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بررسی کارگذاری مانعهای متوالی روی مشخصات و کنترل بدنه جريان غليظ
سیّدزانیار نیکخواه ،0سیّدمحمود کاشفیپور 2و مهدی

دریائی* 6

 0دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 2استاد گروه سازههای آبی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 6استادیار گروه سازههای آبی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
(دریافت ،16/1/61 :پذیرش ،19/2/22 :نشر آنالین)19/2/20 :
چکيده
امروزه بخش عظیمی از حجم مفید مخازن سدها به واسطه رسوبگذاری از بین میرود .عامل اصلی رسوبگذاری در مخازن سدها جریان غلیظ
میباشد .جریان غلیظ ،جریانی است که بین دو سیال ،به دلیل اختالف چگالی آنها به وجود میآید .لذا شناخت این پدیده و ارائه راهکارهایی به منظور
مهار آن امری ضروری میباشد .در تحقیق حاضر  2حالت مختلف از کارگذاری  6مانع متوالی به منظور کنترل جریان غلیظ مورد بررسی قرار گرفته است.
ارتفاع موانع با  6نسبت از ارتفاع بدنه جریان غلیظ و به صورت  ℎ𝑟 = 1/0 ،1/90 ،0در نظر گرفته شد (𝑚 ℎ𝑟 = ℎℎکه 𝑚 ℎارتفاع مانع و  ℎارتفاع بدنه جریان
غلیظ است) .در  6حالت از کارگذاری موانع ،ارتفاع آنها یکسان و در حالت چهارم سه مانع به صورت صعودی با اندازههای مذکور در مقابل جریان قرار
داده شد .آزمایشها در  6شیب صفر 0/0 ،و  2/0درصد ،با غلظت 21گرم بر لیتر ( (𝜌𝑡 =0106/0 𝑘𝑔⁄𝑚3و دبی ثابت  0لیتر بر ثانیه انجام شد .نتایج
حاصل نشان داد که به کار بردن مانعهای متوالی بر روی پروفیلهای سرعت و غلظت تأثیرگذار است .همچنین بیشترین درصد مهار دبی بدنه جریان غلیظ
در شرایط شیب صفر درصد و  ℎ𝑟 =0به میزان  66درصد و کمترین آن در شرایط شیب  2/0درصد و  ℎ𝑟 =1/0و به میزان  22درصد حاصل شد.
کليدواژهها :کنترل بدنه جریان غلیظ ،مانعهای متوالی ،پروفیل سرعت ،پروفیل غلظت.

 -7مقدمه
سدسازی از دیرباز برای ذخیره سازی آبهای سطحی مورد
توجه بوده است .نقش حیاتی آب در پیشرفت صنعت از یک سو،
همچنین بحران کمبود منابع آب شیرین از سوی دیگر ،اهمیت
سدها را غیر قابل انکار کرده است .هزینههای باالی سدسازی،
مشکالت زیستمحیطی ایجاد شده ناشی از ساخت سد در
باالدست و پاییندست آن و وضع قوانین سختگیرانه بینالمللی
برای ساخت سدهای جدید ،راهکارهای افزایش طول عمر مفید
سدهای موجود را به یک موضوع بسیار با اهمیت مبدل ساخته
است .به طور کلی راهکارهای افزایش طول عمر مفید مخازن سدها
به دو دسته احیاء و کنترل تقسیم میشوند .روش احیاء برای زمانی
است که رسوبات پشت دیواره سد تهنشین شده باشد .فالشینگ و
الیروبی دو نمونه از روشهای احیاء هستند .با توجه به هزینه بردار
بودن و همچنین تخریبها زیستمحیطی فالشینگ و الیروبی،
بهترین و بهصرفهترین کار ،کنترل رسوبات و جریان غلیظ قبل از
رسیدن به دیواره سد میباشد .مهمترین عامل انتقال رسوبات در
مخازن سد جریان غلیظ میباشد (دریایی .)0616 ،جریان غلیظ

جریانی است که به دلیل اثر اختالف چگالی دو سیال بر روی شتاب
جاذبه به وجود میآید .شتاب ثقل مؤثر برجریان که به عنوان نیروی
محرک در جریان غلیظ مطرح میباشد به صورت زیر بیان میگردد:
()0

)𝑎𝜌 (𝜌𝑡 −
𝑎𝜌

𝑔 = 𝑔′

که در این رابطه 𝑔 ،شتاب ثقل بر حسب ( 𝑔′ ،)𝑠𝑚2شتاب ثقل کاهش
یافته بر حسب ( 𝜌𝑎 )𝑠𝑚2و 𝑡𝜌 به ترتیب دانسیته سیال پیرامون و
سیال غلیظ و بر حسب ( )𝑘𝑔⁄𝑚3میباشند .در شکل ()0
شماتیکی از حرکت جریان غلیظ رسوبی ارائه شده است.

شکل  -7شماتيکی از حرکت جريان غليظ

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس1106-6106106 :
آدرس ایمیل( zanyar.n.69@gmail.com :س .ز .نیکخواه)( kashefipour@scu.ac.ir ،س .م .کاشفیپور)mehdi.daryaee@yahoo.com ،
(م .دریائی).
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 ،)0791( Longبا گذاشتن تک مانع مقابل جریان غلیظ به
این نتیجه رسید که اگر تقریباً ارتفاع مانع دو برابر ارتفاع بدنه
جریان غلیظ باشد ،جریان غلیظ کامل مهار میشود.
 Morrisو  ،)3112( Alexanderمﻄاﻟﻌـاتی در مورد تﻐییر در
جهﺖ جریان در اﺛر یک مانع گوهاي شﻜل با دیواره ﻗاﺋﻢ انجام
دادند .نتایﺞ ﺣاﺻل از مﻄاﻟﻌات آنها نﺸان داد که یک مانع نﺴبتاً
کوﭼک میتواند بـر اﻟﮕـوي جریان و ﺿﺨامﺖ رسوبگذاري تا
ﻓاﺻله ﻗابل مﻼﺣﻈـهاي تأﺛیر بﮕذارد.
 Oehyو  ،)3119( Schleissمﻄاﻟﻌــاتی بــر روي راهکارهاي
کﻨترل جریان غلیظ با اسـتفاده از مـانع نفوذپذیر و نفوذناپذیر
مﻄاﻟﻌاتی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند شﻜل عمومی
پروﻓیلهاي سرعﺖ و غلﻈﺖ ﺿمن عبور از این موانع تﻐییر مییابد.
 Oehyو  ،)3101( Schleissبر روي تأﺛیر پرده که بــه
ﺻــورت شــبﻜه ژﺋوتﻜﺴــتایل عمودي در مقابل جریان غلیظ
ﻗرار میگرﻓﺖ ،مﻄاﻟﻌاتی انجام داده و به این نتیجه رسیدند که
استفاده از پرده تأﺛیر کمی در مهار جریان غلیظ را دار میباشد.
دریایی و همﻜاران ( ،)0272اﺛر مانع و زبري بر کﻨترل جریان
غلیظ رسوبی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند با کارگذاري
زبري میتوان ارتفاع مانع را براي کﻨترل جریان غلیظ کاهش داد.
ﻗربانی مقدم و ﻗمﺸی ( ،)0271آزمایشهایی را براي بررسی
اﺛر مانعهاي استوانهاي شﻜل با آرایش زیﮕزاگی بر روي جریان
غلیظ نمﻜی انجام دادند .نتایﺞ آنها به این ﺻورت بود که مانعها
سرعﺖ و ارتفاع رأس جریان غلیظ را کاهش میدهﻨد و با اﻓزایش
تراکﻢ مانعها ،شدت کاهش سرعﺖ و ارتفاع بیﺸتر میشود.
دریایی و همﻜاران ( ،)0271در یک سري مﻄاﻟﻌه آزمایﺸﮕاهی
تأﺛیر زبري بر روي پروﻓیلهاي سرعﺖ و غلﻈﺖ بدنه جریان غلیظ
رسوبی را مورد بررسی ﻗرار دادند و به این نتیجه رسیدند زبري اﺛر
ﻗابل توجهی روي شﻜل عمومی پروﻓیلهاي سرعﺖ و غلﻈﺖ دارد.
 Oheyو همﻜاران ( ،)3101اﺛر ﺻفحه شیبدار را بر روي
خصوﺻیات جریان غلیظ بررسی کردند.
 Hoو  ،)3102( Linجریان غلیظ را در دو شیب ،یﻜی بدون
پوشش ودیﮕري با پوشﺸی از گیاهان مقاوم با ارتفاع بلﻨد مورد
بررسی ﻗرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شیب تﻨدتر و
بدون ﺣضور پوشش گیاهی ،اﻓﺖ انرژي به دﻟیل وجود سیال
پیرامون در جریان غلیظ اتفاق خواهد اﻓتاد.
 Varjavandو همﻜاران ( ،)3102اﺛر زبري کف بر روي جریان
غلیظ نمﻜی را بررسی کردند و به این نتیﺞ رسیدند جریان غلیظ
ﺿمن عبور از روي زبري دﭼار برخاستﮕی میشود .براي این هدف
از زبريهاي مﺨروطی و استوانهاي با سه ارتفاع مﺨتلف استفاده
شد.
 Asghariو همﻜاران ( ،)3102اﺛر ارتفاع تک مانع را بر روي
کﻨترل جریان غلیظ براي دو نوع جریان غلیظ زیر بحرانی و ﻓوق

