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  چکيده
  
 آن مختلف هاي جنبه بررسي زيست، محيط و آب منابع پايدار مديريت در غليظ هاي جريان  ةمدع سهم و اهميت به توجه با
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 بدنه سرعت کاهش اعثب بستر، فرم تشکيل خصوص به و متحرک بستر کهداد  نشاننتايج  ترتيب، بدين شد. پرداخته متحرک
 در همچنين، شد. خواهد %۵۰ حدود تا جريان غلظت افزايش ازاي به سرعت افزايش روند کاهش و %۳۰ حدود تا غليظ جريان
 بستر شرايط در غليظ جريان و زالل آب بين مرز نسبي مقادير شد مشخص جريان، سرعت بعد بدون هاي پروفيلة مقايس
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  مقدمه
 آب ذخيره و انرژي توليد در اي ارزنده نقش سدها امروزه،

 در انرژي و آب تأمين براي اي سرمايه ةمنزل به و دارند
 بهبود کشاورزي، توليدات افزايش ،امروزي مدرن جهان

 آب تأمين و تجديدپذير و پاک انرژي توليد کشتيراني،
 آميز فاجعه هاياثر کاستن حال عين در و يآشاميدن
 ).۱۳۹۴ سدها، ملي کميته( هستند ها سيالب و ها طغيان

 قابل طور هب رودخانه مسير در سد احداث ديگر، طرف از
 دست پايين و باالدست در رودخانه طبيعي شرايط توجهي

 مخزن کف در معلق بار ،که يا گونه به ؛دهد مي رتغيي را
 كه زماني اصوالً .شود يم تشکيل غليظ جريان شکل به سد

 با ديگر سيال يك درون به بيشتر مخصوص جرم با سيالي
 اتفاق غليظ جريان پديده يابد، جريان كمتر مخصوص جرم
  ).١٩٧١ (گراف، افتد مي

 يک )۱۸۹۲( فارل را غليظ جريان از اوليه مشاهدات
 يها پژوهش آن از پس .داد انجام سوئيسي پژوهشگر

 مختلف هاي جنبه روي زيادي صحرايي و يآزمايشگاه
 حرکت خصوص در اکثراً که شده انجام غليظ هاي جريان
 مطالعات و بوده صلب و صاف بستر روي غليظ جريان
 مشخصات بر بستر مصنوعي زبري تأثير خصوص در کمي

 مطالعات اينة جمل از است. شده انجام غليظ جريان
 فرناندز )،۱۹۸۶( همکاران و پارکر يها پژوهش به توان يم
 )۱۳۹۲( ورجاوند و )۱۳۹۱( کاهه )،۲۰۰۶( ايمبرگر و

 جريان خصوصيات يرو بستر زبري تغييرات د.کر اشاره
 پيشاني، سرعت غلظت، و سرعت پروفيل مانند غليظ

 در شد. داده نشان اثرگذار نشيني ته ميزان و ورود ضريب
 يگذار رسوب يرو ها پژوهش بيشتر غليظ، جريان مطالعات

به علت سختي در دقت و  اما ؛بوده رسوبات نشيني ته و
گذاري در کف  العمل فرسايش و رسوب گيري عکس اندازه
 و فرسايش مشخصات يرو کمتري کار بخش اين دربستر 
 پژوهش طبق ).۲۰۰۲ (اوهي، است شده انجام بستر شکل

 غليظ جريان حرکت صورت در )۱۹۹۹( همکاران و نلر
 ي ناحيه از بستر رسوبات است ممکن رسوبي، بستر روي
 به منجر و شده غليظ جريان پيشاني وارد دماغه زير

 گارسيا و )۱۹۸۷( همکاران و پارکر ند.شو بستر فرسايش
 نمکي غليظ جريان با گرفته شکل بستر هاي فرم )،۱۹۹۴(
 مطالعات، اين در کردند. مشاهدهرا  رسوبي بستر وير

 جريان تمشخصا بر ها آن تأثير به خاصي توجه
 همکاران و سکوييروس است. نشده شان دهنده  تشکيل

