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 کدر انیبر کنترل غلظت بدنه جر یمتوال يها و مانع بیاثر دو پارامتر ش یبررس

 

  2پور یمحمود کاشف دیس،1خواه کین اریزان دیس

   اهواز چمران دیشه آب دانشگاه علوم یمهندس دانشکده، یآب يها ارشد سازه یکارشناس يدانشجو - 1 
  چمران اهواز دیانشگاه شهعلوم آب د یدانشکده مهندس ،یآب يها استادگروه سازه -2

 
 zanyar.n.69@gmail.com 

	
	خالصه

رسوبات و  انباشت ،يبردار از بهره بعد موردتوجه بوده است. ربازیاز د یسطح يمصرف آبها يساز نهیو به يساز رهیساخت سدها به منظور ذخ 
 بیتاج باعث تخر وارهیبا رساندن خود به د ظیغل انیجر نیمچنه .رساندیم انیسدها را به پا دیمخزن سدها را پر کرده و عمر مف کم ظ،کمیغل انیجر
مخزن،  اءیاح يدست برا نییپا یطیمح ستیمباحث ز نیبودن و همچن بردار نهی. با توجه به هزشود یم ها چهیو در ها نیجمله تورب موجود من زاتیتجه

 ظیغل انیکاهش غلظت جر ایبه منظور کنترل و  قیتحق نیدر ا ت.به مخازن سدها اس ظیغل انیکاهش ورود جر ایو  يریشگیراهکار پ نیلذا بهتر
 میاست.که موانع به فاصله ن استفاده شده بیهم اندازه در سه ش يسه مانعه با مانع ها با چینش جریان غلیظ  برابر ارتفاع بدنه 75/0و  5/0ارتفاع وازد
و  36/1،11/10، 11/15به ترتیب  درصد5/2و 5/1در سه شیب .،  برابر 75/0و . برابر/5هاي  نتایج به این صورت بود که مانع از هم قرار داشتند. يمتر
  درصد غلظت بدنه را کاهش دادند. 13،  1/15، 35/18

 
  جریان غلیظ، بدنه جریان غلیظ، مانع هاي متوالی کنترل کلمات کلیدي:
 
 

  مقدمه  .1
 

هاي سطحی داشته  برداري از منابع آب نسان همواره با کمک آن سعی در حفظ و بهرهسدسازي از هزاران سال قبل از میالد، فنی شناخته شده بود و ا
سازي از نظر کمی و تعدد، روند افزایشی داشته است ولی معضل رسوب گذاري همواره به عنوان مهمترین عامل در  است. در چند دهه اخیر، هر چند سد

نی زیادي بدلیل پرشدن از رسوب، متروکه شده اند. اهمیت افزایش عمر مفید سدها و حفظ کوتاه کردن عمر مفید سدها مطرح بوده است و سدهاي مخز
از منابع آب، موضوعی مهم در علم مهندسی سدسازي است زیرا ساخت سدهاي جدید به دالیل  برداري بهرهحجم ذخیره آنها براي تداوم کنترل و 

احداث سد در   .]1[)1996(الي و شنباشد هاي مناسب بسیار مشکل می ت و عدم سایتهاي سخت گیرانه زیست محیطی، هزینه باالي ساخ نامه آیین
 نیدر ا يشدن رسوبات و رسوبگذار نینش در مخزن سد منجر به ته انیشده و کاهش سرعت جر انیرودخانه باعث بر هم خوردن رفتار جر انیجر ریمس
) منجر به کاهش البیکنترل س ایو  يانرژ دیتول ،ياریآب، آب رهیاف ساخت آن (ذخنظر از اهد در هر سد صرف يرسوبگذار تی. در نهاشود یم هیناح
 زدرصد ا 21)، 2007سدها ( یمل تهیبه عمل آمده توسط کم يها یآن شده و مخزن سد پر از رسوب خواهد شد. با توجه به بررس دیحجم مف یجیتدر

  .ابدی شیدرصد افزا 42به حدود  2050مقدار تا سال  نیا شود یم ینیب شیپر از رسوب شده و پ 2006تا سال  ایدن يحجم کل مخازن سدها
منابع موجود نشان می دهد که مشاهده جریانات غلیظ ابتدا در مخازن و دریاچه هاي ایجاد شده توسط انسان، صورت پذیرفته است با  بررسی
 دهی. وقوع پد]2[)1388 ،يپر يشده است (به نقل از اصغر انی) ب1939(بار توسط جانسون  نیاول يکدر برا انیبر منابع موجود نام جر يتوجه به مرور

