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  مقدمه
امروزه با توجه به بحران کمبود آب در کشور، مديريت 

صحيح در بهره
بسيار ضروري است. مخازن سدها، از جمله مهم

آب شيرين هستند. در 
مخازن، ظرفيت آنها در مهار و نگهداري آب، کاهش 
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مقدمه
امروزه با توجه به بحران کمبود آب در کشور، مديريت 

صحيح در بهره
بسيار ضروري است. مخازن سدها، از جمله مهم

آب شيرين هستند. در 
مخازن، ظرفيت آنها در مهار و نگهداري آب، کاهش 

مي
رسوبات است. 

سد
دليل اثر اختالف چگالي دو سيال بر رو به

کنون مطالعات بسياري دربارة شناخت پديدهتا
غليظ انجام

مقابل
ارتفاع مانع دو برابر ارتفاع بدنه

جر
مطالعاتي دربارة تأثير شکل مانع بر روي کنترل جريان 

غليظ انجام داد. او در آزمايش
نيم

نتيجه رسيد که شکل مانع تأثير معني
جريان غليظ نخواهد داشت. موريس

مطالع
گو

مطالعا
مي

فاصله
)۲۰۰۷

غليظ
ــب



 ٦٧                                                                                                         ١٣٩٩ بهار/ ٣٦/ پياپي ١/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

با سه ارتفاع  ياو استوانه يمخروط يهاياز زبر ،هدف نيا
) اثر ۲۰۱۷( و همکاران پرياصغريمختلف استفاده شد. 
دو نوع  يبرا ظيغل انيکنترل جر يارتفاع تک مانع را بر رو

 قرارمورد مطالعه  يبحران و فوق يبحرانريز ظيغل انيجر
اي را براي ميزان کنترل جريان غليظ بر ه و رابطهداد

 اني) جر۲۰۱۵( لينو  هو. حسب ارتفاع مانع ارائه دادند
با  يگريد بدون پوشش و يکي ب،يرا در دو ش ظيغل

قرار  يمقاوم با ارتفاع بلند مورد بررس اهانياز گ يپوشش
دليل  و به اين نتيجه رسيدند که افت در انرژي به دادند

ي جريان غليظ در شيب  ورود سيال پيرامون به درون بدنه
. تندتر و بدون حضور پوشش گياهي اتفاق خواهد افتاد

) نشان داد ۱۹۷۰( النگ قاتيتحقطور که بيان شد،  همان
ي جريان  برابر ارتفاع بدنه ۲با ارتفاع  يدادن مانع که با قرار

توجه  ديد. اما باكرتوان آن را به طور کامل مهار يم ظيغل
به  يساخت مانع براي يعالوه بر مسائل اقتصادكه داشت 
 نيبا ا ياستفاده از مانع ظ،يي جريان غل برابر بدنه ۲ارتفاع 

که  شود ميراکد پشت آن  انيجر ليارتفاع منجر به تشک
ت از رسوبات به سم ياديدر صورت شکست مانع، حجم ز

ي راهکاري  ارائه بنابراين،سد حرکت خواهند کرد.  ي بدنه
 قيتحقبه منظور کاهش ارتفاع مانع ضروري است. هدف از 

و با  شترياز موانع با تعداد ب حاضر، بررسي اثر استفاده
  روي کنترل پيشاني جريان غليظ است.ارتفاع کمتر 

  
  ها د و روشموا

ي  ها در آزمايشگاه تحقيقاتي هيدروليک دانشکدهآزمايش
مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز، در فلومي 

تا  - ۱ ريمتغ بيمتر با ش سانتي ۷۰و ارتفاع  ۷۸۰به طول 
 ي کشويي هچيدر کيفلوم توسط انجام شد.  درصد ۸۶/۳

سمت راست اين دريچه با آب  .شدمي ميبه دو قسمت تقس
ي موجود در  سطح آب زالل توسط دريچه شد.زالل پر مي

شد. در سمت چپ دريچه، انتهاي فلوم ثابت نگه داشته مي
 نيا شد.عنوان سيال غليظ وارد مي محلول آب و نمک به

با را  محلول آب و نمکباز و  باال، سرعت باقادر بود  چهيدر
مخزن  کي يفلوم دارا .دكن زاللوارد آب دبي مشخص 

تانک در باال براي ثابت  کيو  تريل ۱۰۰۰اختالط به حجم 
 نيهر کدام از اداشتن هد محلول آب و نمک بود.   نگه

 محلول آب و نمک ،بتداا بودند.مجهز به همزن  ،هامخزن
به  ،و سپستهيه نظر  مورد غلظت اب ينييدر مخزن پا

. مخزن شدمي به مخزن باال پمپ يپمپ کوچک ي هليوس

شد، خود به دو قسمت  هيفلوم تعب يدر باالكه دوم 
آب به قسمت  با پرشدن قسمت اول،شد. مي کيتفک

