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 چكیده 
       طبقه بندی روشهای مختلف کنترل رسوب بر اساس موقعیت کنترل در حوضه آبریز، در مخزن و در محل سد انجام 

یکی از روشهای باشد.  آنها از جهت توانایی و محدودیت شان می شناخت کاملها مستلزم  می گیرد. بکاربردن این روش

کنترل رسوبگذاری در مخزن استفاده از مانع می باشد، مطالعه این روش در دهه اخیر در مخازن سدها مورد توجه قرار 
رسوبات تا روشهای  گرفته است. لذا بررسی این موضوع نیاز به تحقیقات گسترده تری از شناخت هیدرولیک جریان و

درمباحث تئوری که تا کنون در خصوص برخورد جریان غلیظ با مانع انجام پذیرفته است، جهت . ساخت آنها درمخزن دارد

تعیین ارتفاع مانعی که باعث توقف جریان غلیظ می شود، پیش بینی هایی ارائه گردیده است. این پیش بینی های تئوری 

نرم افزار  DPMاده های آزمایشگاهی مقایسه شده است. در تحقیق حاضر با استفاده از مدلتنها در برخی محدوده ها با د
Fluent شرایط تقابل جریان غلیظ با مانع در دو حالت بستر شیب دار و بدون شیب با غلظت ها و دبی های مختلف شبیه ،

و موقعیت ذرات رسوب تشریح و توسط سازی گردید. سپس نتایج حاصل از شبیه سازی در قالب کانتور های فشار، سرعت 

پروفیل های سرعت با هم مقایسه شدند. نتایج نشان می دهند که با افزایش ارتفاع نسبی مانع به ازاء شرایط جریان ورودی 
 یب های مالیم وجود خواهد داشت.   امکان توقف کامل جریان غلیظ در ش یکسان،

 غلیظ، ارتفاع نسبیرسوب، مخزن، مانع، جریان  های کلیدی:واژه

 مقدمه  -1
در اغلب بازه های رودخانه ها، میزان رسوبات ورودی و خروجی تقریبا در تعادلند. احداث سازه سد این تعادل را برهم می 

زند و مخزنی ایجاد می کند که سرعت جریان را کاهش داده و روند رسوبگذاری را افزایش می دهد. پس از سالها که رسوبات در 

جمع یافتند، مخزن ظرفیت ذخیره ای خود را از دست می دهد. به طور متوسط تخمین زده میشود که سالیانه حدود مخزن ت
14 3km هزینه جایگزینی این حجم با مخازن جدید، حتی بدون در  ] 3[ن بدلیل رسوبگذاری از دست می رود از حجم مخاز

بیلیون دالر در سال است. این کاهش حجم  31نظر گرفتن هزینه های اجتماعی و زیست محیطی، قابل مالحظه و در حدود

نرژی ا باعث کم شدن و حتی از بین رفتن حجم تنظیم آب، از دست رفتن سود ناشی از کنترل سیالب، استفاده از آب و تولید
می شود. همچنین رسوبات تجمع یافته ممکن است خطر مسدود شدن آبگیر ها، سازه های تخلیه کننده تحتانی و یا آسیب 

گرچه مخازنی وجود داشته اند که با مشکل  رساندن به دریچه هایی که برای عبور رسوب طراحی نشده اند را بدنبال داشته باشد.

سال پس از بهره برداری، به عنوان یک  41این مسئله  "برداری روبرو بوده اند، اما عموماسال پس از بهره  31رسوبگذاری در 

کل حجم ذخیره مخازن دنیا از رسوب پر شده اند و پیش بینی می  % 23، 2112مشکل اساسی  نمود پیدا می کند. در سال 
زن فعلی و مدیریت رسوب در مخزن، گزینه ای . از این رو حفظ مخا] 3[ افزایش یابد %12به  2141شود  این میزان تا سال 
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می باشد. روشهای مختلف کنترل رسوب بر اساس موقعیت کنترل در حوضه  اجتناب ناپذیر و ضروری در کلیه مخازن سدها

 ] 2[دسته کلی تقسیم بندی می شوند  1آبریز، در مخزن و در محل سد به 
 

 

 ] 3[روش های کنترل رسوبگذاری در مخازن سدها ( 1شكل )
 

