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ABSTRACT
Reduction of reservoir storage capacity due to high rate of sedimentation affects all the purposes of dam
operation, such as hydropower energy production and seasonal flood control. Using some sediment
management techniques are not economically and technically affordable and one of the main solutions,
especially in arid and semi-arid regions, is pressurized flushing that faced with low efficiency as a main
challenge. In this research a new structure named DBE was used for enhancing sediment removal efficiency.
Therefore DBE structure with four different lengths and four diameters in three discharges mode was
investigated. For carrying out the experiments, non-cohesive silica sediment with a median diameter of 𝐷50 =
0.73 𝑚𝑚 was used and temporal development of sediment flushing cone was investigated. Finally the best
dimensions of the structure that leads to creation of the maximum sediment flushing cone dimensions and the
minimum scouring equilibrium time were presented. Also, time dependent dimensionless equations for
calculating the sediment flushing cone dimensions were presented.
Keywords: Pressurized Flushing, Temporal Development of Sediment Flushing Cone, Scouring Equilibrium,
Dendritic Bottomless Extended Structure.
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بررسی آزمايشگاهی توسعه زمانی مخروط رسوبشويی در مخازن سدها تحت تأثير سازه DBE
هادی حقجوئی ،1مجيد رحيمپور* ، 1کورش قادری 1و سامح احمد قنطوش
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 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2موسسه تحقیقاتی پیشگیری از بحران ( ،)DPRIدانشگاه کیوتو ،کیوتو ،ژاپن.
(تاریخ دریافت -1399/1/15 :تاریخ بازنگری -1399/4/11 :تاریخ تصویب)1399/4/23 :

چکيده
کاهش حجم مفید مخازن به دلیل نرخ باالی رسوبگذاری در مخازن سدها ،کلیه اهداف بهرهبرداری سد از جمله تولید
انرژی برقآبی و کنترل سیالبهای فصلی را تحت تأثیر قرار میدهد .در این میان استفاده از برخی روشهای مدیریت
رسوب به دالیل فنی و اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و یکی از عمدهترین راهکارها بویژه در مناطق خشک و نیمهخشک،
استفاده از رسوبشویی تحتفشار میباشد که مهمترین چالش پیشروی این روش ،راندمان پایین رسوبشویی است .در
این مقاله در راستای ارتقای راندمان رسوبشویی از یک سازه جدید موسوم به  DBE1استفاده شده است .در این خصوص
سازه  DBEبا چهار طول ،چهار قطر در سه حالت دبی ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .برای انجام آزمایشها از رسوبات
غیرچسبنده با جنس سیلیس دارای قطر متوسط  0/73میلیمتر استفاده و توسعه زمانی مخروط رسوبشویی در آزمایش-
های انجام شده بررسی شد .در پایان بهترین مشخصه عملکرد سازهای که منتج به بیشترین ابعاد مخروط رسوبشویی و
کمترین مدت زمان تعادل آبشستگی شد ،مشخص و روابط وابسته به زمان به منظور پیشبینی پارامترهای مخروط رسوب-
شویی ارائه شد.
واژههای کليدی :رسوبشویی تحتفشار ،توسعه زمانی مخروط رسوبشویی ،تعادل آبشستگی ،سازه  ،DBEمخروط
رسوبشویی.

مقدمه
پس از ورود یک رودخانه به مخزن ،سطح مقطع جریان افزایش و
سرعت آن کاهش مییابد ،بنابراین ظرفیت انتقال رسوب کاهش
یافته و منجر به تهنشینی رسوبات میشود (.)Annandale, 2005
مهمترین اثر رسوبگذاری در مخازن ،کاهش ظرفیت ذخیره سد
است که بر تأمین آب ،تولید انرژی برقآبی و کنترل سیالب
تأثیرگذار خواهد بود ( .)Dreyer and Basson, 2018عالوه بر
کاهش حجم مفید مخازن ،رسوبگذاری در مخزن پیامدهای
دیگری نیز دارد که از آن جمله میتوان به ورود رسوبات به
دریچههای نیروگاه و اختالل در کار توربینها و خوردگی آنها،
انسداد و گرفتگی آبگیرها ،افزایش تراز بستر در باالدست مخزن و
به دنبال آن گسترش دامنه و پهنه سیالب ،افزایش بار اضافی روی
بدنه سد و موارد دیگر اشاره کرد ( .)Morris and Fan, 2009از
طرف دیگر افزایش سطح آب زیرزمینی ،کاهش ظرفیت طبیعی
رودخانه در کنترل سیالب و انحراف یا عقبنشینی آب مجموعه
ای از آثار منفی رسوبگذاری در باالدست سد است ( Tigerk et
 .)al., 2009تحقیقات میدانی گسترده بر سدهای ژاپن در خصوص