 تراز شهيهمشد تا باعث ميکار  نيا وشده  زيمجاور سرر
با  ).۲شکل ( شودداشته   ثابت نگه محلول آب و نمک

به  محلول آب و نمکتانک باال،  يخروج ريبازکردن ش
شد. يمنتقل م چهيفلوم در باالدست در يقسمت ابتدا

آن از آب  صيو تشخ ظيغل انيحرکت جر يمشاهده يبرا
در مخزن اختالط، پرمنگنات  محلول آب و نمکزالل، به 

محلول آب و شدن آب ساکن و   سطح اضافه شد. پس از هم
باز شده و  چهيدر چه،يدست در نييدر باالدست و پا نمک
دليل اختالف چگالي با سيال پيرامون  به ظيغل انيجر

 پيشانيبرداشت غلظت  برايکرد. يمشروع به حرکت 
در . دش) استفاده ۳ (شکل فونياز س)  ( ظيغل انيجر

هاي اين وسيله، يک شيلنگ و در  انتهاي هر کدام از لوله
سي قرار سي  ۱۵۰انتهاي هر شيلنگ، يک سرنگ با حجم 

برداري انجام  داده شد تا با ايجاد مکش از پيشاني نمونه
 پيشانياز  يريگنمونه فونيس نيبا استفاده از اشود. 
 از کف انجام يمتر يليم ۶۶ و ۳۴ در فواصل ظيغل انيجر

عنوان غلظت متوسط  و متوسط غلظت در اين دو نقطه به
  شد. پيشاني در نظر گرفته
آمده با  دست هب يهانمونه  زانيمبراي تعيين غلظت، 
و با استفاده از  يريگسنج اندازهاستفاده از دستگاه 

  شد.  نييتع دو نقطهغلظت در  زانيم )،۱( ي هدلمعا

)١(    
  

 
بر حسب  يکيدروليه تيهدا، ه معادل نيدر ا
کردن  ، از کاليبره۱ي  معادله متر است. بر سانتي کروموسيم

هاي مشخص از محلول غلظت گيري سنج با اندازه
هاي مورد دست آمد. مانع آزمايشگاه به آب و نمک در

گالس ساخته شده و در فواصل  استفاده از جنس پلکسي
صورت  به ي کشويي دريچه ياز ابتدا يمتر ۳و  ۵/۲، ۲

نسبت  ۳). ارتفاع موانع با ۴ (شکل شدند  قرار داده يمتوال
 هايحالت يبرا ظيي جريان غل از متوسط ارتفاع بدنه

 ۵/۰، ۷۵/۰، ۱صورت  و به (بدون وجود سري موانع) شاهد
ارتفاع مانع و ،  که      ( در نظر گرفته شد  =

 يهانمونه يبرا ظيي جريان غل ارتفاع بدنه متوسط، 
ي برا ظيي جريان غل شاهد است). متوسط ارتفاع بدنه

تعيين شد. بدين صورت که متر  سانتي ۵شاهد برابر  حاالت
پروفيل سرعت  DOP2000با استفاده از دستگاه در ابتدا 
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ي  در حاالت شاهد برداشت شد. سپس با استفاده از معادله
) ارتفاع بدنه در هر کدام از حاالت شاهد محاسبه شده ۲(

ي جريان غليظ  عنوان متوسط ارتفاع بدنه و ميانگين آنها به
  ) مورد استفاده قرار گرفت.(

)٢(  
   

 
 

، ؛ غليظ جرياني  بدنه متوسط سرعت، در اين معادله: 
 z فاصله هر در بدنه سرعت، ؛ غليظ جريان ي هبدن ارتفاع
است.  ، ارتفاعي است که در آن  فلوم؛ و  كف از

پروفيل سرعت  ۱۵۰قادر به برداشت  DOP2000دستگاه 
بعدي در زمان انجام آزمايش  صورت يک در مقطع و به

 ۵ و ۷۵/۳، ۵/۲ارتفاع موانع مورد استفاده برابر است. 
 يارحالت از کارگذ سهمتر در نظر گرفته شد. در  سانتي

سه مانع  ،اندازه و در حالت چهارم کيها  موانع، ارتفاع آن
 انيمذکور در مقابل جر يهادازهان يبرا يصورت صعود به

 ۵۰ها از هم ثابت و برابر  مانع ي . فاصلهندشد يکارگذار
دبي  ،هامتر در نظر گرفته شد. در انجام آزمايش سانتي

 ،ني. همچنبودليتر بر ثانيه  ۱جريان غليظ ثابت و برابر 
 ياز نوع نمک قيتحق نيمورد استفاده در ا ظيغل انيجر
مورد استفاده  تريگرم در ل ۲۰ و۱۰که با غلظت ثابت است

درصد  ۵/۲و  ۵/۱صفر،  بيش ۳در  ها شيقرار گرفت. آزما
بدون در نظرگرفتن  شيآزما ۶ تعداد نيمچن. هندانجام شد

شاهد در نظر  شيعنوان آزما مذکور و به طيها در شرامانع
. انجام شد شيآزما يسر ۳۰، . در مجموعندگرفته شد

بحراني جريان غليظ از  حالت زيربحراني و فوقبراي تعيين 
 ) استفاده شد:۳ي ( عدد فرود دنسيمتريک مطابق معادله

)٣(                  

، ، عدد فرود دنسيمتريک و که در اين معادله 
 ي شيب کف بستر با امتداد افق است. براي زاويه
شده با  فيتعر يوهايدر متن، هر کدام از سنار يسينو ساده

 فيتعر ۱ مشخص و در جدول ياختصار مياستفاده از عال
در دو  ۹تا  ۱هاي الزم به ذکر است در آزمايش شدند.