 روشهای کنترل رسوب در حوضه آبریز - 1-2

دلیل اصلی افزایش رسوبگذاری مخازن به از بین رفتن پوشش گیاهی باالدست مربوط است. در حوزه آبریز این مسئله می 
ن( یا ذوب یخچالها باشد. این فرسایش موجب ناپایداری تواند ناشی از فعالیت های انسانی یا رویداد های طبیعی )مانند باد و طوفا

جمله روشهای حفاظتی که در حوضه آبریز می توان انجام داد شامل حفاظت خاک، حوضچه  خاک و افزایش رواناب می شود. از

 .های ترسیب یا حفاظت از سواحل و شیب ها می باشد

 کنترل رسوبات در محل سد -1-3

د های تحتانی از سمعنی است که جریان غلیظ تشکیل شده در سد را توسط تخلیه کنندهعبور دهی جریان غلیظ بدان 

( بیان داشتند از آنجائیکه در مدت زمان تخلیه جریان غلیظ ممکن است آبگیری نیز صورت 3392) خارج کرد. زانگ و همکارانش
.  ] 1[ردگیتواند مورد استفاده قرار گسترده میگیرد، بنابراین این روش بیشتر در مناطق خشک که کمبود آب وجود دارد بطور 

باشند و همچنین ( اظهار داشتند که این روش برای مخازن بزرگ که دارای ظرفیت ذخیره چندین ساله می3332فان وموریس )

ی یظ زمانباشد. بهترین زمان انجام عبور دهی جریان غلگیرد، روش مناسبی میپائین آوردن رقوم سطح آب در آنها صورت نمی

اشد، باست که جریان ثقـــلی به بدنه سد رسیده باشد. در این روش زمان صحیح  باز و بسته کردن دریچه ها بسیار مهم می
ها منجر به تخلیه بسیار کم رسوبات از سد ها یا نا کافی بودن مقدار باز شدگی دریچهچرا که تأخیر زیاد در باز کردن دریچه

روشهای کنترل رسوبگذاری در مخازن

در حوضه آبريز

حفاظت خاک

حوضچه های ترسييب

محافظت از شيب و کناره ها

سازه های کنار گذر

مخازن باالدست

در مخزن

حجم مرده

جلوگيری از ته نشينی

رسوبات ريز دانه در نقاط مهم

فالشينگ

اليروبی

سيفون کردن

در محل سد

عبوردهی جريان غليظ

عبور رسوبات معلق از توربين

افزايش ارتفاع سد

افزايش تراز آبگير و سازه های 

تخليه تحتانی
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ها خیلی زودتر از زمان مناسب باز شوند یا مقدار باز شدگی آنها خیلی زیاد باشد، در آن صورت ریچهخواهد شد. در عوض اگر د

آب با ارزش ذخیره شده در مخزن را از دست خواهیم داد. ظرفیت تخلیه کننده تحتانی بایستی به اندازه ای باشد که جریان 
. افزایش ارتفاع سد و سازه های خروجی یکی از گزینه ]1 [اشدغلیظ بتواند از آن خارج شود یعنی حداقل درحد دبی ورودی ب

ها جهت جبران حجم از دست رفته مخزن در اثر رسوبگذاری است. ساخت سدهای جدید برای حل مسئله رسوبگذاری در آینده 

زایش تحتانی حجم مرده اف ما را با مشکل مشابهی روبرو خواهد کرد. به طور کلی با افزایش ارتفاع سازه های آّبگیر و تخلیه کننده
 یافته و تا مدت محدودی  از ورود رسوبات به داخل آبگیر جلوگیری می شود.

 کنترل رسوبات در مخزن-1-4

و این به معنی از حجم آب مورد نیاز ساخته شود  معمولترین روش برای حفظ حجم مخزن این است که مخزن بزرگتر
رسوبگذاری می باشد و بنابراین نمی توان از این حجم در بهره برداری از سد استفاده نگهداشتن قسمتی از حجم مخزن برای 

. این رویکرد در طراحی و بهره برداری از مخازن مورد استفاده قرار گرفته است. ]1[ این حجم، حجم مرده نامیده می شود نمود

ما نتیجه این رویکرد، رسوبگذاری و رها . امی کنداین روش منافعی را در نگهداری مخزن در یک دوره  زمانی محدود ایجاد 
تی دین شکل بیان نمود که وقنمودن دیگر روشهای کنترلی است که به معنی از دست دادن آینده است. این فرآیند را می توان ب