 يها اچهیدر اکثر در يگری. به دنبال آن مشاهدات ددیژنو گزارش گرد اچهی) در در1892به نام فارل ( یبار توسط شخص نینخست يبرا ظیان غلیجر
وست و  نیوالنس ارائه کردند. همچن اچهیدر در دهیپد نیورد مشاهده ادر م ی) گزارش1976گزارش شد. به عنوان مثال المبرت و همکاران ( سیسوئ
 يبر رو یمطالعات ]4[)1992( دلتونی. م]3[)2006لوسرن گزارش نمودند (به نقل از سزار و همکاران،  اچهیرا در در دهیپد نی) وقوع ا1988( ارانهمک

کشش آب به  يبر رو ظیغل انیجر یکف و دب بیاثر مشترك ش يبر رو ]5[)1389( یانجام داد. کوت یفصل يها کدر در رودخانه انیجر يرسوبگذار
خواهد  شتریشدت ب نیباالتر ا يها و در غلظت افتهی شیشدت اختالط افزا بیش شیکه با افزا دیرس جهینت نیانجام داد و به ا یمطالعات ظیغل انیدرون جر
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 يالگو یاز اصول کل یبدست آوردن شناخت يبرا یهندس اسیدر مق یرافشکل توپوگ يبر رو شیآزما يتعداد ]6[)2000و ودز( کیشد. برس
 یشکل کوچک را بررس ياستوانه ا يها یانجام دادند. آنها اثر برآمدگ دهیچیپ یتوپوگراف کی يبر رو انیدر اثر عبور جر شده جادیا يرسوبگذار

 يرسوبگذار يالگو  يبر رو يو اثر قابل مالحظه ا افتادیاالدست اتفاق نبه سمت ب انیجر ینمودند. از آنجا که ارتفاع مانع ها کم بود حرکت برگشت
 لیمشبک،  مانع مشبک به صورت شبکه ژئوتکستا ریاثر مانع غ ]8[)2007و2004،2003،2001(زیو اشال یاوه و]7[)2002اوهی (. دیمشاهده نگرد

فوق  انیجر جادی%(جهت ا64/4 بی) و شیبحران ریز انیجر جادی(جهت  ا یافق بیحباب را در دو ش واریدرجه و د 45، جت  يجت عمود ،يعمود
 ینشست آنها مطالعات کدر و ته اناتیجر يبر رو ]9[)2010و کنلر ( بورگینمودند. م یبررس و نمکی یرسوب انیبا جر ،هایی آزمایش) را  با  یبحران

دریایی و همکاران اثر مانع و د.انجام دادن یقاتیکدر تحق اناتیدر جر ینیشن ته يالگوها يبر رو ]10[)2010( چاردیگالدستون و پر نیانجام دادند. همچم
  .]11 [)1393زبري بر کنترل جریان غلیظ رسوبی را بررسی کردند.(دریایی و همکاران 

 بررسی امکان همطالع نیهدف ا .ه استمورد مطالعه قرار گرفت نمکی ظیغل انیبر کنترل جر یمتوال يها و مانع بیمقاله اثر مشترك ش نیا در
   همراه با مانع هاي متوالی با نسبت هایی از ارتفاع بدنه جریان میباشد. متفاوت بیدر سه ش ظیغل انیکنترل جر ایکاهش و 

 
 

  مواد و روش ها  .2
 
 زاتیتجه نیسپس به تام مسئله را مشخص  نمود و کیزیموثر در ف يپارامترها ستیبا یالزم ، م يها شیو انجام ازما قیتحق نیبراوردن اهداف ا يبرا
 شیازما هدافبدون بعد متناسب با ا يها تیکم نگهامیباک يهمچون پا يابعاد زیآنال يها با استفاده از روش تیپرداخت و در نها ازیمورد ن یشگاهیازما

  را بدست اورد.
 