بحرانی مورد مﻄاﻟﻌه ﻗرار دادند و به این نتیجه رسیدند که براي
مهار کامل جریان غلیظ در هر شیب نیاز به یک ارتفاع مانع
مﺸﺨص میباشد.
همانطور که عﻨوان شد تحقیقات  ،)0791( Longنﺸان داد
که با ﻗرار دادن مانﻌی با ارتفاع  3برابر ارتفاع بدنه جریان غلیظ
میتوان آن را به طور کامل مهار نمود .اما باید توجه داشﺖ عﻼوه
بر مﺴاﺋل اﻗتصادي به مﻨﻈور ساخﺖ مانﻌی به ارتفاع  3برابر بدنه
جریان غلیظ ،استفاده از مانﻌی با این ارتفاع مﻨجر به تﺸﻜیل جریان
راکد پﺸﺖ آن شده که در ﺻورت شﻜﺴﺖ مانع ،ﺣجﻢ زیادي از
رسوبات به سمﺖ بدنه سد ﺣرکﺖ خواهﻨد کرد .ﻟذا در تحقیق
ﺣاﺿر از موانع با تﻌداد بیﺸتر و با ارتفاع کﻢتر استفاده گردید .هدف
از انجام تحقیق ،بررسی عملﻜرد استفاده از مانعهاي متواﻟی بر روي
شﻜل عمومی پروﻓیلهاي سرعﺖ و غلﻈﺖ بدنه جریان غلیظ و
همچﻨین تأﺛیر این موانع بر کﻨترل بدنه جریان غلیظ میباشد.
شﻜل عمومی پروﻓیل سرعﺖ و غلﻈﺖ در شﻜل ( )3اراﺋه شده
اسﺖ .مﺸﺨصههاي مهﻢ موجود در پروﻓیلهاي سرعﺖ و غلﻈﺖ
عبارتﻨد از 𝑥𝑎𝑚𝑢 سرعﺖ ماکزیمﻢ ℎ𝑚𝑎𝑥 ،ارتفاع متﻨاظر با سرعﺖ
ماکزیمﻢ 𝑐𝑚𝑎𝑥 ،غلﻈﺖ متﻨاظر براي سرعﺖ ماکزیمﻢ و 𝑡 ℎارتفاعی
که در آن سرعﺖ و غلﻈﺖ ﺻفر میشوند .ﭼرا که ﻓرض بر این اسﺖ،
سیال پیرامون در ﺣال سﻜون و آب تمیز میباشد .با توجه به
پروﻓیل سرعﺖ ،بدنه جریان غلیظ را میتوان به دو ﻗﺴمﺖ تقﺴیﻢ
کرد .ﻗﺴمﺖ اول از بﺴتر تا 𝑥𝑎𝑚( ℎناﺣیه دیواره) و ﻗﺴمﺖ دوم از
𝑥𝑎𝑚 ℎتا 𝑡( ℎناﺣیه جﺖ) .آشفتﮕی جریان در ناﺣیه دیواره ناشی
از تأﺛیر بﺴتر میباشد ( Altinakarو همﻜاران.)0772 ،

شکل  -2شماتیکی از پروفیل سرعت و غلظت در جريان غلیظ

با توجه به این که تفﻜیک مرز جریان غلیظ از سیال پیرامون
تا اندازهاي مﺸﻜل میباشد ،ﻟذا روابط زیر به مﻨﻈور تﺨمین ارتفاع،
سرعﺖ و غلﻈﺖ متوسط بدنه جریان غلیظ مورد استفاده ﻗرار می-
گیرد ( Ellisonو :)0727 ،Turner
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که در این رابﻄه 𝑑𝑟𝐹 عدد ﻓرود دنﺴیمتریک و 𝜃 زاویه شیب
کف بﺴتر با امتداد اﻓق میباشد .رابﻄهاي که توزیع سرعﺖ در ناﺣیه
دیواره را بیان میکﻨد به ﺻورت زیر میباشد ( Altinakarو
همﻜاران:)0772،
)𝑧(𝑢
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توزیع سرعﺖ در ناﺣیه جﺖ از یک مﻌادﻟه شبه گوسین به
ﺻورت زیر پیروي میکﻨد ( Altinakarو همﻜاران:)0772،
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پروﻓیل غلﻈﺖ در ناﺣیه دیواره از رابﻄه تجربی مﺸابه پروﻓیل
سرعﺖ در این ناﺣیه تبﻌیﺖ میکﻨد ( Hosseiniو همﻜاران،
:)3112
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همچﻨین توزیع غلﻈﺖ در ناﺣیه جﺖ از یک مﻌادﻟه شبه
گوسین مﺸابه توزیع سرعﺖ در این ناﺣیه به ﺻورت زیر پیروي
میکﻨد ( Hosseiniو همﻜاران:)3112 ،
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در این روابط ∗𝑢 سرعﺖ برشی 𝛽𝑐 ،  ،𝑚 ،𝛼𝑐 ، 𝑛 ،𝑘،و

𝑐  ﺿرایب ﺛابﺖ میباشﻨد.
 Altinakarو همﻜاران ( ،)0772با استفاده از نتایﺞ
آزمایﺸﮕاهی نﺴبﺖهاي مﺸﺨصههاي پروﻓیل سرعﺖ و غلﻈﺖ را به

ﺻورت جدول ( )0بیان کردند:

جدول  -7نسبتهای مشخصه های پروفیل سرعت و غلظت
( Altinakarو همکاران)7331 ،

0

که در این روابط  Uسرعﺖ متوسط بدنه جریان غلیظ ℎ ،ارتفاع
بدنه جریان غلیظ 𝐶𝑠 ،غلﻈﺖ متوسط بدنه جریان غلیظ 𝑢 ،سرعﺖ
بدنه در هر ﻓاﺻله از کف و 𝑠𝑐 غلﻈﺖ بدنه در هر ﻓاﺻله از کف
میباشد.
به مﻨﻈور تﻌیین ﺣاﻟﺖ زیر بحرانی و ﻓوق بحرانی جریان غلیظ
از عدد ﻓرود دنﺴیمتریک مﻄابق رابﻄه ( )2استفاده میشود:
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∗𝑏𝑐 غلﻈﺖ در ﻓاﺻله 𝑡 0.05ℎاز کف که بیانﮕر غلﻈﺖ جریان غلیظ درکف اسﺖ.

