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چکیده
توان ورود یک سیال با جرم مخصوص معلوم در یک توده سیال نسبتا ساکن با هاي غلیظ را میجریان

وري، هاي غلیظ از چهار قسمت ناحیه جریان یکدست، ناحیه غوطهجریاناوت دانست.جرم مخصوص متف
به واسطه پیشانی خود به درون توده سیال ساکن هااند. این جریانبدنه و پیشانی جریان تشکیل شده

ارتفاع سازد، ماننداي است که آن را از بدنه متمایز میکنند. پیشانی جریان داراي مشخصات ویژهنفوذ می
افزارنرمکیازاستفادهباقاین تحقیدراي که کمی باالتر از بستر قرار دارد.بیشتر، سرعت کمتر و دماغه

دار با وجود در کانال شیبشدگی جریانبه بررسی پروفیل رقیق(Flow3D)یمحاسباتاالتیسکینامید
ر نظر گرفتن متغیرهاي دبی، شیب و ها با دآزمایشموانع مکعبی در مسیر جریان پرداخته شده است.

آزمایش اثر این متغیرها بر روي وششظ مشخص شد. بعد از انجام تعداد سیدانسیته جریان غلی
جریان غلیظ مورد بررسی قرار شدگیو رقیقبدنه و سرعت پیشرويهاي مورد نظر شامل ضخامتپاسخ

د ط بین جریان غلیظ و در نتیجه وروالدهد وجود موانع در جریان موجب اختگرفت. نتایج نشان می
اي سیال پیرامون به داخل آن شده که به موجب آن ضخامت بدنه جریان غلیظ به مقدار قابل مالحظه

خود کنیم کهگرد جریان را مشاهده میافزایش یافته و نیز در اثر برخورد جریان با موانع حرکت عقرب
.تشدگی جریان اسعاملی بر افزایش مقدار رقیق

سازي عدديموانع مکعبی، شبیه، ، سرعت پیشروي شدگیرقیقجریان غلیظ، : يدیواژگان کل
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مقدمه
هاي دهد. جریانمیقرارتأثیرتحتراهاي بیولوژیکیفعالیتهادریاچهوهااقیانوسدرهاپسآبهاي غلیظ ناشی ازورود جریان

گذاريرسوبباعثرسوبیغلیظهايجریانسدهامخازنقال رسوبات هستند.درترین و مؤثرترین عوامل انتغلیظ یکی از مهم
ها شوند. هرساله مقدار زیادي از رسوبات ناشی از طغیان رودخانهمیهاآندرذخیرهکاهش ظرفیتباعثوشدهسدمخزندر

هاي هیدرولیکی و ایجاد ازهشوند که باعث کاهش عمر مفید سدر هنگام سیالبی شدن رودخانه به مخزن سدها وارد می
حجم که نمایدمخزن، ایجاب می1پایايمدیریت با توجه به اهمیت مسأله شود. بنابراینگیري از مخازن میمشکالتی در آب

یکی د.حفظ و بازیافت گردزدائی هاي رسوبروشاز طریقرود وسیله انباشت رسوبات از دست میه بکهراذخیره مفید مخزن
گذاري ها در فرایند رسوبباشند که باید نقش این جریانهاي غلیظ میها در رسوبگذاري مخازن جریانپدیدهاز مهمترین

مخازن شناسایی شده و با شناخت پارامترهاي مختلف این جریان نسبت به مدیریت رسوب مخازن اقدامات موثر را انجام داد.
با جرم مخصوص متفاوت 3خصوص معلوم در یک توده سیال نسبتا ساکنتوان ورود یک سیال با جرم مرا می2هاي غلیظجریان

دانست. اختالف در جرم مخصوص ممکن است ناشی از مواد معلق، مواد محلول، دما و یا ترکیبی از همه از این موارد باشد. از 
شود ها میگونه جریاناینکه عمال اختالف در وزن مخصوص و یا در واقع تأثیر شتاب ثقل بر روي جرم مخصوص باعث آنجایی

هاي طور کلی به دو دسته جریانهاي غلیظ بهجریان.(Bombardelli, 2009)گویند نیز می4هاي ثقلیها، جریانبه این جریان
شوند. ) تقسیم می5هاي غلیظ ناپایدار (مانند جریان غلیظ رسوبی یا جریان کدرغلیظ پایدار (مانند جریان غلیظ نمکی) و جریان

هاي کدر عامل نگهداري ذرات در حالت معلق، تالطم جریان بوده و غلظت حجمی رسوبات در جریان کمتر از ده ر جریاند
7گذر، میان6گذر، ممکن است بصورت زیرپیرامونسیالبهنسبتوروديسیالچگالیبهتوجهباغلیظهايجریاندرصد است.

.ستگی به تفاوت دانسیتۀ سیال ورودي و سیال ساکن دارددرآید. وقوع هرکدام از این حاالت ب8گذریا رو
وري، بدنه و پیشانی جریان اند: ناحیه جریان یکدست، ناحیه غوطهاز چهار قسمت مهم و اساسی تشکیل شدههااین جریان

راي مشخصات کنند. پیشانی جریان دابه واسطه پیشانی خود به درون توده سیال ساکن نفوذ میي غلیظها). جریان1(شکل 
اي که کمی باالتر از بستر قرار دارد. سازد، مانند ارتفاع بیشتر، سرعت کمتر و دماغهاي است که آن را از بدنه متمایز میویژه

حرکت پیشانی غیردائمی و عامل این حرکت در توده سیال گرادیان ناشی از اختالف جرم مخصوص میان پیشانی و توده سیال 
است.

