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  دهيچک

 
ه از نهشته ن شود کييتع ياز سازه طور يان عبوريط جريکه شرا ن استيشدن رسوب ا از نهشته يريجلوگ يها از جمله روش

ک ي يابعاد تحليلابتدا با استفاده از  اين پژوهشرا داشته باشد. در  يفيط خودتنظيا سازه شرايو  كند يريشدن رسوب جلوگ
 ۱۴و  يشگاهيجاد شد. سپس با استفاده از دو مدل آزمايفون معکوس ايکانال روباز و س يفيط خودتنظيشرا يبرا يرابطه کل

 ۲۴و  ۱۶، ۸، ۰ب يدرصد كانال و چهار ش ۵/۱و  ۱، ۵/۰ب يمتر در سه ش يليم ۴/۴تا  ۲/۰عاد رچسبنده با ابينمونه رسوب غ
، يشگاهيآزما يها کاربردن داده ه. با بشدالزم انجام  يها شيفون معکوس آزمايس يو خروج يافق يمجار يدرجه برا

ن ي. سپس با استفاده از اگرديدجاد يوس افون معکيس يو خروج يافق يدر کانال و مجار يفيط خودتنظيشرا يبرا ييها يمنحن
ا همان حداقل ي يفيپل، سرعت خودتنظ يستگاه پايمواد معلق رودخانه کرخه در محل ا يبند ات دانهيها و خصوص يمنحن

 يها فونيپل و س يپا يبه کانال اصل ين ذره رسوب وروديتر متر که بزرگ يليم ۲به قطر  يا ذره ينينش عدم ته يسرعت برا
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  مقدمه
ها  کانال مانندانتقال آب  يها رسوب در سازه شدن نهشته
از  ين بخشيشود، همچن يکاهش راندمان سازه م سبب
بسته و  صورت به يرسان آب يها انتقال در شبکه يها سازه

فون يتوان به س يکه از نمونه بارز آن م هستندبا فشار کم 
ح يعملکرد صح رايبرگذر جاده اشاره کرد. يمعکوس و ز

انجام  يا به گونه ياست تا طراح يها ضرور ه گونه ساز نيا
 يرير انتقال آب جلوگيرد که از تجمع رسوب در مسيگ

ط الزم يجاد شرايبتوان با ا شدن نهشتها در صورت يکند و 
از  يريجلوگ يها از روش يکي ه کرد.يرسوبات را تخل

 يفيتنظط خودياعمال شرا يرسوب در مجار شدن نهشته
است که در آن رسوبات  يطيجاد شرايا يعبارت ا بهياست 

، همکاران و ي(م ندارند ينينش ان فرصت تهيهمراه جر
 جام شده در اين زمينهانهاي  پژوهشاز جمله  ).۱۹۹۶

اشاره کرد که  )۱۹۹۶( يو قان نالوريتوان به مطالعات  يم
راي نشيني بار بستر ب براي حد ته را هايي رابطهب يترت به

 ان آزاديط جريتحت شرا يا رهيو دا مستطيلي يمجار
و  ينالورو  ۱۹۹۸و، يوريو اسپال ينالور( ندپيشنهاد كرد

  .)۱۹۹۶، يقان
شدن  نه نهشتهيدر زم) ۲۰۰۳( يز مين يگريد پژوهش

ب معکوس يبا ش يها و لوله يعمود يها لولهرسوب در 
  .)۲۰۰۳، ي(م دكرنه ارائه ين زميدر ا يا و رابطه دادانجام 

 يها وشگر رياز دز ياعمال سرعت آستانه حرکت ن
قت يکه در حق استرسوب  شدن نهشتهاز  يريجلوگ

 هاي رسوب يسازه برا يفيتوان آن را سرعت خودتنظ يم
ط يط در واقع شراين شرايجاد ايد که با ايبستر نام
در د. شو يفراهم م ها ه رسوبيکل يسازه برا يفيخودتنظ

ط يآستانه حرکت شرا يه از تئوربا استفاد پژوهشاين 
پل  يمعکوس پا يها فونيدر کانال و س يفيخود تنظ