تأثیر رسوبگذاری بر استحصال انرژی برقآبی ،نشان میدهد
رسوبگذاری تأثیرات زیانآوری بر راندمان کاربرد آب هم در
ظرفیت ذخیره و هم آبرسانی به تجهیزات سد ایجاد میکند
( .)Okumura and Sumi, 2012رسوبات انباشتهشده پشت سد
همچنین میتواند پایداری سازه را به دلیل اعمال فشارهای اضافی
تحت تأثیر قرار دهد و همچنین فعل و انفعاالت شیمیایی
ایجادشده در رسوبات میتواند بر بتن و پوشش سطحی بدنه
تأثیرگذار باشد (.)Schellenberg et al., 2017
در تحقیقات مختلفی در جهان ،روشهای کنترل
رسوبگذاری در مخازن موردمطالعه و بررسی قرار گرفته است که
هرکدام تأثیرات و محدودیتهای خاص خود را به همراه دارد
( Basson & Rooseboom, 1999 ; Morris & Fan, 2009 ; Sumi
)  .)& Kantoush, 2010; Morris, 2015فالشینگ به عنوان روش
هیدرولیکی تخلیه رسوب در سد از طریق دریچه تحتانی تعریف
شده و از نظر تقسیمبندی به دو نوع آزاد و تحتفشار تقسیمبندی
میشود ( .)Morris and Fan, 2009در خصوص تفاوت بین این
دو نوع رسوبشویی ،اگر هدف عاری کردن آبگیرها از رسوب باشد،
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این روش به طور قطع بهترین گزینه برای مخازنی است که تخلیه
کننده تحتانی زیر دریچههای آبگ یر قرار گرفته است ،زیرا نسبت
به روش رسوبشویی آزاد ،آب بسیار کمتری مصرف میکند
( .)Kondolf et al., 2014; Morris, 2015رسوبشویی تحتفشار
میتواند ظرفیت از دست رفته مخزن سد را احیا کرده و منجر به
برنامهریزی زمانی مناسبی برای تزریق رسوب در پاییندست و
حفظ شرایط زیستمحیطی آن شود (.)Espa et al., 2019
در خصوص رسوبشویی تحتفشار و عوامل تأثیرگذار بر
افزایش راندمان و حجم رسوب شویی ،تحقیقات متعددی صورت
گرفته است که بیشتر این تحقیقات ،شامل بررسی تأثیرات عوامل
هیدرولیکی نظیر ارتفاع آب روی دریچه تحتانی ،دبی خروجی،
شکل و قطر دریچه ،نوع و ارتفاع رسوبات باالی دریچه بر مکانیزم
و توسعه زمانی مخروط رسوبشویی است ( ;Dreyer., 2018
 .)Powell and Khan, 2015نکته مشابه تمامی این تحقیقات
بررسی شرایط تأثیرگذار موجود مخزن و عدم بررسی عوامل
تأثیرگذار خارجی بر ایجاد گردابه و تالطم و افزایش خروج رسوبات
بود .در خصوص عوامل تأثیرگذار خارجی بر افزایش راندمان
رسوبشویی تحقیقات نسبتاً محدودی در دنیا صورت گرفته است
())Ahadpour Dodaran et al. (2012); Althaus et al. (2014
که ویژگی مشترک تحقیقات مذکور افزایش راندمان رسوبشویی
با استفاده از انرژی برق است .شاخصترین تحقیق صورتگرفته
در خصوص افزایش راندمان رسوبشویی بدون صرف انرژی و در
قالب تمهیدات سازهای ،تحقیقات )Madadi et al. (2016, 2017
است که نویسندگان مقاله تأثیر یک گروه پایه دایرهای شکل و
سازه  PSC1را در افزایش راندمان رسوبشویی مورد بررسی
آزمایشگاهی قرار داده و در خصوص گروه پایه دریافتند زمانی که
قطر پایهها و فاصله آنها یکسان باشد بهترین نتیجه حاصل می
شود و استفاده از گروه پایهها در رسوبشویی مخزن منجر به
افزایش  250درصدی رسوب شویی در مقایسه با حالت شاهد
(بدون سازه) خواهد شد .نویسندگان مقاله در خصوص سازه PSC
به این نتیجه رسیدند که این سازه گردابههای افقی ایجادشده در
تحقیقات ) Powell (2007را به گردابههای عمودی تبدیل میکند
و بیشترین میزان رسوبشویی زمانی اتفاق میافتد که نسبت
بدون بعد طول سازه به قطر خروجی ( )LDscبرابر  5/26و نسبت
o

بدون بعد قطر سازه به قطر خروجی ( )DDscبرابر  1/32باشد ،که
o

در این حالت حجم مخروط رسوب شویی  4/5برابر آزمایش شاهد
است Fard Shiraye and Abbasi (2019) .به بررسی تأثیر سازه
 SFM2یعنی استفاده از دو ردیف شمع موازی در باالدست دریچه
1. Projecting Semi-Circular

تحتانی ،بر افزایش راندمان رسوبشویی پرداختند و حجم رسوبات
تخلیهشده و راندمان رسوبشویی را به میزان  %161افزایش دادند.
علیرغم تحقیقات مختلف صورت گرفته در خصوص
تعادل آبشستگی و توسعه زمانی آن در حفاظت رودخانه و پایه-
های پل ،این مورد در بررسی توسعه زمانی مخروط رسوبشویی
تحتفشار کمتر مورد مطالعه قرار گرفته که در این خصوص
شاخصترین مطالعه صورت گرفته مربوط به تحقیق Meshkati
) et al. (2009است ،که در آن نویسندگان به بررسی تغییرات
زمانی گسترش مخروط رسوبشویی پرداختند و به این نتیجه
دست یافتند که در یک ارتفاع ثابت آب مخزن و در یک زمان
مشخص ،میزان عمق آبشستگی در دبی تخلیه بزرگتر ،بیشتر و
زمان رسیدن به تعادل کمتر است .هدف از این تحقیق بررسی
توسعه زمانی مخروط رسوبشویی تحت تأثیر سازه جدیدی به نام
 DBEاست که ویژگی بارز آن قابلیت رسوبشویی در جهات
مختلف مخزن عالوه بر راستای طولی مخزن است که با توجه به
وصل شدن انشعابات سازه به یک نقطه مشخص ،عالوه بر ایجاد
گردابه در راستای هر کدام از شاخهها ،منجر به تقویت قدرت
گردابهها در جریان خروجی نیز خواهد شد و ابعاد مخروط رسوب-
شویی افزایش خواهد یافت.