)a۲۰۱۰( دو در نمکي و رسوبي غليظ جريانة مطالع به 
 و زبري اثر و پرداختند بحراني فوق و زيربحراني رژيم
 چگالي تغييرات و سرعت قائم پروفيل بر بستر هاي فرم

 نتايج، طبق ند.کرد بررسي را رسوبي بستر در جريان
 به جريان، چگالي و سرعت هاي پروفيل ييراتتغ الگوي

 تشکيل و بستر ذراتة انداز جريان، فرود عدد پارامترهاي
 است. وابسته بستر فرم

 غليظ جريان مطالعه با )b۲۰۱۰( همکاران و سکوييروس
 بحراني، فوق و زيربحراني رژيم دو هر در نمکي و رسوبي

 انتقال براي روابطي شده تشکيل بستر فرم شرايط چهار در
 تطابق که دادند ارائه را جريان بستر مقاومت و بستر بار

 است. داده نشان باز کانال در جريان روابط با خوبي
 داده ۱۰۹۲ آوري جمع با )۲۰۱۲( همکاران و سکوييروس

 روش غليظ، جريان در غلظت و سرعت شده گيري اندازه
را  نرمال جريان مشخصات تخمين براي ١(RANS) جديد

 فرود عدد که است معادالتية پاي بر روش اين دادند. ارائه
 پارامترهاي ساير و معلق مواد اصطکاک، بستر، شيب به را

 و بررسي به )۲۰۱۴( همکاران و ژو کند. مي مرتبط جريان
 جريان يگذار رسوب و هيدروليکي شرايط گيري اندازه
 جريان دو دست پايين در طبيعي شرايط در رسوبي غليظ
 در همچنين پرداختند. ٢آمريکا مونتری در رسوبي غليظ

 همکاران و عباد )،۲۰۰۶( همکاران و کويل يها پژوهش
 همکاران و لو و )۲۰۱۲( همکاران و هانگ )،۲۰۱۱(
 نشان متحرک بستر در شکل قوسي هاي فلوم در )۲۰۱۳(

 متحرک، بستر روي غليظ جريان حرکت با که شد داده
 سبب است ممکن و تغييرکرده قوس در جريان الگوي
 و فرسايش الگوي و کل برشي تنش و اصلي جريان تغيير

  شود. جريان يگذار رسوب
 با بستر رسوبات تعامل شده، انجام يها پژوهش به توجه با

 خواهد مؤثر آن ورودي جريان ديناميک بر غليظ جريان
 بستر در خاصي هيدروليکي شرايط در ديگر، طرف از بود.

 بستر فرم که ازآنجا و شود مي تشکيل بستر فرم رودخانه
 دارد رسوبي مواد حمل و زبري بر مستقيم تأثير نيز

 و فرسايش الگوي در مسأله اين )،۱۳۷۸ بجستان، (شفاعي
 اي ويژه اهميت جريان برابر در مقاومت و يگذار رسوب

 غليظ جريان سرعت پروفيل بر مستقيم تأثير و يابد مي
 نقش اهميت به توجه با ترتيب، بدين گذاشت. خواهد

                                                
1- Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) 
2- Monterey Canyon, USA 
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 و بستر هاي فرم انواع تشکيل در سرعت بدنه پروفيل
 حرکت و جريان بستر رسوبات گرفتن ناديده فرسايش،

 بررسي و دور واقعي شرايط از را آزمايشگاهي نتايج آنها،
 طرف از .کرد همراه خطا با را طبيعت در نجريا الگوي
 و متحرک بستر شرايط در غليظ جريان هاي آزمايش ديگر،
 الگوي بررسي و مطالعات در جديدي مسير تواند مي فعال

 در بنابراين ؛باشد هيدروليکي مختلف شرايط در جريان
 در آن کاربرد و موضوع اهميت دليل به پژوهش اين

 بدنه سرعت پروفيل هاي مشخصه تحليل به طبيعت،
 پذير فرسايش و رسوبي بستر شرايط در غليظ جريان

