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  فشار تحت ييشو در رسوب ه رسوباتيزان تخليبر م يکننده تحتان هيچه تخلياثر شکل در يبررس
  

  ٢زاده وبيا يد عليو س *١ميرح يصمد يعل
  
  
  دهيچک

  
طور ه فشار است که ب تحت ييشو حذف رسوبات نهشته شده از مخازن سدها، روش رسوب يبراها  ن روشياز مؤثرتر يکي

چه يشکل در يرو ييها شيفشار، آزما تحت ييشو عوامل مؤثر بر عملکرد رسوب يبررس يبرا ژوهشپن ي. در ااستد يمف يموضع
 ي، مربعيا رهيکننده (دا هيچه تخليسه شکل در، دو ارتفاع آب و يخروج يها با استفاده از سه دب شي. آزماشدکننده انجام  هيتخل

کننده، ارتفاع آب مخزن  هياز تخل يخروج يبه دب ييشو ج نشان داد که حجم مخروط رسوبيسه نتاي. مقاشد) انجام يليو مستط
ش حجم مخروط يافزا سببثابت، کاهش ارتفاع آب مخزن  يک دبي يکه به ازا يطوره دارد. ب يبستگ يچه تحتانيو شکل در

ش حجم حفره يافزا سببچه ياز در يخروج يش دبيک ارتفاع آب مخزن ثابت، افزاي ين براي. همچنشود يم ييشو رسوب
متوسط  يليو مستط ي، مربعيا رهيدا يها چهيب در دريترت به يخروج يدب يدرصد ۱۵۰ش يشود. با افزا يم ييشو رسوب

ک ارتفاع آب و ي يبه ازا يطور کله . عالوه بر آن بدست آمدبه درصد  ۹/۱۹و  ۲/۴۱، ۳/۴۱ ييشو رات حجم مخروط رسوبييتغ
اساس ت، بري. درنهااستشتر يب يليو مستط يا رهي، دايچه مربعيب در دريترت به ييشو ثابت، حجم مخروط رسوب يخروج يدب

ارائه  ييشو سوبابعاد مخروط ر ينيب شيپ يبرا يبدون بعد معادلهحاصل،  يشگاهيآزما يها داده يرو يل آماريه و تحليتجز
  .شد
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  مقدمه
در مخازن سدها از جمله مسائل مهم و  يگذار رسوب

ن عمر يو تخم يبردار نه بهرهيد در زميکه با است ياتيح
ژه در ين مشکل به ويرد. ايد سدها مدنظر قرار گيمف

 يباال بودن دب ليدل خشک به مهيو ن يياستوا يها منطقه
). ۲۰۰۰رسد (براند،  يمشهودتر به نظر م يان رسوبيجر

ره مخازن در يدرصد از حجم ذخ ۱تا  ۵/۰ن يساالنه ب
رود (محمود،  ين مياز ب يگذار ا در اثر رسوبيسرتاسر دن

د مخازن، ي). عالوه بر کاهش حجم مف۱۹۹۲ون، ي و ۱۹۸۷
ز دارد که از ين يگريد يامدهايدر مخزن پ يگذار رسوب

روگاه و ين يها چهيود رسوبات به درتوان به ور يآن جمله م
ها، انسداد و  آن يها و خوردگ نياختالل در کار تورب

ش تراز بستر در باالدست مخزن و به يرها، افزايآبگ يگرفتگ
 يش بار اضافيالب، افزايدنبال آن گسترش دامنه و پهنه س

س و فان، ي(مور کردگر اشاره يبدنه سد و موارد د يرو
الزم در  يها ميگرفتن تصمرو الزم است با  ني). از ا۲۰۰۹

ز با يش کاسته و نيز رودخانه از مقدار فرسايحوضه آبخ
ظ در مخزن سد، يغل يها انيروند حرکت جر يبررس
فرمان سد در زمان وقوع  يمنحن يط را براين شرايبهتر