هزینه  و باعث افزایش سرعت ساییدگی در ماشین آالت هیدرولیکی شده ،رسوبات به آبگیر و تخلیه کننده تحتانی می رسند

های نگهداری را افزایش می دهند. همچنین موجب بلوک شدن سازه های تخلیه کننده تحتانی یا خسارت به دریچه هایی شده 

که برای عبور رسوب طراحی نشده اند. این آینده به بسیاری از سدهای موجود رسیده است و اغلب سدهای دیگر نیز سرنوشت 
 ینه های جایگزنی به دولت ها است.میل هزمشابهی خواهند داشت و نتیجه آن تح

( اثرات موانع، اسکرین ها، جت های آب و پرده هوا بر جریان کدر توسط 2112برای کنترل رسوبگذاری در مخازن، اوهی )

 یزیکی و شبیه سازی عددی مدل نمود.آزمایشات ف
 

 

 ]4[روش های کنترل رسوب در محل مخزن ( 2شكل )
همانگونکه در باال آورده شد یکی از روشهای کنترل رسوبگذاری در مخزن استفاده از مانع می باشد این روش در دهه اخیر 

( 2112در مخازن سدها مورد توجه قرار گرفته است و شاید بتوان عنوان نمود اولین تحقیق منسجم در این خصوص به کار اوهی )

ز به تحقیقات گسترده تری از شناخت هیدرولیک جریان و رسوبات تا روشهای ساخت بر می گردد. لذا بررسی این موضوع نیا
درمباحث تئوری که تا کنون در خصوص برخورد جریان غلیظ با مانع انجام پذیرفته است، جهت تعیین ارتفاع آنها درمخزن دارد. 
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ا در این تحقیق نیز سعی شده است تا با مانعی که باعث توقف جریان کدر می شود، پیش بینی هایی ارائه گردیده است. لذ

 استفاده از کد عددی فلوئنت مقایسه ای در پیش بینی عددی و ازمایشگاهی اثر مانع بر کنترل جریان غلیظ صورت گیرد.
 

 . معادالت حاکم2
توان از  تحقیق در خصوص رفتار جریان غلیظ عبوری از روی مانع کاربرد وسیعی در کارهای عملی دارد، برای نمونه می

کنترل گازهای غلیظی که در کارهای صنعتی به طور ناگهانی رها می شوند یا در درک جریانات جوی عبوری از روی کوهها و 

تپه ها در مقیاس کوچک نام برد. هنگامی که یک جریان غلیظ به یک مانع برخورد می نماید بخشی از جریان ممکن است از 

ک پرش هیدرولیکی یا موج به طرف باالدست جریان حرکت می نماید. برای بررسی اثرات روی مانع عبور نماید در حالی که ی
 عبور جریان غلیظ از روی مانع، تحلیل جریانات کم عمق به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 
 ]3[ ( شماتیک جریان عبوری از روی مانع3شكل )

 
متوقف گردیده است. در شکل عمق  mh( جریانی دو الیه را نشان می دهد که  بخشی از آن توسط مانعی به ارتفاع 1شکل)

و عمق جریان پایین  jUحرکت پرش هیدرولیکی به طرف باالدست با سرعت  ،1Uو سرعت  1hجریان الیه پایینی در باالدست 

نشان  chو در نهایت جریان بحرانی بر روی مانع  با ارتفاع  2Uابر با با سرعتی کمتر از سرعت در باالدست مانع و بر  2hدست 

( ، aU≈0)است. اگر از حرکت الیه باالیی صرفنظر شود  aρو چگالی الیه نا محدود باالیی  tρداده شده است. چگالی الیه پایینی 
تقریب آبهای کم عمق معتبر می باشد. جریان بسیاری از ویژگی های هیدرولیکی یک جریان با سطح آزاد معمولی را دارد و 

اگر از اثر اختالط آب و اصطکاک نیز صرفنظر کنیم معادالت جریان به شکل زیر خواهند  ( نشان دادند3331گراف و آلتیناکار )

