود.  سته میبیشتر شده و از نیروی رانش کا

در مقاطع ثابت،  پیشانی در طول کانال روند افزایشی دارد.

زایش مومنتوم جریان و کاهش افزایش شیب بستر باعث اف

ختالط سیال ا شده که منجر به کاهش شدت تنش برشی

افزایش در شیب ثابت،  شود. میغلیظ با سیال پیرامون 

بین جریان غلیظ و غلظت باعث افزایش اختالف چگالی 

ده و جریان شتاب بیشتر گرفته و محل سیال پیرامون آن ش

باعث کاهش  شود که می تر نزدیکبیشینه سرعت به بستر 

 4۰به غلظت  گرم بر لیتر نسبت ۸۰ارتفاع پیشانی در غلظت 

 گرم بر لیتر شده است

.

 

 

 

  

 روی بستر بدون مانع تغییرات ارتفاع پیشانی جریان غلیظ در طول کانال : ۵شکل 
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موانع ارتفاع پیشانی جریان غلیظ درتغییرات  :۶شکل  

پیشانی جریان غلیظ با ( پس از برخورد 6مطابق شکل ) 

های عرضی و  و گردابه یافته افزایشبرشی   موانع، تنش

که باعث افزایش اختالط  آید پدید می  های کلوین ناپایداری

شود و ارتفاع ناحیه  سیال غلیظ با سیال پیرامون می

آن،  ی درنتیجهشود و  اختالط بین دو سیال بیشتر می

در طول کاهش  ارتفاع متوسط پیشانی با امتداد حرکت

آمیختگی بیشتر در  و درون اصطکاکیابد. به دلیل  می

 ی درنتیجهو  یافته افزایشتنش برشی  درصد صفرشیب 

بیشترین ارتفاع اختالط بین سیال پیرامون و سیال آن 

صفر شیب ربوط به آرایش همگراهای مشابه در غلیظ م

نسبی متوسط کاهش  تأثیر( 2) باشد. در جدول می درصد

بعد  ارتفاع بی کاهش برهای موانع  آرایش تأثیرارتفاع و 

 پیشانی جریان غلیظ نشان داده شده است.
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بعد پیشانی جریان  درصد کاهش نسبی ارتفاع بی -۲جدول 

 های مختلف غلیظ در آرایش

 غلظت

گرم )

 برلیتر(

 شیب

 )درصد(

آرایش  تأثیر

 موانع

متوسط 

 کاهش ارتفاع

 موانع

۴0 0 ۱6 39 

۱ ۱۲ 3۲ 

۲ ۱0 30 

۸0 0 ۱۸ ۴۲ 

۱ 9 ۴۱ 

۲ 5 ۴0 

 

 بررسی سرعت پیشانی جریان غلیظ

های مربوط به جریان غلیظ، سرعت   از پژوهش در بسیاری 

 مؤثرتابعی از ارتفاع پیشانی و شتاب ثقل  پیشانی جریان

( بر اساس عدد فرود 1۹5۸است. کئولگان ) شده معرفی

( را برای سرعت پیشانی جریان غلیظ ارائه نمود. 5رابطه )

ضریب تجربی است و از تقسیم متوسط  Cدر این رابطه 

شود. در این  سرعت پیشانی بر سرعت برشی حاصل می

و در  62۷/۰بر روی بستر صاف  Cپژوهش متوسط ضریب 

( 3جدول )در حاصل شده است.  4۹1/۰بستر با موانع 

محققین  سایر شده بهمحاس Cشرایط آزمایش و ضرایب 

 ارائه شده است.

