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جْت هذیریت هٌابع ٍ هخازى  آلَدبررسی اّویت ٍ رفتار جریاى چگال گل

 آب
 

 4، پیواى ٍرجاًٍذ3، ابَالفضل اکبرپَر2، حسیي خسیوِ ًصاد1سیذ هصغفی عباعبائی

 آهَختِ کارشٌاسی ارشذ هٌْذسی هٌابع آبداًش

@yahoo.com1894Tabatabaei 

  

  

 

 

 

 چكیذُ 
وٌٌذ. اص جولِ هخاصى سذّا دس وٌتشل، هحافظت ٍ تاهیي ًیاصّای آتی وطاٍسصی، ضشب ٍ غٌؼت ًمص هْوی ایفا هی 

ُ هی ِ هخاطش ِ هخاصى سذّا سا ت ذاصد، جشیاىتْذیذّایی و َتی هیًا ِ تا تحال ػولىشد سذّایی هاًٌذ ّای چگال سس تاضذ و
ٍ دص سا هختل وشدُ است. جش ای داسًذ. ٍ ػَاهل صیادی تش هحل ٍ ًحَُ اتؼاد هختلف ٍ پیچیذُ ّای چگالیاىسفیذسٍد 

ُ تا هحممیي دس تحمیمات خَد ػٌاغش  ٍ گستشدگی ایي ػَاهل تاػث ضذ ٍ تغییشات اجضای آى تاثیش داسد. پیچیذگی  تطىیل 

ٍ سفتاس خاظ ایي جشیاى آلَد دس جْت جشیاى چگال گلّا سا هَسد تشسسی لشاس دٌّذ. ّذف اص ایي تحمیك تشسسی اّویت 
ٍ تَسؼِ ٍ پایذاس هٌاتغ ٍ هخاصى آب تَدُ است. ایي هذیشیت پایذاس هستلضم اطالع اص تواهی اجضا ٍ پاساهتشّای  هذیشیت 

ِ جشیاى چگال سا تحت تاثیش لشاس هیهَثش تش جشیاى چگال هی دّذ هَسد اسصیاتی تاضذ. تشای ایي هٌظَس، تحمیمات هختلف و

 تَاى جْت تْشُّا هیاست. تا ضٌاخت هىاًیضم حشوت ٍ اطالع اص ساختاسّای ّیذسٍدیٌاهیىی ایي جشیاىلشاس گشفتِ 

 تشداسی پایذاس اص هٌاتغ ٍ هخاصى آب توْیذات الصم سا دس جْت واّص هخاطشات تِ واس تشد.

 

َتگزاسی هخاصى، ّاي کلیذي:  ٍاشُ  چگال اىیجشهذیشیت هٌاتغ آب، سس

                                                                 

ص -1 ِ واسضٌاسی اسضذ هٌْذسی هٌاتغ آبدًا  آهَخت

ُ تیشجٌذ -2 طگا  استادیاس دًا

ُ تیشجٌذ -3 طگا طیاس دًا  دًا
ص  ُ تثشیضآهَدًا طگا ُ ّای آتی دًا ِ دوتشی ساص خت
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  ِهقذه -1
تاضذ. ٍ سضذ سٍصافضٍى جوؼیت ٍ افضایص ّای ضیشیي هیدسغذ سْن آب 5/2ّای هَجَد دس سطح صهیي تٌْا آب اص ول 

ِ هَاد غزایی ٍ تَسؼِ وطاٍسصی ٍ غٌؼتی ضذى ضْشّا تِ تثغ آى افضایص واسخاًِ ّا ػالٍُ تش افضایص تماضا، سثة آلَدگی ًیاص ت

افضایص تماضای آب سا  تطذیذ وشُ است. ٍ ّای اخیش، تغییش اللین ٍ خطىسالیهٌاتغ آتی سا فشاّن آٍسدُ است. ػالٍُ تش ایي، 

تش ًسثت تِ سایش هٌاتغ ّوَاسُ ضًَذ،وِ تِ دلیل لاتلیت دستشسی آساىّا اص هْوتشیي هٌاتغ آب ضیشیي هحسَب هیسٍدخاًِ
 سؼی آى ووه تا اسُّوَ ىًساا ٍ دتَ ُضذ ضٌاختِ فٌی هیالد اص لثل لسا اساىّض اص صیسذساٍ اًذ. هَسد تَجِ تیطتش ٍالغ ضذُ

