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تزرسی آسهایطگاّی تاثیز ضیة تستز ٍ غلظت  تز  سزػت پیطاًی جزیاى 

 غلیظ ًوکی
 

 4، پیواى ٍرجاًٍذ3، اتَالفضل اکثزپَر2، حسیي خشیوِ ًضاد1سیذ هصطفی طثاطثائی

 آهَختِ کارضٌاسی ارضذ هٌْذسی هٌاتغ آبداًص

.com@yahoo1984Tabatabaei 

 

 

 
 

 چکیذُ 
ضَد.  تزداری هیتاػث کاّص ظزفیت تْزُتا رسیذى تِ هخشى سذ ٍ رسَتگذاری در هخشى  جزیاى غلیظ 

-در هخاسى هی آى اس دیگش هؼضالتّا تزداری ٍ تخزیة تَرتیيگزفتگی دریچِ تخلیِ تحتاًی ٍ دریچِ تْزُ

دارد. ضیة تستز اس پاراهتزّای هَثز تز  آىًیاس کٌتزل سزػت حزکت تاضذ. جلَگیزی اس آسیة جزیاى غلیظ 

ّای هختلف تز سزػت پیطزٍی جزیاى غلیظ، سزػت حزکت ایي جزیاى است. تا هطخص ضذى تاثیز ضیة

ّای هختلف اقذاهات پیطگیزاًِ هٌاسة را تِ کار تزد. در ایي تحقیق تِ تَاى در ضیةجْت هذیزیت آًْا هی

تز سزػت پیطزٍی گزم در لیتز(  80ٍ  40رصذ( تا دٍ غلظت )د 0ٍ1ٍ2 )ضیةسِ تزرسی آسهایطگاّی تاثیز 

دّذ کِ افشایص ضیة تستز تاػث افشایص سزػت پزداختِ ضذُ است. ٍ ًتایج ًطاى هیغلیظ پیطاًی جزیاى 

ّا یکساى ًیست. ّوچٌیي تا افشایص ضَد. ٍ ًزخ افشایص سزػت در ضیةجزیاى هیپیطاًی ٍ کاّص ارتفاع 

ٍ جْت هحافظت اس ظزفیت هخاسى ٍ کٌتزل ایي  یاتذ.ّای ثاتت افشایص هیضیة غلظت، سزػت پیطاًی در

 ّا پیطٌْاداتی ارائِ گزدیذ.جزیاى

 جشیاى غلیظ، ضیة تستش، هخاصى سذ، هذیشیت هٌاتغ آبّای کلیذی:  ٍاصُ

 
 

                                                                 

ص -1 ِ کاسضٌاسی اسضذ هٌْذسی هٌاتغ آبدًا  آهَخت

ُ تیشجٌذ -2 طگا  استادیاس دًا

ُ تیشجٌذ -3 طگا طیاس دًا  دًا
ص  ُ تثشیضدًا طگا ُ ّای آتی دًا ِ دکتشی ساص آهَخت
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 ِهقذه -1
ِ ًمص سذّا  ًحَُ  اتغ آب جْت هذیشیت ٍدس هٌظشفیت رخیشُ هخاصى  ّای سطحی،کٌتشل آبًگْذاسی ٍ دس تا تَجِ ت

ّای غلیظ اص تْذیذّای اغلی جشیاىٍ  اص اّویت صیادی تشخَسداس است.ّای هختلف پاییي دست ٍ تخػیع ًیاصتشداسی ْشُت

 تاضذ.الصم ٍ ضشٍسی هیّا آىایي جشیاى جْت کٌتشل  حشکت ضٌاخت ػَاهل هَثش تشضًَذ. هخاصى هحسَب هی

ِ تِ  ّای غلیظجشیاى ّایی ّستٌذ کِ تش اثش اختالف چگالی تیي دٍ یا چٌذ ضَد، جشیاىیض گفتِ هیآًْا جشیاى ثملی ًیا چگال ک

ّای یک سیال دس هخاصى الیِ تٌذی ضذُ( ٍ دس ًتیجِ ًیشٍی ساًطی اص آى، تحت اثش ثمل کاّص یافتِ سیال هختلف )حتی الیِ
ای تِ ّای سٍدخاًِشیاى غلیظ ػوذتا دس اثش ٍسٍد جشیاىدس داخل هخاصى سذّا، ج (.1998یاتٌذ)گشاف ٍ آتیٌاکاس،جشیاى هی

