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 خالصه

خ دهد و ر سریعسیار ممکن است بسیار کند یا ب باشد کهای مین واریزهجریا، لغزشیکی از انواع زمین 

بندی سیاالت ای است که در طبقهگل یک جریان واریزهجریان .باری به جای بگذاردتأثیرات مصیبت

وش ر ده از ابالکی و استف-گیرد. در این پژوهش، با در نظر گرفتن مدل رفتاری هرشلنیوتنی جای میغیر

SPH ست ان به دجایی و سرعت به ازا مقادیر مختلف زمنظر کردن از اصطکاک، مقادیر جابهو صرف

یر که مقاد ددهمی نشانآزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج  نتایجآمده است. در نهایت، این مقادیر با 

-رمن ر مدلجایی و سرعت دبا گذشت زمان نرخ رشد جابه جایی و سرعت در حال افزایش است وجابه

جداره  اچیز بیناصطکاک هرچند ن توانآن را میدلیل  باشد، کهبیشتر از مدل آزمایشگاهی می افزاری

فر برابر ص دقیقا اکافزار، این اصطکچرا که در نرمدانست.  مورد استفاده در آزمایشگاه کانال و سیال

 .ر شده استصرف نظ آنشود ولی در مدل آزمایشگاهی، به ناچار از محاسبه قرار داده می
 

  SPHبالکلی، روش هیدرودینامیک ذرات هموار -ال غرنیوتنی، مدل هرشلگل، سیجریانکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه   .1
 

انی و مالی جهای جدی یبث تلفات و آسبار بوده و باعلغزش بسیار مورد توجه قرار گرفته است چراکه این پدیده بسیار فاجعهدر چند دهه گذشته، زمین 

مل سنگ، دهنده دامنه شالای از فرایندهایی است که سبب جابجایی مواد تشکیلغزش دربرگیرنده طیف گستردهزمین. ] 1[ سراسر جهان شده است در

ترده طور گسابداع شده و به varnes لغزش ابتدا توسطبندی زمینشود. سیستم طبقهها به سمت پایین دامنه میخاک، مواد مصنوعی یا ترکیبی از آن

غزش را بر اساس نوع حرکت و مواد لزمین varnes باشد. در نتیجهلغزش میمورد استفاده قرار گرفته است. نوع ماده یکی از عوامل موثر بر رفتار زمین

 .]2[ده شده استدا ( نشان1) گیرد که در شکلبندی مورد استفاده قرار میترین طبقهترین و رایجعنوان سادهبندی کرد که بهتشکیل دهنده طبقه

ا به ر شده و تنها صرف نظبا توجه به این که نوع خاصی از لغزش )جریان گل( در این پژوهش مد نظر بوده، از تعریف دیگر انواع لغزش ه 

 تعریف مختصری از جریان بسنده شده است.
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 Varnesلغزش بر اساس تعریف : انواع زمین1شکل 

 

است موجب ایجاد این  باشد. علل بسیاری ممکندرصد ماسه، سیلت و مواد در سایز رس می 50با بیش از ای گل یک جریان واریزهجریان

تواند منجربه خسارات عمده می گلجریان های انسانی اشاره کرد.توان به ریزش باران، رانش زمین در زیر دریا، شکست سد و فعالیتجریان شود که می

بهره  ون در طراحی اثیر جریاتمنظور روشن شدن گل بههای هیدرولیکی شود. بنابراین، شبیه سازی جریانیگر سازهبه ساختارهای حفاظت رودخانه و د

 .]3[ باشدبرداری از سازه های هیدرولیکی برای کاهش اثرات مخرب ضروری می

ها جلوگیری و یا پیش بینی این رخدادظور یافتن روش های امروزه با توجه به قدرت روزافزون نرم افزارها، شبیه سازی پدیده ها و بالیای طبیعی به من