تا پیطشفت ػلَم ٍ فٌَى تِ هٌظَس استفادُ ّش چِ تیطتش اص آب، . ستا ضتِدا سطحی ّایآب هٌاتغ اص داسیتشُتْش ٍ حفظ دس

 اّذاف دیگشی هاًٌذ تَلیذ تشق ٍ وٌتشل سیالب ًیض هَسد تَجِ لشاس گشفتِ است. 
 دس صىهخا اص اسپایذ دُستفاا ٍهیتاضذ  ُیٌذآ یِّّاد دس آب هٌاتغ هذیشیت ت هْن دسهطىال اص یىی صىهخا اسیسَتگزس

 ،2006 لسا دس. (2010، ّی)اٍ هیتاضذ ىهخض بسَس تخلیِ حتی ٍ ىهخض اسیسَتگزس لوٌتش مهستلض آب هٌاتغ هذیشیت هشا

 دسغذ 42 تِ 2050 لسا ات اىهیض یيا دضَ هی تیٌی پیص ٍ ًذا ُضذ پش بسَس اص ًیاد صىهخا ُخیشر حجن ولدسغذ اص  21

 ّضیٌِ. سٍدهی ستد اص صىهخا حجن اص 45km3 ٍدحذ سالیاًِتِ طَس هتَسط  .(2007 ،سذّا هلی )وویتِ یاتذ یصافضا
 دس ٍ هالحظِ لاتل ،هحیطی یستص ٍ جتواػیا یّضیٌِّا گشفتي ًظش دس ٍىتذ حتی ،جذیذ صىهخا تا حجنایي  جایگضیٌی

( سسَتگزاسی دس هخاصى سذّا تاثیشات 1984طثك ًظش گشاف) .(2007 ،سذّا هلی یتِ)وو ستا لسا دس سالد ٍىتیلی 13ٍدحذ

-تَاى تِ واّص حجن هخضى ٍ اثشات آى تش تْشُچطوگیشی دس تغییشات اوَلَطی هحیط داضتِ وِ اٍلیي ٍ هْوتشیي هطىل هی

ِ آى تاهیي ًیاص آتی تخص وطاٍسصی، ضشب ٍ غٌؼت  تا هحذٍدیت هَاجِ خَاّذ ضذ. ضوي تشداسی اص سذ اضاسُ وشد. وِ دس ًتیج

 ایٌىِ اوَسیستن هٌطمِ ًیض تحت تاثیش لشاس خَاّذ گشفت.

 یّایتسا مػذ ٍ ساخت یّایٌِّض هحیطی، صیست ًِیشاسختگ یًاهِّا آییي یلالد تِ جذیذ یسذّا ساختػالٍُ تش ایي، 

 ٍ  لوٌتش اٍمتذ ایتش ًْاآ خیشُر حجن حفظ ٍ سذّا فیذػوش ه افضایص اّویت اص ایٌشٍتاضذ. هی هطىل یاستس هٌاسة
 هیتاضذ. هْن هَضَػی آب تِ غَست پایذاس، هٌاتغ اص داسیتشُتْش

افتذ. اغَال جشیاى تاضٌذ. وِ تیطتش دس هَالغ سیالب اتفاق هیّای غلیظ هیتشیي ػَاهل سسَتگزاسی دس هخاصى، جشیاىاص هْن

تَدُ سیال تا جشم هخػَظ هتفاٍت، تِ دلیل ضتاب ثمل تش تَاى ٍسٍد یه سیال تا جشم هخػَظ هؼلَم تِ یه چگال سا هی
سٍی اختالف جشم هخػَظ تَغیف وشد. اختالف دس جشم هخػَظ هوىي است ًاضی اص هَاد هؼلك، هَاد هحلَل، دها ٍ یا 

-. اگش جشم هخػَظ سیال ٍسٍدی تیطتش اص جشم هخػَظ تَدُ سیال ساوي تاضذ، جشیاى(1984گشاف، تشویثی اص آًْا تاضذ)

 آیذ وِ اص چْاس ًاحیِ ّوگي، ًاحیِ غَطِ ٍسی، تذًِ ٍ ٍ ساس جشیاى تطىیل ضذُ است.ّای چگال تحتاًی تَجَد هی