 بود: 
dh

dt
+

d

dx
(𝑈ℎ) = 0                                                           (3)   

dU

dt
= 𝑈

𝑑𝑢

𝑑𝑥
+ 𝑔′ 𝑑

𝑑𝑥
(ℎ𝑚 + ℎ) = 0                                                 (2)   

در این معادالت سرعت افقی سیال است که در عمق الیه پایینی متوسط  Uتراز کف در امتداد مانع است. عالمت  mhکه 

d1Fr دیک شونده،گیری شده است. جریان عبوری از روی مانع با دو متغیر مستقل توصیف می شود، عدد فرود چگال جریان نز

که نسبت ارتفاع مانع به ارتفاع جریان ورودی می باشد. با حل جریان به صورت دائمی  معادالت به  mHو ضریب بدون بعد 
 صورت زیر در می آیند :

(1                                                                    )11hUUh  

 (1 )                                                      
1

2

1

2

'2'2
h

g

U
hh

g

U
m 
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می باشند. می تواند نشان داد که برای هر مقدار از عدد فرود چگال یک مقدار حدی  hو  U مقادیر باالدست  1h و 1U که

mc=HmH حل جریان به صورت دائمی برای وجود دارد که جریان بر روی تاج  بحرانی می شود .mc>HmH  از لحاظ فیزیکی
( به صورت 2را تعیین نمود. این راه حل در شکل)  mcH می توان 1و3معنی دار نخواهد بود. با نوشتن معادله برنولی بین مقطع 

 ( به صورت زیر بیان شده است :3334النگ )خط نقطه نشان داده شده است و توسط 

(4)                                                          
3

2

1

2

1

2

3

2
1 d

d
mc Fr

Fr
H 

     
اتفاق می افتد در  Cو  Bجریان فوق بحرانی در ناحیه  جریان دائمی تنها در سمت چپ این منحنی امکانپذیر می باشد.

جریان زیر بحرانی است. هدف اصلی یک مانع توقف جریان کدر به صورت نسبی یا کامل است. جریان به   Aحالیکه در ناحیه
(. در این حالت یک موج داخلی  یعنی  پرش هیدرولیکی Dباشد )ناحیه  mc>HmHصورت نسبی هنگامی متوقف می گردد که 

(. این موج داخلی انرژی را مستهلک نموده 1کلحرکت می کند )ش jU متحرک  تشکیل می شود که به سمت باالدست با سرعت

 به طوری که حل جریان دائمی با شرایط باالدست  یکی می شود.
 

 
 ]4[ ( رژیم جریان برای جریان کم عمق عبوری از روی مانع4شكل )

 

منحنی رژیم ( تحقیقاتی در زمینه بررسی اثر ارتفاع مانع بر رسوبگذاری جریان غلیظ انجام داده و 3111اصغری پری )

( را به شکل زیر اصالح نمود. نتایج این تحقیق که همگی در سمت راست این خط قرار 3334جریان ارائه شده توسط بینز ) 

گرفته اند، نشان می دهد که با افزایش عدد فرود چگال جریان ورودی مقدار ارتفاع نسبی مانع که باعث توقف جریان می شود 
( مشاهده می گردد با افزایش عدد فرود چگال ورودی منحنی ارائه شده در این تحقیق 4ه در شکل )افزایش می یابد. همانگونه ک

با منحنی تئوری فاصله می گیرند که این موضوع به علت افزایش شدت اختالط و تاثیر آن بر کنترل جریان توسط مانع می 

ر نظر گرفته شده و از اثر ورود سیال پیرامون صرفنظر شده باشد. در رابطه تئوری، همانگونه که ذکر گردید الیه باالیی ساکن د
بطور کلی زمانیکه یک جریان غلیظ به مانع می رسد بسته به ارتفاع مانع و شرایط جریان حالت های مختلفی میتواند  است.