 -2مواد و روشها
آزمایشها در آزمایﺸﮕاه تحقیقاتی هیدروﻟیک دانﺸﻜده
مهﻨدسی علوم آب دانﺸﮕاه شهید ﭼمران اهواز ،در ﻓلومی به طول
 981سانتیمتر و ارتفاع  91سانتیمتر با شیب متﻐیر  -0تا 2/82
درﺻد انجام شد .این ﻓلوم داراي یک مﺨزن اختﻼط به ﺣجﻢ 0111
ﻟیتر و یک تانک در باال به مﻨﻈور ﺛابﺖ نﮕه داشتن هد جریان غلیظ،
که هر کدام از این مﺨزنها مجهز به هﻢزن میباشﻨد .ابتدا جریان
غلیظ نمﻜی در مﺨزن پاییﻨی با غلﻈﺖ مورد نﻈر تهیه و سپس به
وسیله پمپ کوﭼﻜی به مﺨزن باال پمپ میشد .مﺨزن دوم که در
باالي ﻓلوم تﻌبیه شده ،خود به دو ﻗﺴمﺖ تفﻜیک شده و با پر شدن
ﻗﺴمﺖ اول ،آب به ﻗﺴمﺖ مجاور سرریز و تﺨلیه شده که با این
کار همیﺸه هد جریان غلیظ ﺛابﺖ نﮕه داشته میشد .ﻓلوم مورد
استفاده با یک دریچه در ابتدا به دو ﻗﺴمﺖ تقﺴیﻢ و بدین وسیله
جریان غلیظ از سیال پیرامون جدا شده و در هﻨﮕام شروع آزمایش
با استفاده از یک اهرم این دریچه تا ارتفاع مﺸﺨص باال رﻓته و
جریان غلیظ وارد سیال پیرامون میشد (شﻜل (.))2
در تحقیق ﺣاﺿر  1ﺣاﻟﺖ مﺨتلف از کارگذاري  2مانع متواﻟی
به مﻨﻈور کﻨترل جریان غلیظ مورد بررسی ﻗرار گرﻓﺖ .ارتفاع موانع
با  2نﺴبﺖ از متوسط ارتفاع بدنه جریان غلیظ براي نمونههاي
ℎ
شاهد و به ﺻورت  ℎ𝑟 = 1/2 ،1/92 ،0در نﻈر گرﻓته شد 𝑚 = 𝑟ℎ
ℎ
که 𝑚 ℎارتفاع مانع و  ℎمتوسط ارتفاع بدنه جریان غلیظ براي
نمونههاي شاهد میباشد) .متوسط ارتفاع بدنه جریان غلیظ براي
نمونههاي شاهد برابر  2سانتیمتر و با استفاده از رابﻄه ( )3تﻌیین
گردید .ﻟذا ارتفاع موانع مورد استفاده برابر  2/92 ،3/2و  2سانتی-
متر در نﻈر گرﻓته شد .در  2ﺣاﻟﺖ از کارگذاري موانع ،ارتفاع آنها
یک اندازه و در ﺣاﻟﺖ ﭼهارم سه مانع به ﺻورت ﺻﻌودي براي
اندازههاي مذکور در مقابل جریان کارگذاري شد .ﻓاﺻله مانعها از
هﻢ ﺛابﺖ و برابر  21سانتیمتر در نﻈر گرﻓته شد .در انجام آزمایش-
ها دبی جریان غلیظ ﺛابﺖ و برابر  0ﻟیتر بر ﺛانیه در نﻈر گرﻓته شد.
همچﻨین جریان غلیظ مورد استفاده در این تحقیق از نوع نمﻜی
بوده که با غلﻈﺖ ﺛابﺖ  31گرم در ﻟیتر ( (𝜌𝑡 =0102/2 kg⁄m3
مورد استفاده ﻗرار گرﻓﺖ .آزمایشها در  2شیب ﺻفر درﺻد0/2 ،
درﺻد و  3/2درﺻد انجام شد .همچﻨین تﻌداد  2آزمایش بدون در
نﻈر گرﻓتن مانعها در شرایط مذکور و به عﻨوان آزمایش شاهد در
نﻈر گرﻓته شد .در مجموع  02سري آزمایش ﺻورت پذیرﻓﺖ .براي
برداشﺖ غلﻈﺖ بدنه از نمونهگیر سیفونی استفاده شد (شﻜل (.))1
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شکل  -3شماتیکی از فلوم و تجهیزات مورد استفاده

مانعهاي مورد استفاده از جﻨس پلﻜﺴی گﻼس ساخته شد.
این مانعها در ﻓواﺻل  2/2 ،2و  1متري از ابتداي ﻓلوم به ﺻورت
متواﻟی ﻗرار داده شدند (شﻜل (.))2
روش انجام آزمایشها بدین ﺻورت بود که ابتدا جریان غلیط
با غلﻈﺖ  31گرم بر ﻟیتر (  (𝜌𝑡 =0102/2 kg⁄m3در مﺨزن اختﻼط
با ﺣل کامل نمک در مقدار مﺸﺨص آب تهیه میشد .پس از پمپ
کردن محلول آب نمک به تانک باال و ﺛابﺖ شدن ارتفاع ،با باز کردن
شیر خروجی تانک باال ،جریان به ﻗﺴمﺖ ابتداي ﻓلوم در باالدسﺖ
دریچه مﻨتقل میشد .ﻗﺴمﺖ پایین دسﺖ دریچه نیز با آب زالل
تا ارتفاع مورد نﻈر پر میشد .براي مﺸاهده ﺣرکﺖ جریان غلیظ و
تﺸﺨیص آن از آب زالل ،به جریان غلیظ در مﺨزن اختﻼط،
پرمﻨﮕﻨات اﺿاﻓه شد .پس از هﻢ سﻄح شدن آب ساکن و جریان
غلیظ در باالدسﺖ و پایین دسﺖ دریچه ،دریچه باز شده و جریان
غلیظ شروع به ﺣرکﺖ میکرد .همان طور که عﻨوان شد به مﻨﻈور
برداشﺖ پروﻓیل غلﻈﺖ بدنه جریان غلیظ از سیفون (شﻜل ())1
استفاده گردید .با استفاده از این سیفون نمونهگیري از بدنه جریان
غلیظ از ﻓاﺻله  1میلیمتري تا  027میلیمتري از کف با ﻓواﺻل
 02میلیمتر انجام شد .سپس میزان 𝐶𝐸 نمونههاي به دسﺖ آمده
با استفاده از دستﮕاه 𝐶𝐸 سﻨﺞ اندازهگیري و با استفاده از رابﻄه
( )01میزان غلﻈﺖ در هر عمق تﻌیین گردید:
()01