 ستغَ تِ وِ ُضذ پتاًسیل طیًشا تِ تثذیل آى جٌثطی طیًشا سذسهی هخضى سذ تِ حاٍی سسَب ىجشیا وِ ٌّگاهی
(. دس 2002 ،ّی)اٍ دهیضَ ىًوایا دلَآ گل الیِ یه ىیلتط ٍ ىجشیا دىفتاا پاییي آى هتؼالةٍ  سذ پطت دس آب هذگیآ تاال

 آلَد دس هخاصى سذ ًطاى دادُ ضذُ است. ( ًحَُ تطىیل ٍ حشوت جشیاى چگال گل1ضىل )
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 (1997اسالف ): تطىیل ٍ حشوت جشیاى چگال گل آلَد دس هخاصى سذ،  1ضىل 

 

 یىیدًض دس اسیسَتگزس ٍ دلَآگل یاچِدس یه دیجاا آى جًِتی دس وِ فتذاهی قتفاا بسیال ىهاص ّا دسایي جشیاى غلظت وثشاحذ

 (.2005 ،اسیچیلیس ٍ )تًَیَلَ هیوٌذ هختل سا وف یجیّاٍخش ٍ تگیشآ یّاصُسا دػولىش هشا یيا ٍ دُتَ سذ صُسا
 تا تَجِ ّای چگال تا وٌَى ػولىشد هخاصى سذّای سفیذسٍد، دص، هیٌاب ٍ لتیاى دس ایشاى سا هختل ًوَدُ است.جشیاى

هخاصى ٍ ّوچٌیي، اختالل دس ػولىشد سذّا،  ّای چگال دس تْذیذ هخاصى سذّا ٍ واّص وویت ٍ ویفیت آبتِ ًمص جشیاى

ِ ٍ ضٌاخت سفتاس ّیذسٍدیٌاهیه ٍ ػَاهل هَثش تش ایي جشیاى سسذ. لزا دس ایي تحمیك جْت هذیشیت ّا ضشٍسی تِ ًظش هیهطالؼ

ِ لشاس گشفتِ، پشداختِ ضذُ است.ف ایي جشیاىتِ اسصیاتی ًَاحی هختل هٌاتغ آب،پایذاس  ِ تَسط هحممیي هختلف هَسد هطالؼ  ّا و
 

 ًتایج ٍ بحث -2
 چگال يّا یاىجر شٌاختلسٍم  -2-1

 تَاى دس هَاسد صیش ًام تشد.آب سا هی هٌاتغ دس چگال یّاىجشیا لیىیسٍّیذ سفتاس ضٌاخت ضشٍست  الیلتطَس ولی د

 اصىتیٌی ٍ هذیشیت ویفیت آب هخپیص -

 دیلتػاا ًظش اص ّاحطش اص تؼضی ىضذ تْتش -

 ایجاد هحیطی تْتش تشای گیاّاى ٍ آتضیاى دس هٌاتغ آب -

 ًػة ٍ تْشُ تشداسی غحیح اص دسیچِ ّا تِ هٌظَس جلَگیشی اص واّص ظشفیت رخیشُ هخضى  -

 جلَگیشی اص سائیذگی تَستیي ّا ٍ هجشای اًتمال آب -

 ّا دس تخلیِ سسَتات هَجَد دس هخاصى سذّال وٌٌذگی آىتْشُ تشداسی اص جشیاى ّای غلیظ ٍ لذست حو -

 ّای وٌتشل جشیاى غلیظ تِ هٌظَس واّص اثشات هخشب سسَتگزاسی دس هخاصى سذّاتْشُ تشداسی اص سٍش -

 ّاتیٌی غحیح تَصیغ سسَتات دس تستش هخاصى سذّا ٍ تاثیشات فشسایطی آىپیص -

 اد هؼلكتؼییي افت ظشفیت رخیشُ هخضى تش اثش سسَتگزاسی هَ -

 

 بررسی  ًَاحی هختلف جریاى غلیظ -2-2
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 ( تِ غَست ضواتیه ًطاى دادُ ضذُ است.2تاضذ. وِ دس ضىل )یه جشیاى چگال صیشگزس داسای چْاس ًاحیِ هی