𝑈f = C √𝑔′ℎ𝑓  (5                                         )   

 

 توسط محققین مختلف شده ارائهضرایب تجربی  -۳ جدول

C  نوع

 جریان

 نام محقق شیب %

 ۱95۸کئولگان  S > ۴ نمکی ۷5/0

 ۱966 میدلتون S < ۴ > 0 نمکی ۷5/0

و  ۱9۷3 ترنر 0 رسوبی 2√

۱9۷9 

 ۱9۸5دنتون  5/۱ رسوبی 6۸/0

نمکی و  63/0

 رسوبی

9/۲ < S < 0  آلتیناکار و

 ۱990همکاران 

و  نمکی ۷۲/0

 رسوبی

 ۱995قمشی  635/0

6۲۷/0 

 

تحقیق حاضر  S ≤ 0 ≥ ۲ نمکی

بستر ) ۲0۱5

 صاف(

تحقیق حاضر  S ≤ 0 ≥ ۲ نمکی ۴9۱/0

 متوسط) ۲0۱5

 موانع نفوذپذیر(

 

های  های خود را با داده ( داده1۹۹۰همکاران )آلتیناکار و  

( مقایسه کردند. 1۹۷۹و  1۹۷3( و ترنر )1۹66میدلتون )

ترنر در محاسبه سرعت برشی از ارتفاع بدنه جریان غلیظ 

استفاده کرد و سایر محققین از ارتفاع پیشانی جریان 

توسط  شده ارائه Cاستفاده کردند. به همین دلیل ضریب 

ترنر نسبت به سایر محققین مقدار بیشتری دارد. همچنین 

 غلیظ نمکی به دلیل شناوری بیشتر  در جریان Cضریب 

های رسوبی است. ضرایب این تحقیق مشابه  از جریان

در  Cو ضریب  است( 1۹۹۰ضرایب آلتیناکار و همکاران )

پذیر نسبت به بستر صاف به دلیل موانع نفوذ  پوشش

یان غلیظ و کاهش متوسط سرعت در بین هالک جراست

 است. یافته کاهشموانع   پوشش

 افزار نرماستفاده از با  در انتهای بخش بررسی سرعت، 

غلیظ  بر پیشروی جریان مؤثربین متغیرهای  SAS آماری

به ترتیب در حالت بستر با موانع نفوذپذیر و بستر بدون 

با توجه به این ( برازش داده شد. ۷( و )6روابط ) موانع

 ثقل شتاببستگی زیادی به  سرعت پیشرویروابط 

که این عوامل در  جریان غلیظ دارد عمق و یافته کاهش

توسط کئولگان و سایر محققان نیز  شده ارائهروابط 

 شود. مشاهده می

عامل مجزا  عنوان بهشیب بستر  در روابط مذکور همچنین

تواند به مقدار کمتری سرعت پیشروی  و مستقل می



 ۹ ........................................ ظیغل انیجر یکیدرولیه یها بستر بر مشخصه بیو ش ریموانع نفوذپذ شیآرا ریتأث یشگاهیآزما یبررس

 ،شیب بستر درواقعقرار دهد.  تأثیریظ را تحت ان غلجری

بر تغییرات آن  قرار داده و تأثیرا تحت هیدرولیک جریان ر

 مالحظه قابلبه مقدار بیشتری  ℎ𝑓روی پارامترهایی مانند

افزایش شیب بستر باعث کاهش ارتفاع  که طوری به ؛است

شده و منجر به پایداری  افزایش نیروی شناوری پیشانی و

ت که این عوامل سرع شود بیشتر جریان غلیظ می

وجود همچنین دهد.  قرار می تأثیرپیشروی جریان را تحت 

نیروی مقاوم در برابر  افزایش موانع نفوذپذیر بر روی بستر

و در جریان غلیظ  و اغتشاش شود جریان را سبب می

که را به همراه دارد  با سیال پیرامون آناختالط بیشتر 

 شود و آن از پایداری جریان غلیظ کاسته می درنتیجه

کاهش و  𝑔′𝐻𝑓√بارت ع ضریب در  کاهش منجر به

نسبت به حالت بستر بدون وجود موانع  این عبارتبیشتر 

سرعت پیشروی جریان  درنهایتکه خواهد شد  نفوذپذیر

  یابد. غلیظ با شدت بیشتری کاهش می

Uf = 0.26 − 0.6√𝑔′𝐻𝑓  + 0.01   ( 6)                      