رابﻄه اراﺋه گردید .هدف از این کار تبدیل ECهاي اندازهگیري شده
در ﺣین آزمایشها به غلﻈﺖ بود.
به مﻨﻈور ساده نویﺴی در متن ،هر کدام از سﻨاریوهاي تﻌریف
شده با استفاده از عﻼیﻢ اختصاري مﺸﺨص و در جدول ( )3تﻌریف
شدند .الزم به ذکر اسﺖ در آزمایشهاي  0تا  7ارتفاع هر سه مانع
ﺛابﺖ و مﻌادل مقدار 𝑟 ℎبوده ،اما در آزمایشهاي  01تا  03موانع
سهگانه به سه اندازه مﻌادل  1/92 ،1/2و  0به ترتیب در مقابل
جریان غلیظ ﻗرار گرﻓتهاند .آزمایشهاي  02تا  02به عﻨوان شاهد
و بدون کارگذاري موانع هﺴتﻨد.

شکل  -8نمونهگیر سیفونی مورد استفاده

)𝐶𝐸𝐶(𝑔𝑟⁄𝑙𝑖𝑡) = (0.0009𝐸𝐶 2 ) + (0.51
− 0.8862

که در این رابﻄه 𝐶𝐸 هدایﺖ هیدروﻟیﻜی بر ﺣﺴب میﻜروموس بر
سانتیمتر میباشد.
رابﻄه ( )01از کاﻟیبره کردن  ECسﻨﺞ با اندازهگیري EC
غلﻈﺖهاي مﺸﺨص از محلول آب و نمک در آزمایﺸﮕاه به دسﺖ
آمد .بدین ﺻورت که غلﻈﺖهاي مﺸﺨص از محلول آب و نمک
تهیه و  ECآنها اندازهگیري شده و بر اساس اطﻼعات ﺣاﺻل این

شکل  -9قرارگیری موانع مورد استفاده در فلوم :الف) نما از باال،
ب) نمای جانبی)
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جدول  -2عالئم اختصاری سناريوهای تعريف شده
𝑆 ()%

عﻼیﻢ اختصاري

ﺻفر

ℎ𝑟(0.5)𝑆0

0/2

ℎ𝑟(0.5)𝑆1.5

2

3/2

ℎ𝑟(0.5) 𝑆2.5

1

ﺻفر

ℎ𝑟(0.75)𝑆0

0/2

ℎ𝑟(0.75) 𝑆1.5

2

3/2

ℎ𝑟(0.75) 𝑆2.5

9

ﺻفر

ℎ𝑟(1) 𝑆0

0/2

ℎ𝑟(1) 𝑆1.5

7

3/2

ℎ𝑟(1) 𝑆2.5

01

ﺻفر

ℎ𝑟(𝑖) 𝑆0

0/2

ℎ𝑟(𝑖) 𝑆1.5

03

3/2

ℎ𝑟(𝑖) 𝑆2.5

02

ﺻفر

𝑊𝑆0

ردیف

𝑟ℎ

0
3

2

8

00

01
02

1/2

1/92

0

ﺣاﻟﺖ ﺻﻌودي

ﺣاﻟﺖ شاهد

0/2
3/2

𝑊𝑆2.5

= 𝑠𝑄∆

که در این رابﻄه 𝑠𝑄∆ درﺻد کاهش دبی بدنه جریان غلیظ و
𝑎𝑠𝑄 و 𝑏𝑠𝑄 به ترتیب دبی بدنه جریان غلیظ در ﻗبل و بﻌد از
مانعها و بر ﺣﺴب 𝑠 𝑔𝑟⁄میباشد .مقدار دبی بدنه جریان غلیظ به
ﺻورت زیر محاسبه شده اسﺖ:
()03

𝑓(ℎ, ℎ𝑚𝑎𝑥 , 𝑢𝑚𝑎𝑥 , ℎ𝑡 , ℎ𝑚 , 𝑐𝑏 , 𝐶𝑚𝑎𝑥 , 𝐶𝑠 , 𝜌𝑎 ,
𝜌𝑡 , 𝑔, 𝑈) = 0

()02

با در نﻈر گرﻓتن 𝑎𝜌 𝑈 ،و 𝑔 به عﻨوان متﻐیرهاي تﻜراري با
استفاده از روش پاي باکیﻨﮕهام ،آناﻟیز ابﻌادي به ﺻورت زیر انجام
شد:
𝑡𝑐𝑏 𝑐𝑏 ℎ𝑚𝑎𝑥 𝑢𝑚𝑎𝑥 ℎ
, ,
,
, , ∆𝑄𝑠 , ℎ𝑟 ) = 0
𝐶𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑠 ℎ
𝑈 ℎ

𝑓(𝐹𝑟𝑑 ,

کلیه پارامترها در متن مﻌرﻓی شدهاند.

پروﻓیلهاي غلﻈﺖ در باالدسﺖ موانع در مقﻄﻌی با ﻓاﺻله 1/2
متري باالدسﺖ اوﻟین مانع و در پایین دسﺖ موانع در مقﻄﻌی با
ﻓاﺻله  0متري پایین دسﺖ آخرین مانع ،جایی که آشفتﮕی ناشی
از برخورد جریان غلیظ با موانع از بین رﻓته و جریان دوباره به
ﺻورت کامل تﺸﻜیل میشد ،برداشﺖ شدند .پروﻓیلهاي سرعﺖ
بدنه با استفاده از دستﮕاه  DOP2000و در همان مقاطﻌی که
پروﻓیلهاي غلﻈﺖ جریان غلیظ برداشﺖ شدند ،برداشﺖ شد .این
دستﮕاه ﻗادر به برداشﺖ  021پروﻓیل سرعﺖ در مقﻄع و به ﺻورت
یک بﻌدي در زمان انجام آزمایش میباشد .میزان درﺻد کاهش
دبی بدنه جریان غلیظ از رابﻄه زیر به دسﺖ آمد:
()00

که به کمک روابط  3اﻟی  1تﻌیین شدند .همچﻨین 𝑏 عرض کف
ﻓلوم و برابر  1/22متر میباشد .متﻐیرهاي مورد نﻈر در این تحقیق
مﻄابق رابﻄه ( )02میباشد:

()01

𝑊𝑆1.5

𝑏𝑠𝑄 𝑄𝑠𝑎 −
× 100
𝑎𝑠𝑄
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𝑏 × 𝑈 × 𝑄𝑠 = 𝐶𝑠 × ℎ

که 𝑠𝐶 غلﻈﺖ متوسط بدنه ( ℎ ،)gr⁄litارتفاع بدنه جریان
غلیظ (𝑚) و 𝑈 سرعﺖ متوسط بدنه جریان غلیظ بر ﺣﺴب (𝑠)𝑚⁄