 شد. خواهد پرداخته

  متحرک بستر شرايط در غليظ جريان تارساخ
 تشکيل ناحيه سه از متحرک بستر شرايط در غليظ جريان

 (ذرات رسوبات و کدر آب پيرامون، زالل آب است: شده
 ديگر، ناحيه دو با کدر جريان ي پيچيده اندرکنش بستر).
 از است. کرده مشکل را ها جريان اين تحليل و بررسي
 نيروي اثر مانند مواردي به توان مي آن داليلجمله 

 سطح هاي آشفتگي و جريان با ذرات اندرکنش شناوري،
 نوع اين .کرد اشاره کدر جريان با محيطي سيال مشترک

 يا فرسايش عامل تواند مي رسوبي، بستر يک يرو جريان
  الف). - ۱ (شکل باشد يگذار رسوب

  

  
 جريان بدنه در سرعت پروفيل از شماتيکي) ب و )١٩٨٥ استفان، و ياما(آک متحرک بستر روي غليظ جريان حرکت الگوي) الف - ١ شکل

  )٢٠١٠ a همکاران، و (سکوييروس غليظ
  

 و زالل آب وارد همزمان غليظ جريان حالت، اين در
 (جريان بستر به خالص شار يک اما ،شود يم نشين ته

 دارد. وجود ٢فرسايشي) (جريان بستر از يا ١گذار) رسوب
 به ؛هستند ٣توليدکننده خود هاي جريان ظ،غلي هاي جريان

 ورود با و ناپديد معلق ذرات نشيني ته با که يا گونه
 استفان، و (آکياما شوند مي توليد دوباره کف، از رسوبات
 غليظ جريان بهتر، بررسي براي ،پژوهش اين در .)۱۹۸۵
 و بندي دانه با ذرات از (پوشيده رسوبي بستر يرو نمکي

 انواع ها، ايشآزم اکثر در و گرفته نظر در مشخص) چگالي
 شده مشاهده خوبي به بستر فرسايش و تشکيل بستر فرم

 است.
 است ρt چگالي با جرياني ،٤چگال جريان يا غليظ جريان

 به جاذبه شتاب بر سيال دو چگالي اختالف اثر دليل به که
 هشکا (ρ/ρa∆) نسبت به ثقل نيروي يعني ؛آيد مي وجود

                                                
1- Depositing current 
2- Entraining current 
3- Self-generated 
4- Gravity Current 

 عنوان به جريان، بر مؤثر ثقل شتاب بنابراين است. يافته
 شود مي بيان زير صورت به غليظ جريان در محرک نيروي
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 است. )z( کف از فاصله هر در رعتس u معادالت اين در
 نمايش ب - ۱ شکل در يزن سرعت پروفيل از شماتيکي

  .است آن نظير ارتفاع h و متوسط سرعت U که شده داده
 سرعت، پروفيل به توجه با )۱۹۹۶( همکاران و آلتيناکار

ة نقط که کردند تقسيم بخش دو به را غليظ جريان
 دو اين قسيمت خط برشي)، تنش (مينيمم سرعت ماکزيمم

 سبب پيرامون جريان ورود ب). - ۱ (شکل است منطقه
 بيرونية (الي شود مي جريان بااليي بخش در تالطم ايجاد

 تالطم به وابسته رسوبات، ورود که حالي در ؛جت) ناحيه يا
ة ناحي يا داخلية (الي است کانال کف نزديکي در توليدي
 بنابراين د.بو خواهد بستر برشي شتن تأثير تحت و ديواره)
 هاي فرم انواع تشکيل در مهمي سهم ،سرعتة بدن پروفيل

 داشت. خواهد آن فرسايش و بستر
 

  ها روش و مواد
  پذير فرسايش بستر مواد انتخاب

 هاي جريان ي ويژه شرايط به توجه با ابتدا ،پژوهش اين در
 کوچک هاي فلوم در کم بسيار هاي (سرعت غليظ

 مشخصات بخش در عيجام يها پژوهش آزمايشگاهي)،
 همچنين، و بستر مواد عنوان به آنها کاربري و مواد