مواد و روشها
شرح مدل فيزيکی

به منظور بررسی تأثیر سازهای و میزان رسوبشویی تحتفشار،
مدل فیزیکی و هیدرولیکی مخزن سد و آبگذر در آزمایشگاه
تحقیقاتی هیدرولیک و سازههای آبی بخش مهندسی آب دانشگاه
شهید باهنر کرمان ساختهشد .مدل فیزیکی مذکور به شکل
مکعب مستطیل و دارای ابعاد  7/5متر طول 3/5 ،متر عرض و
 1/8متر ارتفاع و از قسمتهای عمدهای شامل مخزن اصلی،
آبگذر ،محفظه تله اندازی رسوب ،نواحی آرامکننده جریان در
ورودی مخزن اصلی و آبگذر ،کنتور حجمی اندازهگیری جریان
ورودی و سرریز مثلثی اندازهگیری جریان خروجی تشکیل شده
است (شکل .)1
در فاصله  50سانتیمتری از ابتدای مخزن دو صفحه مشبک
برای کاهش تالطم جریان ورودی به مخزن و آرام کردن جریان
ورودی قرار گرفته است .در قسمت جلویی و کناری مدل به منظور
مشاهده هرچه بهتر وضعیت جریان و نحوه تخلیه رسوب ،از شیشه
لمینت با ضخامت  22میلیمتر استفاده شده است و در قسمت
جلو دریچه خروجی دایرهای شکل به قطر  120میلیمتر تعبیه
2. Sediment Flushing Motivator
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شده که لوله خروجی مخزن با قطر  110میلیمتر از آن عبور کند.
برای اندازهگیری جریان ورودی و خروجی به ترتیب از یک کنتور
حجمی و یک سرریز مثلثی با زاویه رأس  90درجه استفاده شده

است .جریان رسوبی پس از عبور از لوله خروجی ابتدا وارد بخش
رسوبگیر شده و سپس وارد ناحیه آرامکننده میشود.

شکل  -1الف) مدل فيزيکی مخزن سد و آبگذر و ب) طرح شماتيک مدل شامل  :1ناحيه آرامکننده جريان ورودی :2 ،مخزن اصلی و رسوب :3 ،محفظه تله اندازی
رسوب :4 ،ناحيه آرامکننده جريان خروجی :5 ،سرريز مثلثی :6 ،آبگذر و  :7پمپ و کنتور حجمی

برای انجام آزمایشها از رسوبات غیرچسبنده با جنس سیلیس استفاده شد که دارای قطر متوسط  0/73میلیمتر ،وزن مخصوص ظاهری 2/625
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گرم بر سانتی مترمکعب ،وزن مخصوص حقیقی  2/564گرم بر سانتی مترمکعب و نسبت جذب آب  0/9درصد است (شکل .)2

شکل  -2منحنی دانهبندی ذرات سيليس استفادهشده در آزمايش

سازه DBE

در این تحقیق از سازه  DBEاستفاده شده است تا تأثیر این سازه
بر رسوبشویی مخزن در جهات مختلف شامل طولی و عرضی
بررسی شود .سازه از یک طرف به دریچه تخلیهکننده تحتانی و از
طرف دیگر از طریق پایههای فلزی به رسوبات داخل مخزن منتهی
شده است (شکل  .)3مشابه سازه  PSCاستفاده شده در تحقیقات
مددی و همکاران ( ،)2017سازه  DBEاز لولههایی که قسمت
تحتانی آن حذف شده ،تشکیل شده است و به دلیل مقطع دایره-
ای شکل کلیه نیروهای وارد بر سازه شامل نیروی هیدرواستاتیک
و نیروی ناشی از وزن رسوبات از طریق پایهها به بستر مخزن

منتقل میشود که این موضوع بیانگر جلوگیری از تمرکز تنش بر
محور مرکزی سازه و افزایش پایداری سازه در مقابل نیروهای
وارده است .در این تحقیق با توجه به ثابت بودن ارتفاع رسوبات
منطبق بر لبه پایینی دریچه تخلیهکننده ،سطح پایینی سازه نیز
دقیقاً منطبق بر رسوبات است .در این سازه جریان آب در هنگام
عبور از محدوده داخلی سازه با بستر در تماس است .در تحقیق
حاضر سازههای  DBEبا طولهای  80 ،50 ،30و  110سانتیمتر
و قطرهای  200 ،160 ،125و  250میلیمتر و زاویه  30درجه
بین شاخهها طراحی و ساخته شده است.