  .شد يبررس
  

  ها مواد و روش
  معکوس آن  يها فونيپل و س يپا يها دشت يکانال اصل
ران در شمال استان يا يپل در جنوب غرب يکانال پا

 يانحراف -يمين کانال از سد تنظياقرار دارد. خوزستان 
 وت کانال يتوجه به موقع با ،کند يم يريگ آبپل  يپا

کانال  موردها يها در بعض لياز مس يبودن تعداد بزرگ
هدف  ل عبور داده شده است.ير مسياز ز فونيس صورت به
 كانال يفيخودتنظ طيشرا يبررس پژوهشن يا ياصل

ن يل به اين يمعکوس آن است برا يها فونيپل و س يپا
که امکان ورود به کانال  ين ذره رسوبيتر بزرگابتدا  ،هدف
 معلقمواد  يبند دانه عيتوز يمنحن استفاده ازبا دارد 

ر يگ و آب يانحراف -يميدر محل سد تنظ کرخهرودخانه 
سپس با استفاده از  و مشخصپل  يکانال پا ياصل

در کانال و  يفيط خودتنظيشرا يشگاهيآزما هاي پژوهش
 ۱. با توجه شکل شدن ييمعکوس آن تع يها فونيس

  .است متر يليم ۲حداکثر برابر ن قطر ذره معلق يتر بزرگ
  

  
ستگاه يامواد معلق در محل  يبند ع دانهيتوز يمنحن -۱ شکل
(سازمان آب و  کرخه رودخانه يعيم طبيط رژيدر شرا پل يپا

  )۱۳۸۳برق خوزستان، 
  

رابطه كلي براي تعيين  يابعاد تحليلبا استفاده از  پس
   .شداستخراج  ريز به شرح يفيشرايط خودتنظ

)۱(             0),,,,,,,( =− µρρρ gSddVf sss  
ρρو ρ ،يفيسرعت خودتنظ SV در اين رابطه که −s 

کانال عمق آب  d مستغرق،و رسوب جرم واحد حجم آب 
 sd ،فون معکوسيس يخروج و يافق ياندازه ضلع مجار و

 يافق يارمجب کانال و يش S قطر متوسط ذرات رسوب،
ب يضر µ ن،يشتاب ثقل زم g ،فونيس يخروج و
كار بردن تئوري باكينگهام، رابطه ه . با باستآب  يکيناميد
  د.شو يمل يتبد ريز ابطه بدون بعدر به ۱
)۲ (    ),,/()1(/ 1 eSsss RSddfdGgV =− 

عدد  eR و چگالي نسبي ذرات رسوبي Gsدر اين رابطه 
sss بعد . پارامتر بياستنولدز ذره ير dGgV )1(/ − 

 معروف است و يفيط خودتنظيبه عدد پايداري ذره در شرا
ddSو  شود نشان داده مي SSN ادر اينجا ب ز به ين /

هاي  با توجه به اينكه در آزمايش معروف است. ينسب يزبر
تر از حد بستر  عدد رينولدز ذره بسيار بزگ پژوهشاين 
توان به استناد مطالعات شيلدز از اثر  مي بنابراين استزبر 

. در اين صورت )۱۳۸۷بجستان،  ي(شفاع نظر كرد آن صرف



 ١٩٧                                                                                                           ١٣٩٤/ بهار ١٦/ پياپي ١/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  شود:  تبديل مي ۳ به رابطه ۲ رابطه
)۳(                                   ),/(2 SddfSN SS =  
هاي آزمايشگاهي  راي برقراري رابطه خاص نياز به دادهب

از يك كانال روباز و  يشگاهيرو دو مدل آزما نياز ا ،است
ان يستم جرها شامل سي مدل .آماده شدفون معکوس يس

 يدارا ،بخش اصلي مدل كانال. هستند يرفت و برگشت
و طولي متر  يسانت ۸در  ۸ به ابعاد يمربع مقطعسطح 
 فون معکوسيمدل س يبخش اصلو  است متر ۶/۱معادل 