یات جریان غلیظ زیرگذر: خصوص1شکل 

1 Sustainable Management
2 Density Currents
3 Stagnant Fluid
4 Gravity Currents
5 Turbidity Currents
6 Underflow
7 Interflow
8 Overflow
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ناحیه اول، قسمت ورودي جریان یا جریان با چگالی یکسان نامیده شده و ناحیه قبل از تداخل با آب ساکن است. این قسمت از 
وري نامیده می شود؛ در این منطقه از هاي روباز پیروي می کند. ناحیه دوم، ناحیه غوطهجریان از قوانین حرکت سیال در کانال

، اندازه حرکت جریان ورودي با نیروي فشاري ناشی از اختالف چگالی جریان ورودي با آب ساکن به تعادل رسیده و جریان
جریان غلیظ زیرگذر پس از آن به زیر سطح آب ساکن رفته و به حرکت خود ادامه می دهد. ناحیه سوم، بدنه جریان است. به 

ترین قسمت جریان غلیظ است پیشانی یا می شود. ناحیه چهارم، که مهموري و پیشانی جریان اطالق فاصله بین نقطه غوطه
شود.رأس جریان غلیظ بوده و به قسمت گرزي شکل جلوي جریان گفته می

هاي روباز چون سیال باالیی هوا هاي روباز است. در جریان در کانالحرکت جریان غلیظ بسیار شبیه حرکت جریان در کانال
هاي فوقانی صرف نظر کرد و چگالی شود از اثر الیههاي غلیظ نمیپوشی کرد اما در جریانالیه باالیی چشمتوان از اثر است، می

هر دو الیه باید در نظر گرفته شده و بررسی شود. همچنین مقاومت هواي در تماس با جریان آب نسبتاً کوچک بوده و کمتر در 
هاي غلیظ بسیار زیادتر است. مرز سطوح آزاد معموال آشکارا یه میانی جریانشود؛ اما مقاومت در المحاسبات در نظر گرفته می

گردد، معموال در هاي باال و پایین یک جریان غلیظ تشکیل میکه به دلیل اختالالتی در حد فاصل الیهمشخص است در حالی
توان مرز مشخصی را است. از این رو نمیالیه میانی یک حالت انتقالی وجود داشته که چگالی و سرعت داراي تغییرات مدوام

هاي غلیظ عمدتاً بسیار گردد که تحلیل جریانبین جریان غلیظ و محیط اطراف آن تعریف کرد. خصوصیات یاد شده باعث می
هاي روباز باشد.تر از جریان معمول در کانالپیچیده

ها معموال سعی د دارد که به دلیل هزینه زیاد این روشها وجوآنهیو تخلهاي مختلفی براي جلوگیري از ورود رسوبات روش
ها خارج شود که با استفاده از نیروي هیدرودینامیکی آب رسوبات ریزدانه از مخازن سدها خارج شوند. یکی از این روشمی

ها بر ا و اقیانوسهها در مخازن سدها، دریاچهکردن جریان سیالب با استفاده از دینامیک جریان غلیظ است. این نوع جریان
باشند و تحت شرایط خاصی جریان غلیظ قادر به حمل ذات ریزدانه از گذاري ذرات رسوبی حاکم میانتقال، توزیع و رسوب

.(Fan and Morris, 1992)ها کیلومتر استقبیل رس و سیلت به فاصله ده
ی جریان با وجود شدگقیرقدار و یظ در کانال شیببا استفاده از مدل عددي به بررسی پروفیل سرعت جریان غلپژوهشدر این 

. در این تحقیق شودیمسازي از موانع استفاده . براي ایجاد اغتشاش در جریان و رقیقشده استموانع در مسیر جریان پرداخته 
ها و بیسازي اثر مانع بر روي غلظت جریان در دضمن مدل.شده استاز مانع مکعبی براي بررسی این پدیده استفاده 

شدگی، سرعت و ضخامت جریان غلیظ گردد که موانع مکعبی مذکور چه تأثیري روي میزان رقیقهاي مختلف، بررسی میشیب
هدف .دارد. نتایج بدست آمده از پژوهش با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته تا صحت مدل مورد بررسی قرار گیرد

هاي غلیظ شامل شیب کف، چگالی جریان غلیظ و دبی ورودي است.اي مؤثر بر جریاناصلی در این تحقیق بررسی پارامتره

قیروش تحق
کار که براي حل عددي معادالت حاکم بر جریان سیاالت بر مبناي روش حجم محدود بهFlow3Dافزار در این تحقیق از نرم

یان غلیظ، تاثیر موانع و شیب روي پروفیل سرعت و هاي مرتبط با جر. در ابتدا به بررسی تئوريه استرود، استفاده شدمی
سازي و معادالت جریان آشفته و شدگی جریان پرداخته شده و سپس معادالت و روابط حاکم استفاده شده براي مدلرقیق