ّایی دس داخل هخضى تِ ٍلَع تٌذی حشاستی لائن هخضى ًیض چٌیي جشیاىفتذ. الثتِ هوکي است دس اثش الیِا داخل آًْا اتفاق

تذٍى ٍجَد الیِ تٌذی ای ٍ چگالی آب هَجَد دس هخضى دس حالت تپیًَذد. تش اثش استثاط تیي چگالی سیال دس جشیاى سٍدخاًِ
ّای هخضى دس غَست ٍجَد الیِ تٌذی حشاستی هوکي است سِ حالت جشیاى چگال صیشسطحی، حشاستی ٍ یا چگالی تیي الیِ

افتذ. تٌاتشایي دس هَالغ سیالتی تش اثش آب سٍدخاًِ حاٍی رسات سسَب ای اتفاق ال سٍسطحی ٍ جشیاى چگال تیي الیِجشیاى چگ

ًْا تحت ضشایط آّای رکش ضذُ ٍ یا حتی تشکیثی اص یِ تٌذی حشاستی هوکي است ّش کذام اص حالتتِ یک هخضى داسای ال

ّای غلیظ صیشگزس اص اّویت صیاد ٍ دس هخاصى سذّا جشیاى (.2001،ّوکاساىسضاس ٍ افتذ)دیاختالف چگالی ایجاد ضذُ اتفاق 
ى، هخض تِ ٍسٍد اص لثل لسوت: چْاس داسای سگز یشص غلیظ ىجشیا یک تشخَسداس است ٍ ّوَاسُ هَسد تَجِ هحممیك لشاس داسد.

 دّذ. اص جشیاى غلیظ صیشگزس سا ًطاى هی ( ضواتیکی1ضکل). پیطاًی هیتاضذٍ  ى،جشیا تذًٍِسی،  غَطِ ًاحیِ

 

 
 ٍ اجشای تطکیل دٌّذُ جزیاى غلیظحی ا(: 1ًَضکل )

 

دس کطَس سَئیس گضاسش ضذُ  1855ِ ًام فاسل دس سال ت ّای غلیظ دس دسیاچِ جٌَا تَسط هحممیاٍلیي هطاّذات جشیاى
سا دس آصهایطگاُ تْیِ کشدُ ٍ تِ هَاصات آى هطاّذات ّای غلیظ، هذل فیضیکی جشیاى( جْت تشسسی 1999است. سضاس ٍ ضلیس)

َسط ٍ ( هطالؼاتی تش سٍی سشػت هت2010وشاى)یسالم ٍ ایا غحشایی دس یک هخضى ٍ سٍدخاًِ اغلی ٍسٍدی آى اًجام دادًذ.

ّای خَد اص سشػت سٌج آکَستیک ساختاس هتالطن جشیاى غلیظ ًوکی دس هحیط آصهایطگاّی اًجام دادًذ. آًْا دس آصهایص
استفادُ ًوَدُ ٍ تا استفادُ اص ًتایج تذست آهذُ  سشػت هتَسط اًشطی جٌثطی تَستَالًت ٍ تٌص ّای سیٌَلذصی سا استخشاج 

پیطاًی جشیاى غلیظ، استفاع پیطاًی سا دٍ تشاتش استفاع تذًِ ٍ سشػت آى سا کوتش اص ( تا تشسسی ضکل 1966هیذلتَى) ًوَدًذ.

( تغییشات سشػت پیطاًی جشیاى غلیظ دس هماطغ ّوگشا 1390سشػت تذًِ جشیاى غلیظ گضاسش کشدُ است. هشادی ٍ ّوکاساى)

وگشا تیطتش اص هماطغ ثاتت است ٍ سشػت پیطاًی سا هَسد تشسسی لشاس دادًذ. ًتایج آًْا ًطاى داد کِ استفاع پیطاًی دس هماطغ ّ
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ّای سایش هحممیي ضکل پیطاًی تا استفادُ اص دادُ( 1990آلتیٌاکاس ٍ ّوکاساى) دس هماطغ ثاتت تیطتش اص هماطغ ّوگشا است.

