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 خالصه

مانند آبگيرهاي  یهايگيري سازهدر نزديکی ديواره سد در محل قرارويژه هآلود در انتقال و رسوبگذاري در مخازن سدها بگلامروزه نقش جريان

تواندکمک می اين جريانهيدروليکی کسی پوشيده نيست. بنابراين شناخت آلود در کاهش عمر مفيد مخازن برجريان گلاهميت  ينهمچن تحتانی و

 11 به عرض مخزنی، در طول آلودپيشروي جريان گل باشد. در اين مطالعه به بررسی آزمايشگاهی سرعتسدها شايانی به کنترل آن در مخازن 

، در حالتی که آناثر وجود مانع در کنترل همچنين پرداخته شده است و  باشد،می ک شکست شيب ناگهانی در طول بسترخودمتر،که داراي يسانتی

درصدي سرعت  56تا  11دهند که وجود مانع باعث کاهش نشان می گردد، بررسی گرديده است. نتايجهاي مختلف وارد کانال میجريان با غلظت

آلود حاکی از رژيم گل جريان پيشانی گردد و همچنين، رابطه خطی سرعت پيشروي جريان و عدد فرود چگالیمیپيشروي جريان در طول مخزن 

 باشد.آلود میزيربحرانی در اين ناحيه از جريان گل

 

 آلود، سرعت پیشروی جریان، مانع، مطالعه آزمایشگاهی.جریان گلکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 سدها يخصوص در نزديکی بدنهبه ،ريزدانه به مخازن سدهاهاي آلود عامل اصلی انتقال رسوبهاي گلد که جرياننکنمی ميدانی تصديق هايهمشاهد

از  آلودناشی از جريان گل دليل رسوبگذاريهاز حجم مخازن خود را ب %2تا  1که سدهاي جهان ساالنه است مشخص گرديده  ،کلی طورهباشند. بمی

هاي تحتانی و د تخليه کنندهنتوانشوند و مینشين میريز ته هايرسوب ،بعد از مدتی رسدسد می يآلود به بدنههنگامی که جريان گل . ]1[ دهنددست می

 .]2[ دنبپوشان قرار دارند آن يخود بدنه معموالً در نزديکی سد و يا در که آبگير نيروگاهها را

اين جريان  يوسيلهبهحمل شده  هاينشينی رسوبآلود و تغيير توزيع تهير حرکت جريان گلمس دگرگونیر از آنجا که وجود مانع داز طرفی، 

تغيير توزيع  منظوربهشود، که در مسير حرکت قرار داده می یمانع يوسيلههتاثير گذار است، در برخی موارد سعی شده است که حرکت اين جريان ب

کند، آلود به يک مانع برخورد میگل یسد، تغيير داده شود. هنگامی که جريان يدر نزديکی بدنه هاوبنشينی رسجلوگيري از تهرسوبگذاري در مخزن و 

-رفتار جريان گل نشناخت . همچنين،]1[ يابدبه سمت باالدست شکل بگيرد، روي مانع جريان می آبیکه يک پرش تر، مادامیمقداري از سيال چگال

 .را در اختيار محققين قرار دهد ارزشمنديتواند اطالعات میبا مانع آلود گلجريان  مهارتاي بررسی در راس بستر مخزنآلود در تغيير شيب 
 

 

 آلوداصول پیشانی جریان گل .2 
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، لذا تواند تعيين کننده رفتار کل جريان باشدآلود میباشد. از آنجا که پيشانی جريان گلمی 1آلود، پيشانی جريانيکی از قسمتهاي مهم جريان گل

باشد، زيرا که بيشترين آلود، در تغيير الگوي رسوبگذاري نيز بسيار موثر میباشد. پيشانی جريان گلاي برخوردار میساختار ديناميکی آن از اهميت ويژه

دهد. منطقه از جريان رخ می علت توربوالنس شديد واقع در اينهتواند توسط پيشانی جريان صورت پذيرد و اين مساله بها میدر اينگونه جريانفرسايش 

توان به تفاوت در تعادل جريان می 2هاي پيشانی جريان با بدنهپيشانی جريان داراي شکل و هيدروديناميک متمايزي نسبت به بقيه جريان است. از تفاوت

