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 چکیده 

رسوب گذاری  عاملکاهش عمر مفید سد و حجم ذخیره آن می باشد. مهمترین ذاری در مخازن سدها مهمترین عامل رسوب گ

در سدها جریان های غلیظ می باشند که در تعریفی ساده جریان غلیظ به جریانی گفته می شود که سیالی درون سیال دیگر با 

رداختـه بـه روش عـددی پ ظیغل انیراستفاده از مانع در کنترل ج ریتأث یرو به بررس شیدر مطالعه پ چگالی متفاوت حرکت کند.

ام را انجـ نـهیزم ـنیالزم در ا هـاییبتـوان بررسـ ـادیی ز نـهیتا بدون صرف هز کند یسازی عددی کمک م هیشـده است. شب

باشد  یم   Flow-3Dدارد نرم افزار یمهندسـ هاییطراح نهیدر زم ادییکه کاربرد ز یاز نـرم افزارهای محاسبات یکـیداد، 

در این تحقیق جهت صحت سنجی از یک نمونه آزمایشگاهی استفاده  .نـرم افزار استفاده شده است ـنیاز ا قیتحق نیکه در ا

پس درصد س مقایسه نتایج نشان داد که مطالعات آزمایشگاهی و نتایج شبیه سازی از تطابق خوبی برخوردار هستند، شده است و

 مورد بررسی قرار گرفت . و در فواصل مختلف کاهش دبی در حضور مانع

 

 Flow-3Dنرم افزار  دبی جریان،  جریان غلیظ، تاثیر مانع،واژگان کلیدی : 
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 مقدمه

های طبیعی، تقریباً میزان رسوبات ورودی و خروجی در تعادل هستند. احداث سازه سد این تعادل های رودخانهدر اغلب بازه   

جریان غلیظ دهد. اش را از دست میتجمع یافتند مخزن ظرفیت ذخیرهسد ها که رسوبات در مخزن زند. پس از سالرا به هم می

 .به عنوان مهمترین عامل انتقال رسوبات به نزدیکی بدنه سد بوده و می تواند باعث تجمع رسوبات در نقاط کلیدی سد شود

ایجاد مانع در برابر  .جود دارد که یکی از این آنها روش سازه ای استروشهای مختلفی برای مدیریت کنترل رسوب در مخازن و

متوقف یا نسبتا متوقف نماید و این مسئله  ی روش سازه ای می تواند جریان را کامالن غلیظ به عنوان یکی از گزینه هاجریا

الی جریان عبوری از روی باعث کاهش سرعت جریان و در نتیجه ته نشین شدن رسوبات در پشت مانع و کاهش غلظت و چگ

 .مانع می گردد

 

 :شماتیکی از حرکت جریان غلیظ در مخازن1شکل 

 

 : کنترل جریان غلیظ توسط مانع2شکل 
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شتاب ثقل به وجود میجریان غلیظ، یک جریان دو فازه می شد که به طور بنیادی در اثر اختالف چگالی بر روی  ان آید. جریبا

غلیظ سبب کاهش جاذبه به نسبت 
a شود:شود. جاذبه کاهش یافته به صورت زیر بیان میمی 

1                                                                                            )
aa

at ggg






 










 
 

( تاثیر دو شکل نیم دایره و مثلثی و موقعیت مانع را در شیب افقی با استفاده از آزمایشات مورد بررسی قرار داد و 1111پرینز )

ارتفاع مانع برابر ارتفاع بدنه جریان  8/0تا  7/0نتیجه گرفت که شکل مانع تاثیری در بلوك نمودن جریان ندارد و در عدد فرود 

( به تاثیر ایجاد مانع و تنگ شدگی و بازشدگی کوچک بر کنترل نسبی جریان 2000)برسیک و ودز  .باعث توقف جریان می شود

ی و اوه.پرداختند و آنها اعالم نمودند تنها زمانی مانع بر الگوی رسوبگذاری جریان موثر است که باعث توقف نسبی جریان شود

درجه و دیواره  10درجه و  54( به تاثیر روشهای مختلف از جمله احداث مانع ،احداث مانع مشبک ، جت آب 2007)اشالیز 

( با بررسی آزمایشگاهی و با جریان نمکی به بررسی 1888اصغری ) حباب بر کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها پرداخته اند.

دهد نشان میوی نتایج . غلیظ در شرایط مختلف ورودی )دبی، غلظت و شیب( پرداخت ارتفاعی از مانع که باعث کنترل جریان

بررسی تاثیر مانع و زبری ( به 1818دریایی و همکاران ).که با افزایش شیب اثر ارتفاع مانع در توقف جریان غلیظ کاهش مییابد

ردن زبری به همراه مانع تاثیر قابل توجهی بر روی نشان داد که بـه کـار ب آنهانتایج پرداختند  در کنترل جریان غلیظ رسوبی

 کنترل دبی جریان غلیظ خواهد داشت.