Uf =  −0.23 + 1.5√𝑔′𝐻𝑓 +  0.05(𝑆) (۷)                 

 دنسیومتریک عدد فرود بررسی

( به ترتیب تغییرات عدد فرود ۸( و )۷شکل )

بدون وجود موانع و دنسیومتریک در طول کانال در حالت 

 دهد. های مختلف را نشان می موانع با آرایش

موانع نفوذپذیر با امتداد پیشروی پیشانی  در بستر بدون

کاهش  بعد، به دلیل تأثیر بیشتر جریان غلیظ در طول بی

سرعت نسبت به افزایش ارتفاع پیشانی بر عدد فرود، روند 

ت بعد کاهشی اس بی عدد فرود جریان غلیظ در طول

(. وجود موانع در برابر جریان غلیظ باعث کاهش ۷)شکل 

شود. در این حالت  عدد فرود در طول حرکت می

زمان اثرگذارند و شرایط  طور هم پارامترهای مختلف به

( ۸تری بر عدد فرود حاکم است. در شکل ) پیچیده

تغییرات عدد فرود در طول با آرایش موانع نشان داده شده 

 است.

 

 

 

 

 

 بستر بدون پوشش موانع در تغییرات عدد فرود دنسیومتریک -۷شکل 
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( وجود موانع نفوذپذیر باعث افزایش ۸با توجه به شکل )

غلیظ و افزایش تنش برشی  نیروی مقاوم در برابر جریان

شود. در این حالت ناحیه اختالط سیال پیرامون با سیال  می

غلیظ افزایش و ارتفاع پیشانی و اختالف چگالی کاهش 

سرعت متوسط پیشانی با شدت بیشتری  درنتیجهیابد.  می

 و عدد فرود دنسیومتریک نسبت به حالت بستر صاف، با کم 

 

 

 

 

 

افزایش غلظت جریان غلیظ  شدت بیشتری کاهش میابد.

و افزایش سرعت و کاهش  مؤثرباعث افزایش شتاب ثقل 

شود. این افزایش سرعت و  جریان غلیظ می  ارتفاع پیشانی

 باعث افزایش عدد فرود یکدیگر همراه بهکاهش ارتفاع 

شود. با افزایش شیب بستر،  جریان غلیظ می دنسومتریک

سرعت پیشروی جریان افزایش و ارتفاع پیشانی کاهش 

 مختلف موانع های آرایش دنسیومتریک در تغییرات عدد فرود: ۸ شکل
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یابد. دو عامل افزایش سرعت و کاهش ارتفاع باعث  می

شود. در این  جریان غلیظ می دنسیومتریک افزایش عدد فرود

پایداری شود و  ارتفاع پوشش موانع کم می تأثیرحالت از 

موانع  تأثیریابد و از  موانع افزایش می برجریان غلیظ در برا

بهتر  تأثیرشود. با توجه به  در کنترل جریان غلیظ کاسته می

ی مشابه در کنترل جریان غلیظ در شکل های همگرا آرایش

 بر عدد فرود ازآن پساین آرایش در موانع و  تأثیر( ۹)

دو غلظت ارائه  جریان غلیظ در سه شیب و دنسیومتریک

ر شیب صفر درصد به دلیل تنش برشی و شده است. د

است.  اصطکاک بیشتر، شیب کاهش عدد فرود در طول زیاد

شود. پس از  می تر مالیمبا افزایش شیب بستر، شیب این خط 

عبور جریان غلیظ از پوشش موانع در یک مقطع ارتفاع 

اما به دلیل  ؛یابد پیشانی کاهش و عدد فرود افزایش می

 توجه قابلموانع این افزایش فرود  مستهلک شدن جریان در

( متوسط کاهش نسبی عدد فرود 4. در جدول )نیست

های مختلف  پیشانی جریان غلیظ در آرایشدنسیومتریک 

متر  3در طول موانع نفوذپذیر بر عدد فرود جریان غلیظ 

است. شده دادهنشان  آن بعدازمتر  2موانع و 

 انیجر دنسیومتریک فرود عدد ینسب کاهش درصد -۴جدول 

 ظیغل

 