توان از  ين موارد مي. در کنار اکردالب حاصل يس
ستم کنارگذر، يس ،يکيدروليه ييشو رسوب مانند ييها روش

ه و يتخل يبرا يکيدروليه يروبيو ال يکيمکان يروبيال
ها  ن روشيکار بردن اه . بکردکنترل رسوبات استفاده 

ها  ت آنيو محدود ييمستلزم شناخت کامل از جهت توانا
کار بردن ه ممکن است ب ها وقت يکه گاه يطوره . باست

نسون، ينباشد (آتک يمخازن اقتصاد يها در برخ وهين شيا
۱۹۹۶.(  

در  قبل ازکه  ي، رسوباتيکيدروليه ييشو در روش رسوب
 يکاهش تراز سطح آب و رهاساز بااند  شدهگذاشته مخزن 

سد  يکننده تحتان هيتخل يها چهيق دريان آب از طريجر
ک يشتر در مخازن باريب ييشو شوند. روش رسوب يخارج م
 يالبيس يها تکه دش ي. در مخازناستمؤثر  يو طوالن

 يکه در بستر رودخانه اصل يرسوبات فقطدارند  يعيوس
زاده و  ي(امامقل شونده يتوانند تخل ياند م شده گذاشته

که روش  دکن يمان يب )۱۹۸۲ان (ي). ک۲۰۰۶همکاران، 
که است  يمخازن يراه حل مناسب برا فقط ييشو رسوب

از (به نقل  هستندبه مخزن  ياضاف يمقدار آب ورود يدارا
نکه زمان انجام يبسته به ا يطور کله ). ب۱۹۹۶نسون، يآتک

کننده  هيارتفاع آب مخزن نسبت به تخل ييشو رسوب

را به  يکيدروليه ييشو توان رسوب يچگونه باشد م يتحتان
س و ي(مور کرد يبند ميفشار تقس دو صورت آزاد و تحت

رقوم سطح  ييشو انجام رسوب هنگام). اگر در ۲۰۰۹فان، 
 يکه پس از مدت يطوره ن آورده شود، بييزن پاآب مخ

ط يه شود و شرايتخل يتحتان يها کننده هيتخل باآب مخزن 
 ييشو به آن رسوب شودجاد يدر مخزن ا يا ان رودخانهيجر

به به مخزن  يان وروديگر جريد يعبارت هند؛ بيگو يآزاد م
 ييشو سوبردر  شود. يماز آن خارج  ميطور مستق

 ييشو انجام رسوب تمام مدت مخزن در آب سطح فشار تحت
 ياست که سطح آب مخزن باالتر از رقوم ارتفاع يا به گونه

ه يزان تخليش ميافزا يبرا. است يکننده تحتان هيتخل
شود سطح  يم تالشفشار  تحت ييشو رسوبات در رسوب

ن آورده شود. ييپا يبردار آب مخزن تا ارتفاع حداقل بهره
باز  يکننده تحتان هيچه تخليدرنکه ين روش پس از ايدر ا

ا يبه شکل مخروط  يا ا چالهيحفره  ي، بعد از مدتشود يم
  ابد.ي يوجود آمده و توسعه مه چه بيدر يف در جلويق

 يمختلف يها يبررسفشار  تحت ييشو نه رسوبيدر زم
توان  يمثال م ياست که برا گران انجام شده پژوهشتوسط 

)، ۱۹۹۰و (يلويس يد )،۱۹۸۴ت و بتس (يوا يها يبررسبه 
اشاره  )۲۰۰۴( و همكاران نياسچورل و )۱۹۹۶و شن ( يال

به  يکيزي) با استفاده از مدل ف۱۳۸۷زاده ( ي. امامقلکرد
کننده، ارتفاع آب داخل  هياز تخل يخروج ياثر دب يبررس