شکل  -3الف) شمای کلی سازه  DBEو ب) نحوه قرارگيری آن در مخزن
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تحليل ابعادی

در این تحقیق هدف افزایش حجم مخروط رسوبشویی با استفاده
از سازه  DBEمتصل به دریچه تخلیه میباشد .اساس کار این
سازه افزایش اندرکنش جریان و رسوب ،ایجاد گردابهها ،تالطم
کامل جریان و بردارهای سهبعدی سرعت جریان است .در سازه
افقی  DBEحجم مخروط رسوبشویی (  )∀cدر مصالح
غیرچسبنده به عواملی از جمله دبی جریان خروجی از دریچه
تخلیه ( 𝑜𝑄) ،ارتفاع آب روی دریچه ( 𝑤𝐻) ،ارتفاع رسوب روی
دریچه ( 𝑠𝐻) اندازه متوسط ذرات رسوب(  ،)𝐷50جرم مخصوص
سیال( 𝑤𝜌) ،جرم مخصوص رسوب( 𝑠𝜌) ،لزوجت دینامیکی
سیال(𝜇) ،شتاب گرانش ثقل(𝑔) ،قطر دریچه تخلیه ( 𝑜𝐷) ،قطر
سازه ( 𝐸𝐵𝐷𝐷) ،طول سازه ( 𝐸𝐵𝐷𝐿) مدت زمان تعادل آبشستگی
( 𝑒𝑇) ،مدت زمان انجام هر آزمایش (𝑡) ،زاویه بین شاخههای سازه
(𝜃) و تعداد شاخهها (𝑁) بستگی دارد:
(رابطه )1

𝑡

) ,
𝑒𝑇

𝑒𝑇 𝑜𝑄 𝑡 𝑜𝑄 𝐸𝐵𝐷𝐿 𝐸𝐵𝐷𝐷 𝐻𝑤 𝐻𝑠 𝐷50
𝑄𝜌𝜌 4
, ,
,
,
,
,
) 𝑜 , 𝜃, 𝑁, 𝑠 ,
𝑜𝐷 𝑜𝐷 𝑜𝐷
𝑜𝐷
𝐷𝑜 𝐷𝑜 3 𝐷𝑜 3
𝑜𝐷𝜋𝜇 𝑤𝜌

,

𝑜𝑄

شماره
آزمایش
1
2
3

LDBE
)(cm

)(L/s

آزمایشها برای سه دبی  15 ،12/5و  18لیتر بر ثانیه ،چهار طول
سازه  80 ،50 ،30و  110سانتیمتر و چهار قطر 200 ،160 ،125
و  250میلیمتر انجام شده است .بنابراین مجموع آزمایشها برابر
 48آزمایش است که اطالعات مربوط به آزمایشها در جدول ()1
نشان داده شده است.

𝑐∀
𝐷𝑜 3

30

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جدول  -1مشخصات آزمايشهای انجامشده
شماره
دبی خروجی
LDBE
)(cm
آزمایش
)(L/s
17
18
19

30

80

110

38
39

50

24
25
26
27
28
29
30
31
32

LDBE
)(cm

دبی خروجی
)(L/s

30

36
37

22
23
12/5

شماره
آزمایش
33
34
35

20
21
50

𝑜𝐷

,

𝑜𝐷

,

𝑜𝐷

√𝑔 𝐷𝑜 5

نحوه انجام آزمايشها

رابطه  2را میتوان بر اساس پارامترهای جایگزین و ساده-
سازی به صورت رابطه  3بازنویسی کرد:
(رابطه )3

دبی خروجی

𝐸𝐵𝐷𝐿 𝐸𝐵𝐷𝐿 𝐸𝐵𝐷𝐷

,

𝑜𝑄

( = 𝑓3

𝑐∀
𝐷𝑜 3

بنابراین بررسی تغییرات ابعاد مخروط رسوبشویی بر
اساس تغییرات طول و قطر سازه و دبی خروجی اهداف اصلی
تحقیق حاضر میباشند.

بر اساس آنالیز ابعادی و تئوری 𝜋 باکینگهام رابطه 2
حاصل میشود:
(رابطه )2
√𝑔 𝐷𝑜 5

√𝑔 𝐷𝑜 5

که در آن 𝑒𝑅 عدد رینولدز جریان خروجی و 𝑠𝐺 نسبت
چگالی ذرات رسوب به چگالی آب است ،نظر به اینکه در تمام
آزمایشها از رسوب یکنواخت استفاده شده است از تأثیر پارامتر
𝑠𝐺 میتوان صرفنظر کرد .همچنین عدد رینولدز جریان خروجی
از دریچه تخلیه ،کامالً متالطم است بنابراین میتوان از تأثیر عدد
رینولدز چشمپوشی کرد (مددی و همکاران .)1395 ،در این
تحقیق همچنین ارتفاع آب روی دریچه ( 𝑤𝐻) ،اندازه متوسط
ذرات رسوب(  ،)𝐷50قطر دریچه تخلیه ( 𝑜𝐷) ،ارتفاع رسوب ( 𝑠𝐻)
و زاویه بین شاخهها (𝜃) ثابت در نظر گرفتهشده است ،بنابراین
رابطه  3را میتوان به صورت رابطه  4نوشت:
(رابطه )4