 توجه با .شد انجام اهداف اينة نيزم در هايي آزمايش پيش
 شرايط براي مناسب مواد محدوديت و امکانات به

 جنس، مواد، اين انتخاب در نکات ترين مهم آزمايشگاهي،
 بود. اآنه کارگيريه ب سهولت مخصوص، چگالي بندي، دانه
 مناسب مواد تهيه براي اوليه هاي آزمايش اول،ة مرحل در
  د:ش اجرا و طراحي زير شرح به بستر رسوبات عنوان به

 با بستر مواد تهيه براي مناسب معيارهاي تعيين - الف
  ؛غليظ هاي جريان آزمايشگاهي هاي محدوديت به توجه

 به نزديک که موجود مواد بخش در جامع مطالعات -ب
 ؛باشد شده تعيين هايمعيار
 ذرات، بندي دانه تعيين نظير الزم يها آزمايش انجام -ج

 يبرا ها آزمايش پيش و ذرات خصوصم چگالي تعيين
 متغير شرايط در بستر هاي فرم تشکيل سنجي امکان

  .ورودي جريان هيدروليکي
 بستر مناسب رسوباتة انداز تعيين براي مجموع، در

  است: دهش توجه زير نکات به فرسايشي
 جريان که شوند انتخاب اي گونه به بايد کف ذرات - الف

 زبر يهيدروليک نظر از و متالطم ها آزمايش کل در غليظ
  ).۲۰۰۸ (گارسيا، باشد

)۴             (50*Re 4000, Re 200*
u dUh

ν ν
= > = >  

 برشي، رينولدز عدد *Re رينولدز، عدد Re رابطه، اين در
u* و برشي سرعت ν غليظ جريان کيسينماتي لزوجت 

  است.
 ي محدوده بايد رسوبات، بندي دانه کردن مشخص با -ب

 که باشد اي گونه به )gσ( هندسي استاندارد انحراف
 ١شدن سپري ي پديده از تا باشد يکنواخت تقريباً بندي دانه

( gσ مقدار است بهتر بنابراين ؛شود جلوگيري نيز
16

84
d

d( 

 و پارکر و ۱۹۷۶ ميير، و (ليتل دشو بانتخا ۳۵/۱ از کمتر
 به مربوط ،d16 و d84 رابطه، اين در ).۱۹۹۰ سوترلند،

 نمونه %۱۶ و %۸۴ ترتيب، به که هستند رسوباتي ي اندازه
  هستند. ريزتر آن از
 جريان هاي آزمايش در پايين بسيار هاي سرعت به توجه با

 جريان بررسي و بستر هاي فرم تشکيل اهميت و غليظ
 برابر )d50( ميانگين قطر با يذرات از شرايط، اين در يظغل

 کيلوگرم ۱۰۷۰ برابر )sρ( مخصوص چگالي ميکرومتر، ۴۵۰
 استفاده ۴/۱ برابر )gσ( استاندارد انحراف و مترمکعب بر
 د.ش
  

  آزمايش انجام مراحل
 آزمايشگاهي مدل يک از غليظ جريان سازي شبيه براي

 ٧٠ ارتفاع ،٧٨٠ طول به دار شيب بستر با فلوم يک شامل
 تجهيزات ،٢ شکل .شد استفاده متر سانتي ٣٥ عرض و

 هيدروليک ييها پژوهش آزمايشگاه به متعلق آزمايشگاهي
 اهواز چمران شهيد دانشگاه آب علوم مهندسي دانشکده

 دارد. قرار %٨٦/٣ تا -١ ي محدوده در فلوم شيب است.
متر  ٥/٤براي ايجاد بستر متحرک، فضاي مناسب به طول 

 ٨متري آن، به ارتفاع  ٥/٥از فاصله يک متري دريچه تا 
متر براي قرارگيري مواد بستر تعبيه شد. ابتداي هر  سانتي

آزمايش، مواد بستر در فضاي تعبيه شده جانمايي و سطح 
شد. سپس به کمک شير انتهاي   بستر کامال تسطيح مي