 ييشو ده رسوبيبر پد يمخزن و اندازه ذرات رسوب
 يش دبيادهد، افز يج نشان ميفشار پرداخت. نتا تحت
طور ه کننده و کاهش ارتفاع آب مخزن ب هياز تخل يخروج
ن ي. همچنداردر يتأث ييشو م بر حجم مخروط رسوبيمستق

و ارتفاع آب ثابت  يخروج يک دبي يکند به ازا ياشاره م
زدانه نسبت به ذرات ير يه ذرات رسوبيزان تخليم

 يو دهقان يرزاديشهم ي. مشکاتاستشتر يدانه ب درشت
کننده  هي(قطر) تخل ير مقاطع عرضيتأث ي) رو۲۰۱۰(

را  يها يبررس ييشو ابعاد مخروط رسوب يبر رو يتحتان
ش قطر يدهد که با افزا يها نشان م ج آنيانجام دادند. نتا

 ييشو ند رسوبيبر فرا يديجد سازوكارکننده  هيچه تخليدر
ش يافزا ييشو و حجم مخروط رسوب شود يمحاکم 

) به ۲۰۰۹و همکاران ( يرزاديشهم يمشکاتابد. ي يم
 ييشو مخروط رسوب يتوسعه زمان يشگاهيآزما يبررس

ش سرعت يها مشاهده کردند که با افزا پرداختند. آن
ه شده و ابعاد يدر مقدار رسوبات تخل يان، رشد ناگهانيجر

 ت و بتسيوا د.يآ يبه وجود م ييشو مخروط رسوب
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ر يتأث اندازه به دست آوردن يبرارا  ييها يبررس) ۱۹۸۴(
فشار  تحت ييشو در مدت زمان انجام رسوب ييشو رسوب

مخروط  يکه گسترش طول اشاره كردندها  انجام دادند. آن
از  يخروج يبه عمق آب داخل مخزن و دب ييشو رسوب

اساس )، بر۱۹۹۶دارد. فانگ و کائو ( يها بستگ چهيدر
ب يدند که شيجه رسين نتيبه ا ،يشگاهيآزما يها يبررس

دار يب پايبرابر با ش يبيور تقرطبه  ييشو حفره رسوب
، باال. با توجه به موارد استط مستغرق يرسوبات در شرا

 عنوان به يکننده تحتان هيچه تخليشکل در يرو يبررس
الزم و  ييشو مؤثر در ابعاد و عملکرد مخروط رسوب يعامل

گذشته به آن  يپژوهش هاکه در  است، چرا يضرور
 يبه بررسپژوهش ن يدر اپس پرداخته نشده است. 

بر ابعاد حفره  يچه تحتانياثر شکل در يشگاهيآزما
  پرداخته شده است. ييشو رسوب

  
  ها مواد و روش

  يل ابعاديتحل
 وابسته يمختلف يبه پارامترها ييشو ابعاد مخروط رسوب

ها عبارتنداز: سرعت جريان خروجي  ن آنيتر ، که مهماست
)( تحتاني كننده تخليهاز  fu، ارتفاع آب در مخزن 
)( wHمخزن ، ارتفاع رسوبات تجمع يافته در پشت 
)( sH، يقطر متوسط ذرات رسوب )( 50d مساحت ،
)( يتحتانکننده  هيچه تخليدر fAشتاب ثقل ، )(g ،

)( آب يچگال wρرسوبات ي، چگال )( sρ عرض سد در ،
کننده با  هيچه در مورد تخليقطر در و  B)( محل بدنه

شکل  کننده با هيچه در مورد تخليره و عرض دريشکل دا
)( ليمربع و مستط GBحجم  ين معادله ابعادي. بنابرا
  ر نوشت:يصورت ز هتوان ب ي) را مfV( ييشو مخروط رسوب
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م يخواه ييشو مؤثر در حجم مخروط رسوب يپارامترها
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در  Bو  sH ،50d ،wρ ،sρر ينکه مقاديبا توجه به ا
 يها گروهب مناسب ي، و با ترکستندهثابت اين پژوهش 