گرم بر ليتر، ارتفاع هر سه مانع ثابت و  ۲۰و  ۱۰غلظت 
موانع  ۱۲تا  ۱۰هاي است؛ اما در آزمايش معادل مقدار 

ترتيب  به ۱و  ۷۵/۰، ۵/۰گانه به سه اندازه معادل  سه
اند. ) در مقابل جريان غليظ قرار گرفتهصعودي (
) و بدون W( عنوان شاهد به ۱۵تا  ۱۳هاي آزمايش

  کارگذاري موانع هستند.
 ي با فاصله يدر مقطع ،غلظت در باالدست موانع مقادير

در  ،دست موانع نييدر پا ومانع  نيباالدست اول يمتر ۵/۰
 ييمانع، جا نيدست آخر نييپا يمتر ۱ ي با فاصله يمقطع
 نيبا موانع از ب ظيغل انياز برخورد جر يناش يفتگکه آش

شد، يم ليصورت کامل تشک دوباره به انيرفته و جر
هر سرعت و ارتفاع پيشاني جريان غليظ در  برداشت شدند.

شده در  گيري نصب هاي اندازهنقطه با استفاده از برچسب
حرکت جريان غليظ تعيين برداري از  طول فلوم و فيلم

ها  شدند. بدين صورت که ارتفاع پيشاني از روي برچسب
شد و سرعت پيشاني از تقسيم مسافت طي مي خوانده

شده توسط پيشاني به زمان پيمودن آن مسافت (براي هر  
، ٥شد. در شکل متر از مسير حرکت)، تعيين مي ٥/٠

يظ و نمايي از فلوم مورد استفاده ضمن عبور جريان غل
  هاي موجود ارائه شده است.برچسب

  

  
  شماتيکي از فلوم و تجهيزات - ٢شکل 
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  کارگذاري سري موانع در فلوم

 گرم بر ليتر

عاليم
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کارگذاري سري موانع در فلوم

  شده

گرم بر ليتر ۱۰ب) غلظت 
 

 شيب (درصد)

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 
 

                                                  

کارگذاري سري موانع در فلوم
  

شده هاي نصب

 شده عاليم اختصاري سناريوهاي تعريف
ب) غلظت 

شيب (درصد)

 

                                

کارگذاري سري موانع در فلوم -٤شکل 

هاي نصببرچسبنمايي از حرکت جريان غليظ و 

عاليم اختصاري سناريوهاي تعريف

 
٥/٠ 

٧٥/٠ 

١ 

 حالت صعودي

 حالت شاهد

١٣٩٩                  

نمايي از حرکت جريان غليظ و 

عاليم اختصاري سناريوهاي تعريف

 

 

 

 

حالت صعودي

حالت شاهد

١٣٩٩ بهار/ ٣٦

  

نمايي از حرکت جريان غليظ و 

عاليم اختصاري سناريوهاي تعريف -١جدول 
 گرم بر ليتر

 عاليم

C2  ( . )   

C2  ( . )  .  

C2  ( . )  .  

C2  ( .  )   

C2  ( .  )   

C2  ( .  )   

C2  ( )   

C2  ( )  .  

C2  ( )  .  

C2  ( )   

C2  ( )  .  

C2  ( )  .  

C2   

C2  .  

C2  .  

٣٦/ پياپي ١/ شماره 

  گير سيفوني 

نمايي از حرکت جريان غليظ و  -٥ شکل

جدول 
گرم بر ليتر ۲۰

 شيب (درصد)

)  
  
  

)  
 )  . 
 )  . 
  
  
  
  
 

 

/ شماره ١٤ايران/ جلد 

گير سيفوني  نمونه
  

شکل

۲۰الف) غلظت 
 

شيب (درصد)
٠ 

٥/١ 

٥/٢ 

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 

٠ 

٥/١ 

٥/٢ 
 

ايران/ جلد  آب

نمونه -٣شکل
  

الف) غلظت 
 
٥/٠ 

٧٥/٠ 

١ 

 حالت صعودي

 حالت شاهد

آب پژوهش مجله

شکل

  

٥

٧٥

١

حالت صعودي

حالت شاهد

مجله

  

 



   هاي متوالي روي کنترل پيشاني جريان غليظ در مخازن سد مانعبررسي آزمايشگاهي اثر                                                                      ٧٠