. )1391(کاهه، استشدهشود. مدل عددي از مدل فیزیکی ساخته شده توسط محققین در آزمایشگاه ایجاد غلیظ مرور می
سازي شده و در انتها هدف افزار و تعریف شرایط مرزي و اولیه، مدل شبیههاي آشفتگی موجود در نرمسپس با انتخاب مدل

.گرفته استهاي مربوطه و مطالعات پارامتریک انجام سنجیسنجی و حساسیتیعنی تجزیه تحلیل نتایج، صحتتحقیقاصلی 
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پیشینه مطالعات
ازاي نقطهدراین اساسبر. شدمشاهدهدنیابزرگمخازنازتعداديدربیستمآغاز قرندرابتداغلیظهاي جریانتشکیل
ساکنآبوجریان وروديچگالیاختالفازناشیفشارينیرويباوروديحرکت جریاناندازهوري،غوطهنقطهنامبهجریان

کهایندلیل به . یابدمیامتدادراستاایندرورفتهساکنآبسطحزیربهاز آنپسزیرگذرغلیظجریانورسیدهدلتعابه
هیدرولیکی جریانمشخصاتبررسیوباشدمیغلیظجریانپیرامون (مخزن) وسیالبینجداکنندهمرزوريغوطهنقطه
ارتفاع دانستناست،وابستهنقطهاینبهغیرهواختالطشدتانی، میزانپیشوبدنهسرعتنظیرمخزندرور شدهغوطهغلیظ
محل ) در1در شکل hpغلیظ (جریانعمقمحاسبهمختلفی جهتهاي فرمولمحققینلذا. باشدمیضروريوريغوطهنقطه
Akiyama؛ 1377د (خانجانی، اننمودهارائهوريغوطه and Stefan, 1984 ؛Hebbert et al., 1979 ؛Savage and Brimberg,

1975.(
هاي غلیظ و سرعت آن مطالعات بسیاري توسط محققین صورت گرفته است که از آن جمله در خصوص ساختار پیشانی جریان

، (Ghomeshi, 1995)، قمشی (Haghiabi, 2004)آبی ، حقی(Keulegan, 1958)روابط ارائه شده توسط کولگان توان بهمی
آزمایشگاهی،وعدديسازيشبیهازاستفادهاشاره کرد. روکا و همکاران با)1388ن (برهمند و همکاران، برهمند و همکارا

ها نشان دادند که مقدار کاهش سرعت نآ. دادندقراربررسیموردزبرسطوحبر رويرابعديسهغلیظجریانیکدینامیک
هاي فیزیکی، با بررسی پدیدهو همکارانسینف.(Rocca et al., 2008)هاي مختلف یکنواخت نیست زبريپیشروي جریان در 

نقطه اي براي عمقوري را شناسایی و با انجام تحلیل ابعادي و مطالعات آزمایشگاهی رابطهعوامل موثر در تشکیل نقطه غوطه
هاي چگال پرداختند و مشخص وري جریان. پارکر و همکاران به آنالیز غوطه(Singh and Shah, 1971)وري ارائه نمودند غوطه

وري به عمق جریان بالفاصله قبل از غوطه(hd)وري نمودند که نسبت ضخامت الیه جریان غلیظ تحتانی بالفاصله پس از غوطه
(hp)بعد بدونامترو اعداد فرود دنسیمتریک مرتبط، به عنوان توابعی از پارγروابطوشوندمیاختالط ابتدایی) تعیین(میزان

.(Parker and Toniolo, 2007)نمودند وري ارائهبراي غوطهرااصالحیییر یافتهتغ
وري سازي تأثیر پارامترهاي هیدرولیکی و ژئومتري بر نقطه غوطهبه شبیهFlow3Dافزار گلیج و همکاران نیز با استفاده از نرم

مقادیربهاز مئل عددي نسبتاستفادهباشدهرآوردبوريغوطهعمقکهدادنشانايجریان غلیظ پرداختند. بررسی مقایسه
بیشتررانتایجدرصد30حدودریاضیمدلدرصد12شیببرايمتوسططورکه بهايگونهبهبودهبیشترشدهگیرياندازه
مقادیرازبیشتردرصد27مدل،ازحاصلنتایجمتوسططوربههاکلیه شیببرايکهاستحالیدرایننموده وبینیپیش
. طباطبایی و همکاران تأثیر شیب بستر و غلظت را بر سرعت پیشانی جریان )1391است (گلیج و همکاران، شدهگیرياندازه

غلیظ نمکی در آزمایشگاه بررسی کردند. ایشان نشان دادند که افزایش شیب بستر باعث افزایش سرعت و کاهش ارتفاع پیشانی 
هاي ثابت ها یکسان نیست. همچنین با افزایش غلظت، سرعت پیشانی در شیبرعت در شیبشود و نرخ افزایش سجریان می

ها پیشنهاداتی ارائه کردند (طباطبایی و همکاران، نیابد و جهت محافظت از ظرفیت مخازن و کنترل این جریاافزایش می
هاي غلیظ با تغییرات دبی و شیب در یک پوده و همکاران نحوه تغییرات سرعت پیشانی و شدت اختالط جریان. ترابی)1393