 جریان غلیظهای هیدرودینامیکی و از جمله های مناسب جهت بررسی پدیدهدینامیک سیاالت محاسباتی، یکی از روش    

 قیقتحدر این  .باشدارای مزایای مختلفی میهای دیگری همچون روشهای آزمایشگاهی و تجربی دمقایسه با روش باشد که درمی

 انتخاب مش مناسب و. صورت گرفته است Flow-3D یبا استفاده از مدل عدد ظیغل انیحرکت جرتاثیر مانع بر  مدلسازی

و بررسی نتایج حاصل از مدل سازی جریان، پارامترهای غلیظ ه سازی جریان شبی در تالطم مدل بهترین انتخاببهینه، 

 می باشد.، جزو مراحل مهم کار و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی مانند پروفیل سرعت و حرکت جریان غلیظهیدرولیکی 

 

 معادالت حاکم بر جریان

با سطح آزاد است و  یها انیمدل کردن جر ییتوانا ،یکیدرولیه یزهایآنال یبرا Flow-3D عمده برنامه یها تیاز قابل یکی  

سطح آزاد  Flow-3D . درکندیاستفاده م( RANS) استوکسریناو ینولدزیر نیانگیحل معادالت م یاز روش حجم محدود برا

 حجم مانع -صلب از روش کسر مساحت احجاممانع و  کیسازی و شبیه فیتعر یبرا نیهمچن. شود یمدل م VOF کیبا تکن

(FAVOR )منتمموو  یوستگیپ یت اساسمعادال نیخواهد شد. بنابرا حیحل تشر کیتکن دو نیکه در ادامه ا کندیاستفاده م 

(RANS )ی رهایتراکم که شامل متغ رقابلیغ الیس کی یبراFAVOR است ریصورت ز به باشدیم زین: 
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های مدل

 یاشفتگ

 

ی آشفتگ یجنبش یای انرژه معادل کیمدل  -2 مدل طول اختالط پرانتل-1: یپنج مدل آشفتگ شامل FLOW-3Dافزار نرم  

k و  𝜀-𝑘ه ای  مدل دومعادل-8 ω5- های نرمال شده گروه مدل (RNG )4- می باشد. های بزرگسازی گردابهمدل شبیه 

 انیجر دانیخاص از م یایه هناحدر  یو حت یانیخاص جر یها میرژ یبرا کیاند که هر  ارائه شده آشفتگیتاکنون صدها مدل 

ست . الزم به ذکر اباشدیم انیدر نقاط مختلف جر نولدزیاندازه تنش ر محاسبه هاتمام مدل یی. هدف نهاباشندیم قیمعتبر و دق

مرزها مورد استفاده  کینزدو  الیطم در درون سالوقوع و زوال ت حیتشر یبوده و برا یتجرب مهیتالطم معادالت ن یها مدلکه 

k در این تحقیق با توجه به بررسی های انحام گرفته و مقایسه مدل ها ، از مدل .رندیگ یقرار م ω  .استفاده گردیده است 

 

 هامواد و روش

اثر مانع غیر مشبک، ( استفاده گردید. اوهی 2007جهت کالیبراسیون مدل عددی از نتایج آزمایشگاهی اوهی و همکاران )

درجه و دیوار حباب را در دو شیب افقی )جهت ایجاد  54مانع مشبک به صورت شبکه ژئوتکستایل عمودی، جت عمودی ، جت 

 27متر، عرض  1/7آزمایش، در یک فلوم، به طول 20ن فوق بحرانی ( را با )جهت ایجاد جریا %65/5جریان زیر بحرانی( و شیب 

بر روی مانع غیر مشبک که مدل سازی مطالعه با جریان رسوبی بررسی نمود.مطالعات آنها  سانتی متر 10و ارتفاع  سانتی متر

آزمایش انجام شده دارای  4کلیه مانع در نظر گرفته شده در  : شرح ذیل می باشد حاضر با نتایج آن صحت سنجی گردیده به

 ده که در کل عرض فلوم ایجاد شده و شکل آن از تابع گوسین پیروی می نمود.سانتی متر بو25یک برآمدگی به ارتفاع 

6) 
2

m50(x x )
mz h .e  

 

در این رابطه که 
mh اکثر ارتفاع برآمدگی می باشد و دحmx  متر میباشد. 4فاصله قرار گیری مانع از ابتدای فلوم بوده که برابر 

 

 

 

 

 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑢𝐴𝑥) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝐴𝑦) +