)𝑁 ∀𝑐 = 𝑓(𝑄𝑜 , 𝐻𝑤 , 𝐻𝑠 , 𝐷50 , 𝜌𝑤 , 𝜌𝑠 , 𝜇, 𝑔, 𝐷𝑜 , 𝐷𝐷𝐵𝐸 , 𝐿𝐷𝐵𝐸 , 𝑇𝑒 , 𝑡, 𝜃,

( = 𝑓1

,

𝑜𝑄

( = 𝑓2

𝑐∀
𝐷𝑜 3

15
80

110

بهمنظور انجام آزمایش ،رسوبات بهصورت الیهالیه ریخته

40
41
42
43
44
45
46
47
48

50
18
80

110

می شود و سپس با استفاده از یک صاف کن منشوری سطح
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عمودی (سه ردیف افقی و چهار ردیف عمودی) و دوربین عکاسی
پیشرفته با قابلیت کنترل از راه دور ،عکسها ثبت گردید .سپس
عکسها بهصورت سهبعدی تحلیل و خروجی آن بهصورت پروفیل
سهبعدی ترسیم گردید .بهمنظور تحلیل خطاهای ناشی از اندازه-
گیری در تکنیک کاوش تصویر در ابتدا به تحلیل و صحت سنجی
اندازهگیری حجم یک مکعب با ابعاد مشخص پرداخته شد .در این
خصوص خطای اندازهگیری دادهها  1/4میلیمتر در یک فاصله
 40سانتیمتری تعیین شد .نتایج با خطای اندازهگیری دستگاه
اسکنر سهبعدی  DPI-8استفاده شده در تحقیقات ( Dreyer,
 )2018مورد مقایسه قرار گرفت (جدول  ،)2که این مقایسه بیانگر
دقت مناسب تکنیک اندازهگیری و برداشت توپوگرافی مخروط
رسوبشویی تحقیق حاضر است.

رسوبات با توجه به خطکشهای نصبشده در مخزن به سطح
موردنظر میرسد .بهمنظور جلوگیری از برهم خوردن وضعیت
رسوبات در ابتدای هر آزمایش از یک پمپ کف کش با دبی کم
استفاده شده است ،پس از اینکه سطح آب مخزن به میزان
موردنظر رسید پمپ گریز از مرکز روشن و دریچه تخلیه باز می-
شود .بار آبی استفادهشده برای تمامی آزمایشها بهصورت یکسان
 55سانتیمتر است.
برای اندازهگیری سطح آب از عمق سنج دستی با دقت 1
میلیمتر و خطکشهای نصبشده در کنارههای مخزن استفاده
شده است .بهمنظور برداشت توپوگرافی مخروط رسوبشویی در
هر آزمایش از تکنیک کاوش تصویر 1استفاده شده است .به صورتی
که پس از اتمام هر آزمایش و اطمینان از تخلیه کامل مخزن اصلی
با استفاده از ریل حرکت دوربین ،با فاصلههای مشخص افقی و

جدول  -2تحليل خطای تکنيک کاوش تصوير (درصد)

محدوده اندازهگیری

تکنیک کاوش تصویر

دستگاه اسکنر سهبعدی DPI-8

)(m

خطای اندازهگیری )(RMSE

حداقل خطا

خطای اندازهگیری )(RMSE

حداقل خطا

کمتر از 1

0/20

0/50

0/26

0/51

بین  1تا 2

0/50

0/80

0/31

0/58

نتايج و بحث
توسعه زمانی مخروط رسوبشویی آزمایشهای مندرج در جدول
( ،)2با استفاده از تصویربرداری مداوم در طول آزمایش مورد
بررسی قرار گرفته است ،در این خصوص در ابتدا با بررسی دقیق
فیلم اجرای آزمایش بهصورت بلندمدت ،مدتزمان تعادل
آبشستگی  270دقیقه بدست آمد .محاسبات مربوط به توسعه
زمانی آزمایشها در زمانهای 90 ،60 ،35 ،15 ،8 ،2/67 ،0/87
و  120دقیقه انجام و بررسیهای الزم صورت گرفت .نقطه
مشترک کلیه آزمایشها این است که بهصورت متوسط در یک
بازه زمانی  15دقیقه حدود  80درصد و در بازه زمانی  35دقیقه
حدود  90درصد عملیات رسوبشویی انجام میگردد .با شروع
آزمایش ابتدا حجمی از رسوبات تحت تأثیر باز شدن دریچه و
ایجاد تالطم زیاد و سرعت باالی جریان خروجی از مخزن تخلیه
شد ،الزم به ذکر است این مرحله زمانی کمتر از یک دقیقه به
طول انجامید که با تحقیقات گذشته نظیر تحقیقات Madadi et
) al. (2017مطابقت دارد .مرحله بعد تأثیر همزمان گردابهها و
جریان خروجی است که این گردابهها در زیر و دو طرف دریچه
خروجی با عملکرد متناوب منجر به تخلیه رسوبات میشود.
1. Photo Scan

حرکت جریان از شاخههای منشعب و رسیدن به یک نقطه
متمرکز در نزدیک دریچه ،منجر به ایجاد گردابه قوی بهخصوص
در زیر دریچه خروجی میشود .همچنین در طول شاخهها به دلیل
اختالف فشار بیرون و درون سازه ،فرسایش ایجاد شده از نوع
پایپینگ در دو طرف و طول سازه است .اثرات عبور دبی از دریچه
تخلیه کننده تحتانی بهصورت زیر تشریح میکند )1 :تأثیر
موضعی دریچه تخلیه کننده تحتانی  )2یک حرکت کلی در بخش
عمده مخزن .در طول رسوب شویی تحتفشار فقط تأثیر موضعی
(مکانی) دریچه تخلیه کننده تحتانی ،منجر به حذف رسوب از
مخزن سد میشود و فاصلهای که این تأثیر مکانی بر رسوبات عمل
میکند خیلی محدود است و نمیتواند رسوبات موجود در بخش
عمدهای از مخزن را درگیر کند .در این تحقیق استفاده از سازه و
شاخههای داخل مخزن بر حرکت مخروط رسوبشویی در بخش
عمده مخزن تأثیرگذار است و عمالً محدودیت ذکرشده در منابع
تحقیقاتی صورت گرفته بر روی رسوب شویی تحتفشار را تا حد
زیادی مرتفع میکند.
بررسی توسعه زمانی مخروط رسوبشويی ايجادشده تحت تأثير
افزايش طول و قطر سازه
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پس از انجام هر آزمایش عالوه بر عکسبرداری از نقاط مختلف،
حداکثر طول ،عرض و عمق مخروط رسوبشویی نیز اندازهگیری
شد و بر این اساس برای حاالت مختلف تغییرات طول و قطر سازه
 ،DBEسه نمودار مربوط به تغییرات طول ،عرض و عمق مخروط
رسوبشویی تهیه شد(شکل  .)4با بررسی توسعه زمانی مخروط
رسوبشویی بهصورت یکپارچه ،نتیجه حاکی از آن است که با
𝐸𝐵𝐷𝐿) از  2/73به ،10
افزایش مشخصه بدون بعد طول سازه (
𝐷
𝑜