 متر سانتي ۱۵در  ۱۵مقطع مربعي به ابعاد سطح داراي  زين
در هر دو مدل  ).۲(شكل  استمتر  ۸/۱ معادل يطولو 

وجود دارد که  ييک بخش ابتداي ياصل يمجراقبل از 
ت آن به بخش يان و هداين جركردکنواخت يفه آرام و يوظ
 ،مدل کانال يدر انتهاي مجرا .را بر عهده داردمدل  ياصل
ک سرريز مستطيلي شكل وجود يان يجر يريگ اندازه يبرا

فون معکوس بخش يمدل س يمجرا يدر انتها دارد و
ب وظيفه يترت دارد که به دوجو يثز مثليکننده و سرر آرام
د. حد نجريان را بر عهده دار يريگ كردن و اندازه آرام

ي يدريچه تاشو يز مثلثيفاصل بخش آرام کننده و سرر
براي كنترل سطح آب نصب شده است تا سطح آب 

فون يس ياستغراق دهانه خروج يکه برا يشه در حديهم
ر از م گردد. آب پس از عبويمعکوس الزم است، تنظ

شود. مشخصات مصالح  دو مدل وارد مخزن مي در سرريزها
از جنس  ۱ به شرح جدولها  در اين آزمايش ياد شده

متر در  يسانت ۱به ضخامت حدود  كه هستندرچسبنده يغ
، ۰ب يبستر کانال و چهار ش درصد ۵/۱و  ۱، ۵/۰سه شيب 

فون يس يو خروج يافق يدرجه مجار ۲۴و  ۱۶، ۸
شدن مدل، شير قطع  . پس از آمادهشدندمعکوس آزمايش 

شير تنظيم،  باباز شده و سپس  يو وصل جريان به آرام
شد تا اينكه شرايط  يج افزوده ميدبي آن كنترل و به تدر

شروع  پژوهشدر اين  .شودحركت ذرات رسوب مشاهده 
 يفيط خودتنظيحركت بدون توقف ذرات به عنوان شرا

 يو جزئ ين، نوساي(حرکت منقطع، تصادف شدف يتعر
سرعت متوسط مجرا در آن  شوند) و يط نمين شرايشامل ا

شد به عنوان سرعت  يم يريگ ز اندازهيسرر زمان که با
آزمايش چندين  هنگامگرفته شد. در  درنظر يفيخودتنظ

 تا شد يمرتبه مقدار دبي و سطح آب باالدست كنترل م
كليه مصالح  يتغيير نشده باشند. روند مذکور برا دچار
  .شدمختلف انجام  يها بيدر ش يوبرس

  

        
  ب)                                                                   الف)                      

 فون معکوسيب) س الف) كانال، يشگاهينمايي از مدل آزما -۲شكل
  

  ها شيمشخصات مصالح مورد استفاده در آزما -۱ جدول
  يشيمدل آزما  sd  SG  فيرد  يشيمدل آزما  sd  SG  فيرد

  کانال  ۶۴/۲  ۲/۱  ۸  کانال  ۶۵/۲ ۲/۰  ۱
  فونيس  ۶۵/۲  ۲  ۹  کانال  ۶۵/۲  ۴/۰  ۲
  فونيس  ۶۵/۲  ۲/۳  ۱۰  فونيکانال و س  ۶۵/۲  ۵/۰  ۳
  کانال  ۶۸/۱  ۲/۳  ۱۱  کانال  ۶۵/۲  ۶/۰  ۴
  کانال  ۶۴/۱  ۲/۳  ۱۲  فونيس  ۶۵/۲  ۷/۰  ۵
  کانال  ۴۷/۱  ۲/۳  ۱۳  کانال  ۶۴/۲  ۸/۰  ۶
  کانال  ۶۸/۱  ۴/۴  ۱۴  فونيکانال و س  ۶۵/۲  ۱  ۷
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  بحث و جينتا
استخراج  ۳، نمودار ۳ با توجه به نتايج آزمايش و رابطه