حالت کلی زیر تقسیم بندی کرد: حالت اول زمانی است که ارتفاع مانع کم باشد )انرژی  1اتفاق بیافتد، که  می توان آن ها را در 

ط جریان بیشتر است( در این حالت جریان به طور کامل از روی مانع عبور می نماید. حالت در مقطع مانع، از انرژی مینیمم شرای

دوم زمانی است که ارتفاع مانع به حدی برسد که کل جریان با عمق بحرانی از روی مانع عبور نماید. در دو حالت فوق، جریان 
مانع به حدی برسد که امکان عبور کامل جریان حتی با  دائمی باقی خواهد ماند. حالت سوم زمانی به وجود می آید که ارتفاع

عمق بحرانی امکانپذیر نباشد در این حالت بخشی از جریان از روی مانع عبور نموده و بخش دیگر به صورت یک موج داخلی یا 
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ن در یاپرش هیدرولیکی متحرک به سمت باالدست حرکت می نماید که این پرش موجب استهالک انرژی و تنظیم شرایط جر

باالدست و پایین دست می شود. حالت چهارم زمانی به وجود می آید که ارتفاع مانع به حدی افزایش یابد که کل جریان متوقف 
گردد. در حالت های اول و دوم چون جریان دائمی بوده و بلوک نسبی جریان اتفاق نمی افتد تا ثیری بر الگوی رسوبگذاری 

 ]1[نخواهد داشت 

 

 
 ]8[ ژیم جریان برای جریان کم عمق عبوری از روی مانع( ر5شكل )

 

 ی. مدل سازی عدد3
مدلسازی شده است. مدل فاز گسسته الگرانژی در  Fluentنرم افزار  DPMدر این تحقیق جریان غلیظ با استفاده از مدل 

Fluent است. در این نگرش فاز مایع به عنوان یک محیط پیوسته در نظر گرفته می شود و به  3الگرانژی -پیرو نگرش اولری
وسیله معادالت ناویر استوکس که میانگین گیری زمانی شده اند حل می شوند، ضمن اینکه فاز گسسته بوسیله ردیابی ذرات در 

آشفتگی جریان باید از یک مدل آشفتگی در مدل سازی های عددی جهت شبیه سازی میدان حل مورد بررسی قرار می گیرد. 

( است که مدل مرتبه دوم نیز نامیده می 2RSMاستفاده نمود. پیچیده ترین مدل کالسیک آشفتگی، مدل معادله تنش رینولدز )

به ازاء هر یک از تنش های رینولدزی موجود در میدان حل از یک معادله استفاده می شود. در این تحقیق  RSMشود. در مدل 
( به طول 2112فلوم های مدل شده در این تحقیق فلوم اوهی ) نیز جهت مدل سازی آشفتگی از این مدل استفاده گردیده است.

متر و عمق  14/1متر، عرض  1( به طول 3111سانتی متر و فلوم اصغری پری ) 13/1سانتی متر و عمق  22متر، عرض  14/2

سانتی متر بوده که برای همه  1.4ان غلیظ از آن وارد فلوم می شود نیز متر می باشند. بازشدگی دریچه ای که جری 91/1
آزمایش ها یکسان در نظر گرفته شده است تا شرایط توسعه یافتگی جریان در پائین دست دریچه برای همه تست ها یکسان 

می باشد. ارتفاع مانع از بستر در  %1.21باشد. فلوم ها در دو حالت بستر شیبدار و بدون شیب مدل شده اند که شیب بستر برابر 

متری  4سانتی متر است. مرکز منحنی مانع در فاصله  22( 3111سانتی متر و در فلوم اصغری پری ) 21( برابر 2112فلوم اوهی)

از ورودی فلوم قرار گرفته و شکل مانع در هر دو فلوم مانند سدخاکی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که شکل مانع بر سرعت 
. بدلیل وجود تغییرات شرایط جریان در ] 31[پیشانی جریان و نسبت جریان عبوری از روی مانع اثر قابل مالحظه ای ندارد

بلوک تبدیل شده  1نواحی نزدیک به مانع از تکنیک چند بلوک کردن میدان حل استفاده گردید. با این تکنیک میدان حل به 

                                                 
1 Euler-Lagrange 
2 Reynolds Stress Model 

y = -0.0415x2 +0.4688x -0.0137

R²  =0.8469
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، بلوک دوم ناحیه مانع و بلوک سوم بعد از مانع تا انتهای فلوم را در بر می گیرند. برای که بلوک اول ابتدایی فلوم تا نزدیک مانع

مدل گردید. این  interiorاجرای این تکنیک و حفظ پیوستگی میدان حل، مرز بین هر یک از این قسمت ها با شرط مرزی 
خواهد کرد. هندسه فلوم و مانع، شرایط مرزی و  شرط مرزی بدون هیچ تاثیری جریان را از خود عبور داد و وارد میدان دیگر