طور   فلوم، کل مخزن تا رقوم ثابتي از آب زالل پر و به
زمان نيز مخزن اختالط براي تهية نمونة جريان غليظ  هم

 سپسنمکي با غلظت مشخص در هر آزمايش آماده شد. 
سطح آب زالل و جريان غليظ براي جلوگيري از تالطم 

يك  از استفاده و با هجريان ورودي در يک ارتفاع قرار گرفت
                                                
1- Armoring 
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به  ورودي جريان ميزان الكترومغناطيس سنج دبي و شير
هاي سرعت در چهار  پروفيل شد.  کنترل مي فلوم ندرو

متري از دريچه) با کمک  ٥/٤و  ٥/٣، ٥/٢، ٥/١مقطع (
به روش اکوستيک  Dop2000سنج  دستگاه سرعت

دقيقه از  ١٠طور متوسط، با گذشت  به. گيري شدند اندازه
گيري سرعت از بدنة جريان غليظ  شروع آزمايش، نمونه
اصلي   آزمايش ٣٦مايش شامل آز ٤٨انجام شد. در مجموع 

پذير با متغيرهاي دبي  در شرايط بستر متحرک و فرسايش
، ٥/١، ٠ليتر بر ثانيه)، شيب کانال ( ٢و  ٥/١، ١جريان (

%) و ٢٥و  ٢٠، ١٥%) و غلظت حجمي رسوبات (٥/٣و  ٥/٢

شاهد در شرايط بستر صلب براي دبي جريان   آزمايش ١٢
، محدودة اعداد ١جدول  ليتر بر ثانيه) انجام و در ٥/١(

جريان غليظ در  )Re(و رينولدز  )Frd(دنسيمتريک فرود 
  ها ارائه شده است. آزمايش

  

  غليظمحدوده فرود دنسيمتريک و رينولدز جريان  -١جدول 
Frd  Re  

  حداقل  حداکثر  حداقل  حداکثر 
١٢/١  ۵۷/۰  ٢٨٦٠  ٥٧١٠  

  

  

  
  غليظ جريان هاي آزمايش يبرا استفاده مورد فيزيکي مدل شماتيک طرح - ٢ شکل

 
 جريان غلظت تغييرات ازاي به سرعت بدنه پروفيل در ماکزيمم سرعت افزايش درصد -٢ جدول

 فلوم شيب
)%(  

  متحرک بستر شرايط  ثابت بستر شرايط
 بر گرم ۲۰ به ۱۵ غلظت از

  ليتر
 بر گرم ۲۵ به ۲۰ غلظت از

  ليتر
 بر گرم ۲۰ به ۱۵ غلظت از

  ليتر
 بر گرم ۲۵ به ۲۰ غلظت از

  ليتر
  ١٢  ١٥ ٢٤ ٢٥  صفر
١٠  ٩ ٢٠ ١٨  ٥/١  
٢٨  ١٥ ١٢ ١٥  ٥/٢*  
٣٠  *٢٢ ١٠ ١٢  ٥/٣*  

 د). -٤ و ج -٤ (شکل است شده حذف هابستر فرم زبري اثر و اند شده شسته بسترها فرم *
  

  نتايج و بحث
هاي سرعت بدنه در دو حالت بستر  تحليل پروفيل
  صلب و متحرک

هاي سرعت، اين مسأله داراي  در تجزيه و تحليل پروفيل
اهميت که مقاومت در برابر جريان در يک بستر متحرک 
شامل دو بخش است: بخش اول زبري ناشي از اندازة 

هاي  ي وجود شکل واسطه و بخش دوم زبري به  ١ذرات
                                                
1- Skin roughness 

) و اين مسأله در ١٣٧٨است (شفاعي بجستان،  ٢بستر
کند و سبب تغيير در  مي شرايط بستر متحرک بروز

  شود. هاي آن مي سرعت جريان و مشخصه هاي پروفيل
ز، اثر تغيير پارامترهاي غلظت  -٣الف تا  -٣هاي  شکل

 جريان و شيب بستر را بر پروفيل سرعت بدنه در دو
دهد. طبق نتايج، با  شرايط صلب و متحرک نشان مي