 -3نتايج و بحث
همان طور که عﻨوان شد هدف از تحقیق ﺣاﺿر بررسی
کارگذاري سري موانع بر روي مﺸﺨصات پروﻓیل سرعﺖ ،پروﻓیل
غلﻈﺖ و میزان کﻨترل بدنه جریان غلیظ میباشد .محدوده اعداد
ﻓرود دنﺴیمتریک در آزمایشها به ﺻورت 0.42 < 𝐹𝑟𝑑 < 0.72
برآورد گردید و ﻟذا در کلیه آزمایشها جریان در ﺣاﻟﺖ زیر بحرانی
ﻗرار داشﺖ.
 -7-3پروفیلهای سرعت
همان طور که عﻨوان شد یﻜی از اهداف این تحقیق بررسی
تأﺛیر سري موانع بر روي شﻜل عمومی پروﻓیلهاي غلﻈﺖ و سرعﺖ
میباشد .در جدول ( ،)2متوسط مﺸﺨصه هاي پروﻓیل سرعﺖ براي
نمونههاي شاهد اراﺋه شده اسﺖ .همان طور که مﺸاهده میشود
این نتایﺞ با نتایﺞ ﺣاﺻل از تحقیقات  Altinakarو همﻜاران
( ،)0772تقریباً مﻄابقﺖ دارد .دﻟیل اختﻼف نتایﺞ را میتوان ناشی
از تفاوت در شرایط انجام آزمایشها ،تﻌداد آزمایشها و مواد مورد
استفاده جهﺖ تهیه جریان غلیظ دانﺴﺖ.
در شﻜل ( )2پروﻓیلهاي سرعﺖ در ﻗبل و بﻌد از موانع متواﻟی
کار شده در شیب ﺻفر درﺻد به عﻨوان نمونه اراﺋه شده اسﺖ.
جدول  -3نسبتهای مشخصههای پروفیل سرعت و غلظت برای
حالت شاهد
𝑡ℎ
ℎ

𝑥𝑎𝑚𝑢
𝑈

𝑥𝑎𝑚ℎ
ℎ

0/20

0/22

1/38
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شکل  -1تغییرات شکل پروفیل سرعت بدنه جريان غلیظ قبل و بعد موانع برای شیب صفر درصد

همان طور که در این شﻜل مﺸاهده میشود ،کارگذاري موانع
تأﺛیر بﺴـزایی بر روي شﻜل پروﻓیل سرعﺖ دارد .با اﻓزایش ارتفاع
موانع ،از ســرعﺖ ماکزیمﻢ کاســته شــده و محل وﻗوع ســرعﺖ
ماکزیمﻢ به ارتفاع بیﺸــتري از بﺴــتر مﻨتقل میشــود .دﻟیل این
پدیده را میتوان این گونه بیان نمود که با ﺣرکﺖ جریان غلیظ و
ورود ســیال پیرامون به درون بدنه از غلﻈﺖ آن کاســته شــده و
سـیال غلیظ ،سبکتر میشود .ﻟذا ارتفاع بدنه اﻓزایش مییابد .به
مﻨﻈور بررســی تأﺛیر موانع روي شــﻜل پروﻓیلهاي ســرعﺖ ،در
جدول ( )1متوسط مﺸﺨصههاي پروﻓیل سرعﺖ براي هر ارتفاع از
کارگذاري موانع در شیبهاي مورد نﻈر اراﺋه شده اسﺖ.
جدول  -8متوسط مشخصههای پروفیل سرعت برای هر ارتفاع
از کارگذاری موانع در شیبهای مورد نظر
𝑡ℎ
ℎ

𝑥𝑎𝑚𝑢
𝑢

𝑥𝑎𝑚ℎ
ℎ

WS

0/20

0/22

1/38

)ℎ𝑟(0.5

0/28

0/38

1/81

)ℎ𝑟(0.75

0/27

0/20

1/82

)ℎ𝑟(1

0/78

0/2

1/70

)𝑖(𝑟ℎ

0/88

0/32

1/71

درﺻــد تﻐییرات ناشــی از کارگذاري موانع متواﻟی تا ) ℎ𝑟(1بر
روي مﺸﺨصههاي پروﻓیل سرعﺖ نﺴبﺖ به ﺣاﻟﺖ شاهد در جدول

( )2اراﺋه گردیده اســـﺖ .همان طور که در این جدول مﺸـــاهده
𝑥𝑎𝑚𝑢 با تﻐییراتی در ﺣدود  1درﺻد و به ﺻورت
میشود ،مﺸﺨصه
𝑢
𝑡ℎ
کاهﺸــی کﻢترین تﻐییر ،پس از آن مﺸــﺨصــه  ℎبا تﻐییراتی در
𝑥𝑎𝑚ℎ
ﺣدود  23درﺻـد و به ﺻورت اﻓزایﺸی و در نهایﺖ مﺸﺨصه
ℎ
با تﻐییراتی در ﺣدود  332درﺻـد و به ﺻورت اﻓزایﺸی بیشترین
میزان تﻐییر را داراسﺖ.
جدول  -9درصد تغییرات ناشی از به کارگذاری موانع متوالی
تا )𝟏(𝒓𝒉 بر روی مشخصههای پروفیل سرعت نسبت به حالت
شاهد

𝑡ℎ
ℎ

𝑥𝑎𝑚𝑢
𝑢

+23

-1

𝑥𝑎𝑚ℎ
ℎ

+332

𝑥𝑎𝑚 ℎو دو مﺸﺨصه دیﮕر
دﻟیل اختﻼف ﻓاﺣش بین مﺸـﺨصه
ℎ
را میتوان این گونه توجیه نمود که با توجه به شﻜل ( ،)2اﻓزایش
ارتفاع موانع کارگذاري شده تا ) ℎ𝑟(1مﻨجر به اﻓزایش ارتفاع محل
وﻗوع سـرعﺖ ماکزیمﻢ ( 𝑥𝑎𝑚 )ℎبه ﺻـورت ﻗابل توجهی نﺴبﺖ به
سایر مﺸﺨصههاي پروﻓیل سرعﺖ میشود.
بﻌد از برخورد جریان غلیظ با موانع ،ســرعﺖ جریان غلیظ به
دﻟیل کاهش غلﻈﺖ و همچﻨین استهﻼ ک ناشی از برخورد ،کاهش
پیدا میکﻨد .ســرعﺖ متوســط بدنه نقش مﺴــتقیﻢ در مقدار دبی
رســوبی دارد .ﻟذا کاهش ســرعﺖ میتواند عاملی مثبﺖ بر کاهش
دبی بدنه جریان غلیظ باشد.
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 -2-3پروفیلهای غلظت
در جدول ( ،)2متوسط مﺸﺨصههاي پروﻓیل غلﻈﺖ براي
نمونههاي شاهد اراﺋه شده اسﺖ .همانﻄور که مﺸاهده میشود این
نتایﺞ با نتایﺞ ﺣاﺻل از تحقیقات  Altinakarو همﻜاران (،)0772
تقریباً مﻄابقﺖ دارد .همان طور که عﻨواان شد دﻟیل اختﻼف نتایﺞ
را میتوان ناشی از تفاوت در شرایط انجام آزمایشها ،تﻌداد
آزمایشها و مواد مورد استفاده جهﺖ تهیه جریان غلیظ دانﺴﺖ.
جدول  -1نسبتهای مشخصههای پروفیل غلظت برای حالت
شاهد
𝑏𝑐
𝑠𝐶