 

 
 ٍ اجساي تشكیل دٌّذُ جریاى غلیظحی ا(: 1ًَشكل شوارُ )

 

 ًاحیِ ّوگي -2-2-1
 تاضذ.ِ سطح صیشیي آب هیٍسی جشیاى غلیظ تایي ًاحیِ لثل اص ًمطِ غَطِ

 

 ٍري)فرٍرٍي(ًاحیِ غَعِ -2-2-2
 سا دخَ ىهَآب پیشا ٍسٍدی، یاىجش اتتذا دس د،هیضَ ووتش چگالی تا ساوي ىهخض ٍاسد آلَدجشیاى چگال گل وِ ٌّگاهی

تؼادل تشسٌذ، تِ   ساوي آب ٍ ٍسٍدی سیاىج چگالی فختالا اص ًاضی سیفطا ًیشٍی تا ٍسٍدی یاىجش حشوت اصًُذا تا آًجا وِ

 سا هحل ایي ّذ.دهی هِادا دخَ حشوت تِ ٍ سٍد،هی ٍفش آب سطح صیش تیطتش داًسیتِ تا یاىجش دل،تؼا ًمطِ دسهیوٌذ.  جاتجا
 ٍ سوذ یاىجش ًگس ٍتتفا تا ًمطِ ایي تطىیل هحلٍ . دضَهی دادُ ىًمطِ( ًطا )ػوك  hp تا هؼوَالگَیٌذ. ٍ  ٍسیغَطِ ًمطِ

 اسلش سیستش سدهَ سا ٍسیغَطِ ًمطِ تطىیل هحل چٌذیي هحمك (.1391لوطی، هیتاضذ) عتطخی لاتل فضفا ساوي آب

 ًذ.دهیگش اىػٌَ ظخػَ ایي ُ دسضذ مًجاا تهطالؼا یيهْوتش لسوت ایي دس. ًذداد
 ًمطِ تطىیل ػوك ایتش ( سا1ضواسُ) تطِسا دخَ تهطالؼا یجًتا تِ تَجِ تا ٍ دیتؼاا لیضًاآ مًجاا تا (1971) ُضاٍ  سیٌگ

 .ًذدًوَ ئِاسا hp ٍسیغَطِ

       (1)                                                                                                           

 

(2)                                                                                                                       

 
 سطح دس طختالا تضذ آٍسدتش تِ ًیاص صىهخا غلیظ دس یاىجش دلیك تَغیف جْت وِ ًذدًوَ تیاى (1979)ساىّوىا ٍ تّثش

 وَلی تِ اًِخس سٍدضَ آب ٍسٍد اص ًاضی غلیظ جشیاى هطالؼِ تا ًْاآ. هیتاضذ ىهخض دس ُضذ رخیشُ آبٍ  غلیظ جشیاى تیٌاتیٌیت

 .ًذآٍسد تذست سهزوَ ىهخض دس ٍسیغَطِ ػوك ایتش سا (3) تطِسا سذ ٍلیٌگتَى ىهخض

  (3)                                                                                                                      
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 ًاحیِ پیشاًی)رأض( -2-2-3
 وِ ضَد،هی پیشاهَى خَد) آب غاف( سیال ٍاسد جشیاى( یجلَ ضىل صیگش لسوتد)خَ سأس سطٍِا تِ لیظغ جشیاى

 دس. (1999دی سساس،هیتاضذ) سیال پیشاهَى ٍ سأس تیي ظهخػَ مجش ٍتتفا اص ًاضی سفطا گشادیاى دلیل تِ آى حشوت

 ٍ ئویغیشدا جشیاى ،جلَ دس ایهاغِد دجٍَ ،تشوو سشػت تیطتش، عتفااس لثیل اص هطخػاتی چگال، جشیاى تذًِ ٍ سأس همایسِ
 د.ًوَ ئِچگال اسا ىایجش پیطاًی سشػت ایتش سا (4تطِ )( سا1958ى)وئَلگاساصًذ.هی یضهتوا تذًِ اص سا جشیاى سأس ،ًاهٌظن

 

  (4)                                                                                                                             