ر هردليل افزايش مومنتم جريان د افزايش غلظت جريان به

                                                
2- Form roughness 
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 .يافت افزايش نيز جريان سرعت ،تيوضع دو
 تغييرات ازاي به سرعت افزايش درصد اين حاليکه، در

 ؛بود کمتر %٥٠ حدود متحرک بستر شرايط در غلظت
 هاي (شکل باشد شده تشکيل بستر فرم که زماني تا البته
 ذرات مقاومتي اثر دليل به مسأله اين که چ) - ٣ تا الف -٣

 است. جريان مقابل در بستر فرم بريز خصوص به و بستر
 نشان ٢ جدول در غلظت تغيير با سرعت افزايش درصد

 که %٥/٣ و ٥/٢ هاي شيب در دقيقاً که است شده داده
 و اند شده شسته بستر برشي تنش افزايش با بستر هاي فرم

 روند د)، -٤ و ج - ٤ (شکل شده حذف بستر فرم زبري
  است. کرده پيدا افزايشي

 سرعت مقادير ها، آزمايش تمامي در ،٣ جدول به توجه با
 کاهش مشخص طور به تحرک،م بستر شرايط در ماکزيمم

 يافت افزايش شيب، افزايش با کاهش اين درصد ،عموماً و
  ).ز - ٣ و د - ٣ چ، -٣ با پ -٣ هاي (شکل

  
درصد کاهش سرعت ماکزيمم در شرايط بستر  - ٣جدول 

 متحرک نسبت به شرايط بستر ثابت
 شيب                 
  % ٥/٣  % ٥/٢  % ٥/١  ٠  غلظت       

  ٣٠  ٢٨  ٢٤  ٢٢  گرم برليتر ١٥
  *١٧  ٢٥  ٢٦  ٢٥  گرم بر ليتر ٢٠
  *١٥  *١٢  ٣٢  ٣٠  گرم بر ليتر ٢٥

 - ٤اند و اثر زبري فرم بستر حذف شده است (شکل  فرم بسترها شسته شده *
  .د) -٤ج و 

  

  

  

  پ        ب        الف
  

  
  چ        ج        ت

 صلب و متحرکبستر هاي سرعت بدنه جريان غليظ در شرايط  روفيلپ - ٣شکل 
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  د        خ        ح

 
 ز        ر        ذ

  -٣ شکلادامه 
 

 
 

 
گرم بر ليتر؛  ١٥ليتر بر ثانيه، شيب صفر و غلظت  ٥/١گرم بر ليتر؛ ب) دبي  ٢٠% و غلظت  ٥/١ليتر بر ثانيه، شيب  ٥/١الف) دبي  - ٤شکل 
  ليتر بر گرم ٢٥ غلظت و %٥/٣ شيب ثانيه، بر ليتر ٥/١ دبي )دو  ليتر بر گرم ٢٠ غلظت و %٥/٢ شيب ثانيه، بر ليتر ٥/١ دبي )ج
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 در بدنه سرعت بعد بدون هاي پروفيل تحليل
 متحرک و صلب تيوضع

ر يج حاصل از پژوهش حاضر با سايسه نتايبه منظور مقا
 سرعت پارامترهاي کمک بهانجام شده،  يها پژوهش
 بدنه سرعت هاي پروفيل ،)h( آن نظير تفاعار و )U( متوسط
 در نتايج ترتيب، بدين د.ش بعد بي آزمايش هر در جريان
 است: شده ارائه زير هاي بخش
 بستر حالت دو در بعد بدون هاي پروفيل مقايسه -الف
  متحرک و صلب

 ها آزمايش تمامي در د، -٥ تا الف -٥ هاي شکل به توجه با
 جريان و زالل آب بين (مرز z/h بعد بدون نسبت ماکزيمم

 شرايط به نسبت بيشتري مقدار صلب تيوضع در غليظ)

 z/h~2 صلب شرايط در متوسط طور به .دارد متحرک بستر
 کاهش اين .است z/h~1.5 حدود متحرک تيوضع در و