 . ]4[ نتوم اشاره کردمجرم و مو

شود که سيال اين شتاب دادن به سيال پيرامون باعث می دارد، و طی را براي پيشروي جريانپيشانی جريان وظيفه شکافتن سيال ساکن محي

-طوري که اين نيروي مقاوم حتی از اصطکاک بوجود آمده در بستر و فصل مشترک نيز بزرگتر میهمحيطی در مقابل حرکت جريان مقاوت کرده، ب

در اين ناحيه گرديده و جهت حفظ پيوستگی دبی عبوري  باشد. وجود اين نيروي مقاوم بزرگ در مقابل حرکت پيشانی جريان باعث کاهش سرعت

آلود بوضوح قابل مشاهده باشد. اين موضوع در آزمايشات جريان گلجريان می يرسد که ضخامت جريان در اين ناحيه، بيشتر از بدنهنظر میجريان، به

يشانی جريان بنام دماغه ايجاد گردد که پيشانی جريان به کمک اين اي در پگردد که ناحيهباشد. وجود اصطکاک در بستر و فصل مشترک، باعث میمی

در اين ناحيه مرتبًا  1هلمهوتز-باشد. در انتهاي سر، ضخامت جريان دائما در حال تغيير بوده و امواج کلوينناحيه قادر به شکافتن سيال پيرامونی خود می

آشفته آن در پشت يه جسم صلب متحرک  يت پيشانی آن، شبيه به جدايش جريان و دنبالهاي که الگوي جريان در پشگونهشوند. بهايجاد و شکسته می

رود و باشد. در اين حالت جسم صلب متحرک بصورت سيالی است متحرک که جرم جريان در پشت پيشانی جريان مدام از دست میدر سيال ساکن می

شوند. جهت برقراري رابطه پيوستگی، اين جرم از دست رفته در پيشانی ر اضمحالل میشود که پس از مدت کوتاهی دچاهاي بزرگ تبديل میبه گردابه

آلود تامين گردد. لذا بدنه جريان سرعت بيشتري نسبت به پيشانی داشته تا بتواند کمبود جرم پيشانی را عالرغم داشتن جريان، بايد توسط بدنه جريان گل

آلود، باعث پيشانی جريان گلي ناحيه. وجود تنش برشی در فصل مشترک جريان و سيال محيطی در ]6[ ضخامتی کمتر از پيشانی جريان، جبران کند

 دهد.آلود را نشان میهاي مختلف پيشانی جريان گل( قسمت1گردد. شکل )هلمهلتز می-هاي عرضی و تشکيل ناپايداري کلوينايجاد گردابه
 

 

 

 آلودهای مختلف پیشانی جریان گل  ( قسمت1شکل )

 

  

 هامواد و روش .3
 

آلود، بر سرعت هاي ورودي متفاوت جريان گلهاي مختلف مانع و غلظتصورت آزمايشگاهی صورت پذيرفته است، تاثير ارتفاعدر اين تحقيق که به

متر که در انتهاي خود جهت جلوگيري از برگشت سانتی 11ض متر و عر 11ها در مخزنی به طول شود. آزمايشآلود بررسی میپيشروي جريان گل

آلود فوق بحرانی در درصد است )با هدف ايجاد جريان گل 8باشد،  انجام شد. پنج و نيم متر اول مخزن، داراي شيبی حدود جريان، داراي يک پله می

 12 تا  1آلود ورودي )غلظت مختلف از جريان گلچهار شد. اثر بادرصد( می 26/1شيب تند( و شش متر انتهايی مخزن، داراي شيبی نزديک صفر )

 1آلود بررسی شده است. از کائولن با قطر متوسط سرعت پيشروي جريان گلمتر بر سانتی 11و  11هاي مانع مثلثی شکل با ارتفاع دوگرم بر ليتر(، و 
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اي که بازشدگی ليتر بر دقيقه از زير دريچه 1/22ها با دبی ثابت و يکسان زمايشآلود استفاده شده است. جريان در تمام آميکرون براي توليد جريان گل

گردد و از زير آب که کل مخزن از آب صاف پر شد، وارد آن میبعد از اينو دارد،  (مترسانتی 4 ي بدنه )آلود در ناحيهعمق نرمال جريان گل معادل

کند. الزم به ذکر است که مکان مانع در محل شکست شيب بوده، و در تمام روج از مخزن طی میي انتهايی و خصاف مسير خود را تا رسيدن به پله