  :محاسبه شد ريصورت ز به ظيغل انيجر ي پيشانيدب مقدار
)٤(       

، عرض کف ) و ، دبي پيشاني جريان غليظ ( که 
درصد  زانيممتر است. براي تعيين  ٣٥/٠فلوم و برابر 

استفاده  ريز ي همعادلاز  ظيغل انيجر ي پيشانيکاهش دب
  شد:

)٥(          

 انيجرپيشاني  يدرصد کاهش دب،  ه معادل نيکه در ا
 در ظيغل انيجر پيشاني يترتيب دب به،   و     و ظيغل

  د. هستن ها و بر حسب قبل و بعد از مانع
  

  نتايج و بحث
 يبررس ق،يهدف از انجام تحقطور که بيان شد،  همان

 دبي کنترل يبر رو يمتوال يها عملکرد استفاده از مانع
در اين قسمت، ابتدا تغييرات  .است ظيغل انيجر پيشاني

سرعت پيشاني در طول مسير حرکت جريان غليظ و 
سپس، نتايج حاصل از تأثير موانع متوالي روي کنترل 

ي اعداد فرود  جريان غليظ ارائه شده است. محدوده
  صورت  ها بهدنسيمتريک در آزمايش

ان در ها جريي آزمايش رو، در کليه از اينبرآورد شد و 
  حالت زيربحراني قرار داشت.

  بررسي تغييرات سرعت
هاي نتايج حاصل از سرعت پيشاني جريان غليظ در شکل

ها ديده  طور که در شکل است. همان شده ارائه ٩تا  ٦
ها و هر دو  ي شيبشود، پيشاني جريان غليظ در همه مي

ليتر، تا قبل از رسيدن به موانع گرم بر  ٢٠و  ١٠غلظت 
تقريباً داراي سرعت يکساني بوده است. با برخورد پيشاني 
جريان به اولين مانع، سرعت پيشاني کاهش چشمگيري 
داشته است که اين روند کاهشي تا بعد از عبور از آخرين 

هاي صفر درصد، بعد از عبور  مانع ادامه دارد. در شيب
رعت در طول عبور از موانع، پيشاني از موانع و کاهش س
ي مسير تا انتهاي فلوم را با پيشاني جريان باقيمانده

درصد،  ٥/١کند. در شيب سرعت تقريباً ثابت حرکت مي
دليل شيب فلوم که  بعد از عبور پيشاني از آخرين مانع، به

عاملي مثبت براي افزايش سرعت پيشاني است، سرعت 
درصد  ٥/٢در شيب  پيشاني روند صعودي دارد. اين عامل

ها با  تر است. دليل افزايش سرعت بعد از مانعمحسوس
ي وزن جريان غليظ در  افزايش شيب فلوم، افزايش مؤلفه

ها، درصد کاهش جهت حرکت است. با افزايش ارتفاع مانع
سرعت پيشاني جريان غليظ بيشتر و افزايش شيب موجب 

  ه است. تر شدهاي ماليمشدن اين درصد نسبت به شيب کم
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   =  ٧٥/٠هاي  تغييرات سرعت پيشاني در طول فلوم در کارگذاري مانع - ٧شکل 

  

  
    = ١هاي  تغييرات سرعت پيشاني در طول فلوم در کارگذاري مانع -٨شکل 

  

   
  ( ) هاي   تغييرات سرعت پيشاني در طول فلوم در کارگذاري مانع - ٩شکل 
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   هاي متوالي روي کنترل پيشاني جريان غليظ در مخازن سد

با افزايش شيب، درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ 
يابد. دليل اين پديده را 
توان اين گونه توجيه كرد که با افزايش شيب، سرعت 
يابد و در نتيجه، بعد از برخورد 
ها عبور کرده و مقدار کمتري 
شود. بيشترين درصد کنترل 
گرم بر ليتر مربوط به 
درصد و کمترين درصد 
گرم بر ليتر 
درصد 

پيرامون به درون آن شده که اين امر منجر به کاهش 
شود؛ در نتيجه، 
يابد. الزم به ذکر است 
در طبيعت جريان غليظي که منجر به کاهش حجم مفيد 
صورت رسوبي است. حضور موانع 
بر تأثيرهاي ذکر شده روي پيشاني، با کاهش سرعت 
شدن 
شود که اين امر نيز بر کاهش غلظت و سرعت 
رود 
ميزان کنترل جريان غليظ رسوبي با حضور موانع به مراتب 

کنترل دبي 
 يبرا

هاي متوالي روي کنترل پيشاني جريان غليظ در مخازن سد

با افزايش شيب، درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ 
يابد. دليل اين پديده را 
توان اين گونه توجيه كرد که با افزايش شيب، سرعت 
يابد و در نتيجه، بعد از برخورد 
ها عبور کرده و مقدار کمتري 
شود. بيشترين درصد کنترل 
گرم بر ليتر مربوط به 
درصد و کمترين درصد 

