مجموعه مقاﻻت هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران ،ارديبهشت ،١٣٩٧صفحه ١٥٤ - ١٥١

بررسي تجربي جدايش جريان چگال از مانع در يك شاره چرخان
جواد باباگلي متي كﻼيي١و عباسعلي علياكبري بيدختي

چكيده

٢

١فارغالتحصيل كارشناسي ارشد فيزيك دريا ،موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهرانjavadbabagoli@ut.ac.ir ،
٢استاد ،موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهرانbidokhti@ut.ac.ir ،

پژوهش حاضر به مطالعه رفتار جريان چگالي در هنگام حركت و در نزديكي يك مانع در محيط آزمايشگاه ميپردازد .بهمنظور
شبيه سازي از يك مخزن كه دو حوزه آن از هم جداشده و يك مانع كه در يك از حوزهها تعبيهشده استفادهشده است.
آزمايشها تحت گرانش كاهشيافته و اثرات چرخش مختلف در آزمايشگاه ديناميك شارهها انجامشده است .آزمايشها تحت
عدد ريچاردسون بزرگ تراز  ١.٥و تحت عدد راسبي كوچكتر از يك انجامشده است .به كمك روابط و مشاهدات رابطه تجربي
بين عدد ريچاردسون و عدد راسبي جريان بهدست آمده است كه نشان ميدهد هرچقدر عدد راسبي بزرگتر شود عدد
ريچاردسون كوچكتر ميشود )رابطه نمايي( .جريان هنگام حركت در مجاورت مانع و هنگام جدايش از آن رفتارهاي مختلفي
را نشان ميدهد ،به طوريكه كه تحت عدد راسبي  ٠.١٦و عدد ريچاردسون حدود ،٦دو ادي كامل به شعاع حدود  ٤تا ٥
سانتيمتر تشكيل ميشود .ادي هايي كه در سمت چپ مانع تشكيل ميشود در جهت ساعتگرد و در سمت راست مانع به
صورت پادساعتگرد تشكيل ميشود .بررسيها نشان ميدهد كه هرچقدر فركانس چرخش ميز چرخان بيشتر ميشود بهجاي
دو ادي بزرگ ،پيچكهاي كوچك به ابعاد  ٠.٥تا  ١سانتيمتر تشكيلشده و حركت شاره ناپايدار ميشود.
واژههاي كليدي :جريان چگالي ،مانع ،شاره چرخان ،شرايط فيزيكي مختلف ،جدايش جريان.
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Abstract
The current study investigates behavior of the dense flow near a model cape in the laboratory. To do the
simulations, we used a rotating tank with two basins and a cape in one basin. The research was conducted under
different reduced gravity and various Coriolis parameters in the Geophysical Fluid Dynamics (GFD) laboratory.
Most of the experiments were carried out under the condition of Ri >1.5 and R<1. Using laboratory
observations, we obtained a mathematical relation between Ri (Richardson Number) and R (Rossby number).
The current shows different behavior when separating from the cape, based on different laboratory conditions.
With R=0.16 and Ri =6, cape eddies are formed by dense flow which are 4-5 cm across, of order of the cape
size. Under higher rotational frequency, the current becomes unstable and many smaller (0.5-1 cm) are formed.
Keywords: Density driven flow, cape, rotating fluid, laboratory experiments, separation.