گل بوده است که با توجه به دشواری هایی که در روش های هدف از این پژوهش نیز، تحلیل و تخمین رفتار جریان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 ست. در دستور کار قرار گرفته ا 1SPHمختلف حل مسئله وجود داشته، استفاده از روش 

 

 

 روش تحقیق  .2

 

 انواع سیاالت بر اساس تنش  1-2

 
ه دو دسته سیاالت ا، سیاالت بهیر شکلآشنایی با ماهیت رفتار این سیال الزامی است. با توجه به رفتار سیال در مقابل تغی ،گلمنظور مدل سازی جریان به

 .شوندبندی مینیوتنی و سیاالت غیرنیوتنی تقسیم

 

 

 

                                                                                                                                                    
1 Smoothed Particle Hydrodynamics 
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 نیوتنی سیاالت 1-1-2

 

 شود:صورت زیر تعریف میباشد و بهصورت خطی میبرشی و کرنش بهدر این حالت رابطه بین تنش
   

 شود:باشد که از رابطه زیر محاسبه مینرخ کرنش می و  yو  xنشان دهنده راستاهای  و لزجت،  که در آن 
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v و vکه در آن 
ناپذیر سیاالت تراکمپذیر و هم توان هم برای سیاالت تراکمطور کلی از این روابط میباشد. بهمی yو  xسرعت در راستاهای   

 .]4[باشد به دلیل ارضای شرایط پیوستگی برابر صفر می v.ناپذیر ترم استفاده کرد تنها برای سیاالت تراکم

 
 یسیاالت غیرنیوتن 2-1-2

 

طور به شده است که ت ارائهبرای این نوع سیاال های مختلفیباشد. تاکنون روابط و مدلدر این گروه از سیاالت، رابطه بین تنش و کرنش خطی نمی

شاخص  kتنش برشی تسلیم،  0تنش برشی،  ( بیان شده است. در این معادالت 1) ها در جدولها و معادالت مربوط به آنخالصه این مدل

ها دارای تنش باشد. برخی از این مدلضریبی برای بیان رفتار سیال می nلزجت دینامیکی و    ،pاصالح برای نرخ کرنش ضریب  0سازگاری، 

ال شروع به ش تسلیم، سین از تنو تجاوز آباشند، در واقع ابتدا سیال تحت تنش وارده هیچگونه تغییر شکلی نداشته و با افزایش تنش وارده تسلیم می

-می ر توضیح دادهطور مختصسازی استفاده شده است که در بخش بعد بهالکی برای شبیهب-در این مطالعه از مدل غیر نیوتنی هرشل. ]5[ کندحرکت می

 . شود

 
 غیرنیوتنیسازی رفتار سیاالت های ریاضی برای شبیهمدل:  1جدول 

 موارد کاربردی رابطه بکار برده شده مدل رفتاری

Bingham 0 p     5[ جریان بتن تازه[ 

Herschel-Bulkley 0

nk    6[ روغن[ 

Casson 0 p     6[ جوهرهای رنگی[ 

Power Law pln

plk  6[ های پلیریلولمح[ 

Robertson-Stiff  0

n
k    5[ مخلوط آب و سیمان[ 

 

 

 بالکلی-مدل هرشل  1-2-1-2

 

 –ل که، مدل هرش دهدن میشود. نتایج تجربی نشاگل غیرنیوتنی استفاده میمعموال از دوغاب متشکل از آب و کائولین برای توصیف رفتار جریان

ه طوری بینگهام است بان و مدل طور خالصه این مدل ترکیبی از مدل قانون تودرستی توصیف کند. بهخواص غیرخطی تانسور تنش را به تواندبالکلی می

در این روش، تنش برای . ]7[ی کند ند مدل قانون توان رفتار مکه در تنش کمتر از نقطه تسلیم مانند مدل پالستیک بینگهام و در باالی نقطه تسلیم مان

 صورت زیر تعریف می شود:گل بهخطی جریانتوصیف رفتار ویسکوپالستیک غیر
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موال بر باشد. دو پارامتر نهایی معگل میبه ترتیب تنش تسلیم، گرانروی پویای معادل و شاخص رفتاری جریان  Nو  Bو  Bکه در آن