 ياضينگهام، عبارت ريدست آمده از روش باکه بدون بعد ب
  د:يآ يمر دريبه شکل ز ييشو حجم مخروط رسوب يبرا
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طول و عرض  ينگهام، برايه باکين با استفاده از قضيهمچن
ر يصورت ز هب ياضير يها عبارتز ين ييشو مخروط رسوب

  خواهد بود:
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با توجه به معادالت باال هدف آن است که با استفاده از 
بدون  معادالتها مختلف،  شيدست آمده از آزماه ج بينتا

 يها شکل يبرا ييشو بعد جهت برآورد ابعاد مخروط رسوب
  ارائه شود. يکننده تحتان هيچه تخليمختلف در

  
  يکيزيشرح مدل ف
 يفشار الگو تحت ييشو ده رسوبينکه در پديبا توجه به ا

 يسه بعد يتحتان يها کننده هيان در مجاورت تخليجر
ده، ين پديدر ا اديز يل بودن پارامترهايل دخيدل و به است
ن ي(اسچورل استده يچيآن مشکل و پ ياضيرفتار ر يبررس

ده، از ين پديشناخت بهتر ا يبرا پس ).۲۰۰۴و همکاران، 
شگاه ياستفاده شد. مدل مذکور در آزما يکيزيک مدل في
ت مدرس ساخته شد. مدل به يک دانشگاه تربيدروليه

متر، عرض  ۱/۷ يطول کل يل و دارايشکل مکعب مستط
چهار قسمت  ي. مدل دارااستمتر  ۵/۱متر و ارتفاع  ۴/۱

، يان اضافيه برگشت جريناح -۱از:  که عبارتند است ياصل
 -۳ان)، يه آرام کننده جريمدل (ناح يورودقسمت  -۲

از مدل  يان خروجيجر يريگ ه اندازهيناح -۴مخزن مدل و 
  ).۱رسوبات) (شکل  ينينش (حوضچه ته

 يمدل طراح يدر ابتدا ياضاف يها انيه جريه تخليناح
 يها انيه جرين قسمت از مدل، تخليفه ايشده است. وظ

هنگام شده در مدل در  يز طراحيسرر ياز رو يمازاد عبور
مانده در مخزن مدل يان باقيه جرين تخليش و همچنيزماآ

مدل از دو  ي. قسمت وروداستش يآزماتمام شدن پس از 
کاهش تالطم  يبرال شده است. در بخش اول يبخش تشک

ان وارد شونده به يبه مدل و آرام کردن جر يان وروديجر
مدل از  يدااز ابت يمتر ۳/۱مخزن، در فاصله  يقسمت اصل

استفاده شد. بخش دوم بالفاصله  يک شبکه مشبک فلزي
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آن  يپس از صفحه مشبک شروع شده و هدف از طراح
. مخزن است يان وروديزان تالطم در سطح جريکاهش م

شود که  ين بخش از مدل شناخته ميتر مهم عنوان بهمدل 
، استمتر  ۴/۱متر و عرض  ۵/۱متر، ارتفاع  ۵طول  يدارا

ه از مدل قرار ين ناحيها در ا شياز در آزمايمورد نرسوبات 
  رند.يگ يم

و  ي، مربعيا رهيچه دايها سه شکل در شيانجام آزما يبرا
از  يا رهيچه دايشکل در يکار گرفته شد. براه ب يليمستط

چه يو ابعاد در شدمتر استفاده  يسانت ۱/۵ر با قطر يک شي

۲/۳ يليچه مستطيدر يمتر و برا يسانت ۵/۴×۵/۴ يمربع
اثر شکل  يبررس يبرادست آمد. ه متر ب يسانت ۴/۶×
کسان يطور ه چه بي، مساحت هر سه دريچه تحتانيدر