طول بدون بعد مخروط رسوب شویی ( 𝐶𝐿𝐷) با افزایش حداکثری
𝑜

 6/6برابری نسبت به آزمایش شاهد و  2/4برابری نسبت به طول
بدون بعد  2/73سازه مواجه شده و رسوبشویی زودتر به تعادل
می رسد .همچنین در اثر افزایش این طول ،عرض بدون بعد
مخروط رسوب شویی (𝐶 𝐷𝑊) با افزایش حداکثری  1/75برابری و
𝑜

عمق بدون بعد مخروط (𝐶𝐷𝐷) با افزایش حداکثری  2/1برابری
𝑜

نسبت به آزمایش شاهد همراه است.

شکل  -4تغييرات الف) طول ،ب)عرض و ج) عمق مخروط رسوبشويی با افزايش شاخص بدون بعد طول سازه DBE

اگرچه تغییرات طول نشاندهنده تفاوت عمق و عرض
مخروط رسوب شویی با حالت بدون سازه است ،اما نکته
قابل مالحظه اینکه در دبی یکسان ،تغییرات عرض و عمق مخروط
رسوبشویی در حاالت مختلف افزایش طول سازه ،تفاوت
چشمگیری با هم نداشتهاند و روند نسبتاً ثابتی را دنبال میکنند.
در خصوص افزایش قطر سازه ،تأثیر تغییرات مشخصه بدون
بعد قطر با آزمایش شاهد یعنی حالت بدون سازه مورد مقایسه
قرار گرفت و مشخص شد با افزایش مشخصه بدون بعد قطر سازه
𝐸𝐵𝐷𝐷) از  1/14به  ،2/27اگرچه طول ،عرض و عمق مخروط
(
𝐷
𝑜

رسوبشویی نسبت به آزمایش شاهد با افزایش مواجه میشود اما
بیشترین طول بدون بعد مخروط رسوبشویی ( 𝐶𝐿𝐷) مربوط به قطر
𝑜

بدون بعد  1/14است (شکل  .)5در حقیقت در قطرهای کوچکتر

به دلیل کاهش سطح مقطع جریان سرعت بیشتری ایجاد شده و
بهتناسب آن تنش برشی و نیروی ناشی از آن افزایش مییابد .این
سرعت منجر به کنده شدن ذرات رسوب و قرارگیری آنها در حالت
تعلیق میشود و این منجر به افزایش تأثیر سرعت در خروج
رسوبات شده و در عمل محدودیت اعالمشده در تحقیقات
( )Morris, 2015مبنی بر تأثیر کم سرعت بهمنظور خروج رسوبات
در رسوب شویی تحتفشار مرتفع میگردد .در این تحقیق قطر با
ابعاد بدون بعد  1/14بهعنوان قطر بدون بعد بهینه بدست آمد.
همچنین در دبی یکسان ،تغییرات عرض و عمق مخروط رسوب
شویی در حاالت مختلف افزایش قطر سازه تفاوت چشمگیری با
هم نداشتهاند و روند نسبتاً ثابتی را نشان میدهند.
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شکل  -5تغييرات الف) طول ،ب)عرض و ج) عمق مخروط رسوبشويی با افزايش شاخص بدون بعد قطر سازه DBE

بررسی توسعه زمانی مخروط رسوبشویی بیانگر این است
که در ابتدا تحت تأثیر موضعی دریچه تخلیه کننده تحتانی بخشی
از رسوبات تخلیه میگردد که این مورد مبین تأثیر فرسایش
پیشرونده است ،سپس بالفاصله به دلیل اختالف فشار داخل و
بیرون سازه و ایجاد فرسایش پایپینگ راستای شاخههای سازه
 DBEشروع به تخلیه رسوبات میکند .با تحلیل سهبعدی تصاویر
و بررسی عملکرد سازه در بهترین حالت یعنی مشخصه بدون بعد
𝐿
𝐸𝐵𝐷𝐷 می-
طول  𝐷𝐵𝐸 = 10و مشخصه بدون بعد قطر = 1.14
𝐷
𝐷
𝑜

𝑜

ابتدایی و  92درصد در  35دقیقه ابتدایی آزمایش تخلیه میشود.
همچنین ماکزیمم ابعاد مخروط رسوبشویی مربوط به شاخص
بدون بعد دبی  𝑄𝑜 = 1.43میباشد که در این حالت مدت
√𝑔 𝐷𝑜 5

زمان تعادل آبشستگی نیز سریعتر است .شکل ( )6توسعه زمانی
مخروط رسوبشویی را در دو حالت آزمایش شاهد و مشخصه
𝐿
𝐸𝐵𝐷𝐷 و  𝑄𝑜 = 1.43یعنی
بدون بعد = 1.14 ، 𝐷𝐵𝐸 = 10
𝐷
𝐷
𝑜

𝑜

√𝑔 𝐷𝑜 5

بهترین عملکرد سازه ،نشان میدهد.