  پارامترهاي متغیر در آزمایش    .1-2

از سه مانع که به  شیبود. هر ارا ظیغل انیدر کنترل جر یمتوال يها و مانع بیاثرمشترك ش یمطالعه بررس نیهدف از ا دیطور که عنوان گرد همان
برابر  75/0و  5/0منظور دو ارتفاع مان نیا يمتر بود. برا یسانت 50ثابت و برابر  گریاست و فاصله موانع از همد شده لیتشک ،قرار گرفته اند یصورت متوال

گرم بر  20و  هیبر ثان تریل 1برابر  بیو غلظت آن ثابت و به ترت ظیغل انیجر یدب فلوم در نظر گرفته شد. يبرا 5/2و 5/1،  0 بیو سه ش  جریان غلیظ بدنه
  شد. ترانتخابیل

  
  پارامترهاي موثر بر فیزیک پدیده به همراه تحلیل ابعادي ان    .2-2

نمود :                فیرا تعر ریتابع ز توان یلذا م باشد یم ظیغل انیختلف  جهت کنترل جرم يها بیارتفاع موانع در ش رییتغ یبررس قیتحق نیهدف از ا نکهینظر به ا
)1                                                                                                                            (                 0),,,,,,,,,( 21 =′ YLSgHqhhhf mm ν 

ثقل کاهش  يروین ’gعمق مخزن (ارتفاع آب در فلوم) ، H ظ،یغل انیدر واحد عرض جر یدب qارتفاع مانع،  ان،یارتفاع بدنه جر hرابطه فوق  در
 زین رهایغعاد متباشد. اب یم برابر بدنه 75/0و  5/0ارتفاع موانع  بیبه ترت 2 و1کف،  بیش Sطول فلوم ،  L ظ،یغل الیس کینماتیلزجت س ν افته،ی

  ) ارائه  شده است.1در جدول (
  ابعاد متغیرهاي استفاده شده در ازمایش-1جدول 

 h hm1  hm2 q H g' ν S L متغیر

 L L L L2T-1 L LT-2 L2T-1 1 L بعد

انتخاب و  يتکرار يهاریبعنوان متغ hو  qهستند،  Tو L یدو بعد اصل يدارا رهایمتغ نکهیو با توجه به ا نگهامیبا استفاده از روش باک
   بدست آمدند. ریبه صورت ز هیبدون بعد اول يپارمترها

)2(  
  

  توان داشت: یبدون بعد شناخته شده، م يپارمترها جادیبدون بعد و تالش در ا يپارمترها بیبا ترک
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)3(  
  
)4(  

  
  تجهیزات ازمایشگاهی    .3-2

اه شهید چمران اهواز انجام انشگدرصد در دانشکده علوم اب د 86/3تا  1-تر با شیب متغیر سانتی م 70متر و ارتفاع 8ها در یک فلوم به طول  آزمایش
به آب شفاف و ساکن با ارتفاع ثابت، همانند مخزن سد  ازین ونددیپ یبه وقوع م عتیکدر همانند آنچه در طب انیجر یکیزیف يساز هیشب يبرا ذیرفت.پ
 يبه درون آب ساکن، ابتدا ظیغل انیجهت ورود جر نی. همچنشود ینصب م زیسرر کیداشتن سطح آب  فلوم به منظور ثابت نگه يلذا انتها باشد یم

 نی.ادیوارد آب ساکن نمابا یک دبی ثابت را  ظیغل انیقادر بوده به سرعت باز شود و جر چهیدر نی. اشود یم میبه دو قسمت تقس چهیدر کیفلوم توسط 
 باشندیمخزن ها مجهز به همزن م نیفلوم قرار گرفته و هر کدام از ا ياست که در باال هیمنبع تغذ کیو  تریل 1000مخزن اختالط به حجم  کی يفلوم دارا

شود . مخزن دوم که  یبه مخزن باال پمپ م یپمپ کوچک لهیموردنظر رسانده شده و سپس به وس غلظتبه  ینییدر مخزن پا ینمک ظیغل انیجر بتداکه ا
 هیشده و تخل زیشده و با پر شدن قسمت اول،آب به قسمت مجاور سرر کیهت ثابت نگه داشتن هد ، خود به دو قسمت تفکشده ج هیفلوم تعب يدر باال

شده از  استفاده يها استفاده شد. مانع ظیغل انیجر ریبرداشت غلظت از نمونه گ يبرا .شودیثابت نگه داشته م ظیغل انیهد جر شهیکار هم نیو با ا شودیم
با سه  شیابرابر بدنه استفاده شد که هر ار75/0و5/0از دو نوع ارتفاع مانع  قیتحق نیمشخص نصب شدند.در ا يبوده و در مکانها گالس یجنس پلکس