در  يچرخش يها انينکه جريانتخاب شدند. با توجه به ا
از  يشود مقدار يم سبب يکننده تحتان هيچه تخلير دريز

 پسز شسته شوند، يچه نياز رقوم کف درتر  نييرسوبات پا
متر باالتر از  يسانت ۱۵ يکننده تحتان هيتخل يرقوم ارتفاع

نظر گرفته شد. الزم به ذکر است که رقوم کف مدل در
  .قرارداده شدند فلوم يها در خط مرکز چهيتمام در

  

  
  ات مربوطهيهمراه با جزئ يکيزيمدل ف يمرخ طوليپالن و ن -۱شکل 
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تمام  ينظر گرفته شده در مدل براارتفاع رسوبات در
. رسوبات پس از خروج از استمتر  يسانت ۲۰ها  شيآزما

رسوبات به شکل مکعب  ينينش مدل وارد مخزن ته
دست مدل قرار داده شده بود  نييل که در پايمستط

کننده  هياز تخل يان خروجيجر يريگ اندازه يبرا. شد يم
درجه  ۶۰ مثلثب با زاويه رأس زيک سرري، از يتحتان

ک ي با يريگ از مدل پس از اندازه ي. آب خروجشداستفاده 
ن آب يتأم يمتر به مخزن اصل يسانت ۲/۱۰لوله با قطر 

شد. رسوبات مورد استفاده از  يشگاه برگشت داده ميآزما
 يبند دانه يدارا رچسبنده بوده ويس و غيليجنس س

mmdکنواخت با ي 15150   .هستند =/
  

  ها شيتعداد آزما
، يا رهيان شد از سه شکل دايز بين قبل ازکه  يطور همان
 يکننده تحتان هيچه تخليدر عنوان به يليو مستط يمربع

 ييشو مؤثر در رسوب يگر پارامترهاي. از دشداستفاده 
چه و تراز آب داخل مخزن ياز در يخروج يفشار دب تحت
 يخروج يسه دب باها  شيچه آزمايهر شکل در ي. برااست

، دو يخروج يهر دب ي. براشده انجام يتر بر ثانيل ۳و  ۲، ۱
نظر گرفته شد. متر در يسانت ۵/۶۴و  ۴۷ارتفاع آب مخزن 

ش يآزما ۶کننده  هيچه تخليهر شکل در يب براين ترتيبد
ش يآزما ۱۸ها برابر  شيان مجموع آزميانجام شد. بنابرا

آمده  ۱ها در جدول  شي. اطالعات مربوط به آزمااست
  است.

  
  ها شيروش انجام آزما

ه در يه اليصورت ال ها، ابتدا رسوبات به شيانجام آزما يبرا
نکه هوا در داخل رسوبات يا يشد، و برا يخته ميمدل ر

ن عمل در ي. اشد يمآب وارد مدل  ي، ابتدا مقدارنماند
. پس از شد يانجام مکسان يصورت  هها ب شيآزماتمام 

دن ارتفاع آب داخل مدل به يروشن شدن پمپ و رس
طور ه دوم ب يکننده تحتان هيچه تخليارتفاع مورد نظر، در

کننده  هيچه تخليدر باش که يمورد آزما يکامل باز و دب
 با يان خروجيجر ي. دبشد يمشد، برقرار  ياول کنترل م

درجه که در حوضچه  ۶۰ زاويه رأس يز مثلثيک سرري
. در شد يم يريگ شده بود اندازه آمادهرسوبات  ينينش ته

، شد يمباز  يکننده تحتان هيکه تخل يش، زمانيشروع آزما
 رسوب ان آب با غلظتيرسوبات تحت فشار آب همراه جر

ها خارج شده و با گذشت زمان غلظت  چهيباال از در يليخ
ش يهر آزما يبد. در انتهااي يکاهش م رسوبات يخروج