 باشد:صورت زیر میشوند. نرخ تنش برشی در فضای دو بعدی بهاساس نتایج تجربی تعیین می

(1)  

(2)  

(3)  
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 های عددیروش  2-2

 

و  م آزمایشنجاامهمی در  باشد. این موضوع نقشهای کامپیوتری یک ابزار بسیار مهم برای حل مسائل عملی و پیچیده علوم مهندسی میسازیشبیه

ا مش مانند یبر شبکه  های عددی مبتنیکند. روشهای جدید بازی میامتحانات نظری، ارائه فیزیک پیچیده و کمک در تفسیر و حتی کشف پدیده

ک سیاالت های مختلف دینامی( به طور گسترده در بخشFEM( و روش المان محدود )FVM(، روش حجم محدود )FDMتفاضل محدود ) روش

( PDEsشتقات جزئی )مشود. این روش برای حل معادالت دیفرانسیل یا معادالت با ( استفاده میCSM( و محاسبات مکانیک جامدات )CFD)پویا 

 ادالت دیفرانسیلی با مشتقات جزئیبه عنوان ابزار اصلی برای حل مع FDMها، برای قرن. ]8 [ باشدهای فیزیکی حاکم است، بسیار مفید میکه بر پدیده

نقش اساسی برای  FEMد و برای حل مسائل جریان سیال استفاده میش FVMها، از گرفت. برای دهدر مسائل با هندسه ساده مورد استفاده قرار می

 .]9[ کردمسائل مکانیک جامدات با هندسه پیچیده بازی می

 کرد.دود میپیچیده مح را در حل بسیاری از مسائلها های مبتنی بر شبکه در برخی از جوانب دارای مشکالتی بودند که کاربرد آنروش

 [باشد ک زنجیره میی در یمشکل اصلی ایجاد شده به علت استفاده از مش، اطمینان از یکسان بودن شرایط سازگاری عددی با شرایط سازگاری فیزیک

ر خصوص ده بهتنی بر شبکهای مبهای روشت و محدودیتباشد. مشکالگیر و پر هزینه می. برای مسائل با هندسه پیچیده، روش مش دشوار، وقت]10

ش بزرگ ائل، یک چالینگونه مسهای خاص اباشد. این ویژگیهای هیدرودینامیک مانند انفجار و ضربه با سرعت باال کامال مشهود میسازی پدیدهشبیه

 .]11[باشد سازی عددی با استفاده از روش مبتنی بر شبکه میدر شبیه
 

 عددی بدون شبکه روش 1-2-2

 

یده چیده بود. امسائل پی های محاسباتی موثر و کارآمد برایمنظور یافتن روشهای گذشته، روش بدون شبکه موضوع اصلی تحقیقات بهدر طول سال

ا استفاده برزی مختلف، میط شرا های جزئی، درحل دقیق و پایدار عددی برای معادالت دیفرانسیل یا معادالت با مشتقاصلی روش بدون شبکه، ارائه راه

 .]4 [باشد ها یا ذرات با توزیع خودسرانه میای از گرهاز مجموعه

اده ه گرادیان هموار استفبندی شده است برای طراحی دقیق دامن( که اخیرا فرمولGSMبرای مسائل دینامیک سیاالت، روش گرادیان هموار )

-می CFDمسائل  در FVMیک جایگزین مناسب برای روش  GSMروش   .کندبه خوبی کار می های مثلثی بدون ساختار،شود. این روش با مشمی

به  CFDکنترل مسائل  یک روش بسیار قدرتمند برای SPHباشد. می SPHهای بدون شبکه، روش هیدرودینامیک ذرات هموار یا باشد. یکی از روش

 .]12[ باشدوسیله معادالت ناویراستوکس می

ه گر در محدودا با یکدیشود که در این ذرات، خواص مواد و تعامل آنهای از ذرات ارائه میسیستم به وسیله مجموعه ، حالت یکSPHدر 