بعد پیشانی جریان غلظ تابعی از شیب مقطع واگرا را بصورت آزمایشگاهی و عددي بررسی کردند. نتایج نشان داد که سرعت بی
. جعفري و همکاران به بررسی آزمایشگاهی شدت اختالط در ناحیه )1386پوده، بعد جریان است (ترابیو دبی بیکف 
هاي مختلف به عنوان جریان ها از محلول آب و نمک با غلظتهاي روباز پرداختند. آنهاي غلیظ در کانالري جریانوغوطه

گیري پروفیل سرعت و بر اساس آن شدت غلیظ استفاده کردند. ایشان با تغییرات غلظت، شیب و دبی جریان ورودي به اندازه
رفتند که شدت اختالط در ناحیه مورد مطالعه منفی بوده و در این ناحیه ورود وري پرداختند و نتیجه گاختالط در ناحیه غوطه

.)1393یظ به سیال پیرامون مسجل است (جعفري و همکاران، مقداري سیال غل
و انجام Flow3Dافزار هاي تالطمی مختلف در نرمآرپناهی و همکاران سرعت پیشروي جریان غلیظ را با استفاده از مدل

از Eddyاي (آرام) و مدل آشفتگی ن زدند. مقایسه نتایج مدل فیزیکی و ریاضی نشان داد که حالت جریان الیهآزمایش تخمی
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. کاهه و همکاران دینامیک جریان غلیظ بر روي سطوح زبر را )1394دقت بهتري برخوردار است (کاظمی آرپناه و همکاران، 
مترهاي مؤثر بر این جریان شامل زبري و شیب بستر، غلظت و دبی بصورت آزمایشگاهی بررسی کردند. ایشان با تغییر پارا

گیري کردند. در بررسی توزیع سرعت در بدنه جریان جریان غلیظ ورودي سرعت پیشانی و ضخامت بدنه جریان غلیظ را اندازه
زبري کف افزایش یافته غلیظ نتایج نشان داد که ارتفاع محل سرعت حداکثر در پروفیل سرعت در بدنه جریان غلیظ با افزایش

کند. شایان ذکر است که این تحقیق و ضرایب معادالت توزیع سرعت بدنه جریان غلیظ در دو بخش دیواره و جهت تغییر می
.)1391سازي عددي است (کاهه، سنجی شبیهصحتآزمایشگاهی مرجع تحقیق حاضر جهت 

رسی قرار گرفت. براي این منظور ایشان موانع به شکل هاي غلیظ توسط پرونوس مورد برتأثیر شکل موانع روي جریان
هاي خود را روي این دو شکل انجام داد. نتایج نشان داد که شکل مانع تأثیري اي و مثلثی را انتخاب کرده و آزمایشدایرهنیم

شود ب توقف جریان میجریان سبارتفاع مانع دو برابر ارتفاع بدنه 0.8تا 0.7در بلوك کردن جریان ندارد و در عدد فرود 
(Prinos, 1999)اندازي در . اوهی و همکاران با بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع نفوذپذیر و نفوذناپذیر نشان دادند که بازده تله

موانع نفوذناپذیر چشمگیر است و ارتفاع بهینه براي این موانع ارتفاعی است که حداکثر ظرفیت را در باالدست ایجاد کند. حالت 
. اصغري در یک پژوهش (Ohey anf Schleis, 2007)درصد معرفی شدند 41تا 36اي ههینه موانع نفوذپذیر براي تخلخلب

شود، آزمایشگاهی به بررسی ارتفاعی از مانع که باعث کنترل جریان غلیظ در شرایط مختلف ورودي (دبی، غلظت و شیب) می
.)1388شود (اصغري، توقف جریان غلیظ کمتر میاثر ارتفاع مانع در پرداخته است. نتایج وي نشان داد با افزایش شیب

آزمایش به بررسی حالت تشدید و تشکیل امواج با حداکثر دامنه در برخورد جریان به موانع در 3000جعفري با انجام بیش از 
، قطر، دبی، آرایش موانع، عمق و هاي وي پارامترهاي فواصل طولی و عرضی موانع، تراکمچهار قطر مختلف پرداخت. در آزمایش

اي با قطرهاي سرعت جریان به عنوان متغیرهاي پژوهش در نظر گرفته شدند. موانع مورد استفاده در پژوهش وي موانع استوانه
گیري ده نوع موج عرضی در کانال بوده متر بوده که همین امر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر روي شکلمیلی42و 25، 12، 5
عد براي ست. در نهایت وي دامنه امواج تشکیل شده را در برابر متغیرهاي گفته شده به صورت نمودار ارایه و یک رابطه بدون با

بر توقف کامل انیو غلظت جریاثر دبیشگاهیآزمایبررس. پیرحیاتی و همکاران به )1389این منظور گسترش داد (جعفري، 
غلیظ جریانکاملتوقفباعثکهبودهنفوذپذیرمانعازارتفاعیبررسیتحقیقینادراصلیپرداختند. هدفغلیظانیجر

