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 در شرایط آزهایشگاّی اثرشیة ٍ غلظت تر ارتفاع پیشاًی جریاى غلیظ 

  

 4، حسیي خسیوِ ًصاد3، اتَالفضل اکثر پَر2، حسي درخشاى1ػلی حسیٌی

 آب داًشگاُ زاتل -داًشجَی کارشٌاسی ارشذ ػوراى 

ali.hoseini1366@uoz.ac.ir 

   

 

 

 یذُ چک

َتگزاسی چالش ٍ ٍظایف هخاصى ایجاد هیپذیذُ سس ی سا دس ػوکشد  َتگزاسی است کِ ّای فشاًٍا کٌذ. جشیاى غلیظ هْوتشیي فشآیٌذ سس

ِ ًضدیکی تذًِ سذ هی َتات ت تمال سس ٍ ػَاهل هؤحش تش آى حائض اّویت است. پیش تیٌی حشکت جشیاى تاػج ًا شَد. لزا شٌاخت ایي جشیاى 
ذاصُغلیظ تِ دلیل پی جام شذُچیذگی ًا ِ طَست آصهایشگاّی ًا است. دس همالِ حاضش احش شیة ٍ غلظت جشیاى غلیظ تش گیشی آى، هؼوَال ت

ِ طَل  ٍ استفاع 35/0هتش،ػشع  10استفاع ساس جشیاى غلیظ ًوکی تِ طَست آصهایشگاّی تشسسی شذ. آصهایشات دس فلَهی ت هتش تا 44/0هتش 

ٍ غلظت ) ٍ  40ٍ40د جام گشدیذدسطذ 2، 5/1، 0،1)تحت چْاس شیة گشم دس لیتش(  ّوچٌیي دتی جشیاى غلیظ حاتت دس ًظش گشفتِ شذ  .( ًا

 ًتایج ًشاى داد کِ تا افضایش شیة ٍ غلظت استفاع پیشاًی کاّش هی یاتذ. 

 

   هذل آصهایشگاّی، جشیاى غلیظ،: استفاع ّذ ٍاشُ ّای کلیذی

 

                                                                 

 آب داًشگاُ صاتل -داًشجَی کاسشٌاسی اسشذ ػوشاى .  1

 آب داًشگاُ صاتل-استادیاس گشٍُ هٌْذسی ػوشاى 2

 جٌذآب داًشگاُ تیش-داًشیاس گشٍُ هٌْذسی ػوشاى 3

 آب داًشگاُ تیشجٌذ-گشٍُ هٌْذسی ػوشاىاستادیاس 4
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 هقذهِ 

 ٍ گشدیذُ جشیاى هسیش دس تؼادل سسَتی خَسدىّن  تِ تاػج ّاسٍدخاًِ هسیش سد دیگش ّیذسٍلیکی ساصُ ّش یا سذ احذاث

 ٌّگاام ٍسٍد  .اًجاهذ طَل تِ سالْا است هوکي هجذد تؼادل ایجاد کِ دٌّذ هی تغییش سا سٍدخاًِ هسیش طَلی پشٍفیل هتؼالثاً

 آب،فشا  تشکیل پذیذُ تا تاشذهی ًیض همطغ ػشع افضایش تا تَام هَاسد تیشتش دس کِ ػوك افضایش دلیل تِ سذ هخضى تِ جشیاى

ِ سسَتگزاسی ٍ شذُ کاستِ جشیاى سشػت  ٍ شذُ ًشیيتِ هخضى داًِ دسهظةدسشت هَاد یاتذ.هی اداهِ تیشتشی سًٍذ تا دس ًتیج

 سذ دیَاسُ تپش تا تستش هجاٍست حشکت دس تا ٍ غلیظ جشیاى تشکیل ػوَهاً تا سیضداًِ هَاد حالیکِ دس دٌّذ،هی سا دلتا تشکیل