ر نکند ابتدا ييبماند و تغ ينکه شکل حفره ثابت باقيا يبرا
شد و سپس آب  يبسته م يتحتانکننده  هير تخليش
متر که در  يسانت ۱/۵ر با قطر يک شي بامانده در مدل يباق

. و آب داخل حفره شد يممدل قرار داشت خارج  يابتدا
کننده  هير تخليش کردنباز  باآرام  يليخ ييشو رسوب
ن يشد. ا يت ميرسوبات هدا ينينش به حوضچه ته يتحتان

ممکن بود تا  ييشو کار بسته به ابعاد مخروط رسوب
ل يش پروفي. پس از انجام هر آزماطول بكشدها  ساعت

متر  يليم ±۱با دقت  يزريک متر ليبستر با استفاده از 
برداشت  يبرامورد استفاده  يبند . شبکهشدبرداشت 

  متر انتخاب شد. يسانت ۵/۲×۵/۲ صورت بهل يپروف
ش ينما ها را شيکار رفته در آزماه ب يپارامترها ۲شکل 

)ن شکل، يدهد. در ا يم )wH  ،ارتفاع آب داخل مخزن
( )sH  افته در پشت مخزن، يارتفاع رسوبات تجمع
( )fL ييشو طول مخروط رسوب ،( )fW  عرض مخروط
)، ييشو رسوب )α در جهت  ييشو ه مخروط رسوبيزاو

)، يطول )fQ چه و ياز در يخروج يدب( )B  عرض سد
  .استدر محل بدنه 

  
  انجام شده يها شيمشخصات و تعداد آزما -۱جدول 

 )sHارتفاع رسوب (  چهيشکل در
(cm)  

 )wHارتفاع آب مخزن (
(cm)  

 )fQ( يخروج يدب

(L/s)  
  شيتعداد آزما

  ۶  ۳و  ۲، ۱  ۵/۶۴و  ۴۷  ۲۰  يره ايدا
  ۶  ۳و  ۲، ۱  ۵/۶۴و  ۴۷  ۲۰  يمربع
  ۶  ۳و  ۲، ۱  ۵/۶۴و  ۴۷  ۲۰  يليمستط

  ۱۸  ها شيمجموع آزما
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  (الف) پروفيل طولي و (ب) پالن ها شيکار برده شده در آزماه ب يپارامترها يمعرف -۲شکل 

  
  ج و بحثينتا

با توجه به نقاط برداشت شده،  ييشو حجم مخروط رسوب
دست ه ها مختلف ب شيآزما يبرا Surfer 8.0افزار  نرمبا

مربوط  يخطوط تراز و توپوگراف ۳مثال شکل  عنوان بهآمد. 
در  يچه مربعيشکل در يبرا ييشو به مخروط رسوب

 ۹۶/۱ يه (سرعت خروجيتر بر ثانيل ۳ يخروج يط دبيشرا
  دهد. يمتر را نشان م يسانت ۴۷ه) و ارتفاع آب يمتر بر ثان

  

 
در  يچه مربعيدر يبرا يخطوط تراز و توپوگراف -۳شکل 

  متر يسانت ۴۷ه و تراز آب يتر بر ثانيل ۳ يخروج يط دبيشرا
  
و کاهش ارتفاع آب مخزن  يخروج يش دبير افزايتأث

  ييشو بر حجم مخروط رسوب
بر  يکننده تحتان هياز تخل يخروج ير دبيتأث يبررس يبرا

مخروط  ي، حجم نسبييشو حجم مخروط رسوب
دو نسبت ارتفاع  يبرا ينسب يدر مقابل دب ييشو رسوب

)آب به رسوب  )∗H م ي) ترس۳۵/۲و  ۲۳/۳ش (يمورد آزما
. شود يمارائه  ريزچه در يک شکل دريشده است که به تفک
، شکل بدون ييشو مخروط رسوب يمنظور از حجم نسب

) يعني بعد آن، )3
sf HV ين منظور از دبي. همچناست 

 يبه دب يکننده تحتان هياز تخل يخروج ي، نسبت دبينسب
) يورود )if QQ استبه مخزن.  