غلیظجریانازاست. ابتداشدهغلظت) استفادهوورودي (دبیمختلفشرایطدرفیزیکیمدلیکازراستااینگردد. در
شرایطبامتناسبوگیرياندازهفلومدر طولوروديجریانشرایطمانعایجادبدونومختلفهايغلظتوهادبیبانمکی

بامانعیازسپسشدمشخصجریانکاملتوقفجهتمانعمورد نیازارتفاعحدودقبلیمحققیننتایجبهتوجهباوورودي
مقدم و همکاران به بررسی . قربان)1393شد (پیرحیاتی و همکاران، استفادهکامل جریانتوقفجهتمختلفهايارتفاع

اي شکل بر حرکت پیشانی جریان غلیظ پرداختند. ایشان با قرار دادن تعداد چهارصد مانع اهی تأثیر موانع استوانهآزمایشگ
درمیان روي بستر در یک فلوم، و تغییر غلظت متر با آرایش یکمتر و ارتفاع سی سانتیاي شکل به قطر یک سانتیاستوانه

پیشانی جریان را در طول فلوم برداشت کردند. نتایج نشان داد که غلظت و جریان ورودي و شیب بستر، مقادیر غلظت و سرعت
سرعت پیشانی با حضور موانع کمتر از حالت بدون مانع است و در بستر بدون مانع ارتفاع پیشانی جریان در طول فلوم روندي 

.)1391دم و همکاران، مق(قربانکاهشی است نع این روند کامالکه با حضور مواافزایشی داشته است در حالی

معادالت حاکم
سازي براي شبیهFlow3Dافزار افزارهاي در دسترس از نرمهاي نرمها و محدودیتدر این تحقیق، با بررسی امکانات و توانایی

حل تقریب احجام محدودزهاي حاکم بر حرکت سیال را با استفاده اافزار معادلهاین نرممیدان جریان استفاده شده است. 
افزار شود. در این نرمجز سرعت که در مرکز وجوه سلول حساب میبه،شوندهمه متغیرها در مرکز سلول حساب میوکند می
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مرز سیاالت و سازي هندسی شبیهیابراي نشان دادن رفتار سیال در سطح آزاد 1(VOF)از دو شگرد عددي روش حجم سیال
.استفاده شده استسازي سطوح و احجام صلب مثل مرزهاي هندسیشبیهبراي (FAVOR)حجم مانع -روش کسر مساحت

,Patankar)اند تم، که در ذیل ارائه شدهمعادله پیوستگی و معادله مومندر سیستم مختصات کارتزین، معادالت حاکم عبارتند از

1980):
:صورت زیر استهطور کلی بجرم که بهمعادله پیوستگی
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جرممنبعبرابرRSORوآشفتگیپذیرينفوذترمRDIFسیال،مخصوصجرمρجریان،بهبازفضايحجمیکسرنسبتVFکه
هستند.Zو X ،YهايجهتدرترتیببهجریانبهمحیطکسريمساحتبرابرAzوAx،Ayوسرعتاجزايu,v,wاست.

:(Brethour and Hirt, 2009)زیر است به شرح مومنتوممعادله 
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است.رینولدزتنشfiوiراستايدرگرانشنیرويgiفشار،Ṗفوقمعادالتدر
و (k)شامل دو معادله انتقال براي انرژي جنبشی آشفتگی یق مورد استفاده قرار گرفته است،که در این تحقk-εمدل آشفتگی 
معادله انتقال استهالك آشفتگی . باشداي میهاي رینولدز و لزجت گردابهبراي بدست آورن تنش(ε)آشفتگینرخ استهالك 

(ε) برابر است با(Brethour and Hirt, 2009):
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.(Brethour and Hirt, 2009)هستند C3ε=0.2وC1ε=1.44،C2ε=1.92که ضرایب آن برابر با 
شود:میدادهنشانزیرصورتبهکهاستدنسیمتریکفرودعددغلیظهايجریاندرمهمپارامترهايازیکی
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بررسیدرآنازاستفادهوشودمیبیان3ریچاردسونعددعنوانتحتکهاستزیررابطهصورتبهاینرسیوثقلنیروي
است.مرسومبیشترچگالهايجریان
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:(Turner, 1979)شود تعریف میزیرصورتبهموضعیریچاردسونعددوبودهعمومیریچاردسونعددتعریفاینکه
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است.dzطرفیندردانسیتهاختالفρ≡dρ∂آندرکه

1 Volume of Fluid
2 Densimetric Froude number
3 Richardson number
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بودننواختیکفرضبا.استمحیطیسیالدرآنپخشوپیشرفتسرعتمیزانجریانپیشانیبررسیدرمهمبسیارپارامتر
زیرصورتبهتواندمیجریانپیشانیپیشرويسرعتاصطکاك،گرفتندرنظربدونوافقیشیبیکرويبرغلیظجریان

:(Turner, 1979)شود محاسبه
)7  (hgU f  2

است.محاسبهقابلزیرصورتبهوبودهسیالدانسیتهوغلظتتغییرتأثیرتحتیافتهکاهشثقلشتاب'gآندرکه
)8  (2221 //)(   ggg

زیرصورتبهکدرجریانمتوسطدانسیتهاست.اکنسسیالدانسیته2ρورودي،جریاندانسیته1ρثقل،شتابgدرآنکه
گردد:میبیان

