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در ضرایط  مقایسٍ ارتفاع َذ جریان غلیظ در دي قطر مختلف پًضص گیاَی

 آزمایطگاَی

 

 4، حسیه خسیمٍ وصاد3حسه درخطان، 2ابًالفضل اکبر پًر، 1علی حسیىی

 آب داوطگاٌ زابل -داوطجًی کارضىاسی ارضذ عمران 

          ali.hoseini1366@uoz.ac.ir 

 

 

 چکیذٌ 

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

ِ ًضدیکی تذًِ سذ هی َتات ت تمال سس ِ تاػج ًا ِ ًظش کیک ٍ ػَاهل هؤحش تش آى اص ًمط ٍ پیششَد. لزا شٌاخت ایي جشیاى  تیٌی هیضاى فیت آب 

ذاصُ ِ دلیل پیچیذگی ًا جام شذُآلَدگی، حائض اّویت است. پیش تیٌی حشکت جشیاى غلیظ ت -گیشی آى، هؼوَال تِ طَست آصهایشگاّی ًا

ٍ لطش هختلف پَشش گیاّی تش استفاع ساس جشیاى غلیظ ًوکی تِ طَست آصهایشگاّی پشداختِ  ِ تاحیشد ِ حاضش تِ همایس شذ. است. دس همال

 2، 0،1)گشم دس لیتش( ٍ تحت سِ شییة   40ٍ80هتش تا دٍ غلظت )48/0هتش ٍ استفاع 35/0هتش،ػشع  10آصهایشات دس فلَهی تِ طَل 

جام گشدیذدسطذ  0.0011 ّوچٌیي دتی جشیاى غلیظ حاتت دس ًظش گشفتِ شذ ًتایج ًشاى داد کِ استفاع پیشاًی جشیاى غلیظ دس لطش .( ًا

 است. هتش 0.0006تیشتش اص لطش هتش

 

 لطش پَشش گیاّی، جشیاى غلیظ، هذل آصهایشگاّی : استفاع ّذ،ياشٌ َای کلیذی 

                                                                 

 آب داًشگاُ صاتل -داًشجَی کاسشٌاسی اسشذ ػوشاى  . 1

شیاس گشٍُ هٌْذسی ػوشاى . 2 شگاُ تیشجٌذ           -دًا  آب دًا

شگاُ صاتل-اس گشٍُ هٌْذسی ػوشاىاستادی  .3  آب دًا

شگاُ تیشجٌذ                   -استادیاس گشٍُ هٌْذسی ػوشاى .4  آب دًا
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 مقذمٍ 

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

 ٌّگیام ٍسٍد  .اًجاهذ طَل تِ سالْا است هوکي هجذد تؼادل ادایج 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 دسهظةداًِ دسشت هَاد یاتذ.هی اداهِ تیشتشی سًٍذ تا دس ًتیج

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

تیضس    سیذّای  الوللی تیي کویسیَى(.1383صادُ ٍ للوی،شَد )حسيهی اًثاشتِ هخضى هشدُ حجن هحل دس ٍ کشدُ پیششٍی

 هخاصى حجن اص دسطذ یك هیاًگیي طَستِ سالیاًِ کِ استکشدُ اػالم دًیا یسذّا توام هَجَد حجن گشفتيًظشدس (، تا1988)

 (.2003شَد )تًَیَلَ ٍ پاسکش، هی کاستِ

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

(. 1383کشد )حسي صادُ ٍ للوی، تشلاتی آى اشاسُ ّایًیشٍگاُ ٍ سذ ّیذسٍهکاًیکال تأسیسات تِ داًِ دسشت سسَتی دهَا ٍسٍد
سٍد اص ًوایذ کِ حجن رخیشُ هفیذ هخضى سا کِ تَسیلِ اًثاشت سسَتات اص دست هیی تٌاتشایي هذیشیت پایای هخضى، ایجاب هی

 ایي تاشٌذ.هی غلیظ ّایجشیاى هخاصى، سسَتگزاسی دس هؤحش ّایپذیذُ هْوتشیي اص طشق هختلف حفظ ٍ یا تاصیافت گشدد. یکی

ِ  سسیَتات  تَاًٌیذ هی اٍلات گاّی ایيتش تشساًٌذ. ػالٍُ سذ دیَاسُ تا سا خَد ّوشاُ سسَتات تَاًٌذهی ّاجشیاى  دس شیذُ ًشسیت

 (.1391ًوایٌذ )لوشی، ّوشاُ خَد تا ٍ کٌذُ جا اص سا هخضى

       

 ریان غلیظتعریف ج

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

 خظَطییات  تویاهی  تؼشییف  ایي دّذ. اداهِ خَد حشکت تِ ساکي سیال ّایالیِ اص اهتذاد یکی دس ٍ شَد آى ٍاسد است ساکي