𝜕

𝜕𝑧
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1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝐺𝑥 + 𝐹𝑥  8) 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1
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 یمدل عدد یصحت سنج

 سهیاابتـدا بـه مق ،مدل تالطم نیو انتخاب بهتر ظیغل انیعددی حرکت جر سازیهیدست آمده از شببه جینتا یابیارز منظوربه

از  متریسانت 444متر  و  یسانت 120در فواصل  بدون مانع یشگاهیبا مدل آزما یدست آمده از مدل عددسرعت به مرخین جینتا

 که یدارد بطور یشگاهیمـدل آزما جیبـا نتـا یسرعت مدل عـددی انطبـاق خـوب عیتوز جیورودی انجام گرفته است. نتا چهیدر

kو  ε -k ،RNG یکه هر سه مدل آشفتگ دهدینشان م ω مدل  یول ندیسازی نما هیسرعت را شب مرخین یاند به خوبتوانسته

k یشفتگآ ω نشان داده است. با  گرید یبهتری از دو مدل آشفتگ جهینت ظ،یغل انیسرعت جر عیعددی توز سازیهیدر شب

 مـوارد مشـابه دانست. ینـیب شیعددی را قـادر بـه پـ سازیمدل توانیدست آمده مبه جیاستفاده از نتا

 

 

سانتی متر از  444 در فاصله سانتی متر از دریچه ورودی، ب( 120های سرعت مدل عددی و آزمایشگاهی الف( در فاصله نیمرخنمودار مقایسه ( 8شکل 

  دریچه ورودی

 و متوسط مجذور مربعات خطا آورد درصد خطارب

شده  اندازه گیریو  FLOW3Dاستخراج شده از مدل ریاضی  پروفیل سرعت  جریان غلیظمنظور مقایسه و تجزیه و تحلیل به

 به شکل زیر ارائه شده است :  (RMSEمتوسط مجذور مربعات خطا )و  (E%)درصد خطا، در آزمایشگاه

 : FLOW3D پروفیل سرعت استخراج شده از مدل ریاضی( E%)درصد خطا الف( 

7) 100

1
)(

1
|)(3)(|

% 










N

i
measureV

N

i
measuredVDFLOWV

E 
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 :FLOW3Dاستخراج شده از مدل ریاضی  پروفیل سرعت  جریان غلیظ( تحلیل RMSEمتوسط مجذور مربعات خطا )ب( 

8) 
N

N

i
measuredVDFLOWV

RMSE





 1
|)(3)(|

 

DFLOWVها، ، برابر تعداد داده Nکه در این روابط،  مدل ریاضی از شده  استخراج ظیغل انیسرعت  جر لیمقدار پروف )(3

FLOW3D  وmeasuredV  باشد.محاسبه شده از نتایج مدل آزمایشگاهی می ظیغل انیسرعت  جر لیمقدار پروف )(

سرعت   لیکننده مقدار پروفبه صفر نزدیکتر باشد، دقت مدل برآورد RMSEو  E%در هر روش که مقادیر محاسبه شده برای 

 نشان داده شده است . 1باالتر است .نتایج حاصل از آنالیز آماری در جدول  ظیغل انیجر

 با استفاده از روش های آماریپروفیل سرعت جریان غلیظ  متوسط مجذور مربعات خطاو برآورد درصد خطا : 1جدول

RNG k- ε  k-ω   

0.0850 0.0935 0.0825 RMSE 

1.23 1.50 1.12 %E 

 

 : 558/8لیتر بر ثانیه و غلظت  4/0با دبی  بدون مانعجریان غلیظ  پروفیل سرعتررسی ب

و  520و  820و  220و  120به منظور بررسی و مقایسه پروفیل سرعت استخراجی با مدل آزمایشگاهی در فواصل مختلف 

 گردید.سانتی متری از ورودی، جریان غلیظ بررسی  610و  420

 

 )ب(        )الف(                                                                                                                   
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           )د(                      (                                                                ج)                              

  
 )ز(                       )ه(                                                                                                

سانتی متری از   610ز(  420ه(  520، د( 820، ج( 220، ب( 120مقایسه پروفیل سرعت جریان غلیظ آزمایشگاهی و عددی در فواصل الف( ( 5شکل 

 لیتر بر ثانیه بدون مانع 4/0دریچه ورودی برای دبی 

 

 

 558/8و غلظت 4/0 یدب یبرا یورود چهیدر فواصل مختلف از در ظیغل انیمتوسط سرعت و ارتفاع جر ریمقاد سهیمقا ، 2جدول 

( 2007باق مناسبی بین مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی اوهی )را نشان می دهد. با توجه به نتایج مندرج در جدول انطدرصد 