( مشاهده کرد. در فعالیت های آزمایشگاهی برای ایجاد یک جریان غلیظ )سیال چگال( 2مش بندی آن را می توان در شکل )

 از مصالح مختلفی همچون رس، بنتونیت، کوارتز و یا پودر سنگ مرمر استفاده می شود. در تحقیق حاضر طبق آزمایش های
میکرو  31کیلوگرم بر متر مکعب و قطر متوسط  3314( از یک نوع مصالح غیر چسبنده هموژنِ سبک با چگالی 2112اوهی)

 متر استفاده شد.
 

 
 ( هندسه، مش بندی و شرایط مرزی مدل ها6شكل )

 

 ( شرایط تست های انجام شده1جدول )

Run 
no  

slope  
   h   
(m) 

   h 
(obstecle)  

(m) 

    ρa          
( kg/m3) 

C 
    g'   

(m/s2) 
   Q0      

(m3/s) 

1 0.00% 0.045 0.24 999.7 2.43% 0.0329 0.00071 

2 0.00% 0.045 0.26 999.5 2.33% 0.0107 0.00014 

3 4.64% 0.045 0.24 999.6 2.61% 0.0347 0.00056 

 
ارتفاع بازشدگی دریچه ورودی  hارائه گردیده است. در این جدول  تست های انجام شده در جدول فوقدر شرایط جریان 

 دبی ورودی جریان غلیظ است. 0Qشتاب ثقل کاهش یافته و  'gغلظت،   Cچگالی سیال پیرامونی،   ρaجریان غلیظ ،
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 . نتایج و بحث4
دارای شرایطی همچون جریان بدون مانع است، یعنی یک هد جریان غلیظ در باال دست مانع و قبل از رسیدن به آن، 

غلطان ناپایدار در جلو و پس از آن بدنه جریان با شرایط تقریبا پایدار قرار می گیرد. وقتی جریان غلیظ به مانع می رسد افزایش 

ذرات رسوب را بر اساس  ( وضعیت9ارتفاع می دهد همچنین در این شرایط شتاب کاهنده ای به جریان اعمال می گردد. شکل )

ثانیه که آستانه برخورد جریان به  321ثانیه و مقایسه سرعت ذرات با زمان  311و  311پارامتر سرعت نشان میدهد، در زمان 
مانع است می توان روند کاهشی سرعت ذرات و افزایش ارتفاع بدنه را مشاهده کرد. به علت تغذیه جریان از باال دست، افزایش 

یان ادامه پیدا کرده و جریان ضعیفی از باالی مانع  عبور کرده و به سمت پائین دست فلوم حرکت می کند. در زمان ارتفاع جر

ثانیه می توان شروع عبور جریان از روی مانع را دید. جریان بعد از مانع دوباره به شکل استاندارد خود باز گشته و با شرایط  341
 ن دست فلوم ادامه می دهد. ضعیف تری به حرکت خود به سمت پائی

 

 
 ( وضعیت ذرات رسوب در برخورد با مانع بر اساس پارامتر سرعت 7شكل)

 

به علت حضور مانع و تغییر در نرخ دبی جریان، قسمتی از جریان برگشت خواهد خورد و یک موج باالدست ایجاد می شود. 

تکامل و توسعه آن به سمت باالدست قابل  321تا  341های  ( لحظه ایجاد این موج و در زمان1ثانیه در شکل ) 311در زمان 

توان همانند یک موج باالدست که به علت افزایش عمق ناگهانی ناشی از افزایش دبی در  مشاهده است. مفهوم این موج را می

ن یک الیه عبوری از کانال ایجاد می شود، دانست. الیه پائینی جریان در روی مانع و جریان در پائین دست مانع مشابه جریا
ثانیه دید. با حرکت پرش هیدرولیکی به سمت باال دست با توجه به  391روی یک سرریز است. این شرایط را می توان در زمان 

شرایط جریان در فاصله ای از باالدست این پرش به یک پرش هیدرولیکی ثابت با پیشانی تقریبا تندی تبدیل می شود که با 