 

 

 

 

 

 

 تغییرات عدد فرود دنسیومتریک جریان غلیظ در آرایش همگراهای مشابه : ۹شکل 

 

 گیری نتیجه

 تأسیساتجریان غلیظ با ورود به نزدیکی بدنه سد، عملکرد  

شود.  سد را مختل و باعث کاهش عمر مفید مخازن سدها می

بر و شیب بستر موانع نفوذپذیر  آرایش تأثیردر این پژوهش 

قرار گرفت. نتایج  موردبررسیعدد فرود پیشانی جریان غلیظ 

نیروی مقاوم در برابر  عنوان بهنشان داد موانع نفوذپذیر 

جریان غلیظ باعث افزایش تنش برشی در فصل مشترک دو 

سیال و کاهش پایداری جریان غلیظ شده و عدد رینولدز و 

فرود جریان غلیظ که از عوامل اصلی پیشروی جریان غلیظ 

در گرم بر لیتر،  4۰. در غلظت گیرد یقرار م تأثیراست، تحت 

پوشش موانع در کنترل  تأثیرمتوسط های مختلف،  آرایش

جریان غلیظ در شیب صفر درصد  دنسیومتریک عدد فرود
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درصد، این  2. با افزایش شیب بستر به استدرصد  56برابر 

یابد. آرایش و نوع چیدمان  کاهش می درصد 11مقدار به 

اما  ؛دارد تأثیرغلیظ  موانع نیز بر کاهش عدد فرود جریان

آرایش موانع  تأثیرهمواره افزایش شیب بستر باعث کاهش 

بحرانی  غلیظ در محدوده جریان تأثیراین کاهش بوده است. 

 صفرگرم برلیتر، در شیب  4۰ غلظتدر شدت بیشتری دارد. 

موانع بر عدد فرود  های آرایشنوع  تأثیراختالف بین ، درصد

بوده است. با افزایش شیب بستر به  درصد 1۷ ومتریکیسدن

است. ضریب  یافته کاهشدرصد  3به  این اختالفدرصد،  2

وضعیت موجود نسبت به  در برآورد سرعت در Cتجربی 

 درصد 22یان غلیظ بستر صاف به دلیل استهالک جر

این پژوهش با  های دادهدر انتها مطابق با  است. یافته کاهش

بینی سرعت  پیش منظور به SAS آماری افزار نرماستفاده از 

پیشانی جریان غلیظ در بستر صاف و دارای پوشش موانع 

 نفوذپذیر روابطی ارائه گردید.

 

 مراجع

بررسی عددی اثر "(. 13۹4اصغری پری، س. ا. محققیان، س. م. ) -1

. "و موانع ستونی مورب در کنترل جریان غلیظ ای صفحهاستفاده از مانع 

 .35۷-366(: ۹) 2نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 

بررسی  "(. 13۹5اصغری پری، س.ا. یزدان فر، س. ه. کردنائیج، م. ) -2

عددی اثر زاویه باالدست مانع و عمق آب مخزن در کنترل جریان 

 .2۰۷-21۹(: 2) 26، وخاک آب. نشریه دانش "غلیظ

در سدهای ایران و  گذاری رسوبوضعیت "(. 13۷5. )اکرمی، ا -3

کارشناسی ارشد مهندسی  نامه پایان. "های تئوریکی مقایسه آن با روش

 آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

های چگال  بررسی تجربی و تئوری جریان"(. 13۸۸افشین، ح. ) -4

دکتری، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی  نامه پایان. "حاوی ذرات

 شریف.