 تستش ضیة ایتش ( دس تحمیمات خَد 1985ى)ًتَد پیطٌْاد ًوَد.ایتش سا 7/0 اسهمذ هختلف ّاییصهاآص مًجاا تا ٍی
-ًِدا عًَ دٍ تا گل آلَدٍ  ًوىی چگال جشیاى تا (1990ساى)ّوىا ٍ سوایٌالتآ.آٍسد تذست 68/0 تا تشاتش سا ىوئَلگا ضشیة 015/0

 پیطٌْاد ًوَدًذ. 63/0ایي ضشیة سا  ،دسغذ ضیة  ٍدُهحذ دس یتٌذ

 

 ًاحیِ بذًِ  -2-2-4
 تذًِ حیًِا وِ دُوشپیذا  ختیىٌَا ضثِ حالتی جشیاى چگال آى، یتالطنّا ٍ جشیاى پیطاًی سػثَ اص تؼذ هطخع همطغ دس یه

 جشیاى تذًِ عتفااس ًتیجِ دس ٍ صهش دلیك هحل ن،هطتش صهش دس چگال جشیاى اص یاّالِ دجٍَ دلیل تِ. ّذدهی تطىیل سا یاىجش
 تضذ .ددهیگش قطالا یاىجش سأس ٍ ٍسیغَطِ ًمطِ تیي فاغلِ تِ جشیاى تذًِدس تؼشیفی دیگش،  ًویتاضذ. تطخیع لاتل

 حشوت دس ُوٌٌذ تؼییي ٍ ْنه اسدهَ اص چگال یاىجش تذًِ دس یصفشسا ٍ اسیسَتگزس ایطضش ٍ سشػت ٍ غلظت سٍفیلپ ط،ختالا

 دس ایي تخص تِ تحمیمات پیشاهَى ضذت اختالط خَاّین پشداخت. (.1391)لوطیهیتاضذ غلیظ یاىجش

 

 جریاى چگال بذًِ در طختالا تشذبررسی  -2-2-4-1

 دس ّاًاپایذاسی اص ًاضی طختالا تضذ. دهیضَ دادُ ىًطا  Ew تا آى ىهَپیشا ساوي سیال ٍ جشیاى چگال طختالا ضذت
( Uچگال) یاىجش تذًِ هتَسط سشػت ( تWhِط)ختالا سشػت ًسثت ستتػَ ٍ دُتَ ساوي یالس ٍ چگال یاىجش فاغل حذ

 ٍتهتفا یّاظهخػَ مجش تا چگال ّاییاىجش سٍی تش ىگًَاگَ ّاییصهاآص مًجاا تا هحمماى (.1973)تشًش،دهیضَ تؼشیف

-وِ دس اداهِ تِ تشسسی آى هیهیتاضذ. سیچاسدسَى  دػذاص( تاتؼی 5(  طثك ساتطِ )Ewط)ختالا تضذ وِ ضشیةفتٌذ دسیا

 پشداصین.

 

           (5)           

 بررسی رابغِ بیي شذت اختالط ٍ عذد ریچاردسَى -2-2-4-2

ُ اص ّا اهىاى پزیش ًثَدُ ٍ دس ػول ًیاص تِ استفادفشآیٌذّای ٍالؼی جشیاى چگال، تسیاس پیچیذُ است ٍ تشسسی تحلیلی آى 

تاضذ.دس تسیاسی سٍاتط ًیوِ تجشتی جْت تَغیف ػَاهلی چَى تالطن، اختالط ٍ اغطىان دس سٍاتط حاون تش جشیاى غلیظ، هی

 است.( تیاى ضذ6ُ(، ػوَهاً تػَست تاتؼی اص ػذد سیچاسدسَى تا ساتطِ)Ewاص تحمیمات همذاس  ضذت اختالط)

    (6  )                                                                                                                            
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( 1هحممیي صیادی دس صهیٌِ ضذت اختالط تحمیماتی سا اًجام دادًذ. ٍ سٍاتطی سا اسائِ دادًذ وِ ایي سٍاتط دس جذٍل ضواسُ )

 آهذُ است.
 ارائِ شذُ تَسظ هحققیي هختلف( رٍابظ شذت اختالط 1جذٍل)

 هالحظات

 سال اسائِ ساتطِ

 ًام هحمك

ًَع جشیاى 

 لیظغ
  ضیة) دسغذ(

سسَتی ٍ 

 هحلَل
6/0 

 