نی بر والسیون مبتنواع فرماباشد و از سازی معادالت حاکم بر اساس این ذرات مجزا میشود. گسستهحل توسط یک تابع وزن یا تابع نرمی کنترل می

ظر نرات نیز در ذر شتاب شود. در سیاالت ویسکوز، تاثیر ویسکوزیته فیزیکی بگالی موضعی، سرعت و شتاب مایع استفاده میذرات برای محاسبه چ

یحی برای توصیف ، هیچ رابطه صرSPHکند. در روش حالت یک توده را به درستی حفظ می SPHشود. به عنوان یک روش الگرانژی، گرفته می

رات ریان توسط ذمختلف ج شود. در این روش، سطح آزاد و رابطه بین فازهایرد و حرکت جریان توسط ذرات ارائه میهای چندفازی وجود نداجریان

 .]13[ ]4 [شود نماینده در فاز مورد نظر در حالت اولیه تعریف می

 های عددی مبتنی بر شبکه عبارتست از:نسبت به روش SPHهای ویژه روش برخی از مزیت

ات ماده را ه زمان ذرتوان به وسیله آن تاریخچباشد که میذرات با ماهیت الگرانژی و الگوریتم ثابت گالیله مییک روش  SPHروش  -1

 بدست آورد.

یر را به یط مرزی متغاد و شراتوان سظح آزاد، ارتباط موهای ویژه در حالت اولیه و قبل از تجزیه و تحلیل، میبا گسترش ذرات در موقعیت -2

تیجه نشد. در یمبینی کرد در حالی که این موضوع در روش اویلری یک چالش بزرگ محسوب سازی پیشفرآیند شبیهصورت طبیعی در 

SPH باشد.های سطحی میآزاد و مسائل جریانسازی سطحیک انتخاب مناسب برای مدل 

(4)  
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3- SPH باشد. این ویژگی بدون مش بودن روش یک روش ذرات بدون استفاده از مش یا شبکه میSPH سازد که راهم میاین موقعیت را ف

ان د با گذشت زمتوانمی وهای بزرگ بپردازد چراکه ارتباط بین ذرات از طریق بخش محاسبات تامین شکلبه طور مستقیم به بررسی تغییر

 اشاره کرد. با سرعت باال و نفوذبه ها با انرژی باال مانند انفجار، انفجار زیر آب، ضر، پدیدهSPHهای کاربرد توان از نمونهتغییر کند. می

4- SPH شد.باتر میهای مبتنی بر شبکه راحتبعدی نسبت به روشهای عددی سهتر و توسعه آن برای مدلدر اجراء نسبتا ساده 

مدات ت و جامیک سیاالسازی درست معادالت دیفرانسیل جزئی حاکم برای دیناسازی مسائل مکانیک جامدات و سیاالت، گسستهبرای شبیه 

خی از ن داده شد و بر، و کاربردهای گسترده آن در طیف وسیعی از مسائل، توجه بیشتری به آSPHشد. با توسعه روش یک چالش بزرگ محسوب می

 ارائه شد.  SPH. در نتیجه تغییراتی برای بهبود روش ]14 [ت ذاتی این روش نیز شناسایی شد  اشکاال

 گیرد:حله صورت میدر دو مر SPHبدست آوردن فرموالسیون 

قریب یک ریب کرنل، ترحله تقمشود. در عنوان تقریب کرنل شناخته میارائه یک تابع و یا مشتقات پیوسته به شکل انتگرال که این مرحله به -1

 گیرد.تابع و مشتقات آن بر اساس ارزیابی تابع کرنل نرمی و مشتقات آن صورت می

 

     
D

f x f x x x dx     

که در آن f xبعدی موقعیت بردار تابع سهx ،D گیری که شامل حجم انتگرالx  است و x x صورت باشد که بهیک تابع کرنل دلتا می