𝑏𝑐
𝑥𝑎𝑚𝐶

0/19

0/12

در شﻜل ( )9پروﻓیلهاي غلﻈﺖ در ﻗبل و بﻌد از موانع متواﻟی
کار شده در شیب ﺻفر درﺻد به عﻨوان نمونه اراﺋه شده اسﺖ .با
توجه به این شﻜل میتوان دریاﻓﺖ که غلﻈﺖ بدنه در نقاط نزدیک
به کف بیﺸترین مقدار و با اﻓزایش ارتفاع نﺴبﺖ به کف این مقدار
روندي کاهﺸی داشته تا به ﺻفر رسیده اسﺖ .همچﻨین غلﻈﺖ بدنه
بﻌد از عبور از روي مانعها کاهش پیدا کرده اسﺖ .دﻟیل این پدیده
را میتوان کاهش سرعﺖ بدنه جریان غلیظ و همچﻨین برگﺸﺖ
بﺨﺸی از جریان ناشی از برخورد با موانع متواﻟی دانﺴﺖ .عﻼوه بر
برگﺸﺖ دادن بﺨﺸی از بدنه جریان غلیظ توسط موانع به سمﺖ
باالدسﺖ ،بدنه جریان ﺿمن عبور از روي موانع پﺨش میشود که
این ﻗضیه به ورود هر ﭼه بیﺸتر سیال پیرامون به درون بدنه جریان

33

غلیظ و کاهش غلﻈﺖ آن مﻨجر میشود .الزم به ذکر اسﺖ آزمایش-
هاي ﺣاﺿر با استفاده از جریان غلیظ نمﻜی انجام شده اسﺖ .ﺣال
آن که در جریان غلیظ رسوبی عﻼوه بر موارد ﻓوق ،نﺸﺴﺖ رسوبات
نیز مﻨجر به کاهش غلﻈﺖ میشود .ﻟذا میزان تأﺛیر سري موانع در
مهار جریان غلیظ رسوبی بیﺸتر خواهد بود .میزان این کاهش در
کارگذاري مانعهاي مﺨتلف متفاوت بوده و با اﻓزایش ارتفاع موانع،
غلﻈﺖ بیﺸتري از بدنه کاهش پیدا کرده اسﺖ .همچﻨین ارتفاع
بدنه جریان غلیظ بﻌد از مانعها به دﻟیل آشفتﮕی ناشی از برخورد
با موانع ،اﻓزایش پیدا کرده اسﺖ که تقاطع نمودارهاي پروﻓیل
غلﻈﺖ بیانﮕر این موﺿوع میباشد .یﻜی دیﮕر از عوامل اﻓزایش
ارتفاع بدنه جریان غلیظ را میتوان کاهش  𝑔′که ناشی از کاهش
غلﻈﺖ بدنه جریان غلیظ میباشد ،دانﺴﺖ .کاهش  𝑔′مﻨجر به
سبکتر شدن جریان غلیظ و در نتیجه اﻓزایش ارتفاع بدنه میشود.
به مﻨﻈور بررسی تأﺛیر موانع روي شﻜل پروﻓیلهاي غلﻈﺖ ،در
جدول ( )9متوسط مﺸﺨصههاي پروﻓیل سرعﺖ براي هر ارتفاع از
کارگذاري موانع در شیبهاي مورد نﻈر اراﺋه شده اسﺖ.
جدول  -1متوسط مشخصههای پروفیل غلظت برای هر ارتفاع از
کارگذاری موانع در شیبهای مورد نظر
𝑆𝑊
)ℎ𝑟(0.5
)ℎ𝑟(0.75
)ℎ𝑟(1
)𝑖(𝑟ℎ

𝑏𝑐
𝑠𝐶

𝑏𝑐
𝑥𝑎𝑚𝐶

0/19
3/22
0/27
2/22
3/22

0/12
3/93
3/32
2/27
2/93

شکل -1پروفیلهای غلظت برای شیب صفر درصد در قبل و بعد از موانع
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درﺻد تﻐییرات ناشی از به کارگذاري موانع متواﻟی تا ) ℎ𝑟(1بر
روي مﺸﺨصههاي پروﻓیل سرعﺖ نﺴبﺖ به ﺣاﻟﺖ شاهد در جدول
( )8اراﺋه گردیده اسﺖ.
جدول  -4درصد تغییرات ناشی از به کارگذاری موانع متوالی تا
)𝟏(𝒓𝒉 بر روی مشخصههای پروفیل غلظت نسبت به حالت شاهد
𝑏𝑐
𝑠𝐶

𝑏𝑐
𝑥𝑎𝑚𝐶

+013

+337

با توجه به این جدول مﺸــاهده میشــود که تﻐییرات میزان
مﺸـﺨصـه 𝑏𝐶𝑐 ﺣدود  013درﺻـد و به ﺻورت اﻓزایﺸی و مﺸﺨصه
𝑠
𝑏𝑐 𝐶 نیز در ﺣدود  337درﺻـد و به ﺻـورت اﻓزایﺸی میباشد .با
𝑥𝑎𝑚

توجه به توﺿـ ـیحاتی که تا کﻨون داده شـــد دﻟیل آن را میتوان
اﻓزایش 𝑏𝑐 و کاهش 𝑠𝑐 و 𝑥𝑎𝑚𝑐 به واســﻄه اﻓزایش ارتفاع موانع
کارگذاري شده دانﺴﺖ.
 -3-3میزان کنترل دبی بدنه جريان غلیظ
در این تحقیق کﻨترل یا کاهش دبی بدنه جریان غلیظ به
وسیله کارگذاري مانعهاي متواﻟی بررسی گردید .پارامترهاي
غلﻈﺖ و سرعﺖ ،دو رکن اساسی در تﻌیین مقدار دبی جریان غلیظ
هﺴتﻨد .مقدار دبی بدنه جریان غلیظ با استفاده از رابﻄه ( )03براي
هر یک از سﻨاریوهاي تﻌریف شده در ﻗبل و بﻌد از موانع تﻌیین
شد .میزان کﻨترل جریان غلیظ از رابﻄه ( )00محاسبه و مقادیر
درﺻد کﻨترل دبی بدنه جریان غلیظ براي سﻨاریوهاي مورد نﻈر در
تحقیق ﺣاﺿر در جدول ( )7اراﺋه شده اسﺖ.
با توجه به نتایﺞ جدول ( )7میتوان دریاﻓﺖ که با اﻓزایش
شیب ،درﺻد کﻨترل دبی بدنه جریان غلیظ در تمامی آزمایشها،
کاهش مییابد.
جدول  -3مقادير کنترل دبی بدنه جريان غلیظ
ردیف

آزمایش

0
3
2
1
2
2
9
8
7
01
00
03

ℎ𝑟(0.5) 𝑆0
ℎ𝑟(0.5) 𝑆1.5
ℎ𝑟(0.5) 𝑆2.5
ℎ𝑟(0.75) 𝑆0
ℎ𝑟(0.75) 𝑆1.5
ℎ𝑟(0.75) 𝑆2.5
ℎ𝑟(1) 𝑆0
ℎ𝑟(1) 𝑆1.5
ℎ𝑟(1) 𝑆2.5
ℎ𝑟(𝑖) 𝑆0
ℎ𝑟(𝑖) 𝑆1.5
ℎ𝑟(𝑖) 𝑆2.5