1975 Ashida, 

Egashira 

سسَتی 

ّای )ًاضی اص تیىِ

ضیطِ ٍ پَدس 

 سیلیس(

2ٍ4ٍ6ٍ8 

 

1987 Parker et al 

 s≥002/0 ≤03/0 هحلَل

 

 صادُوشم 1383

سسَتی ٍ 

 لهحلَ
00635/0 

 

 لوطی 1995

سسَتی ٍ 

 هحلَل
0≥ s≥003/0 

 

2004 
 آتیحمی

 

 005/0-02/0 هحلَل
 

 لاسوی 1390

 

ضَد وِ ضذت اختالط دس ساتطِ تشاتی تیطتشیي همذاس ٍ دس ساتطِ پاسوش حاغل اص سٍاتط هحممیي، هطاّذُ هیدس همایسِ 

َع جشیاى غلیظ ٍ ضیة  هَسد استفادُ دس آصهایطات هحممیي تَدُ ووتشیي هیضاى سا داسد، وِ ایي هَاسد ًاضی اص تفاٍت دس ً

تاضذ وِ هوىي است دس ووتش ضذى ضَد ضیة هَسد استفادُ پاسوش تیطتش اص سایش هحممیي هیاست. ّواًطَس وِ هطاّذُ هی
یذا تمشیثا همذاس آتی ٍ لوطی ٍ ًیض آضهیضاى ضذت اختالط، تاثیش گزاضتِ تاضذ. ّوچٌیي هیضاى ضذت اختالط دس ساتطِ حك

 یىساًی داسد.

ّای ػذد سچاسدسَى تا اًذاصُ 10( سا  تشای 1سٍاتط هَجَد دس صهیٌِ ضذت اختالط دس جذٍل ضواسُ) (1392)خلیلی ٍ ّوىاساى
دّذ وِ یه سًٍذ واّطی دس ضذت اختالط دس ّا ًطاى هیهمایسِ وشدًذ. ًتایج آى  5، 5/4، 4، 5/3، 3، 5/2، 2، 5/1، 1، 5/0

 ش افضایص ػذد سیچاسدسَى دس تواهی سٍاتط ٍجَد داسد.تشات

 

 ًتیجِ گیري -3

 طهشتَ هسایل تْتش دسن ایتش وافیت طالػاا ٍ ًصدا تایذٍ هذیشیت ٍ تْشُ تشداسی  دهَجَ صىهخا اسیًگْذ ٍ حفظ جْت

فشایٌذ سسَتگزاسی هخاصى ّای گل آلَد دس دس ایي تحمیك، اّویت ٍ تاثیش جشیاى .ضتدا صىهخا دػولىش دتْثَ ٍ اسیسَتگزس تِ
وٌتشل جشیاى غلیظ ًیاص تِ ضٌاخت هحل فشٍسٍی ٍ تطىیل ایي جشیاى، ٍ تشسسی ػَاهل سذّا هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ است.  

هَثش تش ایي ًمطِ ٍ چگًَگی تطىیل ساس ایي جشیاى ٍ تشآٍسد سشػت حشوت آى ٍ ضٌاسایی پاساهتشّای هَثش تش سشػت حشوت 

 ط ٍ سشػت دس تذًِ داسد.ساس ٍ ضذت اختال

تشداسی اص آب افضایص ساًذهاى تْشُتَاى جْت تا ضٌاخت اجضا ٍ اتؼاد هختلف ایي جشیاى ٍ تاثیش پاساهتشّای هَثش تش آى هی       
افضایص ویفیت ٍ  ،هؼلك ادهَ اسیسَتگزس ثشا تش ىهخض ظشفیت رخیشُ فتتشآٍسد هیضاى ا تیٌی ػوش هفیذ هخاصى،پیصپطت سذ، 
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دی ٍ ّوچٌیي واّص لتػاا ًظش اص ّاحطش اص تؼضی تْثَد آتضیاى ٍ ٍ گیاّاى ایتشهت آب هخاصى، ایجاد هحیطی تْتش سال

 تْذیذات ٍ تِ واسگیشی توْیذات جْت هذیشیت هخاصى ٍ  استفادُ پایذاس اص هٌاتغ آب هَجَد تِ واس تشد. 
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