  شدند. قرار داده یفلوم به صورت متوال ياز ابتدا يمتر 4و 5/3و 3مانع در فواصل 
                                       

                         
  
  
  
  

گیر جریان غلیظ                                                                            نمونه -1شکل                                                                 هاي متوالی            قرارگیري مانع -2شکل              

  
 ومجموعه امکانات ازمایشگاهی شکل شماتیک از فلوم-3شکل 

  
و ثابت  هیبه منبع تغذ انیدر مخزن اختالط با حل کامل نمک در مقدار مشخص اب بدست امد. بعد از پمپ کردن جر تریگرم بر ل 20غلظت

فلوم جدا شده است منتقل از  چهیدر کیمتر که با  کیفلوم به طول  يبه قسمت ابتدا انیجر ه،یمنبع تغذ یخروج ریشدن هد مورد نظر با باز کردن ش
 انیباز شده و جر چهیدر ظیغل انیسپس با هم سطح شدن اب ساکن و جر شودیکه مورد نظر بود پر م یفلوم با اب زالل تا ارتفاع یاصل قسمتشده و 

 4نقطه به فواصل  10در  ریمونه گبا ن یبه مانع اول ظیغل انیجر دنیقبل از رس يمتر میدر فاصله ن کندیشروع به حرکت م یاختالف چگال لیبه دل ظیغل
با  انیبرخورد جراز بعد  نی.همچن رفتیبرداشت نقاط با سرنگ صورت پذ اتیاز کف فلوم عمل يمتر یلیم139و 124، 109، 94، 79، 64، 49، 19،24،

 نیبا موانع از ب ظیغل انیاز برخورد جر یناش یکه آشفتگ ییمانع جا نیاز اخر يمتر 1در فاصله  ظیغل انیموانع بر کنترل جر نیا ریتاث یبررس يموانع برا
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غلظت برداشت  يکه غلظت قبل برخورد با موانع برداشت شده بود دوباره نمونه ها یشد در همان نقاط لیدوباره  به صورت کامل تشک انیو جر  رفت
  امد. تغلظت بدس ریبدست امده مقاد يها  ECشدند و از  يریسنج اندازه گ ECگرفته شده با  يشد. سپس نمونه ها
                                                         رصد کاهش از رابطه زیر بدست امد:مقدار د

   )5 (	
  به ترتیب غلظت متوسط قبل وبعد از مانع ها هستند. sĈو  aĈکه 

  

  
  
  
  

  
  نمایی از وضعیت جریان غلیظ بر روي موانع -4شکل 

  
  
  نتایج و بحث  .3
  

برابر بدنه  5/0با ارتفاع  هاي مانعکه در چینش اول از  .ز این پژوهش برسی اثر موانع متوالی همسان جهت کنترل یا کاهش غلظت جریان کدر بودهدف ا
صورت  ن در زیر بهاستفاده شد که نتایج آ درصد، 5/2و  5/1،  0برابر بدنه در سه شیب  75/0 ارتفاعجریان غلیظ و در چینش دوم در همان فواصل از

مربوط به  6شکل ) و 1-(ج  5/2)و 1-(ب 5/1)،1-برابر بدنه در شیب هاي صفر (الف 5/0مانع هاي  مربوط به  5شکل ارائه شده است.  6و  5 شکل هاي
به ارتفاع از کف غلظت را نسبت تغییرات  که .دن) می باش2-(ج  5/2) و 2-(ب  5/1)، 2-برابر بدنه جریان غلیظ در شیب هاي صفر (الف  75/0مانع هاي 

  فلوم نشان میدهند.

  
  
  
  
  
  
  
  

 5/2-درصد ج 5/1-درصد ب 0-برابربدنه جریان در سه شیب الف 5/0تغییرات غلظت جریان غلیظ قبل و بعد از موانع با ارتفاع  – 5شکل 
  درصد.
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 5/2-درصد ج 5/1-درصد ب 0-ه جریان در سه شیب الفبرابربدن 75/0تغییرات غلظت جریان غلیظ قبل و بعد از موانع با ارتفاع  -6شکل 
  درصد.