درﺻد کﻨترل بدنه
جریان غلیظ
22
37
33
11
28
21
22
20
12
21
11
22

دﻟیل این پدیده را میتوان این گونه توجیه نمود که با اﻓزایش
شیب ،سرعﺖ جریان اﻓزایش یاﻓته و در نتیجه بﻌد از برخورد با
مانعها جریان بیﺸتري از روي مانعها عبور کرده و مقدار کمتري
از جریان برگﺸﺖ داده میشود.
بیﺸترین درﺻد کﻨترل دبی غلﻈﺖ بدنه مربوط به  ℎ𝑟(1) 𝑠0و
کﻢترین کاهش مربوط به  ℎ𝑟(0.5) 𝑠2.5و به ترتیب برابر  22و 33
درﺻد به دسﺖ آمد .با اﻓزایش ارتفاع موانع متواﻟی از ) ℎ𝑟(0.5به
) ،ℎ𝑟(1میزان درﺻد کﻨترل دبی بدنه جریان غلیظ در شیبهاي ،1
 0/2و  ، 3/2به ترتیب  92 ،92و  012درﺻد اﻓزایش یاﻓﺖ.
در ﺻورت استفاده از مانعهاي ﺻﻌودي ،درﺻد کﻨترل دبی بدنه
جریان غلیظ در شیبهاي  0/2 ،1و  3/2درﺻد به ترتیب برابر با
 11 ،21و  22درﺻد به دسﺖ آمد.
در مﻄاﻟﻌات دریاﺋی و همﻜاران ( ،)0271با به کار بردن زبري
در دوطرف مانع ،میزان مهار جریان غلیظ تقریباً به ﺻورت کامل
انجام شد .آزمایشهاي انجام شده در این تحقیق به ﺻورت رسوبی
بوده اسﺖ .ﻟذا همان طور که عﻨوان شد مﺴئله نﺸﺴﺖ رسوبات نیز
به عﻨوان یک عامل مهﻢ در کاهش غلﻈﺖ و به دنبال آن کﻨترل
بیﺸتر جریان غلیظ میباشد .در تحقیق ﺣاﺿر بیﺸترین میزان
کﻨترل در ﺣدود  22درﺻد اسﺖ .به نﻈر میرسد ﭼﻨانچه آزمایش-
هاي موجود در تحقیق ﺣاﺿر نیز با جریان غلیظ رسوبی انجام
شود ،میزان مهار جریان غلیظ بیﺸتر شود .الزم به ذکر اسﺖ شاید
به کار بردن زبري به همراه مانع درﺻد مهار جریان غلیظ را اﻓزایش
داده باشد ،اما ممﻜن اسﺖ با وﻗوع سیﻼب و تﺸﻜیل جریان غلیظ،
ﻓضاي بین زبريها پر از رسوب شوند و کارایی خود را از دسﺖ
بدهﻨد .هر ﭼﻨد توجه به این نﻜته نیز ﺿروري اسﺖ که مهار یک
جریان غلیظ ممﻜن اسﺖ تا ﺣد زیادي از ورود رسوبات به پﺸﺖ
بدنه سد جلوگیر کد و عمر مفید سد را اﻓزایش دهد .ﺣال آن که
موانع متواﻟی به نﺴبﺖ زبري در زمان بیﺸتري از رسوب پر می-
شوند .همچﻨین مﻄاﻟﻌات ﻗربانی مقدم و ﻗمﺸی ( ،)0271نﺸان داد
میزان مهار جریان غلیظ نمﻜی با استفاده از موانع استوانهاي را در
بیﺸترین تراکﻢ تقریباً  81درﺻد نﺸان داد که در مقایﺴه با تحقیق
ﺣاﺿر میزان کﻨترل بیﺸتري میباشد .باید توجه داشﺖ اجراي
موانع استوانهاي با تراکﻢ زیاد در باالدسﺖ سد ممﻜن اسﺖ توجیه
اﻗتصادي نداشته باشد.
همچﻨین در جدول ( )01به مﻨﻈور مقایﺴه تأﺛیر کارگذاري
موانع در ﺣاﻟﺖ )𝑖(𝑟 ℎنﺴبﺖ به سایر ﺣاﻟﺖها ،تﻐییرات درﺻد
کﻨترل بدنه جریان غلیظ در ﺣاﻟﺖ )𝑖(𝑟 ℎدر شیبهاي مورد نﻈر
نﺴبﺖ به کارگذاري سایر ﺣاالت کارگذاري موانع در این شیبها
اراﺋه گردید .به عﻨوان مثال در شیب  0/2درﺻد ،میزان کﻨترل
جریان غلیظ در ﺣاﻟﺖ )𝑖(𝑟 ℎبه میزان  02درﺻد از ﺣاﻟﺖ )ℎ𝑟(0.75
در این شیب بیﺸتر میباشد .سایر درﺻد تﻐییرات نیز در جدول
( )01اراﺋه شده اسﺖ.
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میتوان این گونه نتیجه گرﻓﺖ که در ﺣاﻟﺖ )𝑖(𝑟 ،ℎمیزان
کﻨترل بدنه جریان غلیظ در شیبهاي مورد نﻈر نﺴبﺖ به ﺣاﻟﺖ-
هاي ) ℎ𝑟(0.5و ) ℎ𝑟(0.75بیﺸتر و نﺴبﺖ به ﺣاﻟﺖ ) ℎ𝑟(1کمتر می-
باشد .ﻟذا در ﺻورت استفاده در شرایط واﻗﻌی ،استفاده از ﺣاﻟﺖ
)𝑖(𝑟 ℎنﺴبﺖ به دو ﺣاﻟﺖ ) ℎ𝑟(0.5و ) ،ℎ𝑟(0.75ارجح میباشد.
جدول  -79تغییرات درصد کنترل بدنه جريان غلیظ در حالت
)𝒊(𝒓𝒉 در شیبهای مورد نظر نسبت به کارگذاری موانع متوالی با
اندازه يکسان
𝑆=0

𝑆 = 1.5

𝑆 = 2.5

)ℎ𝑟(0.5

+27

+23

+21

)ℎ𝑟(0.75

+01

+02

+31

)ℎ𝑟(1

-30

-01

-31

 -8نتیجهگیری
در این مقاﻟه اﺛر مانعهاي متواﻟی بر کﻨترل غلﻈﺖ بدنه جریان
غلیظ مورد بررســی ﻗرار گرﻓﺖ .براي این مﻨﻈور از ﭼهار ســري
موانع استفاده شد .سري اول ،دوم و سوم متﺸﻜل از سه مانع هﻢ
اندازه با ارتفاع هاي  1/92 ،1/2و  0برابر ارتفاع بدنه جریان غلیظ
( ) ℎ𝑟(0.75) ،ℎ𝑟(0.5و) )ℎ𝑟(1و ســري ﭼهارم از ســه مانع متواﻟی با
ارتفـاع هـاي  1/92 ،1/2و  0برابر ارتفـاع بـدنـه جریان غلیظ به
ﺻـورت ﺻﻌودي استفاده شد ( )𝑖(𝑟 .)ℎمهﻢترین نتایﺞ این تحقیق
به ﺻورت زیر میباشد:
 کارگذاري موانع بر روي شﻜل پروﻓیلهاي سرعﺖ وغلﻈﺖ تأﺛیر بﺴزایی دارد.
 -استفاده از موانع متواﻟی در ﺣاﻟﺖ ) ،ℎ𝑟(1بیﺸترین تأﺛیر