 آن متغير بوده است. ها محل مانع ثابت بوده و تنها ارتفاعآزمايش
 

 

 نتایج و بحث .4
 

 آلودسرعت پیشانی جریان گل -4-1
 

گيري فاصله طی شده توسط پيشانی جريان در مقابل زمان سپري حضور مانع با اندازهآلود در آزمايشات با وجود مانع و بدون سرعت پيشانی جريان گل

عنوان نمونه هگيري شده و از آناليز تصاوير فيلمبرداري شده از حرکت پيشانی بدست آمده است و بعد از بازبينی آنها نتايج، بشده بين دو ايستگاه اندازه

هاي شاهد، بدون حضور مانع حاکی از اين مطلب هستند که سرعت در روي شيب ت. نتايج حاصل از تستزير نمايش داده شده اس نمودار شکلدر چند 

دروليکی و افزايش تند در ابتدا، روند افزايشی داشته و بعد از طی مسافتی، تقريباً ثابت شده و سپس هنگام رسيدن به تغيير شيب ناگهانی، با ايجاد پرش هي

صورت آرام و با عمق نرمال و نه يک جت، از زير دريچه وارد اهش شديدي پيدا کرده است. به اين دليل که جريان بهضخامت جريان، سرعت پيشانی ک

نی کانال شده است و داراي مومنتوم اوليه نبوده است، سرعت جريان از مقدار کمی در روي شيب تند شروع شده و سپس تحت تاثير ثقل، سرعت پيشا

آلود تا طی مسافتی به سرعت يکنواختی خواهد رسيد. در نهايت شکست شيب، باعث کاهش ناگهانی سرعت پيشانی جريان گليابد و بعد از افزايش می

 باشد.( بخوبی گوياي مطالب فوق می2درصد، گرديده است. شکل ) 21حدود 
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 دون حضور مانع آلود در طول مخزن ب تغییرات سرعت پیشانی جریان گل (2شکل )

 

در دو نقطه در طول فلوم )يکی در روي شيب تند فلوم در ( Vecterino+) صوتی سنجهاي سرعتعالوه بر اين در هر آزمايش پروب

ز بستر فلوم( تنظيم متري اسانتی 5متري از ابتداي فلوم و  8متري از بستر فلوم و ديگري در شيب ماليم و در سانتی 4متري از ابتداي فلوم و ارتفاع  4فاصله 

برداري از ناحيه پيشانی ثانيه( شروع به داده 21ها، سرعت سنج براي مدت زمان کوتاهی )کمتر از گرديده و ضمن عبور پيشانی جريان از اين ايستگاه

ود توربوالنس و آشفتگی شديد، ( در ناحيه پيشانی کرده است. در اين ناحيه بدليل وجABSجريان به جهت محاسبه غلظت جريان )با استفاده از روش 

تواند اند و برداشت از يه نقطه در ارتفاع پيشانی جريان میتوان فرض کرد که رسوبات بصورت يکنواخت در کل ضخامت پيشانی جريان پخش شدهمی

جهت برآورد عدد فرود چگالی ناحيه بهقابل توجه است که، محاسبه غلظت در اين آلود در اين ناحيه از جريان باشد. معادل با غلظت متوسط جريان گل

 باشد.جريان در پيشانی الزم و ضروري می

( حاکی از اين مطلب هستند که با توجه به ارتفاع مانع، سرعت پيشانی جريان بعد از عبور از مانع به شدت 1شکل )نمودارهاي موجود در 

متري، کامالً خود را نشان داده است )سرعت پيشانی به يک سوم سرعت پيشانی در انتیس 11کند و اين مساله در مورد ارتفاع مانع باالتر، کاهش پيدا می

منظور ممانعت از هآلود، بآلود توسط مانع نتيجه مطلوبی در جهت کنترل جريان گلحالت بدون مانع رسيده است(. کاهش سرعت پيشانی جريان گل
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اندازي درصدي از رسوبات، پشت مانع آيد که ناشی از کم شدن نيروهاي ثقلی در اين ناحيه از جريان، بدليل تلهحساب میهسد، ب يرسيدن آن به بدنه

 باشد. می

باشد که سرعت پيشانی جريان در پشت مانع کاهش يافته و اين پديده بدليل تبديل مشخص می هاي اين شکل، کامالًنمودارهمچنين در 