گرم بر ليتر  ٢٠
درصد  ٣١و  

  

پيرامون به درون آن شده که اين امر منجر به کاهش 
شود؛ در نتيجه، 
يابد. الزم به ذکر است 
در طبيعت جريان غليظي که منجر به کاهش حجم مفيد 
صورت رسوبي است. حضور موانع 
بر تأثيرهاي ذکر شده روي پيشاني، با کاهش سرعت 

شدن   نشينپيشاني جريان غليظ رسوبي منجر به ته
شود که اين امر نيز بر کاهش غلظت و سرعت 

رود رو، انتظار مي
ميزان کنترل جريان غليظ رسوبي با حضور موانع به مراتب 

کنترل دبي  
برا .گرفت قرار

هاي متوالي روي کنترل پيشاني جريان غليظ در مخازن سد

با افزايش شيب، درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ 
يابد. دليل اين پديده را 
توان اين گونه توجيه كرد که با افزايش شيب، سرعت 
يابد و در نتيجه، بعد از برخورد 
ها عبور کرده و مقدار کمتري 
شود. بيشترين درصد کنترل 

گرم بر ليتر مربوط به  ٢٠
درصد و کمترين درصد  ٨٧

٢٠و  ١٠کنترل دبي پيشاني در هر دو غلظت 
 ٢٥ترتيب برابر 

پيرامون به درون آن شده که اين امر منجر به کاهش 
شود؛ در نتيجه، غلظت و در نتيجه کاهش سرعت آن مي

يابد. الزم به ذکر است دبي عبوري جريان غليظ کاهش مي
در طبيعت جريان غليظي که منجر به کاهش حجم مفيد 
صورت رسوبي است. حضور موانع 
بر تأثيرهاي ذکر شده روي پيشاني، با کاهش سرعت 

پيشاني جريان غليظ رسوبي منجر به ته
شود که اين امر نيز بر کاهش غلظت و سرعت 

رو، انتظار مي پيشاني تأثير بسزايي خواهد داشت. از اين
ميزان کنترل جريان غليظ رسوبي با حضور موانع به مراتب 

  ز کنترل جريان غليظ نمکي باشد.

 بر متوالي 
قرار بررسي 

هاي متوالي روي کنترل پيشاني جريان غليظ در مخازن سد

با افزايش شيب، درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ 
يابد. دليل اين پديده را ميها، کاهش 

توان اين گونه توجيه كرد که با افزايش شيب، سرعت 
يابد و در نتيجه، بعد از برخورد  پيشاني جريان افزايش مي

ها عبور کرده و مقدار کمتري ها، جريان از روي مانع
شود. بيشترين درصد کنترل از جريان برگشت داده مي
٢٠و  ١٠ دبي پيشاني در دو غلظت
٨٧و  ٨٤ترتيب برابر 

کنترل دبي پيشاني در هر دو غلظت 
ترتيب برابر  و به 

پيرامون به درون آن شده که اين امر منجر به کاهش 
غلظت و در نتيجه کاهش سرعت آن مي

دبي عبوري جريان غليظ کاهش مي
در طبيعت جريان غليظي که منجر به کاهش حجم مفيد 

صورت رسوبي است. حضور موانع  شود، به
بر تأثيرهاي ذکر شده روي پيشاني، با کاهش سرعت 

پيشاني جريان غليظ رسوبي منجر به ته
شود که اين امر نيز بر کاهش غلظت و سرعت 

پيشاني تأثير بسزايي خواهد داشت. از اين
ميزان کنترل جريان غليظ رسوبي با حضور موانع به مراتب 

ز کنترل جريان غليظ نمکي باشد.

 هاي مانع اثر
 مورد نمکي

هاي متوالي روي کنترل پيشاني جريان غليظ در مخازن سد

با افزايش شيب، درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ 
ها، کاهش در تمامي آزمايش

توان اين گونه توجيه كرد که با افزايش شيب، سرعت 
پيشاني جريان افزايش مي

ها، جريان از روي مانع
از جريان برگشت داده مي
دبي پيشاني در دو غلظت

ترتيب برابر  و به
کنترل دبي پيشاني در هر دو غلظت 

 ( . )  .  

  غليظ با موانع

پيرامون به درون آن شده که اين امر منجر به کاهش 
غلظت و در نتيجه کاهش سرعت آن مي

دبي عبوري جريان غليظ کاهش مي
در طبيعت جريان غليظي که منجر به کاهش حجم مفيد 

شود، بهمخزن سد مي
بر تأثيرهاي ذکر شده روي پيشاني، با کاهش سرعت 

پيشاني جريان غليظ رسوبي منجر به ته
شود که اين امر نيز بر کاهش غلظت و سرعت  رسوبات مي

پيشاني تأثير بسزايي خواهد داشت. از اين
ميزان کنترل جريان غليظ رسوبي با حضور موانع به مراتب 

ز کنترل جريان غليظ نمکي باشد.