)9  (    Ssssst CCC 2221  

tρجریان،متوسطدانسیتهsρوچسبندهغیررسوباتدانسیتهCsهستندرسوباتغلظت.
:(Altinakar et al., 1996)شود مینوشتهزیرصورتبهسیالفازبرايپیوستگیمعادله
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مدل عددي
مشخصات میدان حل

گرفته صورتاهوازچمراندشهیدانشگاهآبعلوممهندسیدانشکدهدرشدهانجامآزمایشگاهیکاراساسبرحاضرمطالعه
ازکشوییدریچهتوسطکهساکنآبووروديغلیظجریانقسمتدوازاستعبارتنظرموردمیدان.)1391است (کاهه، 

35عرضمتر،8فلومکلطولشود.میهدایتبیرونبهخروجیلولهطریقازجریانفلومانتهايدروشدهجداهم

20و9،15غلظتسهبالیتربرثانیه1.4و0.8،1دبیسهمطالعهایندراست.مترسانتی60ساکنآبرتفاعابامترسانتی

است.گرفتهقراراستفادهموردصافسطحیدردرصد2.2و1، 0.5، 0.1چهار شیب دربرلیترگرم

بنديسازي و شبکهمدل
يبندشبکهوجامديمرزهابهنسبتFlow3Dاست.شدهاستفادهAutoCADافزارنرمازجامديهامرزهندسههیتهيبرا

يبندجامد مناسب در شبکهيهاجاد مرزیادارد.محاسباتییاالتیسکینامیديهابستهریسابایمتفاوتنسبتاًبرخوردنحوه
سه ازدانیمانفصاليبرا.دیافزایواند دقت محاسبات را بتیمآنمناسبانتخابوباشدیمتیمحدودنیبزرگتريمدل عدد

جرهسدسرریزو شرایط مرزي عدديمدلجامدمرزهاي)2(شکلاست.شدهاستفادهغیریکنواختشبکهبایمحاسباتبلوك
دهد.مینشانرا
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مدل آزمایشگاهی و عددي (شرایط مرزي): 2شکل 

ودرشتشبکهیکازابتدادراستفاده،موردکهشببهنسبتآنسنجیحساسیتنیزوعدديمدلحلدقتبررسیجهت
حدودآندرکهرسیدمعینیمقداریکبهتاشدریزترمرحلهچندیندرنظرموردبنديشبکهسپسشد،استفادهیکنواخت
سريکیشبکهتغییرباکهاینبهتوجهباکرد.نمیتجاوزمشخصیمقدارازبررسی،برايشدهانتخابپارامترهايتغییرات

الگوي جریان (شکل پیشانی جریان و پارامترهايبررسیبهلذاکنند،میتغییرنیززمانیگاممانندشبکهبهوابستهپارامترهاي
اینبرايآمدهبدستنتایجبینوشدهپرداختهغلیظجریانحرکتالگويوغلیظجریانسرعتوضخامتبدنه آن)، 

بهیافتندستازبعدوبعدمرحلهدرگرفت.صورتمقایسهآزمایشگاهینتایجباند،هستحاضرمطالعههدفکهپارامترها
شبکهازخروجی)،(دریچهداردوجودنواحیآندرجریانپارامترهايشدیدتغییراتکهاينواحیدرنیاز،موردشبکهاندازه
.شدگرفتهنظردرتردرشتشبکهنواحیسایردروشداستفادهریزتر

ایط مرزي میدانشر
برايمشخصسرعتمرزيشرطنسبتبهباالتريدقتکهاستشدهاستفادهمعیندبیمرزيشرطازمیدانوروديدر

کهجایییعنیپایینیشبکهبرايمشخصسرعتشرطدوازمیدانخروجیمرزبرايدارد.معیندبیمقدارداشتننگهثابت
شد.استفادهسرریزبااليشبکهبرايآزادخروجمرزيشرطوکردکنترلراخروجیدبیبتوانتاشده،تعبیهخروجیدریچه

آنباسیالتابردهباالترقبولیقابلمقدارتاراشبکهباالییوجهلذاشد،استفادهتقارنمرزيشرطازنیزZmaxیاباالمرزدر
شد.گرفتهرنظدرصافدیوارمرزيشرطسطوحسایربرايباشد.نداشتهتماسی

آرایش موانع
5متر و با ارتفاع فلوم هستند که در فواصل عرضی سانتی5موانع استفاده شده در این تحقیق موانع مکعبی با اضالع 

ردیف در طول فلوم تعبیه شده است که 11اند. تعداد کار رفته) به3متري از هم طبق شکل (سانتی45متري و طولی سانتی
ن مانع با ابتداي فلوم (محل شروع اختالط جریان غلیظ) و فاصله آخرین مانع با انتهاي فلوم تقریبا برابر با یک فاصله محل اولی

متر است.