 (.1343صادُ ٍ للوی،شَد )حسيهی اًثاشتِ هخضى هشدُ حجن هحل دس ٍ کشدُ پیششٍی

 طَستِ سالیاًِ کِ استکشدُ اػالم دًیا یسذّا توام هَجَد حجن گشفتيًظشدس (، تا1844تضسگ ) سذّای الوللی تیي کویسیَى

 (.2003کش،شَد )تًَیَلَ ٍ پاسهی کاستِ هخاصى حجن اص دسطذ یك هیاًگیي

 اص تِ آسیة حاطال  تَاىهی جولِ آى اص کِ آٍسدهی ٍجَدتِ سا فشاٍاًی ٍ هشکالت هسائل هخضى دس سسَتگزاسی ٍ دلتا تشکیل

(. 1343کشد )حسي صادُ ٍ للوی، تشلاتی آى اشاسُ ّایًیشٍگاُ ٍ سذ ّیذسٍهکاًیکال تأسیسات تِ داًِ دسشت سسَتی هَاد ٍسٍد

سٍد اص ًوایذ کِ حجن رخیشُ هفیذ هخضى سا کِ تَسیلِ اًثاشت سسَتات اص دست های هخضى، ایجاب هی تٌاتشایي هذیشیت پایای
 ایي تاشٌذ.هی غلیظ ّایجشیاى هخاصى، سسَتگزاسی دس هؤحش ّایپذیذُ هْوتشیي اص طشق هختلف حفظ ٍ یا تاصیافت گشدد. یکی

ِ  سساَتات  تَاًٌاذ هی اٍلات گاّی ایيتش اًٌذ. ػالٍُتشس سذ دیَاسُ تا سا خَد ّوشاُ سسَتات تَاًٌذهی ّاجشیاى  دس شاذُ ًشسات

 (.1381ًوایٌذ )لوشی، ّوشاُ خَد تا ٍ کٌذُ جا اص سا هخضى

       

 تؼریف جریاى غلیظ

ِ  سیالی چگالی اص هتفاٍت چگالی ٍ طفش هخالف سشػت تا سیال یك کِ شَدهی گفتِ جشیاًی تِ غلیظ جشیاى       ًساثتاً  کا

 خظَطایات  توااهی  تؼشیاف  ایي دّذ. اداهِ خَد حشکت تِ ساکي سیال ّایالیِ اص اهتذاد یکی دس ٍ شَد آى اسدٍ است ساکي

 (.1342سًاًی، گیشد )احوذیهیدستش سا غلیظ جشیاى تشکیل تشای الصم

دٍ  چگاالی  الفاخت تشسٍی حمل ًیشٍی اػوال ػلت تِ کِ جشیاًی اص ػثاستست چگال جشیاى یا ٍ غلیظ جشیاى دیگش تؼثاست     

 داسد.  ًام یافتِ کاّش حمل ًیشٍ، شتاب ایي آیذ.هی ٍجَد تِ سیال

 : تاشذ صیش ششح تِ ػاهل چٌذ یا یك اص ًاشی است هوکي چگالی اختالف     

 هؼلك. رسات غلظت دس تفاٍت -3 هحلَل هَاد غلظت دس تفاٍت -2 دها تفاٍت-1

 (1)شکل  : اشذتهی ًاحیِ 4 داسای گزسصیش غلیظ جشیاى یك     

ِ  -2یکذسات(  جشیاى یا(هخضى  تِ ٍسٍد اص لثل ًاحیِ -1 ِ  ًاحیا ِ  -3ٍسی غَطا جشیااى   )سأس یاا (پیشااًی  -4جشیااى   تذًا

 (.1381)لوشی،
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 (1991ّای هختلف آى )گراف ٍ آلتیٌاکار،(: شکل کلی از جریاى غلیظ ٍ قسوت1شکل )

 

 

 

 

 ًوًَِ جریاى غلیظ تشکیل شذُ -2شکل 

 

 تر پذیذُ رٍاتط حاکن 

تاشذ ٍاتستِ تَدُ کِ تا ساتطِ صیش ّای غلیظ هییافتِ کِ ػاهل حشکت دس جشیاى کاّش حمل هؤحش یا تِ شتاب غلیظ جشیاى     