 ( ًطاى دادُ ضذُ است.1جشیاى غلیظ سا تِ غَست تذٍى تؼذ اسائِ ًوَدًذ. کِ ًوَداس آى دس ضکل )

 

 
 (1990لتیٌاکار ٍ ّوکاراى، آتؼذ )یطاًی جزیاى غلیظ تِ صَرت تیپ :(1ضکل )

 

 ّاهَاد ٍ رٍش -2
تا . هَسد تشسسی لشاس گشفتِ استدسغذ،  2ٍ 1ٍ  0سِ ضیة دس گشم دس لیتش  80ٍ  40غلظت  دٍتا جشیاى غلیظ دس ایي تحمیك 

ثاتت، تاثیش غلظت تش سشػت پیطاًی  ّایّای هختلف تش سشػت ساس جشیاى غلیظ، تِ اصای ضیةتاثیش ضیةهطخع ضذى 

ُ تیشجٌذ اًجام ضذُ . آصهایصهطخع خَاّذ ضذجشیاى ًیض  ُ کطاٍسصی داًطگا ّای ایي تحمیك دس آصهایطگاُ ّیذسٍلیک داًطکذ
( تػَیشی اص تجْیضات ضثیِ ساصی ضذُ جشیاى غلیظ  ًطاى دادُ 3( تػَیشی اص کاًال هَسد استفادُ ٍ دس ضکل )2ٍ دس ضکل )

 ست.ضذُ ا

 
 

 
 کاًال هَرد استفادُ در ایي تحقیق :(2ضکل )
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 سیستن ضثیِ ساس جزیاى غلیظ :(3ضکل )

 

ّا تِ ایي غَست تَد کِ جْت تْیِ جشیاى غلیظ اص ًوک پَدسی استفادُ ضذ. اتتذا دس هخضى اختالط سٍش اًجام آصهایص
( کِ دس تاالی هخضى 2وپ تِ هخضى ّذ تاًک ضواسُ)( جشیاى غلیظ تا غلظت هَسد ًظش ساختِ ضذُ ٍ اص آًجا تَسط پ1ضواسُ)

ِ ضذُ تَد ٍ استفاع تاس سیال غلیظ ٍسٍدی تِ کاًال سا ثاتت ًگِ هی ضذ. ٍ سیال غلیظ تا دتی داضت، اًتمال دادُ هیاختالط تؼثی

ِ کطَیی تِ فثاتت  تِ دسٍى کاًال ّذایت هی ِ ٍسیلِ یک دسیچ هتش اص اتتذای  2اغلِ گشدیذ. دس کاًال سیال غلیظ ٍ آب ساکي ت

هتش ساًتی 5تا تاص ضذى یکثاسُ دسیچِ کطَیی تِ هیضاى  ضذ.هی هتش  تَد جذا 8کاًال، اص لسوت سیال پیشاهَى کِ تِ طَل 
کشد. ٍ تشای هطاّذُ، یادداضت ٍ فیلن تشداسی جْت تجضیِ ٍ جشیاى غلیظ اص صیش دسیچِ تِ دسٍى سیال پیشاهَى حشکت هی

جشیاى غلیظ ًوکی، هادُ سًگی تِ جشیاى غلیظ اضافِ ضذ. تشای ثاتت ًگِ داضتي سطح آب سیال  تحلیل چگًَگی حشکت

ّای ًاضی اص ٍسٍد سیال پیشاهَى دس ضذ. تشای جلَگیشی اص تالطنپیشاهَى، آب تویض تا دتی هَسد ًیاص اص اًتْا تِ کاًال ٍاسد هی
ّای ًاضی اص ٍسٍد جشیاى غلیظ دس ًضدیکی جلَگیشی اص تاثیش تالطناًتْای کاًال یک آسام کٌٌذُ تؼثیِ ضذ. ّوچٌیي تِ هٌظَس 

دسیچِ تِ فاغلِ یک هتشی آسام کٌٌذُ ًػة ضذ. لثل اص ضشٍع ّش آصهایص کاًال ٍ تجْیضات هَسد استفادُ تاصدیذ ٍ تٌظین ٍ 

 ضذ.تٌظیف هی

 

 ًتایج ٍ تحث -3
 ( هحاسثِ ضذُ است.1هسافت، هطاتك ساتطِ ) اص سٍش هذت کاًال  دس هماطغ هختلف پیطاًی جشیاى غلیظ سشػت

 

   (1)                                                                                                                                                           
         

 