 شود:زیر تعریف می
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-سستهود. پس از گشاده میدرات با توزیع خودسرانه در حالت اولیه نشان ای از ذتقریب ذره، که در این مرحله دامنه مسئله توسط مجوعه -2

 شود.ها روی ذرات همسایگی آن ذره تقریب زده میسازی، متغیرهای یک ذره به وسیله مجموع مقدار آن

     
1

    ,
N

j

i j i j

j j

m
f x f x W x x h



  

که در آن  x باشد و بهچگالی مایع می N  شود که جرم هر المان حجمی به ترتیب  جمی تقسیم میح المان
1 2 3, , ,...m m m  و موقعیت مرکز جرم

آنها به ترتیب  
1 2 3, , ,...x x x باشد.می 

 

 معادالت حاکم بر جریان  3-2

 

عادالت در اشد که این مبی میدازه حرکت( و بقای انرژمعادالت حاکم بر دینامیک جریان سیال شامل معادالت بقای جرم )پیوستگی(، بقای مومنتم )ان

 .شودصورت زیر بیان میدیدگاه الگرانژی به

 ی پیوستگیالف( معادله

0
D v

Dt x









 


 

 ی اندازه حرکتب( معادله

1
0

Dv
F

Dt x

 








  


 

 ی انرژیپ( معادله

0
De v

Dt x

 








 


 

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

(10)  
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چگالی سیال و    باشد،نیروهای حجمی که شامل نیروهای وزن می  Fسرعت در این راستاهای ،  vمعرف راستاهای اصلی،   و که در آن 

D
Dt

 باشد که از رابطه زیر قابل محاسبه است:های تنش برشی و تنش قائم میهای کل وارده به سیال است و شامل ترمتنش ،  1اپراتور مشتق کل  

 

P       

 شود:رت زیر تعریف میصوباشد که بهتابع دلتای دیراک می تنش برشی سیال و  تنش فشاری،  Pکه در آن 

 
1

0

x x
x x

x x



  


 

 

 

 سازیشبیه   .3
 

استفاده شده  فزار آباکوسنرم ا به منظور مطالعه موج و پروفیل سطح تشکیل شده توسط جریان، ناشی از باز شدن ناگهانی دریچه، از کانال مستطیلی در

ال دست کانال از یک دریچه از ( نشان داده شده است. در با4متر عرض است که در شکل) 3/0متر ارتفاع و   3/0متر طول،  8/4است. این کانال دارای 

متر بر ثانیه  4/0ه با سرعت متر است ک 02/0متری از انتهای کانال استفاده شده است. ضخامت این دریچه در حدود  5/0جنس پلکسی گالس، در فاصله 

ت که یال غیرنیوتنی استفاده شده اسسبنتونیت به عنوان جا از گلباشد. در اینمتر می 2/0پشت دریچه کند. ارتفاع ستون مایع در به سمت باال حرکت می

افزار ه نرمببه این مدل  بالکلی استفاده و کدهای مربوط –سازی جریان غیرنیوتنی از مدل هرشل ( آمده است. برای شبیه2مشخصات آن در جدول )

 آباکوس وارد شده است. 

قیق درد برای یافتن نتایجی های محاسباتی داتاثیر بسزایی در دقت حل و کاهش هزینه SPHهای محاسباتی در روش  که تعداد گرهاز آنجایی 

نظر شده سازی از اصطکاک صرفبیهشدر این  ها تاثیر چندانی بر نتایج نداشته باشد.ها به میزانی انتخاب شده است که افزایش بیشتر آنتعداد این گره

 .است

 

 مشخصات سیال غیرنیوتنی )گل بنتونیت(:  2 جدول

 K N (3Kg/mچگالي ) (Paتنش تسلیم ) نوع سیال
 33/0 1/3 28/1138 242/9 گل بنتونیت

 

 

 
 افزارسازی شده در نرم: شکل و ابعاد مخزن شبیه 2شکل 

 