 گشدد:تیاى هی
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تشتیة جشم هخظَص سیال پیشاهَى ٍ سیال  تِ  ٍ  (، 8.41شتاب حمل صهیي) شتاب حمل کاّش یافتِ،  دس ایي ساتطِ 

 (.1843تاشذ )گشاف،غلیظ هی

کاِ  ّای غلیظ ًیض احش ًیشٍی حمل تِ ًیشٍی ایٌشسی تسیاس تا اّویت است تِ طَسیّواًٌذ جشیاى دس هجاسی تاص، دس جشیاى     

 شَد:ػلیظ تِ طَست صیش تیاى هی ػذد فشٍد دس جشیاى

 

u  ،سشػت هتَسطh  ٍ گَیٌذ)کاّاِ ٍ  ، ػاذد فاشٍد دًسایَهتشیك های     تاشاٌذ. تاِ   صاٍیِ تستش تا افك های  ػوك جشیاى

 (.1380ّوکاساى،

ّای چگال استفادُ اص آى تیشتش ػذد سیچاسدسَى کِ هؼادل ػکس هجزٍس ػذد فشٍد دًسیَهتشیك تَدُ ٍ دس تشسسی جشیاى     

 شَد.ًشاى دادُ هی هشسَم است، تا 

 

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

آصهایش ّای ایي تحمیك دس آصهایشگاُ ّیذسٍلیك داًشگاُ تیشجٌذ اًجام گشفت. جْت ایجاد جشیاى غلیظ اص ًواك طاٌؼتی ٍ   

 هادُ سًگی استفادُ گشدیذ.

 اجسای تشکیل دٌّذُ سیستن :

ٍ یك سیستن لَلِ کشی جْت ٍسٍد آب ٍ یك سیساتن  ، پوپ يیتأهآب کِ هتشکل اص یك هٌثغ  يیتأهسیستن  -1شاهل:     

ُ هی ِ تیشٍى اص هحیط آصهایشگا ِ ت ِ هٌظَس ایجاد سیال غلیظ اص یك هخضى  ، کِسیستن شثیِ ساصی جشیاى غلیظ -2تاشذ.تخلی ت
ط سا ّان  اًتمال سیال غلیظ تِ داخل کاًال ٍ لاتلیات اخاتال   تیلاتل اختالط تا حجن سِ هتش هکؼة استفادُ گشدیذ. ایي هخضى

ِ ساص جشیاى غلیظ -3داسد. -دیَاسُ ٍ تذًِ آى اص فلض کِ تَدُ شکل شاهل کاًال هستطیلیکِ دس ایي تحمیك  سیستن شثی

ِ ًحَُ حشکت ّای پلکسی گالس ایي اهکاى سا فشاّن هیدیَاسُ تاشذهی گالسپلکسی ٍ شیشِ جٌس آى اص ّای ساصد ک

ًوایین. دس اتتذای کاًال یك دسیچِ کشَیی جْت تضسیك جشیاى غلیظ لشاس داسد ٍ تغییشات جشیاى غلیظ ایجاد شذُ سا هشاّذُ 
تاشذ لشاس گشفت. کاًال هَسد کٌٌذُ جشیاى کِ ٍسلی هشثك هیکِ لاتلیت تاص ٍ تستِ شذى داسد. کوی تاالتش اص دسیچِ یك آسام

ِ ٍجَد هیاستفادُ دس ایي تحمیك یك کاًال شیة پزیش است. شیة پزیش تَدى کاًال ایي اهکا ِ ها تتَاًین ى سا ت ی ّا ةیشآٍسد ک

هختلف سٍدخاًِ ٍ هخاصى سذ سا شثیِ ساصی کشدُ ٍ تأحیش شیة سٍدخاًِ ًیض تش استفاع جشیاى غلیظ هشخض های گاشدد. تاشای    
ای اًجام تش گیشی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل تغیشات جشیاى غلیظ دس طَل کاًال اص اشل ٍ دٍستیي فیلن تشداسی استفادُ شذُ است.اًذاصُ