  گيري 
اثر حاضر، 
نمکي غليظ پيشاني جريان

هاي متوالي روي کنترل پيشاني جريان غليظ در مخازن سد مانع

با افزايش شيب، درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ 
در تمامي آزمايش

توان اين گونه توجيه كرد که با افزايش شيب، سرعت مي
پيشاني جريان افزايش مي

ها، جريان از روي مانع با مانع
از جريان برگشت داده مي
دبي پيشاني در دو غلظت

 ( ) و به  
کنترل دبي پيشاني در هر دو غلظت 

 مربوط به 
  است.

غليظ با موانع نجريا پيشاني

پيرامون به درون آن شده که اين امر منجر به کاهش 
غلظت و در نتيجه کاهش سرعت آن مي

دبي عبوري جريان غليظ کاهش مي
در طبيعت جريان غليظي که منجر به کاهش حجم مفيد 

مخزن سد مي
بر تأثيرهاي ذکر شده روي پيشاني، با کاهش سرعت  عالوه

پيشاني جريان غليظ رسوبي منجر به ته
رسوبات مي

پيشاني تأثير بسزايي خواهد داشت. از اين
ميزان کنترل جريان غليظ رسوبي با حضور موانع به مراتب 

ز کنترل جريان غليظ نمکي باشد.بيشتر ا
  

گيري نتيجه
 تحقيق در

پيشاني جريان

مانعبررسي آزمايشگاهي اثر 

در اين تحقيق، کنترل يا کاهش دبي پيشاني جريان غليظ 
هاي متوالي بررسي شد. در 
ي برخورد و عبور جريان غليظ از روي 
سري موانع نشان داده شده است. مقدار دبي پيشاني 
) براي هر يک از 
سناريوهاي تعريف شده در قبل و بعد از موانع تعيين شد. 
) محاسبه و 
مقادير درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ براي 
ارائه 
توان دريافت که 

با افزايش شيب، درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ 
در تمامي آزمايش

مي
پيشاني جريان افزايش مي

با مانع
از جريان برگشت داده مي
(دبي پيشاني در دو غلظت

کنترل دبي پيشاني در هر دو غلظت 
مربوط به 

است.
  

پيشاني برخورد
  

 ي
درصد 
٤٤ 
درصد 
، درصد تغييرات متوسط ميزان 
هاي مورد نظر 
نسبت به ساير حاالت ارائه شده است. اين 
دهد که متوسط ميزان کنترل دبي 
٧٢  
درصد کمتر 
درصد کمتر است. با توجه 
شود که پارامترهاي غلظت و 
سرعت پيشاني، دو رکن اساسي در تعيين مقدار دبي 
پيشاني جريان غليظ هستند. عبور پيشاني از روي موانع 
چه بيشتر سيال 

پيرامون به درون آن شده که اين امر منجر به کاهش 
غلظت و در نتيجه کاهش سرعت آن مي

دبي عبوري جريان غليظ کاهش مي
در طبيعت جريان غليظي که منجر به کاهش حجم مفيد 

مخزن سد مي
عالوه

پيشاني جريان غليظ رسوبي منجر به ته
رسوبات مي

پيشاني تأثير بسزايي خواهد داشت. از اين
ميزان کنترل جريان غليظ رسوبي با حضور موانع به مراتب 

بيشتر ا
  

نتيجه
در

پيشاني جريان

بررسي آزمايشگاهي اثر 

در اين تحقيق، کنترل يا کاهش دبي پيشاني جريان غليظ 
هاي متوالي بررسي شد. در 
ي برخورد و عبور جريان غليظ از روي 
سري موانع نشان داده شده است. مقدار دبي پيشاني 
) براي هر يک از 
سناريوهاي تعريف شده در قبل و بعد از موانع تعيين شد. 
) محاسبه و 
مقادير درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ براي 

ارائه  ٢سناريوهاي مورد نظر در تحقيق حاضر در جدول 
توان دريافت که 

برخورد از نمايي 

يدرصد کنترل دب
درصد  ٥/٢و 
٤٤، ٥٢، ٧٤
درصد  ٤٨و 

، درصد تغييرات متوسط ميزان 
هاي مورد نظر 
نسبت به ساير حاالت ارائه شده است. اين 
دهد که متوسط ميزان کنترل دبي 

٧٢، به ميزان 
درصد کمتر 
درصد کمتر است. با توجه 
شود که پارامترهاي غلظت و 
سرعت پيشاني، دو رکن اساسي در تعيين مقدار دبي 
پيشاني جريان غليظ هستند. عبور پيشاني از روي موانع 
چه بيشتر سيال 

بررسي آزمايشگاهي اثر                                         

  کنترل دبي پيشاني جريان غليظ
در اين تحقيق، کنترل يا کاهش دبي پيشاني جريان غليظ 
هاي متوالي بررسي شد. در 
ي برخورد و عبور جريان غليظ از روي 
سري موانع نشان داده شده است. مقدار دبي پيشاني 

) براي هر يک از ٤ي (
سناريوهاي تعريف شده در قبل و بعد از موانع تعيين شد. 