هتشی اتتذا تا اًتْای کاًال تشای 2هتشی اص یکذیگش اص فاغلِ 5/0ِ همادیش سشػت دس فَاغل ( ًوَداس هشتَط ت5( ٍ )4دس ضکل )
تا تَجِ تِ ایي دٍ  گشم دس لیتش جشیاى غلیظ ًطاى دادُ ضذُ است. 80ٍ  40تِ تشتیة دس دٍ غلظت  دسغذ 1ٍ2ضیة غفش ٍ

ُ هی ِ سشػت ضکل هطاّذ ٍ ایي سًٍذ تا افضایص ضیة کف  ًال سًٍذ کاّطی داسد.حشکت پیطاًی جشیاى غلیظ دس طَل کاضَد ک

ِ دس ضیة غفش )کف کاًال تػَست افمی( اختالف سشػت اص اتتذا تا اًتْای کاًال کاًال کاّص هی ِ ػٌَاى ًوًَ  2/5cm/sیاتذ.  ت

 تَدُ است.  1cm/sدسغذ ایي همذاس 2کاّص یافتِ تطَس هطاتِ دس ضیة 
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 درصذ 0ٍ1ٍ2گزم در لیتز در ضیة 40ز سزػت در طَل کاًال تزای غلظت ًوَدار هقادی :(4ضکل )       

ِ ضکل) ُ هی  (5تا تَجِ ت ِ ضیة کاًال اص ػَهل هْن ٍ تاثیشگزاس تش سشػت جشیاى غلیظ هیهطاّذ ِ ضَد ک دس یک تاضذ. تطَسیک

ایي افضایص یافتِ است.  14cm/sتِ  12cm/sدسغذ همذاس سشػت دس اتتذای کاًال اص 1غلظت ثاتت تا افضایص ضیة اص غفش تِ 
دسغذ 1افضایص پیذا کشدُ است. تا تَجِ تِ ًشخ افضایص سشػت تِ اصای  18cm/sتِ  14cm/s اص دسغذ 2تِ  1ضیة  همذاس اص

دسغذ 2تا  1افضایص ٍ تشای ضیة اص  2cm/sدسغذ همذاس سشػت 1ضَد کِ تشای ضیة اص غفش تا ضیة هطاّذُ هیافضایص 

4cm/s  کشدُ است.افضایص پیذا 
 

 
 درصذ 1ٍ2ٍ 0گزم در لیتز در ضیة  80( ًوَدار هقادیز سزػت در طَل کاًال تزای غلظت 5ضکل )

 

ًیض سًٍذ افضایطی داسد. تطَسیکِ تا افضایص ضیة کاًال اص  80g/lتطَس هطاتِ تا افضایص ضیة، سشػت جشیاى غلیظ دس غلظت 

 26/9cm/sتِ  20/8cmاص دسغذ  2تِ 1ایص یافتِ ٍ اص ضیة افض 20/8cmتِ  17cm/s همذاس سشػت اصدسغذ  1غفش تِ 

اص سًٍذ افضایطی ضَد کِ هطاّذُ هیدس ایي غلظت دسغذ افضایص ضیة 1سسیذُ است. تا تَجِ تِ ًشخ افضایص سشػت تِ اصای 
 تَدُ است. 6/1cm/sدسغذ  2تِ 1ٍ اص ضیة  3/7cm/sدسغذ 1ضیة غفش تا 
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 تزرسی تغییزات ارتفاع پیطاًی -3-1

 تِ آى حشکت کِ ضَد،هیخَد  ىهَاپیش یال س ٍاسد ى(یاجش یجلَ ضکل صیگش لسوتد)خَ سأس سطٍِا تِ لیظغ ىیاجش       

 تذًِ ٍ سأس یسِهما دس. (1999دی سساس،هیتاضذ) ىهَپیشا لسیا ٍ سأس تیي ظهخػَ مجش ٍتتفا اص ًاضی سفطا یاىادگش دلیل
 تذًِ اص سا یاىجش سأس ،ًاهٌظن ٍ ئویداغیش یاىجش ،جلَ دس ایهاغِد دجٍَ ،کوتش سشػت تیطتش، عتفااس لثیل اص هطخػاتی

 ساصًذ.هی یضهتوا

ًوَداس تاضذ. تطَسیکِ گشم دس لیتش هی80ٍ  40( ًطاى دٌّذُ تغییشات استفاع پیطاًی جشیاى غلیظ دس دٍ غلظت 7) ( 6ٍضکل)