 (.1382سًاًی، گیشد )احوذیهیشدست سا غلیظ جشیاى تشکیل تشای الصم

شتاب حمل تش سٍی اختالف داًسیتِ  تأحیش لیدلِ ، تی هتفاٍتٍسٍد یك سیال تا داًسیتِ هؼلَم تِ یك سیال تا داًسیتِ          
ِ . ا(1998)گشاف ٍ آلتیٌکاس  گشدد یهتاػج شکل گیشی جشیاى غلیظ  َاد ، هی ی دسجیِ حیشاست  یي تفاٍت هوکي است تِ ٍسییل

  ذتِ ٍجَد آی ّا آىی هؼلك یا تشکیثی اص ادُ، ههحلَل

 (.1385تَاًذ ػاهل ایجاد جشیاى غلیظ دس هخضى تاشذ )حسیٌی، ایي سیال آب تاشذ، یکی اص هَاسد صیش هی اگش

                                    الف: دسجِ حشاست

                                         ب: شَسی

 ج: گل ٍ الی ٍ رسات سسَب هؼلك 

 :اًذ ًَعّای غلیظ تش دٍ جشیاى يیتٌاتشا
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 فالذ رسُ ّستٌذ )هاًٌذ جشیاى آب ًوك کِ ًوك دس آب هحلَل است(. -1

 تاشذ(.کِ رسات تِ طَست هؼلك دس هخلَط هی آلَد گلحاٍی رسات هؼلك ّستٌذ )هاًٌذ جشیاى  -2

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

ِ  -2یکذسیت(  جشیاى یا(هخضى  تِ ٍسٍد اص لثل ًاحیِ -1 ِ  ًاحیی ِ  -3ٍسی غَطی جشییاى   )سأس ییا (پیشیاًی  -4جشییاى   تذًی

 (.1391)لوشی،

 

 (1991َای مختلف آن )گراف ي آلتیىاکار،(: ضکل کلی از جریان غلیظ ي قسمت1ضکل )

 

 ٌ ريابط حاکم بر پذیذ

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

 

جشم هخظَص سیال پیشاهَى ٍ سیال تِ تشتیة   ٍ  (، 9.81شتاب حمل صهیي) شتاب حمل کاّش یافتِ،  دس ایي ساتطِ 

 (.1983تاشذ )گشاف،غلیظ هی

کیِ  ّ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
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u  ،سشػت هتَسطh  ٍ گَیٌذ)کاّیِ ٍ  ، ػیذد فیشٍد دًسییَهتشیك هیی     تاشیٌذ. تیِ   صاٍیِ تستش تا افك هیی  ػوك جشیاى

 (.1390ّوکاساى،

ّ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 

 

 

 مًاد ي ريش َا

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

 استفادُ گشدیذ.

 اجضای تشکیل دٌّذُ سیستن :

سٍد آب ٍ یك سیستن ، پوپ ٍ یك سیستن لَلِ کشی جْت ٍ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

اًتمال سیال غلیظ تِ داخل کاًال ٍ لاتلییت اخیتالط سا ّین     تیلاتل اختالط تا حجن سِ هتش هکؼة استفادُ گشدیذ. ایي هخضى
-دیَاسُ ٍ تذًِ آى اص فلض کِ تَدُ شکل شاهل کاًال هستطیلیکِ دس ایي تحمیك  ِ ساص جشیاى غلیظسیستن شثی -3داسد.

سیاصد کیِ ًحیَُ    ّای پلکسی گالس ایي اهکاى سا فشاّن هیی دیَاسُ تاشذهی گالس پلکسی ٍ شیشِ جٌس آى اص ّای

افتذ؛ لاتل هشاّذُ ٍ اًذاصُ فاق هیتکاًال احشکت ٍ تغییشات جشیاى غلیظ ایجاد شذُ ٍ تأحیش شیة ٍ لطش پَشش گیاّی کِ دس 
ّا تا پیچ تیِ  شَد. ایي لَلِی هختلف استفادُ هیّا ضخاهتساصی پَشش گیاّی اص لَلِ ّای تاسیك تا تشای شثیِ گیشی تاشذ.

لیظ دس اتتذای کاًال یك دسیچِ کشَیی جْت تضسیك جشیاى غ گیشًذ.یك طفحِ فلضی هتظل شذُ ٍ دس همطغ آصهایش لشاس هی

تاشیذ لیشاس خَاّیذ    کٌٌذُ جشیاى کِ ٍسلی هشثك هیلشاس داسد کِ لاتلیت تاص ٍ تستِ شذى داسد. کوی تاالتش اص دسیچِ یك آسام

آٍسد کِ گشفت. کاًال هَسد استفادُ دس ایي تحمیك یك کاًال شیة پزیش است. شیة پزیش تَدى کاًال ایي اهکاى سا تِ ٍجَد هی
ٍدخاًِ ٍ هخاصى سذ سا شثیِ ساصی کشدُ ٍ تأحیش شییة سٍدخاًیِ ًییض تیش استفیاع جشییاى غلییظ        ی هختلف سّا ةیشها تتَاًین 