 ١مقدمه
جريانهاي چگال نقش مهمي در اقيانوسها بازي ميكنند و مطالعه آنها از اهميت باﻻيي برخوردار است .يكي از روشهاي
مطالعه چنين جرياناتي بررسي آنها در محيط آزمايشگاهي است كه با كنترل كردن هر متغير و دوري از پيچيدگيهاي
موجود در طبيعت از جايگاه ويژهاي نزد دانشمندان برخوردار است .دراينبين پژوهشگران مختلف نگاههاي خود را به مطالعه
چنين جريانهايي در هنگام گذر از سطح شيبدار و مانع معطوف كردند .بررسي جريان چگال در مجاورت يك مانع در محيط
غير چرخان توسط فرمانيوك و گاوريلو ) ،(٢٠٠٥مطالعه تﻼطم جريان چگال روي ميز چرخان ) ;Rossato and Elsa Alves, 2011
 ،(Manucharyan et al, 2014مطالعه جريان گراني درروي سطح شيبدار روي ميز چرخان) ،(Shapiro and Zatsepin, 1996نحوه
شكلگيري ادي درروي سطح شيبدار)
 (LANE-SERFF and BAINES, 1997و بررسي پايداري جريان چگال درروي سطح شيبدار توسط سادرلند و
همكاران) (٢٠١٤تنها بخشي از اين پژوهشها هستد.
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پژوهش حاضر به مطالعه رفتار جريان گراني هنگام به دام افتادن و در مجاورت يك مانع دماغهاي ميپردازد .اين پژوهش در
آزمايشگاه ديناميك شارهها موسسه ژئوفيزيك انجام و براي نيل به اين هدف ،آزمايشها مختلفي تحت شرايط فيزيكي متنوع
براي درك رفتارهاي جريان چگال انجامشده است.
 ٢روش تحقيق
مخزن آزمايش به طول  ١.٢متر و عرض  ٠.٢متر و ارتفاع  ٠.٣متر در نظر گرفتهشده است )شكل  (١كه در آن مخزن با دو
بخش از هم جداشده است .براي مطالعه جريان گراني در مجاورت يك جسم از يك مانع) (capeبا شيب حدود  ٣٠درجه
استفاده شده است .اين آزمايشها تحت شرايط جرياني با گرانش كاهشيافته ،روي ميز چرخان با دور چرخش ،حجم آب
ورودي مختلف و نيز در دو عمق در كف مخزن)در مدل دوﻻيه( و در وسط مخزن) مدل سه ﻻيه( انجام شد .ابتدا مخزن را با
آب معمولي پركرده و بهآرامي آبشور از باﻻ به آن تزريقشد تا در محيط مخزن چينهبندي چگالي شود .سپس آبشور با
چگالي مشخص)تركيبشده با محلول پرمنگنات( را براي ايجاد جريان گراني ،از باﻻي سطح شيبدار تزريقشده است .براي
رصد هر چه بهتر جريان در هنگام به دام افتادن )به دليل اثر كوريوليس( و رفتار آن در مجاورت مانع از يك دوربين با دقت
 ٠.٠١سانتيمتر استفاده شده است .دوربين عمود بر مخزن و در ارتفاع  ٧٠سانتيمتري مخزن نصبشده و با سرعت نسبي صفر
نسبت به ميز چرخان حركت ميكند.

شكل  .١مخزن استفادهشده در آزمايش با اندازه طول ،عرض و ارتفاع و محل تنگهها و مانع را نشان ميدهد )سمت راست( ،و جريان گراني تزريقشده
و پس از عبور از تنگه در حال نزديك شدن به مانع است )سمت چپ(.