-

-

𝑥𝑎𝑚 ℎاز پروﻓیل سرعﺖ و به میزان
را بر روي مﺸﺨصه
ℎ
 +330درﺻد نﺴبﺖ به ﺣاﻟﺖ شاهد دارا میباشد.
استفاده از موانع متواﻟی در ﺣاﻟﺖ ) ،ℎ𝑟(1تأﺛیر ﻗابل
توجهی بر روي مﺸﺨصههاي 𝑏𝐶𝑐 و 𝑏𝑐 𝐶 از پروﻓیل غلﻈﺖ
𝑥𝑎𝑚
𝑠
و به میزان  +021و  +321درﺻد نﺴبﺖ به ﺣاﻟﺖ شاهد
دارا میباشد.
با اﻓزایش شیب ،تأﺛیر موانع متواﻟی بر روي کﻨترل
جریان غلیظ کاهش مییابد.
در ﺣاﻟﺖ )𝑖(𝑟 ،ℎمیزان کﻨترل بدنه جریان غلیظ در
شیبهاي مورد نﻈر نﺴبﺖ به ﺣاﻟﺖهاي ) ℎ𝑟(0.5و
) ℎ𝑟(0.75بیﺸتر و نﺴبﺖ به ﺣاﻟﺖ ) ℎ𝑟(1کﻢتر میباشد.
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1. Introduction
Density current is the most important factor of sediment transport in the dam reservoirs. Density current
is the current which is caused by density difference between two fluids on the acceleration of gravity. The
effective acceleration of gravity acting on the flow, which is known as driving force for density flow is expressed
as follows:
𝑔′ = 𝑔

(𝜌𝑡 − 𝜌𝑎)
𝜌𝑎

(1)

Where, 𝑔 is the acceleration of gravity as (𝑚⁄𝑠 2 ), 𝑔′ is the reduced acceleration of gravity as (𝑚⁄𝑠 2 ), 𝜌𝑎 and
𝜌𝑡 are the density of ambient fluid and density fluid respectively as (𝑘𝑔⁄𝑚3 ). Fig. 1 shows the schematic of
density current.

Fig. 1. A schematic of density current

Installing a single obstacle to the density current, Long (1970) concluded that when the obstacle height is
approximately twice the height of the body of density current, it is fully controlled. Asghari Pari et al. (2016)
studied the effect of single obstacle height on controlling the density current for two types of subcritical and
supercritical density currents. Ohey et al. (2010) investigated the impact of inclined plane on the characteristics
of the density current. As mentioned before, Long’s studies (1970) showed that the density current will be fully
controlled if we install an obstacle twice the height of the body of the density current. However, it should be
noted that in addition to economic issues for building an obstacle to the density current, which is twice the
height of it, it may then lead to the formation of stagnant flow behind it and increases the risk of entraining of
large volume of sediments to dam if the obstacle breaks. Therefore, this study employs higher number of
obstacles with less height. This study aims to examine the effect of using consecutive obstacles on the general
* Corresponding Author
E-mail addresses: zanyar.n.69@gmail.com (Seyed Zaniyar Nikkhah), kashefipour@scu.ac.ir (Seyed Mohood Kashefipour),
mehdi.daryaee@yahoo.com (Mehdi Daryaee).
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form of velocity profiles as well as the concentration of the density current body and the impact of these
obstacles on the controlling the body of density current.

2. Methodology
The experiments were carried out in a flume with a length of 780 cm and a height of 70 cm with adjustable
bed slope of -1 to 3.8%. The flume had a mixing tank with the capacity of 1000 litres and a head tank to maintain
a head flow constant (Fig. 2.).

Fig. 2. Schematic of the flume used in the laboratory

This study investigated four different modes for the installation of 3 consecutive obstacles in order to
control the density current. Three height proportions of obstacles were determined according to the average
ℎ
body height of density current of the control samples, namely ℎ𝑟 = 0.5,0.75,1 ℎ𝑟 = 𝑚 where ℎm is the obstacle
ℎ
height and h is the average body height of density current of the control sample). The average value of the
density current body height of the control samples was determined to be 5 cm. Therefore, the values of obstacle
heights used were determined to be 2.5, 3.75 and 5 cm. The heights were considered equal in the 3 modes of
installation, and in the fourth mode, the three obstacles were installed in ascending order of the values
mentioned earlier. The obstacles were placed at the constant distance of 50 cm. During the experiments, the
density current discharge was considered constant and equal to 1 𝑙 ⁄𝑠. Moreover, the saline density current
used in the study has a constant density value of 20 𝑔𝑟⁄𝑙𝑖𝑡 (𝜌𝑡 =1013.5 𝑘𝑔⁄𝑚3 ). The experiments were carried
out using 3 bed slopes of 0%, and 1.5%, 2.5%. Moreover, 3 control experiments were carried out without
considering the obstacles under the aforementioned conditions. A total of 15 series of experiments were
carried out.

3. Results and discussion
Fig. 3 provides, as an example, the velocity profiles before and after the consecutive obstacles installed using
𝑢
ℎ
ℎ
the bed slope of 0%. 𝑚𝑎𝑥, 𝑡 and 𝑚𝑎𝑥 are three parameters to indicate the general form of velocity profile.
𝑢
ℎ
ℎ
The results showed that with an increase in the heights of obstacles from ℎ𝑟 = 0.5 to ℎ𝑟 = 1, the parameter
𝑢𝑚𝑎𝑥
experiences the minimum rate of change which is about 4%, which is decreasing, and the parameter
𝑢
ℎ𝑚𝑎𝑥

experiences the maximum rates of change which 225%, which is increasing. Fig. 4 provides, as an
ℎ
example, the concentration profiles before and after the consecutive obstacles installed using the bed slope
𝑐
𝑐
of 0%. 𝑏 and 𝑏 are two parameters to indicate the general form of concentration profile. The rate of
𝐶𝑠

𝐶𝑚𝑎𝑥

change for the parameter
which is also increasing.

𝑐𝑏
𝐶𝑠

is about 142%, which is increasing, and for the parameter

𝑐𝑏
𝐶𝑚𝑎𝑥

is about 229%,

The maximum percentage value of the discharge control of density current body is associated with hr =
1using a bed slope of 0%, and the minimum percentage value is associated with hr = 0.5 using a bed slope of
2.5% which are respectively 63% and 22%. With an increase in the heights of consecutive obstacles from hr =
0.5 to hr = 1, the percentage values of the discharge control of density current body increased by 75%, 76%,
and 105% respectively using the bed slopes of 0%, and 1.5%, 2.5%. In case of using ascending order of
obstacles, the percentage values of the discharge control of density current body was obtained 50, 44 and 36%
respectively using the bed slopes of 0%, and1.5%, 2.5%.
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Fig. 1. Changes in the forms of velocity profiles of density current body before and after the obstacles installed using the
bed slope of 0%.

Fig. 4. The concentration profiles before and after the obstacles installed using bed slope of 0%

4. Conclusions
- Installation of consecutive obstacles has significant effect on the velocity and concentration profiles.
ℎ
- Using consecutive obstacles in the mode of ℎ𝑟 = 1 has the highest impact on the parameter of 𝑚𝑎𝑥 of the
ℎ
velocity profile by the rate of +221% compared with the control mode.
𝑐
𝑐
- Using consecutive obstacles in the mode of ℎ𝑟 = 1 has a significant impact on the parameters of 𝑏 and 𝑏
𝐶𝑠

𝐶𝑚𝑎𝑥

of concentration profile by the rate of +150 and +250 percent compared with the control mode.
- The impact of consecutive obstacles on controlling of density current body is reduced by increasing the bed
slope.
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