باشد. مشاهدات آزمايشگاهی همانطور که در ده به انرژي پتانسيل، همراه با افزايش ضخامت جريان در اين ناحيه میانرژي جنبشی جريان نزديک شون

باشند. در اين شکل، نمايی از نحوه نزديک شدن شود، حاکی از افزايش ضخامت پيشانی جريان جهت عبور از مانع در پشت مانع می( ديده می4شکل )

 .گرددمشاهده میعبور از آن  پيشانی جريان به مانع و
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 آلود.موانع مختلف در مسیر جریان گل  تغییرات سرعت پیشانی در طول مخزن، با (3شکل )

 

 
 نمایی از نحوه برخورد پیشانی جریان گل آلود با مانع( 4شکل )

 

 

 آلود با عدد فرود چگالی آن ریان گلرابطه سرعت پیشانی ج -4-2
 

بين سرعت پيشانی با جذر شتاب ثقل  يآلود ارائه گرديده است. در اين تحقيق نيز رابطهشزي براي سرعت پيشانی جريان گل ياي مشابه با رابطهرابطه

 باشد. آلود میفرود چگالی پيشانی جريان گل ( در واقع عددCcکاهش يافته در ارتفاع پيشانی، بدست آمده است. ضريب موجود در اين رابطه )

 

    (1    )                                                                                                    

 

ه بوده و از رابطه زير قابل محاسبه شتاب ثقل کاهش يافت g′ آلود بوده وترتيب ضخامت و سرعت پيشانی جريان گلبه fUو  fH که در آن
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 باشند.ن محيطی )آب صاف( میآلود و چگالی سيال ساکچگالی جريان گلترتيب به aρو  tρشتاب ثقل بوده و همچنين  gکه در آن 

گردد، اين ضريب براي دهد. چنانچه در اين شکل مشاهده میهاي اين تحقيق نشان میبراي داده نموداريصورت هرا ب 1( رابطه 6شکل )

که به  Ccشد، ضريب حالتی که جريان بر روي بستر با شيب صفر در حال عبور است، مقدار کمتري داشته و در حالتی که شيب بستر مخزن بيشتر با

 رود. باشد، نيز باالتر مینوعی بيانگر، عدد فرود چگالی پيشانی جريان می
 

 
  برای دو شیب موجود در مخزن شزی رابطه آلود در قالبگل  جریان پیشانی سرعت( 5شکل )

 

-دهد. همانطور که در اين جدول  مشاهده میمیاي بين نتايج حاصل از اين تحقيق را با نتايج ساير مطالعات نشان ( مقايسه1همچنين جدول )

باشد، با نتايج بدست دهند که ضريب بدست آمده، براي جريانی که بر روي شيب تند مخزن در حال عبور میگردد، نتايج حاصل از اين تحقيق، نشان می

مانی که جريان در شيب صفر بستر مخزن، در حال عبور آمده توسط ميدلتون و بشارود مطابقيت داشته و همچنين ضريب حاصله از اين مطالعه براي ز

-به شيب بستر مخزن حساس می دهد که اين ضريب کامالًباشد، با نتايج بدست آمده توسط دنتون و قمشی مطابقت بااليی دارد. اين موضوع نشان میمی

 باشد. 
 

  CCضریب  برای مختلف محققین توسط شده ارائه ( مقادیر1جدول )

 مخزن شیب نوع جریان Cc ال ارائه رابطهس نام محقق

 S≤0.04≥0 جريان نمکی 56/1 1655 ]5[ميدلتون

 S≤0.03≥0 جريان نمکی و رسوبی 51/1 1688 ]5[آلتيناکار

 S=0.00635 جريان نمکی و رسوبی 56/1 1666 ]8[قمشی

 S=0, S=0.036 جريان رسوبی 51/1 1188 ]6[ماروسی

 S=0 وبیجريان رس 555/1 1188 ]11[بشارود

 S=0.08 جريان رسوبی 582/1

 S≤0.0386≥0 جريان نمکی و رسوبی 51/1-52/1 1188 ]11[پرياصغري

 S=8% جريان رسوبی 56/1 1166 تحقيق حاضر

558/1 S=0 
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آلود( کمتر از ل( اين است، که در تمام اين مطالعات، مقدار اين ضريب )عدد فرود چگالی پيشانی جريان گ1نکته قابل توجه در جدول )