جريان هنگاميكه از تنگه عبور ميكند در حوزه دوم )همان حوزهاي كه مانع است( به دام ميافتد .در هنگام به دام افتادن دو
نيرو گراديان فشار)ناشي از اختﻼف چگالي( و كوريوليس بر جريان اثر ميگذارند )با توجه به شرايط آزمايش اثرات اصطكاك
ناچيز است بهويژه در مدل سه ﻻيه( ،ولي هنگاميكه به مانع ميرسد و در هنگام جدا شدن ديگر جريان به دام افتاده نيست و
رفتار جالبي از خود نشان ميدهد .براي محاسبه پارامترهاي مربوط به جريان از روابط  ١استفادهشده است )Bains, 1997
.(Gill,1982; Lane-serff and
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در اين روابط  RDشعاع تغيير شكل راسبي Q ،ميزان حجم آب ورودي Ri ،عدد ريچاردسون R ،عدد راسبي U ،سرعت ) f ،دو
برابر سرعت زاويه اي ميز چرخان( پارامتر كوريوليس L ،پهناي جريان g’ ،گراني كاهشيافته و  Hارتفاع جريان است .در
آزمايشها گرانش كاهش يافته به سه مقدار  ٠.٠٧ ،٠.٢٣و  ٠.١٨متر بر مجذور ثانيه )در پژوهش لنسرف و همكاران ،٠.٤٩
وايتد و سندس  ٠.٢متر مجذور ثانيه استفادهشده است( و پارامتر كوريوليس بهطور متغير در اين آزمايش از حدود  ٠.٧تا ٣.٥
بر ثانيه استفاده شده است )سادرلند  ١.٥تا  ٢بر ثانيه ،لنسرف و همكاران حدود  ٠.٦تا  ٤.٢بر ثانيه درنظر گرفتند(.
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 ١٨لغايت  ٢٠ارديبهشت ماه ١٣٩٧
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 ٣نتايج
با توجه به شرايط فيزيكي مختلف ،سرعت و پهناي جريان به كمك تحليل تصاوير دوربين بهدست آمده و به كمك روابط ١
پارامترهاي مؤثر ديگر مربوط به جريان محاسبه شده است)شكل  a ،٢و  . (bمهمترين نتيجهاي كه گرفته شده است اين است
كه جرياني كه در بستر در حال حركت است)مدل دوﻻيه( از مانع جدا نشده و به مانع چسبيده و درواقع مانع را دور ميزند
يعني جريان هنگاميكه در كف حركت ميكند رفتار تقريباً مشابه اي را در شرايط مختلف فيزيكي نشان ميدهد .ازاين رو
بيشتر تحليلها مربوط به مدل سه ﻻيهايي است كه آب با چگالي زياد در كف و آب شيرين در نزديك سطح و جريان چگال از
وسط آن عبور ميكند .با توجه به نمودارها ،بيشتر آزمايشها تحت عدد راسبي كوچكتر از ) ١عمدتاً  ٠.١تا  ( ٠.٣و عدد
ريچاردسون بزرگتر از )١عمدتاً  ١.٥تا  (٧انجام شده است كه دو نكته فيزيكي را يادآور ميشود ،به طوريكه اثرات چرخش
براي جريان مهم ولي اثرات درون آميختگي ) (entrainmentمهم نيست .پهناي جريان با شعاع تغيير شكل راسبي كه به كمك
روابط  ١محاسبه شده است مقايسه شد و يك رابطه تجربي خطي براي آن بهدست آمده است )شكل  . (e ،٢به همين ترتيب
رابطهاي بين عدد ريچاردسون و عدد راسبي بهصورت نمايي بهدست آمده است)شكل  (d ،٢كه در آن افزايش عدد راسبي
جريان با كاهش عدد ريچاردسون همراه است.

شكل  (a:٢تغييرات پهناي جريان برحسب سرعت  (bتغييرات عدد راسبي برحسب شعاع تغيير شكل (c.شعاع ادي هاي تشكيلشده بر اساس عدد
راسبي r1 ،و  r2به ترتيب مربوط به شعاع ادي هاي تشكيلشده سمت چپ و راست مانع هست (d .منحني تغييرات عدد ريچاردسون برحسب عدد
راسبي  (eمنحني تغييرات شعاع تغيير شكل راسبي بر اساس پهناي جريان (f . .ادي هاي تشكيلشده تحت گراني كاهشيافته  ،٠.٠٧عدد راسبي
 ،٠.١٦عدد ريچاردسون ) ٦تصاوير به فاصله هر  ٢ثانيه است(.