 نشان داده می شود. 
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 درصد 558/8و غلظت 4/0مقایسه مقادیر متوسط سرعت و ارتفاع جریان غلیظ در فواصل مختلف از دریچه ورودی برای دبی ( 2جدول 

 فاصله از ابتدای دریچه اندازه گیری شدهمقادیر  مقادیر محاسبه شده
(Cm) V (Cm/s) H (Cm) V (Cm/s) H (Cm) 

88/5 58/7 68/5 71/6 120 

82/5 25/8 72/5 87/6 220 

01/5 86/1 06/5 58/1 820 

87/8 51/11 62/8 78/10 520 

65/8 58/18 48/8 58/12 420 

41/8 61/15 14/2 88/16 610 

 

 : 582/2لیتر بر ثانیه با غلظت  71/0با مانع با دبی جریان غلیظ  پروفیل سرعتررسی ب باجریان غلیظ  پروفیل سرعتررسی ب

سانتی  620و  820و  220و  120به منظور بررسی و مقایسه پروفیل سرعت استخراجی با مدل آزمایشگاهی در فواصل مختلف 

 متری از ورودی جریان غلیظ بررسی گردید.

 

 

 )ب(                )الف(                                                                                                              
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 )د(                                                                           )ج(                                                          

سانتی متری از دریچه ورودی  620، د( 820 ، ج(220، ب( 120الف( مقایسه پروفیل سرعت جریان غلیظ آزمایشگاهی و عددی در فواصل  (  4شکل 

 لیتر بر ثانیه با مانع 71/0برای دبی 

 

 و غلظت 71/0 یدب یبرا یورود چهیدر فواصل مختلف از در ظیغل انیمتوسط سرعت و ارتفاع جر ریمقاد سهیمقا 8جدول 

را نشان می دهد . با توجه به نتایج مندرج در جدول انطباق مناسبی بین مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی اوهی درصد 582/2

 ( نشان داده می شود.2007)

 

 درصد582/2و غلظت  71/0ت و ارتفاع جریان غلیظ در فواصل مختلف از دریچه ورودی برای دبی ( مقایسه مقادیر متوسط سرع8جدول 

 فاصله از ابتدای دریچه  اندازه گیری شدهمقادیر    مقادیر محاسبه شده
(Cm) V (Cm/s) H (Cm) V (Cm/s)  H (Cm) 

84/4 28/7 12/4 86/7 120 

41/4 54/1 18/4 17/1 220 

08/4 28/11 61/4 57/1 820 

11/5 27/18 61/8 00/15 620 
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 : تاثیر مانع در کاهش دبی جریان غلیظررسی ب

از حاصلضرب سرعت متوسط و ارتفاع متوسط جریان مطابق با رابطه ترنر استفاده  غلیظ بـرای محاسبه دبی در واحد عرض جریان

باشد در  متوقـف شـدن و استهالك جریان غلیظ میدهنـده  صورت درصد کاهش دبی که نشان شده است، سپس نتایج به

 .آورده شده است 5جدول 

 

 با حضور مانعدر آزمایش درصد کاهش دبی جریان غلیظ (  5 جدول

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری :

مدل  :طـورکلی در ایـن تحقیـق بـه بررسـی کنتـرل جریـان غلـیظ توسط موانع پرداختـه شـد و نتایج آن عبارتند از به      

در شبیه سازی جریان های دو فازه  مانند جریان غلیظ دارد و دقت نتایج باالیی در تحلیل این  باالییتوانایی   FLOW3Dعددی 

k  یهای آشفتگاز مدل ظیغل انیسازی جر هیبرای شبنوع جریان را دارا می باشد.  ε ،RNG    و k ω  .بهره گرفته شد

k یمدل آشفتگ دهدینشان م و تحلیل نتایج آماری ارائه شده  سازیحاصل از مدل جینتا ω رینسبت به سا یشتریتطابق ب 

 موانع گوسی شکلدر  یمـدل عدد جینتا سهیبا مقا .دارد ظیغل انیسرعت جر یعمود عیتوز یساز هیموجود در شب یمدل ها

وسی گاز مانع  ستفادها گردد،یمـ شترآنیو کنترل ب ظیغل انیسبب کاهش سرعت جر ایجاد مانعگرفت که  جهیتـوان نت یمـ

 می شود.درصـد  11 به میزان  ظیغلـ انیعبوری جر یکاهش دب در حالت بدون شیب باعثو شکل 

 

 

 

 

 

 غلیظ انیجر یدرصد کاهش دب در حضور مانع

 سانتی متری 440 در فاصله 87/81

 سانتی متری 600 در فاصله 56/10

 سانتی متری 640 در فاصله 15/18

 ظیغل انیجر یدرصد کاهش دب نیانگیم 01/11
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