  
درصد ، قبل موانع  5/2و  5/1،. 0)  برابر بدنه جریان غلیظ در سه شیب 6(شکل75/0)و 5(شکل  5/0در باال نمودارهاي مربوط به دو نوع مانع 

.هر نمودار مقدار غلظت به ارتفاع از کف فلوم را نشان میدهد . غلظت بعد موانع است  Csبیانگر غلظت قبل موانع و  Caو بعد موانع اورده شده است .
، غلظت بعد 6و  5نقطه جدایی نمودار از محور قائم میتواند تقریبی از ارتفاع بدنه جریان غلیظ در ازمایش مربوطه باشد . در نمودارهاي هر دو شکل 

ده و این امر ناشی از اشفتگی جریان غلیظ و پخش شدن مقداري از آن در آب ) در ارتفاع هاي باال، بیشتر از غلظت قبل موانع بدست ام Csموانع(
به 5/2و  5/1و  0ساکن پس برخورد با موانع است. همچنین می توان مشاهده کرد  که ارتفاع بدنه جریان غلیظ بعد موانع به دلیل اشفتگی در شیب هاي 

میلی متر افزایش  120و115، 95میلی متر به  80برابر بدنه از 75/0میلی متر و درموانع  110و  110، 97میلی متر به  80برابر بدنه از  5/0ترتیب درموانع 
  یافته است. 

  اورده شده است : 2میزان درصد کنترل غلظت براي هر کدام از سري موانع متوالی هم اندازه در شیب هاي بیان شده ، به صورت جدول 
  

  درصد. 5/2و 5/1برابر بدنه جریان در سه شیب . ،  75/0و  5/0ظ براي دو ارتفاع میزان درصد کاهش غلظت جریان غلی -2جدول 
موانع(نسبت به 

  ارتفاع بدنه)
5/0  5/0  5/0  75/0  75/0  75/0  

5/1 0  شیب(درصد)  5/2  0 5/1   5/2  
11/15  درصد کاهش  36/11  01/10  35/18  1/15                    13 

  
 ظیغل انیو درصد کاهش جر افتهیموانع کاهش  ریتاث زانیدر هر دو نوع موانع ، م بیش شیکه با افزا افتیدر توانیم 2جدولبا توجه به 

حداکثر درصدکاهش مربوط برابر بدنه بدست امد.  0,5 ياز مانع ها شتریبرابر بدنه ب 0,75 يدرصد کاهش مربوط به مانع ها نی. همچناست افتهی کاهش 
 5/2برابري بدنه در شیب  5/0لیظ در شیب صفر درصد بدست امد و کمترین درصد کاهش مربوط به مانع هاي برابري بدنه جریان غ 75/0به موانع 

زایش درصدي بود.این امر ناشی از آن است که ارتفاع مانع ها رابطه مستقیمی با درصد کاهش دارد به طوري که با افزایش ارتفاع درصد کاهش ، اف
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 يها بیو مقدار درصد کاهش ،کمتر از ش پرش کرده موانع  ياز رو انیجر ،بدنه جربان غلیظ  ادیز رعتس لیدلبه  ادیز يها بیدر شهمچنین  .میابد
 .میاید تر بدست  میمال

  
 

  نتیجه گیري   .4
  

برابر بدنه جریان  75/0و  5/0در تحقیق حاضر اثر مانع هاي متوالی بر کنترل جریان غلیظ نمکی مورد بررسی قرار گرفت.براي این منظور از دو ارتفاع 
  از جمله مهمترین نتایج این آزمایشات به صورت زیر بود:درصد استفاده شد .  5/2و 5/1غلیظ در سه شیب صفر ، 

نسبت به مانع هاي  و مانع هاي متوالی(سه مانع در این تحقیق) با ارتفاعی کمتر از ارتفاع بدنه جریان غلیظ، با توجه به  اقتصادي تر بودن -
 .میتوانند راه کار مناسبی براي کنترل جریان غلیظ باشندبدنه ، درصد قابل مالحظه اي از غلظت را کاهش دهند و چند برابر 

و این موضوع ناشی از سرعت زیاد جریان غلیظ در شیب هاي هر چه شیب بیشتر باشد میزان کنترل غلظت جریان غلیظ کاهش میابد  -
موانع پرش کرده و مقدار کمتري از جریان به نسبت شیب هاي مالیم برمیگردد و غلظت  زیاد است که پس از برخورد با موانع از روي 
 .بیشتري از جریان از روي مانع ها عبور میکند
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