آصهایشات اتتذا جشیاى غلیظ سا دس هخضى اختالط ایجاد کشدُ ٍ تَسیلِ پوپ هَجَد دس کٌاس هخضى اختالط، جْات ایجااد ّاذ    

. 
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حاتت تِ هخضى ّذتاًك هٌتمل هی شَدتی حاتت تِ اتتذای فلَم هٌتمل هی شَد. هتغیشّای تحمیك، جشیاى غلیظ دس دٍ غلظات  

( هی تاشذ. استفاع ّذ جشیاى غلیظ تا استفادُ اص اشل ّای ًظة دسطذ 2، 5/1، 0،1)یة گشم دس لیتش( ٍ تحت چْاس ش 40ٍ40)
 1ٍ2هتشی تؼذ دسیچِ، اًذاصُ گیشی گشدیذ. ًوای کلی آصهایشگاُ ٍ لسوت ّای هشتَطاِ دس شاکل   5ٍ  3.5، 2شذُ دس فَاطل 

 ًوایش دادُ شذُ است

 . 

 

 

 قسوت اتتذایی سیستن  -4شکل                                                                     ًوای کلی از سیستن       -3شکل     

    

 تررسی ًتایج: 

دس ایي همالِ تا استفادُ اص هذل آصهایشگاّی تِ تشسسی احش شیة ٍ غلظت تش سٍی جشیاًْای غلیظ پشداختِ شذ، کِ ًتایج آى دس 

 آهذُ است: 6ٍ  5شکل ّای 
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 )گرم در لیتر( 44ارتفاع ّذ جریاى غلیظ در فَاصل دٍ، سِ ٍ ًین ٍپٌج هتری در غلظت  - 5ل شک

 

 

 )گرم در لیتر( 14ارتفاع ّذ جریاى غلیظ در فَاصل دٍ، سِ ٍ ًین ٍپٌج هتری در غلظت  -6شکل 

ت جشیااى غلایظ ّان استفااع     ًتایج ًشاى هی دّذ کِ تا افضایش شیة استفاع ّذ جشیاى غلیظ کاّش هی یاتذ. تا افضایش غلظا 
پیشاًی جشیاى غلیظ کاّش هی یاتذ. دس یك شیة حاتت، تا افضایش غلظت استفاع ّذ جشیاى غلیظ کاّش های یاتاذ. دس یاك    

 غلظت حاتت، تا افضایش شیة استفاع پیشاًی جشیاى غلیظ کاّش هی یاتذ.
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 هٌاتغ:

ِ  اسشذ کاسشٌاسی ًاهِپایاى آلَد. گل جشیاى تخلیِ ساًذهاى تش ذّاس هخاصى المؼش خط هجشای ایجاد . تاحیش1342م،  سًاًی، احوذی  تاسیساات  سشات
 هذسس. . تشتیت داًشگاُ کشاٍسصی آتیاسی، داًشکذُ

ّا. کاسگااُ تخظظای ًحاَُ هاذیشیت جشیااى غلایظ سساَتی دس هخااصى ساذّا، ٍصاست          ّای غلیظ دس هخاصى سذ. شٌاخت ٍ هذیشیت جشیاى1381لوشی، م.، 

 .ى آب ٍ تشق خَصستاىًیشٍ، ساصها

. تشسسی آصهایشگاّی سشػت پیششٍی جشیاى غلیظ تاش سٍی ساطَح صتاش. ػلاَم ٍ هٌْذسای آتیااسی )هجلاِ ی ػلوای         1380کاِّ، م.، لوشی، م.، جْشهی، ح.،

 .108-101. طفحِ 1، شواسُ ی 35کشاٍسصی(، جلذ 
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-Toniolo, H and Parker, G., 2003. 1D numerical modeling of reservoir sedimentation 

Proceeding. IAHR symposium on River. Coastal and Estuarine Morphodynamics. Barcelona . 
Spain. 457-468. 
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