 .  نتایج4

 

( ت 3ثانیه و شکل ) 34/0یه و ثان 26/0ثانیه،  22/0های اه در ثانیه( الف ب پ، نشان دهنده مقطع پروفیل طولی حاصل از مدل آزمایشگ3)شکل

 باشد.ابه میهای مشدر زمان  Abaqus 6.14-2ث ج  نشان دهنده مقادیر پیشروی در نرم افزار 

 

                                                                                                                                                    
1 Substantial derivative 

(11)  

(12)  
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 ثانیه 34/0و  26/0و  22/0های : طول پیشروی جریان حاصل از نتایج آزمایشگاهی و نرم افزاری در ثانیه 3شکل 

 
 (ف()ال1) مودارنقطه در نت به زمان به صورت افزاری، نسبادیر بدست آمده به عنوان جابجایی از هر دو روش آزمایشگاهی و نرممق

ست. با دست آمده اه آن بترسیم شده است. با استفاده از روابط ریاضی و روش حداقل مربعات، بهترین منحنی عبوری از این نقاط و معادل

ه نتایج کان دریافت ر می توفزاری و آزمایشگاهی و برازش منحنی عبوری از نقاط به دست آمده و مقایسه این دو نمودااتوجه به نتایج نرم

ب زمان مشتق گرفته زمان ، بر حس-از معادله منحنی جابجایی سپس برای مطالعه و بررسی دقیق تر باشد.حاصله بسیار به یکدیگر نزدیک می

 ابل مشاهده است.( ق)ب( 1شده، که در نمودار )

 

مان برای زنمودار تغییرات سرعت نسبت به افزاری.   ب( نمودار طول پیشروی نسبت به زمان برای نتایج آزمایشگاهی و نرمالف(  :1نمودار 

 افزارینتایج آزمایشگاهی و نرم

 
 

 گیری. نتیجه5

 

ورت یک صصعودی و به مده برای جابجایی می توان گفت، از آنجا که معادله طول پیش روی اکیدا( و معادالت بدست آ)الف(1با توجه نمودار )

لبته این ا اهد داشت. امه خوسهمی تخمین زده شده، طول پیشروی هرگز به یک مقدار ثابت نمی رسد. به عبارت دیگر، جریان با گذشت زمان همچنان اد

، می توان نتیجه ((2) رنمودا) با توجه به نمودار نرخ کرنش پیشروی طول صطکاک صرف نظر شده است.امر، طبیعی است چرا که در این پژوهش از ا

 می شود. به تی ختمگرفت هرچند طول پیش روی همواره در حال افزایش است ولی نرخ کرنش آن رو به کاهش است و در نهایت به یک مقدار ثاب

  دهد.می یابد و از آن به بعد با یک سرعت ثابت به حرکت خود ادامهکاهش میعبارتی دیگر، با گذشت زمان سرعت جریان تا حدی 

کردن از  در نهایت اینگونه می توان دریافت که در پدیده هایی مانند زلزله، سیل و ..... که بسیار سریع به وقوع می پیوندند با توجه به صرف نظر

بسیار به نتایج آزمایشگاهی نزدیک و دقیق است. البته امکان اعمال اصطکاک در   SPHوش اصطکاک، نتایج حاصل از نرم افزار برای شبیه سازی به ر

دال بر قدرت این نرم افزار در شبیه سازی دیگر پدیده ها می باشد ولی از آنجا که نتایج حاصل از کار آزمایشگاهی مورد استفاده در   abaqusنرم افزار 
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از اصطکاک بوده، در مدل سازی نرم افزاری نیز از اصطکاک صرف نظر شده است و تطابق اعداد و ارقام بر مبنای صرف نظر کردن  ]15[این پژوهش 

 بدست آمده از هر دو تحقیق، حاکی از صحت آن ها می باشد.  
 

 مودار تغییرات درصد نرخ کرنش پیشروی نسبت به زمانن: 2نمودار 
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