: آرایش موانع مکعبی3شکل 
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افته های
هاي آزمایشگاهی در دسترس حاکی از دقت حل باالي روش عددي مقایسه ضخامت بدنه بدست آمده توسط حل عددي و داده

لیتربرثانیه را براي 1.1) ضخامت بدنه جریان در دبی 4بینی درست عمق جریان غلیظ و الگوي جریان است. شکل (یشو پ
دهد.برلیتر بعد از رسیدن به یک حالت پایدار نشان میگرم9درصد و غلظت 1.5شیب 

t=126sانتهایی جریان غلیظ پس از رسیدن به دریچه ب) t=50sالف) حرکت جریان غلیظ در زمان 

برلیترگرم9لیتربرثانیه و غلظت 1.1درصد، دبی 1.5جریان غلیظ براي شیب حرکت: 4شکل

ها با مقادیر آزمایشگاهی نشان می دهد که در حالت کانال هاي مختلف و مقایسه آنها و غلظتها، شیبدست آمده در دبیبه
دنه جریان کاهش و سرعت پیشروي افزایش یافته و با افزایش دبی بدون مانع با افزایش شیب و غلظت جریان، ضخامت ب

سازي عددي براي ضخامت بدنه سیال اند. از تحلیل نتایج فوق، متوسط درصد خطاي شبیهضخامت و سرعت هردو افزایش یافته
از است.% بوده که در محدود مج6.5% و براي سرعت پیشروي پیشانی جریان غلیظ برابر با 9.87غلیظ برابر با 

رفت با افزایش غلظت به سبب گونه که انتظار میهمچنین ضخامت بدنه جریان غلیظ در حالت حضور موانع نیز همان
تر شدن و افزایش مؤلفه نیروي مماسی جریان، کاهش و با افزایش دبی جریان ورودي، افزایش یافته است؛ ولیکن با سنگین

با افزایش هر نیز سرعت پیشروي نیز با شیب بسیار مالیمی افزایش یافته است. افزایش شیب علیرغم فلوم بدون مانع، ضخامت
افزایش یافته است. نکته قابل ذکر در اینجا در ارتباط با پارامتر افزایش شیب است که علیرغم یک از متغیرهاي مورد بررسی

علت برخورد جریان با موانع و در نتیجه افزایش ضخامت بدنه، سرعت پیشروي جریان نیز افزایش یافته است. این پدیده به
که شدگی) شده در حالیاختالط و پخشودگی جریان غلیظ قبل از مانع است که باعث افزایش ارتفاع بدنه جریان غلیظ (رقیق

نع در مقایسه با فلوم بدون مانع حضور موادهد.پیشانی جریان با توجه به مؤلفه مماسی سرعت به حرکت صعودي خود ادامه می
شدگی آن شده است.با توجه به افزایش ضخامت بدنه، موجب اختالط جریان و درنتیجه رقیق

توان انتظار داشت که وجود موانع در کانال . مینتایج زیر بدست آمدبررسی تغییرات غلظت سیال غلیظ در عمق جریان با 
شدگی جریان غلیظ که به این پدیده رقیقشودموجب آشفتگی جریان غلیظ و درنتیجه اختالط آن با سیال پیرامون می

متري از ابتداي کانال توزیع غلظت در عمق 4.75و 4.25، 3.75گویند. براي این کار در سه نقطه از کانال در فواصل می
ق توزیع غلظت جریان در عم) 5شکل (ها آورده شده است. جریان برداشت شد. براي ارائه بهتر نتایج فقط در بعضی از آزمایش

Dدبی جریان ورودي بر حسب لیتربرثانیه و Qمعرف شیب کانال، Sدهد. الزم به ذکر است که در اشکال زیر را نشان می

نشانگر دانسیته جریان غلیظ بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب است.
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ب) کانال با مانعالف) کانال بدون مانع

گرم برلیتر9لیتر برثانیه با غلظت 1.1%، دبی 1مانع و بدون مانع در کانال با شیب : توزیع غلظت جریان غلیظ براي دو حالت با5شکل

شود پخشودگی آن نیز بیشتر تر میتوان دریافت که جریان هرچه به سمت انتهاي کانال نزدیکبا توجه به شکل باال می
Z=0.25 mنع پخشودگی جریان تا ارتفاع حدودي گردد که در کانال بدون ماشود. همچنین با مقایسه دو نمودار مشاهده میمی

افزایش یابد و در نتیجه شاهد رقیق Z=0.34 mبوده در حالیکه وجود موانع باعث گشته تا ارتفاع پخشودگی جریان غلیظ تا 
شدن جریان باشیم.

1.1% و دبی 2.2ل با شیب اثر تغییر غلظت جریان با ثابت نگه داشتن شیب کانال و دبی جریان ورودي را براي کانا) 6شکل (

که مشاهده طورهماندهد. متري از ابتداي کانال نشان می3.75لیتربرثانیه براي هر دو کانال با مانع و بدون مانع در فاصله 
با به کانالمربوطمانع در کف کانال غلظت جریان بیشتر بوده و لذا نمودار آن در ابتدا باالتر از نمودار بدونشود در کانال می

شدگی جریان وجود موانع باعث غلظت گیرد. با پیشروي در عمق جریان این روند معکوس شده و با توجه به رقیقمانع قرار می
تر بودن آن، این ارتفاع پخشودگی به هاي با غلظت بیشتر به دلیل سنگینشود. همچنین در جریانبیشتر در اعماق باالتر می
شود.ا غلظت است. به بیان دیگر سیال با غلظت کمتر بیشتر پخش میهاي بمقدار کمی کمتر از جریان
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شدگی جریان: اثر تغییر غلظت جریان غلیظ بر رقیق6شکل