) محاسبه و ٥ي ( ل جريان غليظ از معادله
مقادير درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ براي 

سناريوهاي مورد نظر در تحقيق حاضر در جدول 
توان دريافت که مي ٢شده است. با توجه به نتايج جدول 

 -١٠ شکل

درصد کنترل دب ،يصعود
و  ٥/١، ٠ 

٧٤ برابر باگرم بر ليتر 
و  ٥٨، ٧٨

، درصد تغييرات متوسط ميزان 
هاي مورد نظر ها و غلظت

نسبت به ساير حاالت ارائه شده است. اين 
دهد که متوسط ميزان کنترل دبي 

، به ميزان ( . ) نسبت به 
درصد کمتر  ٢، به ميزان 

درصد کمتر است. با توجه 
شود که پارامترهاي غلظت و 
سرعت پيشاني، دو رکن اساسي در تعيين مقدار دبي 
پيشاني جريان غليظ هستند. عبور پيشاني از روي موانع 

چه بيشتر سيال شدن آن و دخول هر 

                                        

کنترل دبي پيشاني جريان غليظ
در اين تحقيق، کنترل يا کاهش دبي پيشاني جريان غليظ 

هاي متوالي بررسي شد. در ي کارگذاري مانع
ي برخورد و عبور جريان غليظ از روي 
سري موانع نشان داده شده است. مقدار دبي پيشاني 

ي ( جريان غليظ با استفاده از معادله
سناريوهاي تعريف شده در قبل و بعد از موانع تعيين شد. 

ل جريان غليظ از معادله
مقادير درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ براي 

سناريوهاي مورد نظر در تحقيق حاضر در جدول 
شده است. با توجه به نتايج جدول 

صعود يهادر صورت استفاده از مانع
 يهابيدر ش
گرم بر ليتر  ١٠

٧٨گرم بر ليتر 
، درصد تغييرات متوسط ميزان ٣در جدول 

ها و غلظتکنترل دبي پيشاني براي شيب
نسبت به ساير حاالت ارائه شده است. اين 
دهد که متوسط ميزان کنترل دبي 

(نسبت به   ، به ميزان (  . ) 
درصد کمتر است. با توجه  ١٨، به ميزان 
شود که پارامترهاي غلظت و ) مشاهده مي

سرعت پيشاني، دو رکن اساسي در تعيين مقدار دبي 
پيشاني جريان غليظ هستند. عبور پيشاني از روي موانع 

شدن آن و دخول هر 

                                                                     

کنترل دبي پيشاني جريان غليظ
در اين تحقيق، کنترل يا کاهش دبي پيشاني جريان غليظ 

ي کارگذاري مانع
ي برخورد و عبور جريان غليظ از روي  ، لحظه

سري موانع نشان داده شده است. مقدار دبي پيشاني 
جريان غليظ با استفاده از معادله

سناريوهاي تعريف شده در قبل و بعد از موانع تعيين شد. 
ل جريان غليظ از معادله

مقادير درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ براي 
سناريوهاي مورد نظر در تحقيق حاضر در جدول 

شده است. با توجه به نتايج جدول 

در صورت استفاده از مانع
در ش ظيغل ان

١٠براي غلظت 
گرم بر ليتر  ٢٠و براي غلظت 

در جدول  
کنترل دبي پيشاني براي شيب

نسبت به ساير حاالت ارائه شده است. اين  
دهد که متوسط ميزان کنترل دبي  جدول نشان مي

( ) پيشاني براي حالت 
(درصد بيشتر، نسبت به  ، به ميزان  ) 

) مشاهده مي٤ي (
سرعت پيشاني، دو رکن اساسي در تعيين مقدار دبي 
پيشاني جريان غليظ هستند. عبور پيشاني از روي موانع 

شدن آن و دخول هر  منجر به پخش

٧٢                             

کنترل دبي پيشاني جريان غليظ
در اين تحقيق، کنترل يا کاهش دبي پيشاني جريان غليظ 

ي کارگذاري مانع وسيله
، لحظه١٠شکل 

سري موانع نشان داده شده است. مقدار دبي پيشاني 
جريان غليظ با استفاده از معادله

سناريوهاي تعريف شده در قبل و بعد از موانع تعيين شد. 
ل جريان غليظ از معادلهميزان کنتر

مقادير درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ براي 
سناريوهاي مورد نظر در تحقيق حاضر در جدول 

شده است. با توجه به نتايج جدول 

در صورت استفاده از مانع
انيجر پيشاني

براي غلظت ترتيب 
و براي غلظت 

 آمد.دست 
کنترل دبي پيشاني براي شيب

( ) در حالت 
جدول نشان مي

پيشاني براي حالت 
درصد بيشتر، نسبت به 

( )و نسبت به 
ي ( به معادله

سرعت پيشاني، دو رکن اساسي در تعيين مقدار دبي 
پيشاني جريان غليظ هستند. عبور پيشاني از روي موانع 