جريان هنگاميكه از مانع جدا ميشود رفتارهاي متفاوتي از خود نشان ميدهد .در گراني كاهشيافته )٠.٢٣متر بر مجذور
ثانيه( مشاهده ميشود كه جريان تحت پارامتر كوريوليس  ، ٠.٧١s-1ادي) ١يا پيچك ،سمت چپ مانع( تشكيل ميشود ولي
ادي ) ٢سمت راست مانع( تشكيل نميشود و هنگاميكه پارامتر كوريوليس به  ١.٢s-1ميرسد ابتدا ادي  ٢تشكيلشده و
سپس ادي ١تشكيل ميشود .هنگاميكه پارامتر كوريوليس بيشتر از ٢ s-1ميشود جريان ناپايدار شده و پيچكهايي در شعاع
 ٠.٥تا  ١سانتيمتر تشكيلشده كه تعداد آنها به  ٥تا  ٨عدد هم ميرسد .بهترين حالتي كه دو ادي كامل تشكيلشده است
در گراني كاهش يافته )٠.٠٧متر بر مجذور ثانيه( ،عدد راسبي  ٠.١٦و عدد ريچاردسون  ،٦است كه دو ادي به شعاعهاي  ٥و
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 ٤.٥سانتيمتر تشكيلشده است .مكانيزم شكلگيري به اين صورت است كه ادي اول در مقياس زماني حدود  ٨٠ثانيه )پس از
رسيدن به مانع( بهصورت پادساعتگرد )در جهت چرخش ميز چرخان( ولي ادي  ٢در حدود  ٢٠٠ثانيه پس از رسيدن به مانع
توسعه و به صورت ساعتگرد )در خﻼف جهت چرخش ميز چرخان( شكل ميگيرد )شكل .(f ،٢
 ٣بحث و نتيجهگيري
بررسيهاي مختلف نشان ميدهد كه جرياني كه در كف حركت ميكند به دليل شرايط مرزي و اثرات اصطكاك ،مانع را دور
زده و رفتار شبه ادي )پيچگي( از خود در شرايط فيزيكي مختلف نشان ميدهد و ادي تشكيل نميشود .ازاينرو بيشتر
تحليلها مربوط به جريان گراني است كه روي سطح همچگال دور از كف حركت ميكند و هم عمق خود را پس از گذر از
سطح شيبدار پيدا ميكند .نتايج نشان ميدهد كه جريان گراني در آزمايشها اين پژوهش داراي عدد راسبي كوچكتر از يك
و شعاع تغيير شكل راسبي از ٠.٥تا  ٤سانتيمتر و عدد ريچاردسون  ١.٥تا  ٤٠است .مقايسهها نشان ميدهد كه پهناي جريان
كه از طريق مشاهدات مستقيم به دست آمده و شعاع تغيير شكل راسبي كه از راه تئوري )روابط  (١بهدست آمده است ،به
صورت خطي به هم مربوط ميشوند .بين عدد ريچاردسون و عدد راسبي يك رابطه نمايي وجود دارد كه هرچقدر عدد راسبي
بزرگتر شود ،عدد ريچاردسون كوچكتر ميشود .جريان هنگاميكه به مانع ميرسد و هنگاميكه از آن جدا ميشود رفتارهاي
مختلفي از خود نشان ميدهد كه در عدد راسبي  ٠.١٦و عدد ريچاردسون  ٦دو ادي كامل تشكيل ميشود .ادي  ١طوري
رشد پيدا ميكند كه در مركز آن آبشور ولي ادي  ٢طوري رشد پيدا ميكند كه در مركز آن آب شيرين است و بيشتر ادي
هاي تشكيلشده داراي ابعادي  ٤تا  ٥سانتيمتر مي باشند .با افزايش فركانس چرخش ،جريان هنگام جدا شدن از مانع
ناپايدار شده و پيچكهايي با ابعاد كوچكتر تشكيل ميشوند .اگرچه بنا بر آنچه گفته شد مؤلفين با نگاه  GFDبه مطالعه
آزمايشگاهي جريان پرداختد ولي حقيقت چيز ديگري است .چنين جريانهايي در درياهاي ايران بسيار حائز اهميت هستند و
ايده اصلي شكلگيري اين پژوهش را در پديدهي كامﻼً واقعي در درياي خزر و خليجفارس بايد جستجو كرد .در درياي خزر،
در جريان گراني به دام افتاده هنگام رسيدن به دلتاي سفيدرود )باباگلي (١٣٩٥ ،چنين اتفاقي براي آن ميافتد و در خليج
عمان در نزديكي رأس الحمرا ) (Ezam et al, 2010رفتاري مشابه از خود نشان ميدهد كه مؤلفين سعي داشتند با تغير دادن
پارامترهاي فيزيكي شرايط واقعي هر دو پديده را در آزمايشگاه شبيهسازي كنند.
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