توان دریافت  84درصد حجم مخروط رسوبشویی در  15دقیقه

شکل  -6توسعه زمانی مخروط رسوبشويی در الف) آزمايش شاهد و ب) بهترين عملکرد سازه

بهمنظور بررسی دقیقتر از پروفیلهای طولی و عرضی

مخروط رسوبشویی بر اساس محورهای ارائهشده در شکل ()7

 2230تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،9آذر ماه 1399

استفاده شد .با بررسی و مقایسه پروفیل طولی مخروط رسوب-
شویی ایجادشده در اثر استفاده از سازه بهینه با مشخصه بدون
𝐿
𝐸𝐵𝐷𝐷 و
بعد طول  𝐷𝐵𝐸 = 10و مشخصه بدون بعد قطر = 1.14
𝐷
𝐷
𝑜

𝑜

آزمایش شاهد میتوان دریافت ،سطح مقطع شسته شده در
راستای طولی هنگام استفاده از سازه  DBEبا ابعاد بهینه ،از نظر
طول و عمق به ترتیب با افزایش حداکثری  6/6و  2/1برابری
نسبت به آزمایش شاهد همراه خواهد بود (شکل .)8
شکل ( )9مقایسه پروفیل عرضی مخروط رسوبشویی

ایجادشده در اثر استفاده از سازه بهینه با مشخصه بدون بعد طول
𝐿
𝐸𝐵𝐷𝐷 و آزمایش
 𝐷𝐵𝐸 = 10و مشخصه بدون بعد قطر = 1.14
𝐷
𝐷
𝑜

𝑜

شاهد را در  Y/Do = 0.5و  Y/Do = 1را نشان میدهد .با بررسی
نتایج میتوان دریافت عمق مخروط رسوبشویی با فاصله گرفتن
از خروجی و نقطه تمرکز جریان عبوری از سه شاخه سازه ،کاهش
مییابد که این مورد نشاندهنده شدت گردابهها در محل تالقی
سه شاخه است.

شکل  -7طرح شماتيک مخزن و مخروط رسوبشويی شامل الف) ديد جانبی و ب) پالن

شکل  -8پروفيل طولی مخروط رسوبشويی در حالت آزمايش شاهد و استفاده از سازه DBE

شکل  -9مقايسه پروفيل عرضی مخروط رسوبشويی در مقاطع الف) 𝟓 = 𝟎.

همچنین بررسی حجم مخروط رسوبشویی نشان میدهد

𝐘
𝐨𝐃

و ب) 𝟏 =

𝐘
𝐨𝐃

بیشترین حجم محاسبهشده مخروط مربوط به سازه  DBEبا
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مشخصه بدون بعد طول
= 1.14

𝐸𝐵𝐷𝐷
𝑜𝐷

= 10

𝐸𝐵𝐷𝐿
𝑜𝐷

و مشخصه بدون بعد قطر

در شاخص بدون بعد دبی

= 1.43

𝑜𝑄
√𝑔 𝐷𝑜 5

به

میزان  0/030475مترمکعب است که در مقایسه با آزمایش شاهد
در شرایط مشابه دبی بدون بعد ،افزایش  36/55برابری را نشان
میدهد.
در نهایت معادالت ( )5تا ( )7بهمنظور ارتباط بین
پارامترهای مخروط رسوبشویی و متغیرهای بررسیشده در آنالیز
ابعادی ارائه شد:
(رابطه )5

0.604

𝑡 0.363 𝐿𝐷𝐵𝐸 0.703 𝐷𝐷𝐵𝐸 −0.363
) (
(
)
(
)
𝑒𝑇
𝑜𝐷
𝑜𝐷

𝑜𝑄
)

√𝑔 𝐷𝑜 5

𝑐𝐿
= 3.092
𝑜𝐷
(
𝑅 2 = 0.924

(رابطه )6
0.814

𝑡 0.365 𝐿𝐷𝐵𝐸 0.136 𝐷𝐷𝐵𝐸 −0.332
) (
(
)
(
)
𝑒𝑇
𝑜𝐷
𝑜𝐷

𝑜𝑄
)

√𝑔 𝐷𝑜 5

𝑐𝑊
= 3.454
𝑜𝐷
(
𝑅 2 = 0.908

(رابطه )7
0.349

𝑡 0.369 𝐿𝐷𝐵𝐸 0.174 𝐷𝐷𝐵𝐸 −0.128
) (
(
)
(
)
𝑒𝑇
𝑜𝐷
𝑜𝐷

𝑜𝑄
)

√𝑔 𝐷𝑜 5

𝑐𝐷
= 0.785
𝑜𝐷
(
𝑅 2 = 0.892

شکل  -10ارتباط بين مقادير اندازهگيری شده و محاسبهشده روابط ( )5تا ( )7الف) طول ب) عرض و ج) عمق مخروط رسوبشويی

بررسی ارتباط آماری بین مقادیر اندازهگیری شده و مقادیر
محاسبهشده روابط ( )5تا ( )7با ترسیم خط برازشیافته بین نقاط،
خطوط ±10درصد خطا و بهترین خط توافق نشان میدهد هر
سه خط برازش یافته در محدوده خطوط ±10درصد خطا قرار
گرفته و شیب خط برازش نزدیک به  1میباشد (شکل  ،)10که
این نشانگر ارتباط مناسب بین مقادیر اندازهگیریشده و مقادیر
محاسبهشده روابط ( )5تا ( )7میباشد.