مختلف  يها بينکه در مدل کانال در شيبا توجه به ا .شد
 نمودارج وجود ندارد، در ين نتايب يدار يمعناختالف 

الف). در  -۳(شكل  ک نشدنديها تفک بيمربوط به کانال ش
در  يفيط خودتنظيها، شرا ادامه با استفاده از نمودار

معکوس  يها فونيپل و س يمختلف کانال پا يها تيموقع
نشان داده  ۳و  ۲ هاي وليج در جدکه نتا شد يآن بررس

 يفيط خودتنظيشرا شود، يه مديد که نهگو همان است. شده
پل  معکوس پاي يها فونيس و کانال مختلف يها تيموقع در

توان قطر ذرات  يها م ن گرافيبرقرار است. با توجه به ا
ط يمعکوس را در مرز شرا يها فونيکه کانال و س يبحران

 يها شبکه يطراح در و محاسبه را دهد يم قرار يفيخودتنظ
  استفاده كرد.ير از آن گ آشغال

  يريگ جهينت
به طور کامل  پژوهشن ياستخراج شده در ا يها نمودار
معکوس  يها فونيبوده و عالوه بر کانال و س يکاربرد

معکوس با مقطع  يها فونيها و س کانال يتمام يبرا پل يپا
از حاکم  نشان پژوهشج يد. نتاشونتوانند استفاده  يمربع م

معکوس  يها فونيو س در کانال يفيط خودتنظيبودن شرا
. داردن ذره رسوب وارد شده به سازه يتر بزرگ يپل برا يپا

توان اندازه ذرات  يها م با توجه به نمودار نيعالوه بر ا
پل را در مرز  يمعکوس پا يها فونيکه کانال و س يرسوب
محاسبه  دهد يقرار م يت بحرانيوضع و يفيخودتنظ طيشرا
  .كرد

  
  

  

       
  ب)                                                                                               الف)        

  فون معکوسيب) مدل سالف) مدل کانال  يبرا dS/dدر مقابل  SNSپارامتر  -۳شکل 
  

  پل يپا يها دشت يکانال اصل مختلف يها تيموقع يبرا يفيسرعت خودتنظج محاسبات ينتا -۲ جدول
  Q(m3/s)  d(m) S  V(m/s)  VS(m/S)  (V/VS)  )لومتريکمقصد (  )(کيلومترمبدا 

۰۰۰+۰۰  ۴۸۰+۲  ۸۲  ۵/۳  ۰۰۰۲/۰  ۶۵/۱  ۲۰/۱  ۳۷/۱  
۴۸۰+۲  ۲۶/۴۰۱+۳۱  ۶۸  ۵۸/۳  ۰۰۰۱۵/۰  ۴۲/۱  ۲۲/۱  ۱۷/۱  

۲۶/۴۰۱+۳۱  ۳۱۰+۳۹  ۵/۶۶  ۵۴/۳  ۰۰۰۱۵/۰  ۴۱/۱  ۲۱/۱  ۱۷/۱  
۳۱۰+۳۹  ۶۹۹+۵۱  ۷/۶۱  ۵۸/۳  ۰۰۰۱۵/۰  ۴۱/۱  ۲۲/۱  ۱۶/۱  
۶۹۹+۵۱  ۸۴/۷۸۱+۶۶  ۲/۵۳  ۵۱/۳  ۰۰۰۱۵/۰  ۳۵/۱  ۲۰/۱  ۱۲/۱  