يب بستر در يک بوده و اين مساله به زيربحرانی بودن پيشانی جريان در تمام مطالعات، اشاره دارد. در برخی از اين مطالعات از جمله مطالعه حاضر، ش

بحرانی، داراي عدد مان جريان فوقباشد، در حالی که پيشانی هبحرانی میآلود عبور کرده از روي آن فوقجريان گل يابتداي مخزن، تند بوده و بدنه

آلود و ناشی از مقاومت بودن نيروهاي اينرسی نسبت به نيروهاي ثقلی در پيشانی جريان گلباشد. اين موضوع حاکی از پايينفرود چگالی زيربحرانی می

 باشد.فصل مشترک جريان می آلود، عالوه بر وجود نيروهاي برشی در بستر وسيال ساکن محيطی در مقابل حرکت پيشانی جريان گل
 

 

  آلودضخامت پیشانی جریان گل -4-3
 

اي را رابطه 1666اند. قمشی در سال آلود با استفاده از مترهاي کاغذي نصب شده در ديواره فلوم در هر ايستگاه قرائت شدهپيشانی جريان گل ضخامت

 .]11[ صورت زير تعريف کرده استه، ب1156/1ضخامت پيشانی، براي شيب بستري معادل با  يبراي محاسبه

 

(1                                                        )                                                                                                                            

 

ده است. نتايج ( براي دو شيب مختلف موجود در مخزن ارائه ش5حاصل از اين تحقيق نيز در شکل )هاي آزمايشگاهی اي دادهاين رابطه بر

آلود و پارامتري اي بين ضخامت پيشانی جريان گلباشد. بنابراين، ارائه رابطهبه ميزان شيب بستر حساس می فوق کامالً ييب رابطهنشان داده است که ضر

طوري که ضرايب بدست آمده از هبه شيب بستر مخزن وابسته است. ب باشد، کامالًهاي با سطح آزاد( میاقع بيان کننده عمق بحرانی )در جريانکه در و

ط قمشی بحرانی با معادله ارائه شده توسباشد، که اين ضريب در حالت جريان فوقبراي شيب تند و شيب صفر می 62/1و  6/2نتايج اين تحقيق به ترتيب 

 خوبی دارد.  مطابقت نسبتاً

 باشد.صورت زير میهشوند بپيشنهاد می مطالعهدر اين آلود جهت محاسبه ضخامت پيشانی جريان گلمعادالتی که 
 

                                                                              (                براي جريان فوق بحرانی                4)

                                                                                   (               براي جريان زيربحرانی             6)

 

Hf = 2.981(q2/g′)1/3 - 0.0924
R² = 0.92

Hf = 0.9247(q2/g′)1/3 + 0.1088
R² = 0.94
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  ارامترآلود در مقابل پپیشانی جریان گل  ضخامتمقادیر  (6شکل )
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 گیرینتیجه .5
 

آلود ناشی از کاهش نيروي رانش در جريان بوده و اين دهد که کاهش نسبی سرعت پيشانی جريان گلگيري نهايی حاصل از اين مطالعه نشان مینتيجه

آلود شده، اعث کاهش شديد سرعت پيشانی جريان گلآلود را در پی دارد. همچنين، وجود مانع در مسير جريان بامر افزايش ضخامت پيشانی جريان گل

 باشد.درصد بسته به ارتفاع مانع، می 56درصد تا حدود  11آلود از که در اين مطالعه مقدار کاهش سرعت پيشانی جريان گل

يب مخزن ارائه شده است و اند که اين رابطه براي هر دو شآلود و عدد فرود چگالی جريان رابطه خطی با هم داشتهسرعت پيشانی جريان گل

باشد. مقايسه نتايج اين تحقيق و ساير تحقيقات حاکی از تطابق آلود در تمام حاالت مطالعه شده تا کنون، میحاکی از رژيم زيربحرانی پيشانی جريان گل

 باشد.خوبی می

باشد رابطه خطی و مستقيم داشته که ضريب زاويه آلود میآلود با پارامتري که معادل عمق بحرانی در جريان گلضخامت پيشانی جريان گل

 متفاوت ارائه شده است. اين رابطه خطی بسيار تحت تاثير شيب مخزن بوده و بر اين اساس دو رابطه مجزا براي دو قسمت مخزن با دو شيب کامالً
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