15لیتربرثانیه و غلظت 1.4اثر تغییر فقط شیب کانال را با ثابت نگه داشتن دو پارامتر دیگر براي کانال با دبی ) 7شکل (

دهد.متري از ابتداي کانال نشان می3.75دو کانال با مانع و بدون مانع در فاصله برلیتر براي هرگرم

شدگی جریان: اثر تغییر شیب کانال بر رقیق7شکل
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در این حالت نیز ضمن رعایت مورد ذکر شده قبلی، با افزایش شیب کانال به سبب افزایش سرعت دامنه پخشودگی جریان 
شود که در اثر برخورد جریان به کانال و پدیده بازگشت جریان پشت موانع ارتفاع از هم مشاهده مییابد. همچنین بافزایش می

اثر تغییر دبی جریان با ثابت نگه داشتن شیب کانال و غلظت جریان ورودي ) 8شکل (بدنه جریان غلیظ افزایش یافته است. در 
متري از ابتداي کانال 3.75و کانال با مانع و بدون مانع در فاصله برلیتر براي هر دگرم15% و غلظت 1را براي کانال با شیب 

دهد.نشان می

شدگی جریان: اثر تغییر دبی جریان غلیظ بر رقیق8شکل

با توجه به نمودار رسم شده اثر افزایش دبی جریان کمتر از تأثیر دو پارامتر دیگر است بطوریکه توزیع غلظت بخصوص در کانال 
شود. افزایش دبی زدیک به هم بوده ولی در حالت تعبیه موانع به دلیل افزایش سرعت جریان این فاصله بیشتر میبدون مانع ن

جریان باعث اختالط بیشتر جریان غلیظ در سیال پیرامون است.

يریگجهیبحث و نت
. در ابتدا یک آرایش منظم براي در این مقاله اثر وجود موانع مستطیلی بر روي حرکت جریان غلیظ مورد بررسی قرار گرفت

ها نه خیلی زیاد بوده و نه کم که اثر آن بر جریان ملموس موانع در نظر گرفته شد بطوریکه فواصل طولی و عرضی بین آن
ها با در نظر گرفتن متغیرهاي دبی، شیب و دانسیته جریان غلیظ مشخص شد. بعد از انجام تعداد نباشد. سپس برنامه آزمایش

بدنه و سرعت پیشروي جریان غلیظ مورد بررسی قرار هاي مورد نظر شامل ضخامتایش اثر این متغیرها بر روي پاسخآزم36
به مقایسه نتایج شامل ضخامت بدنه و سرعت متوسط پیشروي جریان غلیظ با مقادیر آزمایشگاهی انجام گرفته بنابراین گرفت.

سازي عددي جریان غلیظ ثقلی از دقت خوبی دهد شبیهها نشان مید. بررسیدر دانشکده آب دانشگاه شهید چمران پرداخته ش
دهد وجود موانع در جریان موجب اختالط بین جریان نتایج نشان میهمچنین در تشخیص پارامترهاي جریان برخوردار است.

یظ افزایش یافته و نیز در اثر غلیظ و در نتیجه وررد سیال پیرامون به داخل آن شده که به موجب آن ضخامت بدنه جریان غل
کنیم. همچنین از سرعت پیشروي پیشانی سیال در مقایسه با گرد جریان را مشاهده میبرخورد جریان با موانع حرکت عقرب
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شود که حضور موانع با توجه به افزایش ضخامت بدنه، در مقایسه با فلوم بدون مانع مشاهده میشود. فلوم بدون مانع کاسته می
توان دریافت که اثر دو پارامتر غلظت و شیب فلوم شدگی آن شده است. همچنین میاختالط جریان و درنتیجه رقیقموجب

بیشتر از پارامتر دیگر یعنی دبی ورودي است.
شود از بار رسوب به عنوان جریان سازي جریان غلیظ از جریان نمکی استفاده شد، پیشنهاد میبراي شبیهحاضردر تحقیق

هاي دیگر و توان با چینشمنظم بوده، لذا میصورتبهکار رفته در این تحقیق چیدمان موانع بههمچنین استفاده شود.غلیظ
که این تحقیق در کانالی با سطح از آنجاییبررسی اثر آن بر روي حرکت جریان غلیظ به نتایج بهتري در این زمینه دست یافت.

بینی این جریانات در طبیعت بسیار حائز اهمیت باشد.تواند در بهبود پیشبستر نیز میصاف انجام گرفت، در نظر گرفتن زبري
توان با بررسی مشخصات هیدرولیکی و دینامیکی جریان در مقیاس کار حاضر بر اساس مطالعات آزمایشگاهی بوده لذا می

هاي ر، در نظر گرفتن جریان غلیظ در شیببا توجه به شیب کم کانال در تحقیق حاضطبیعی اثر مقیاس را نیز بررسی کرد.
بل بررسی در تحقیقات آینده باشد.تواند از موضوعات مهم و قاتند و رژیم جریان فوق بحرانی می
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