۸۴/۷۸۱+۶۶  ۷۴۵+۷۳  ۲/۵۰  ۷۷/۲  ۰۰۰۱۸/۰  ۲۷/۱  ۰۸/۱  ۱۸/۱  
۷۴۵+۷۳  ۶۲۰+۷۴  ۲/۵۰  ۴۱/۳  ۰۰۰۱۵/۰  ۳۳/۱  ۱۹/۱  ۱۲/۱  
۶۲۰+۷۴  ۱۰۰+۸۰  ۶/۴۴  ۲۱/۳  ۰۰۰۱۵/۰  ۲۹/۱  ۱۵/۱  ۱۲/۱  
۱۰۰+۸۰  ۶۲۵+۸۳  ۴/۴۱  ۸۷/۲  ۰۰۰۲/۰  ۴/۱  ۱۰/۱  ۲۸/۱  
۶۲۵+۸۳  ۷۱۰+۸۶  ۶/۳۵  ۸۴/۲  ۰۰۰۲/۰  ۳۶/۱  ۰۹/۱  ۲۵/۱  
۷۱۰+۸۶  ۵۹۲+۸۹  ۲/۲۰  ۵۲/۲  ۰۰۰۲/۰  ۱۹/۱  ۰۳/۱  ۱۵/۱  
۵۹۲+۸۹  ۵۴۳+۹۲  ۳/۱۸  ۴/۲  ۰۰۰۲/۰  ۱۶/۱  ۰۱/۱  ۱۵/۱  
۵۴۳+۹۲  ۵۰۰+۹۵  ۳/۱۷  ۳۳/۲  ۰۰۰۲/۰  ۱۴/۱  ۹۹/۰  ۱۵/۱  
۵۰۰+۹۵  ۶۲۵+۱۰۰  ۶/۱۵  ۰۱/۲  ۰۰۰۲/۰  ۲۹/۱  ۹۳/۰  ۳۹/۱  
۶۲۵+۱۰۰  ۳۳۰+۱۰۵  ۱۵  ۱۸/۲  ۰۰۰۲/۰  ۱/۱  ۹۶/۰  ۱۴/۱  
۳۳۰+۱۰۵  ۸۲۰+۱۰۷  ۱۰  ۲  ۰۰۰۲/۰  ۱  ۹۲/۰  ۰۸/۱  



 ١٩٩                                                                                                           ١٣٩٤/ بهار ١٦/ پياپي ١/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  پل يپامعکوس  يها فونيس يبرا يفيج محاسبات سرعت خودتنظينتا -۳ جدول
 S d(m)  V(m/s) VSH(m/s) VSO(m/s)  (V/VSH) (V/VSO)(درجه) Q(m3/s)  فونيس لومتر ازيک

۲۰۰ +۵  ۶۸  ۵/۱۷  ۳/۳×۳/۳  ۰۸/۲  ۶۰/۰  ۷۷/۰  ۴۶/۳  ۷۰/۲  
۲۰۰ +۱۷  ۶۸  ۵/۱۰  ۳×۳  ۵۲/۲  ۶۰/۰  ۶۲/۰  ۲۱/۴  ۰۶/۴  
۲۴۰ +۵۵  ۲۵/۵۳  ۱۸  ۳×۳  ۹۷/۱  ۶۰/۰  ۷۸/۰  ۲۹/۳  ۵۳/۲  
۸۲۵+۸۹  ۳۰/۱۸  ۱۱  ۲/۲×۲/۲  ۸۹/۱  ۵۹/۰  ۶/۰  ۲۳/۳  ۱۵/۳  
۷۵۵ +۹۲  ۳۰/۱۷  ۱۴  ۱/۲×۱/۲  ۹۶/۱  ۵۸/۰  ۶۵/۰  ۳۶/۳  ۰۲/۳  
۰۵۰ +۹۵  ۳۰/۱۷  ۱۲  ۱/۲×۱/۲  ۹۶/۱  ۵۸/۰  ۶۲/۰  ۳۶/۳  ۱۶/۳  
۷۱۰+۹۶  ۶/۱۵  ۹  ۲×۲  ۹۵/۱  ۵۸/۰  ۵۹/۰  ۳۵/۳  ۲۵/۳  
۱۰۰+۱۰۰  ۶/۱۵  ۵/۱۱  ۲×۲  ۹۵/۱  ۵۸/۰  ۶۱/۰  ۳۵/۳  ۲۰/۳  

VSH  وVSO  استفون معکوس يس يو خروج يافق يمجار يفيخودتنظ ب سرعتيترت به.   
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