ضَد تا تَجِ تِ آى هطاّذُ هی دّذ.سا  ًطاى هیذ دسغ 1ٍ2، تغییشات استفاع پیطاًی دس سِ ضیة غفش ٍ هشتَط تِ ّش غلظت
 تاضذ.کِ استفاع پیطاًی دس طَل کاًال سًٍذ افضایطی داسد. کِ ایي هسالِ ًاضی اص دسٍى آهیختگی جشیاى تا سیال پیشاهَى هی

 

 
 ّای هختلفگزم در لیتز در ضیة40ًوَدار هقادیز ارتفاع پیطاًی در طَل کاًال تزای غلظت (: 6ضکل)

 
دسغذ  دس طَل کاًال سًٍذ افضایطی 2ٍ  1دس سِ ضیة غفش ٍ  ضَد کِ استفاع پیطاًی جشیاى( هطاّذُ هی6ا تَجِ تِ ضکل)ت

تاضذ. ٍ استفاع پیطاًی جشیاى دس هی14ٍ  5/16، 18تِ تشتیة تشاتش  1ٍ2ٍ  0طاًی دس اتتذای کاًال دس سِ ضیة استفاع پیداسد. 

ضَد. ػالٍُ تشایي تا ست. یؼٌی تِ اصای افضایص ضیة کف کاًال اص استفاع پیطاًی کن هیدسغذ ا 2ٍ  1ضیة غفش تیطتش اص ضیة 

-هی 20/5cmتِ  18cmضَد. تطَسیکِ تغییشات استفاع پیطاًی دس ضیة غفش اص افضایص استفاع کاستِ هی ًشخافضایص ضیة اص 

 سسذ.هی 15cmتِ  14cmدسغذ اص 2ٍ تطَس هطاتِ دس ضیة  سسذ.
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 ّای هختلفگزم در لیتز در ضیة80َدار هقادیز ارتفاع پیطاًی در طَل کاًال تزای غلظت ًو(: 7ضکل)

 
 ضَد.گشم تش لیتش اص استفاع پیطاًی دس همادیش هطاتِ ضیة کاستِ هی 80تِ  40تا افضایص غلظت اص ( 7تا تَجِ تِ ضکل )

 

 گیزیًتیجِ
 کِ: دّذًتایج ایي تحمیك ًطاى هی

اى غلیظ دس طَل کاًال سًٍذ کاّطی داسد. ایي سًٍذ کاّطی تا افضایص ضیة کف کاًال سشػت پیطشٍی پیطاًی جشی -

 یاتذ. کاّص هی

 تِ دلیل دسٍى آهیختگی سیال پیشاهَى تِ دسٍى جشیاى غلیظ، استفاع جشیاى غلیظ دس طَل کاًال سًٍذ افضایطی داسد.  -

ّای هختلف تشاتش ًیست. ٍ دس ی سشػت دس ضیةتا افضایص ضیة کف کاًال همادیش سشػت افضایص یافتِ ٍ ًشخ افضایط -
 یاتذ.یک ضیة ثاتت تا افضایص غلظت سشػت پیطاًی افضایص هی

ضَد. ّوچٌیي دس یک ضیة ثاتت، تا افضایص غلظت اص استفاع تا افضایص ضیة کف کاًال استفاع جشیاى غلیظ کن هی -

 ضَد.جشیاى کاستِ هی

-  

 پیطٌْادات:

ضَد تش سٍی ٍ دس ًتیجِ آى افضایص سشػت ٍ غلظت جشیاى پیطٌْاد هی  ّای تٌذدس ضیة تِ دلیل فشسایٌذگی جشیاى غلیظ

ِ هخضى سذ، ػولیات آتخیضداسی اًجام گیشد. ّای تٌذ سٍدخاًِضیة ّای ساصُ ّای تٌذ اص سٍشٍ دس تاالدست ضیةّای هٌتْی ت
دس هَالغ کن آتی هخضى آب دس پطت هَاًغ ًواًذ. تذیي  ای هاًٌذ ایجاد هَاًغ استفادُ ضَد. تْتش است هَاًغ ًفَرپزیش تاضٌذ تا

 تاضذ.ّای گیاّی خاظ ّش هٌطمِ گضیٌِ هٌاسثی هیهٌظَس پَضص
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