اد فلوم تغییر مکان محسوسی نخواهد داشت. یکی از دالیل ایجاد این شرایط در بستر شیبدار را می توان گذشت زمان در امتد
فوق بحرانی بودن جریان در باال دست مانع دانست. زمانیکه پرش هیدرولیکی از مانع فاصله گرفته و به حالت پایدار خود می 

( نشان دهنده شرایط تعادلی جریان است، 1قابل تشخیص است شکل )رسد، یک جریان ماندگار در باالدست و پائین دست مانع 

در این شکل محل تشکیل پرش هیدرولیکی ثابت با خط قرمز رنگ مشخص شده است. در حالت بستر بدون شیب شرایط کمی 

رش تشکیل پ متفاوت می شود. در این حالت به علت فوق بحرانی بودن جریان در باالدست مانع امواج برگشتی از مانع دیگر
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هیدرولیکی با پیشانی تند نخواهند داد. در این شرایط در پیشانی امواج برگشتی تغییر ارتفاع جریان به شکل تدریجی و آرامی 

 رخ خواهد داد.
 

  

 
 (1( تشكیل پرش هیدرولیكی با موقعیت ثابت )تست 8شكل )

 

 
 (2( جریان متوقف شده توسط مانع) تست 9شكل)

 
 3( می توان مشاهده کرد که در تست های 2با توجه به نتایج حاصل از حل عددی جریان در سه حالت ذکر شده )جدول 

نمودار قرار دارند. در این حالت جریان با تشکیل  D( در ناحیه 3334شرایط جریان با اختالف جزئی نسبت به منحنی بینز) 1و 
و همانطور که گفته شد با توجه به شرایط جریان در باالدست، موج باالدست یا یک عمق بحرانی از روی مانع عبور خواهد کرد 

با توجه به باال بودن نسبت ارتفاع مانع به  2پرش هیدرولیکی با پیشانی تند در باالدست مانع تشکیل خواهد شد. اما در تست 

نمودار شرایط جریان با دقت بسیار خوبی  بدنه جریان، بلوک کامل جریان رخ خواهد داد. نتایج عددی حاصل از این تست در

نمودار قرار دارد. در این شرایط پس از برخورد جریان به  E( در ناحیه 3334( و نتایج بینز )3111نسبت به نتایج اصغری پری)
انع جریان به ممانع، موجی با پیشانی تند به سمت باال دست حرکت خواهد کرد و با وجود افزایش ارتفاع ناشی از برخورد بدنه 

 ذرات رسوبی از مانع عبور نخواهند کرد.

 
 3( مقایسه نتایج تست های شبیه سازی شده با نمودار شكل 2جدول )

Numerical result 

Run no Ri Hm 
Region on 

Curve  
Flow Regim on Obstacle 

1 0.93 1.23 D Critical Current 

2 0.91 2.2 E Current's blocked 

3 1.53 1.2 D Critical Current 
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 . نتیجه گیری  5
 DPMدر این تحقیق به کمک مدل عددی رفتار جریان غلیظ رسوبی در تقابل با مانع مورد بررسی و توانایی های مدل 

نرم افزار فلوئنت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این دیدگاه ذرات رسوب به عنوان فاز گسسته در سیال آب به عنوان محیط پیوسته 

به وسیله معادله الگرانژی ردیابی می گردند. نتایج نشان می دهد که در حالت بستر شیبدار بدلیل فوق بحرانی بودن جریان در 

پس از برخورد با مانع تشکیل یک پرش هیدرولیکی با موقعیت ثابت خواهد داد که مدل عددی با باالدست مانع، سیال برگشتی 
بدلیل  1مشخصات ذکر شده به خوبی توانایی توصیف چنین شرایطی را داراست. همچنین در حالت بستر بدون شیب در تست 

نیز به دلیل نسبت  2تبدیل خواهد شد. در تست وجود جریان زیر بحرانی پرش هیدرولیکی به یک موج باالدست با پیشانی کند 

باالی ارتفاع مانع به بدنه جریان، جریان غلیظ کامال متوقف شده و موج باال دست به سمت دریچه ورودی حرکت خواهد کرد و 
انرژی جریان توسط این موج مستهلک خواهد شد. مدل عددی این شرایط را به خوبی شبیه سازی کرده و تمامی خصوصیات 

 برخوردی جریان به مانع، موج برگشتی و انباشت ذرات رسوب پشت مانع را منعکس می کند. 
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