 است جريان بدنه متوسط سرعت کاهش ي نتيجه در ،۲۵%
 قرار باالتري ارتفاع در آن نظير رقوم شود مي سبب که

 آنها در بستر فرم که هايي آزمايش در نسبت اين گيرد.
 نيا .ت) -۵ (شکل داشت بيشتري مقدار است، نشده ديده
 نتايج با که دهد مي نشان را بستر هاي فرم بيشتر تأثير

 دارد. همخواني نيز )a۲۰۱۰( همکاران و سکوييروس
 بستر تيوضع در نيز ،u/U ماکزيمم مقدار همچنين
 سرعت کاهش بر يتأييد که ،داشت کمتري رمقدا متحرک

  است. متحرک بستر تيوضع در جريان بدنه

  

  
  پ        ب        الف

  

  
  د        ج        ت
  متحرک و صلب بستر تيوضع دو در غليظ جريان بدنه سرعت بعد بدون هاي پروفيل - ٥ شکل

  
 بعد بدون هاي پروفيل بر بستر فرم تشکيل تحليل
  بدنه سرعت
 )a۲۰۱۰( همکاران و سکوييروس شپژوه نتايج براساس
 جريان و زيربحراني جريان در بدنه سرعت بعد بي پروفيل
 فرم تشکيل و کنند مي تبعيت مشخصي روند از بحراني فوق
 که يا گونه به ؛است تأثيرگذار ها پروفيل اين روند بر بستر

 ناچيزي تأثير بستر فرم تشکيل ،زيربحراني جريان در
 کاهش سبب بحراني، فوق تيوضع در ولي ؛است داشته
 است. شده u/U ماکزيمم محل رقوم افزايش و z/h نسبت

 اين نتايج با خوبي يهمخوان نيز حاضر پژوهش هاي داده
 (به دادند نشان بحراني فوق تيوضع در خصوص به قيحقت

 بحراني به نزديک ي محدوده در ها آزمايش اکثر اينکه علت
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 رسوبات ي اندازه و سجن ،z/h نسبت در تفاوت علت و )بود
 متوسط قطر و ۵۳/۱ مخصوص (چگالي آن استفاده مورد

 مؤثر بسترها  فرم نوع و تشکيل در که ميکرومتر) ۱۴۴۷
 ارتفاع و سرعت تغييرات ميزان بر مستقيم تأثير و بوده

 فرم تشکيل حاضر، پژوهش در دارد. جريان بدنه متوسط
 حدود افزايش و z/h نسبت %۴۰ حدود کاهش سبب بستر
  ).۶ (شکل است شده u/U نسبت ماکزيمم محل رقوم ۱۵%

  

 
  )٢٠١٠ aهاي بدون بعد سرعت پژوهش حاضر با پژوهش سکوييروس و همکاران ( مقايسه پروفيل - ٦شکل 

  
  گيري تيجهن

در اين پژوهش، نشان داده شد که بستر متحرک و به 
خصوص تشکيل فرم بستر، با افزايش زبري و نيروي مقاوم 

جريان باعث کاهش سرعت بدنه جريان غليظ تا  بستر
% و کاهش روند افزايش سرعت به ازاي افزايش ۳۰حدود 

% شد. همچنين، در مقايسة ۵۰غلظت جريان تا حدود 
هاي بدون بعد سرعت جريان در دو وضعيت بستر  پروفيل

% مقادير نسبي ۲۵ثابت و متحرک، مشخص شد حدود 
)z/h کاهش سرعت  يلدل به) در وضعيت بستر متحرک

ه و اين مقدار در بدنه و افزايش ارتفاع نظير آن کاهش يافت
% هم ۴۰فرم بستر تشکيل شده باشد، به  ليشرايط تشک

خواهد رسيد؛ بنابراين مطالعه جريان غليظ در وضعيت 
تواند دقت نتايج را  طور قابل توجهي مي بستر متحرک به

خوبي با بهبود بخشد. همچنين نتايج آزمايشگاهي تطابق 
) داشته a۲۰۱۰نتايج آزمايشگاهي سکوييروس و همکاران (

  است.
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