گیشی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل تغیشات جشیاى غلیظ دس طیَل کاًیال اص اشیل ٍ دٍستییي فییلن تیشداسی       هشخض هی گشدد. تشای اًذاصُ

ط ایجاد کشدُ ٍ تَسییلِ پویپ هَجیَد دس کٌیاس     تشای اًجام آصهایشات اتتذا جشیاى غلیظ سا دس هخضى اختال استفادُ شذُ است.
هخضى اختالط، جْت ایجاد ّذ حاتت تِ هخضى ّذتاًك هٌتمل هی شَد دتی حاتت تِ اتتذای فلَم هٌتمل هی شیَد. هتغیشّیای   

ّوچٌییي دتیی جشییاى     .( هی تاشذدسطذ 0،1،2)گشم دس لیتش( ٍ تحت سِ شیة  40ٍ80تحمیك، جشیاى غلیظ دس دٍ غلظت )

هتشی تؼذ دسیچِ  5ٍ  3.5، 2ت دس ًظش گشفتِ خَاّذ شذ. استفاع ّذ جشیاى غلیظ تا استفادُ اص هتش ًَاسی ٍ تِ فَاطل غلیظ حات

 ًوایش دادُ شذُ است.  2اًذاصُ گیشی گشدیذ. ًوای کلی آصهایشگاُ ٍ لسوت ّای هشتَطِ دس شکل
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 ومای کلی از سیستم -(2ضکل )

     

 پًضص گیاَی استفادٌ ضذٌ بٍ -(4ضکل)        ضذٌ     پًضص گیاَی استفادٌ -(3ضکل)

 ساوتیمتر 6.0ساوتیمتر                                                                بٍ قطر  1.1قطر
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 بررسی وتایج:

ختِ شذ، کِ ًتایج آى دس شکل ّای دس ایي همالِ تا استفادُ اص هذل آصهایشگاّی تِ تشسسی استفاع ساس جشیاًْای غلیظ پشدا     

 صیش آهذُ است:

 

 هتش 0.0011لطش پَشش گیاّی  گشم دس لیتش ٍ 40غلظت -(5) شکل
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 هتش 0.0011گشم دس لیتش ٍ لطش پَشش گیاّی 80غلظت  -(6شکل )

 

 هتش 0.0006گشم دس لیتش ٍ لطش پَشش گیاّی 40غلظت  -(7شکل)
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 هتش 0.0006پَشش گیاّی گشم دس لیتش ٍ لطش80غلظت  -(8شکل )

 وتیجٍ گیری ي بحث:

هتشاسیت   0.0006تیشتش اص لطیش   هتش 0.0011اص ًتایج ایي تحمیك هی تَاى فْویذ کِ استفاع پیشاًی جشیاى غلیظ دس لطش     
فیاع  یؼٌی تا افضایش لطش،استفاع پیشاًی جشیاى غلیظ افضایش هی یاتذ ٍ ّن چٌیي تا افضایش شیة کاًیال ٍ غلظیت جشییاى، است   

 جشیاى غلیظ کاّش پیذا هی کٌذ.

 :مىابع

ِ پاییاى  آلیَد.  گل جشیاى تخلیِ ساًذهاى تش سذّا هخاصى المؼش خط هجشای ایجاد . تاحیش1382م،  سًاًی، احوذی -     ِ  اسشیذ  کاسشٌاسیی  ًاهی  تاسیسیات  سشیت

 هذسس.   تشتیت داًشگاُ کشاٍسصی آتیاسی، داًشکذُ

تشسسی سًٍذ سسَتگزاسی دس هخیضى سیذ همیذس اسدتیلیی ٍ تیشآٍسد ػویش هفییذ هخیضى. اٍلییي کٌگیشُ هلیی هٌْذسیی              .1383صادُ، ی.، للوی، ٍ.، حسي -    

 ػوشاى، داًشگاُ طٌؼتی ششیف تْشاى.

. تشسسی آصهایشگاّی سشػت پیششٍی جشییاى غلییظ تیش سٍی سیطَح صتیش. ػلیَم ٍ هٌْذسیی آتییاسی )هجلیِ ی          1390کاِّ، م.، لوشی، م.، جْشهی، ح.، -    

 .109-101. طفحِ 1، شواسُ ی 35وی کشاٍسصی(، جلذ ػل

ّیا. کاسگیاُ تخظظیی ًحیَُ هیذیشیت جشییاى غلییظ سسیَتی دس هخیاصى سیذّا،           ّای غلیظ دس هخاصى سذ. شٌاخت ٍ هذیشیت جشیاى1391لوشی، م.،  -    

 .ٍصاست ًیشٍ، ساصهاى آب ٍ تشق خَصستاى

-Graf, W.H. 1983. Hydraulics of reservoir sedimentation. Int. Water Power . Dam Constr. 

35: 45-52 
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