منجر به پخش

٧٢

کنترل دبي پيشاني جريان غليظ
در اين تحقيق، کنترل يا کاهش دبي پيشاني جريان غليظ 

وسيله به
شکل 

سري موانع نشان داده شده است. مقدار دبي پيشاني 
جريان غليظ با استفاده از معادله

سناريوهاي تعريف شده در قبل و بعد از موانع تعيين شد. 
ميزان کنتر

مقادير درصد کنترل دبي پيشاني جريان غليظ براي 
سناريوهاي مورد نظر در تحقيق حاضر در جدول 

شده است. با توجه به نتايج جدول 

در صورت استفاده از مانع
پيشاني

ترتيب  به
و براي غلظت 

دست  هب
کنترل دبي پيشاني براي شيب

در حالت 
جدول نشان مي

پيشاني براي حالت 
درصد بيشتر، نسبت به 

و نسبت به 
به معادله

سرعت پيشاني، دو رکن اساسي در تعيين مقدار دبي 
پيشاني جريان غليظ هستند. عبور پيشاني از روي موانع 

منجر به پخش



 ٧٣                                                                                                         ١٣٩٩ بهار/ ٣٦/ پياپي ١/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

اول،  يسر موانع  استفاده شد. ياز چهار سر ،منظور نيا
، ٥/٠ يهابا ارتفاعارتفاع  همدوم و سوم متشکل از سه مانع 

، ( . ) ( ظيي جريان غل بدنهارتفاع برابر  ١و  ٧٥/٠
با ي الچهارم از سه مانع متو يسر) و ( ) و  (  . ) 
 ظيي جريان غل برابر ارتفاع بدنه ١و  ٧٥/٠، ٥/٠ يها ارتفاع
). نتايج نشان داد که ( ) ( استفاده شد يصورت صعود به

ي جريان غليظ به دادن پيشان وجود موانع عالوه بر برگشت
شدن آن در سيال پيرامون و  باالدست، منجر به پخش
شود که  مي  ي مسير بعد از موانع کاهش غلظت آن در ادامه

اين امر، ميزان دبي پيشاني جريان غليظ را کاهش 
در کنترل دبي  ( ) دهد. همچنين، استفاده از حالت  مي

ت پيشاني جريان غليظ، تأثير بيشتري نسبت به حال
 (  . ) با حالت  ( ) دارد. از طرفي، تأثير حالت  ( . ) 

ي  کمتر است. درباره ( ) تقريباً برابر بوده و از حالت 
تأثير شيب و ارتفاع موانع نيز در تحقيق حاضر نتايج نشان 
داد که با برخورد پيشاني جريان به اولين مانع، سرعت 
پيشاني کاهش چشمگيري داشته است که اين روند 
کاهشي تا بعد از عبور از آخرين مانع ادامه دارد. با افزايش 

شاني جريان غليظ ها، درصد کاهش سرعت پي ارتفاع مانع
شدن اين درصد کاهش  بيشتر و افزايش شيب موجب کم

  شود.تر ميهاي ماليم نسبت به شيب

  
  مقادير کنترل دبي پيشاني جريان غليظ -٢جدول 

  گرم بر ليتر ١٠غلظت  - ب  گرم بر ليتر ٢٠غلظت  - الف
  غليظدرصد کنترل پيشاني جريان   سناريو  رديف
١  C2  ( . )    ٤٦ 

٢  C2  ( . )  .   ٣٥ 

٣  C2  ( . )  .   ٣١ 

٤  C2  ( .  )    ٧٧ 

٥  C2  ( .  )  .   ٥٩ 

٦  C2  ( .  )  .   ٥٣ 

٧  C2  ( )    ٨٧ 

٨  C2  ( )  .   ٧٧ 

٩  C2  ( )  .   ٦٣  
١٠  C2  ( )    ٧٨ 

١١  C2  ( )  .   ٥٨ 

١٢  C2  ( )  .   ٤٨   

  کنترل پيشاني جريان غليظدرصد   سناريو  رديف
١  C1  ( . )    ٣٩  
٢  C1  ( . )  .   ٣٠ 

٣  C1  ( . )  .   ٢٥ 

٤  C1  ( .  )    ٧٣ 

٥  C1  ( .  )  .   ٥٣ 

٦  C1  ( .  )  .   ٤٧ 

٧  C1  ( )    ٨٤ 

٨  C1  ( )  .   ٧١ 

٩  C1  ( )  .   ٥٤ 

١٠  C1  ( )    ٧٤ 

١١  C1  ( )  .   ٥٢ 

١٢  C1  ( )  .   ٤٤   
  

هاي مورد نظر نسبت به ساير حاالت  ها وغلظتدر شيب ( ) تغييرات درصد متوسط کنترل پيشاني جريان غليظ در حالت  -٣جدول 
  ي يکسان کارگذاري موانع متوالي با اندازه

 ( . )  ( .  )  ( ) 
۷۲+  ۲-  ۱۸-  
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