نتيجهگيری
در این تحقیق توسعه زمانی مخروط رسوبشویی در حالت
استفاده از سازه  DBEدر چهار حالت طول ،چهار حالت قطر و سه
حالت دبی مجموع ًا  48آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و مشخص
شد سازه مذکور به دلیل افزایش پروفیل سرعت در خروجی ،دامنه
تأثیر فرسایش پسرونده را افزایش میدهد .بهترین مشخصه سازه
از نظر ایجاد بیشترین ابعاد و حجم مخروط رسوبشویی ،مربوط
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به مشخصه بدون بعد طول
قطر

= 1.14

𝐸𝐵𝐷𝐷
𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢𝑜𝐷

= 10

𝐸𝐵𝐷𝐿
𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢𝑜𝐷

 ،مشخصه بدون بعد

و مشخصه بدون بعد دبی

= 1.43

𝑜𝑄
√𝑔 𝐷𝑜 5

است .با تحلیل زمانی مخروط رسوبشویی در بهترین مشخصه
سازه  DBEمیتوان دریافت  84درصد حجم مخروط رسوبشویی
در  15دقیقه ابتدایی و  92درصد در  35دقیقه ابتدایی آزمایش
تخلیه میشود که البته در این حالت تعادل آبشستگی زودتر از
سایر حاالت اتفاق میافتد .همچنین این سازه به دلیل وجود شاخه
در جهات مختلف مخزن با توجه به اختالف فشار داخل و خارج
سازه و ایجاد فرسایش پایپینگ (نشتی) ،منجر به افزایش حجم
مخروط رسوب شویی به میزان  36/55برابر نسبت به حالت شاهد
(بدون سازه) میشود .بررسی تأثیر تغییرات پارامترهای طول و
قطر سازه  DBEنشان میدهد افزایش مشخصه بدون بعد طول
سازه از  2/73به  ،10منجر به افزایش حداکثری  6/6برابری طول
مخروط رسوب شویی نسبت به آزمایش شاهد میشود .همچنین
در اثر افزایش این طول ،عرض مخروط رسوب شویی با افزایش
حداکثری  1/75برابری و عمق مخروط با افزایش حداکثری 2/1
برابری نسبت به آزمایش شاهد همراه بود .در خصوص تغییرات
قطر مشخص گردید بیشترین تغییرات ابعاد مخروط رسوب شویی
مربوط به قطر با نسبت بدون بعد  1/14است به این دلیل که در
قطرهای کوچکتر به دلیل کاهش سطح مقطع جریان سرعت
بیشتری ایجاد شده و بهتناسب آن تنش برشی و نیروی ناشی از
آن افزایش می یابد .در نهایت مشخص گردید استفاده از سازه با
ابعاد بدون بعد طول  𝐷𝐿𝐷𝐵𝐸 = 10و قطر  𝐷𝐷𝐷𝐵𝐸 = 1.14منجر
𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢𝑜

𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢𝑜

به افزایش  36/55برابری حجم مخروط و راندمان رسوب شویی

نسبت به آزمایش شاهد شد .در نهایت بررسی معادالت آماری
ارائهشده جهت توسعه ابعاد مخروط رسوبشویی وابسته به زمان
از همبستگی خوبی برخوردار بود.
واژگان التين
𝑜𝑄
𝑤𝐻
𝑠𝐻
𝐷50
𝑤𝜌
𝑠𝜌
𝜇
𝑠𝐺
𝑜𝐷
𝐸𝐵𝐷𝐷
𝐸𝐵𝐷𝐿
𝐶𝐿
𝐶𝑊
𝐶𝐷
𝜃
𝑁
𝑒𝑅
𝑐∀
𝑒𝑇
𝑡

دبی خروجی (مترمکعب بر ثانیه)
ارتفاع آب باالی دریچه تخلیهکننده (متر)
ارتفاع رسوب باالی دریچه تخلیهکننده (متر)
قطر متوسط ذرات (میلیمتر)
جرم مخصوص سیال (کیلوگرم بر مترمکعب)
جرم مخصوص رسوب (کیلوگرم بر مترمکعب)
لزوجت دینامیکی سیال (کیلوگرم بر متر-ثانیه)
نسبت چگالی ذرات رسوب به چگالی آب (بدون بعد)
قطر دریچه تخلیه (متر)
قطر سازه ( DBEمتر)
طول سازه ( DBEمتر)
طول مخروط رسوبشویی (متر)
عرض مخروط رسوبشویی (متر)
عمق مخروط رسوبشویی (متر)
زاویه بین شاخههای سازه ( DBEبدون بعد)
تعداد شاخههای سازه ( DBEبدون بعد)
عدد رینولدز (بدون بعد)
حجم مخروط رسوبشویی (مترمکعب)
مدت زمان تعادل آبشستگی (دقیقه)
مدت زمان انجام آزمایش (دقیقه)

"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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