 بررسی". (13۹1). م پور، کاشفی و ؛ه زاده، حسونی. س پورکاید، -5

 رسوبی غلیظ جریان پیشانی سرعت بر زبری و طولی شیب زمان هم تأثیر

رودخانه،  مهندسی المللی بین سمینار نهمین ."فیزیکی مدل از استفاده با

 .چمران اهواز شهید دانشگاه

بررسی سرعت بیشینه در بدنه "(. 13۹3شیخی نژاد، ب. قمشی، م. ) -6

مجله علوم و  ".ای استوانههای  جریان غلیظ بر روی بستر با زبری

 .۹۷-1۰۷(: 4) 3۷مهندسی آبیاری )مجله علمی کشاورزی(. 

نورمحمدی،  و ؛کشتکار، ش. ایوب زاده، س.ع. فیروزآبادی، ب -۷

بررسی آزمایشگاهی اثر عدد فرود جریان و شیب طولی ". (13۸۷.)ز

. چهارمین کنگره ملی "آلود گلمخزن بر توزیع غلظت و سرعت جریان 

 .دانشگاه تهران ،مهندسی عمران

(. 13۹5، ج. )واحدیانهفشجانی، م. ه. قمشی، م. شفاعی بجستان، م.  -۸

تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک "

(: 4) 3۹. مجله علوم و مهندسی آبیاری، "با حرکت جریان غلیظ جهت هم

2۰۰-1۹3. 

9- Altinakar, M. S. Graf, W. H. and Hopfinger, E. J. 

(1990). “Weakly depositing turbidity current on a small 

slope”. Journal of Hydraulic Research. 28, 55-80. 

10- Benjamin, T.B. (1968). “Gravity Currents and 

Related Phenomena,” Journal of Fluid Mechanics,vol. 

31(3): 209-248. 

11- Denton, R.A. (1985). “Density current inflows to run of 

the river reservoirs.” Proceedings of 21th IAHR Congress. 

12- Firoozabadi, B. Farhanieh, B. and Rad, M. (2003). 

“Hydrauudynamics of 2-D laminar turbidity current”. 

journal of Hydraulic Research, 41 (6), 122-130. 

13- Forel, F.A. (1892). “The´orie du ravin sous-lacustre. Le 

le´man.” Rouge, Lausanne, Switzerland, 1(3), 381-386. 

14- Ghomeshi, M. (1995). “Reservoir sedimentation 

modelling” PhD Thesis, University of Wollongong, 

Australia. 

15- Huppert, H. E. Simpson, J. E. (1980). “The Slumping of 

Gravity Currents.” Journal of Fluid Mechanics. 99(1), 785-

799. 

16- Keulegan, G.H. (1958). “The Motion of Saline Fronts in 

Still Water.” US National Bureau of StandardsReport, 

5831,29. 

17- Middleton, G.V. Neal. (1966). “Experiments on density 

and turbidity currents motion of the head. Canadian 

Journal of Earth Science, 42(3), 523-546. 

18- Nasrollahpour, R. and Ghomeshi,M. (2012). “Effect of 

Roughness Geometry on Characteristics of Density 

Currents Head”. Indian Journal of Science and Technology. 

5(12), 3783-3787. 

19- Oehy,C. and Schleiss, A. (2007). “Control of Turbidity 

Currents in Reservoirs by Solid and Permeable Obstacles.” 

Journal of Hydraulic Engineering. 133(6), 637-648. 

20- Shafai Bejestan, M. Zahiri, A. and Kurdistani, S.M. 

(2008). “Density current measurement in Dez reservoir. ” 

International Conference on Environmental and Water 

Resources, Thailand. 

21- Toniolo, H. Parker, G. And Voller, V. (2007). “Role of 

ponded turbidity currents in reservoir trap efficiency. ” 

Journal of Hydraulic Engineering. 133(6), 579-595. 

22- Turner, J.S. (1973) and (1979). “Buoyancy Effects in 

Fluids.” Cambridge University Press. London, England. 

23-  Zhang, L. Z. Zeng, L. Zhang, B. Li, Z. and Z. L. 

Luo.(2010). Numerical study on head advancement of 

axisymmetric gravity currents. Communications in 

Nonlinear Science and Numerical Simulation, 15(7):1893-

1898.  