از  يخروج ين دبي، بدينيب يم ۴که در شکل  يطور همان
 يميارتباط مستق ييشو رسوب حجم مخروط و کننده هيتخل

ک ارتفاع ثابت آب در ي يعبارت بهتر به ازا وجود دارد. به
 ييشو حجم مخروط رسوب يخروج يش دبيمخزن، با افزا

ش يکه با افزا ابد. چراي يش ميچه افزايدر هر سه شکل در
بستر  يجه تنش برشينت ان و دري، سرعت جريخروج يدب

ن يکند. همچن يه رسوبات کمک ميافته و به تخليش يافزا
، حجم مخروط يخروج يش دبياثر افزا يکم يبررس يبرا

 ۳و  ۲ يها يدست آمده با استفاده از دبه ب ييشو رسوب
ش يه (متوسط افزايتر بر ثانيل ۱ يه نسبت به دبيتر بر ثانيل

) در دو ارتفاع آب مورد يخروج يدب يدرصد ۱۵۰
  ).۲اند (جدول  سه شدهيش مقايآزما

 يها چهيجه گرفت، دريتوان نت يم ۲با توجه به جدول 
 يعملکرد بهتر يرات دبيينسبت به تغ يو مربع يا رهيدا

 ييشو شتر حجم مخروط رسوبيش بيافزاسبب دارند و 
عملکرد  يرات دبيينسبت به تغ يليچه مستطيشوند. در يم

دست ه ج بياز خود نشان نداده است. با توجه به نتا يخوب
، ييشو حجم مخروط رسوب يرو يخروج يآمده از اثر دب

 يها چهيفشار در تحت ييشو در رسوب شود يمه يتوص
 يبردار ت خود بهرهيبا حداکثر ظرف يکننده تحتان هيتخل

  .شوند

مخروط 
رسوبشویی

تخلیه کننده
تحتانی

جهت جریان
طول مخروط 

)fL (رسوبشویی 

سد

رسوبات نهشته
زاویهشده

 )α(
SH

WH

fQ

)ب()الف(

جریان خروجی  از
)f Q(تخلیه کننده تحتانی 

B

مخروط رسوبشویی
 )Flushing Cone(

fL

سد
fW

11

15

19

23

27

31

35

Wf=66.8 cm

Lf=30.5 cm
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 ييشو مخروط رسوب ين حجم نسبيرابطه ب -۴شکل 

( )3
sf HV ينسب يبا دب ( )if QQ-  

  يليچه مستطي، ج: دريچه مربعي، ب: دريا رهيچه دايدرالف: 
  

در  يکننده تحتان هياز تخل يخروج يش دبير افزايتأث -۲جدول 
  ييشو  رات حجم مخروط رسوبييتغ

  يليمستط  يمربع  يا رهيدا  چهيشکل در
  fV(  ۳/۴۱  ۲/۴۱  ۹/۱۹رات (ييمتوسط درصد تغ

  
مؤثر بر  يذکر شد از پارامترهاز ين قبل ازکه  يطور همان

ن يا. در است، ارتفاع آب داخل مخزن ييشو ده رسوبيپد
 ۴۷و  ۵/۶۴ها با استفاده از دو ارتفاع آب  شيآزما پژوهش

کاهش ارتفاع آب  ير کميمتر انجام شده است. تأث يسانت

 يدرصد ۲۷متر (کاهش  يسانت ۴۷به  ۵/۶۴مخزن از 
در جدول  ييشو وبارتفاع آب مخزن) بر حجم مخروط رس

  ارائه شده است. ۳
نسبت به  يا رهيچه داي، عملکرد در۳با توجه به جدول 

نسبت  يچه مربعيکاهش ارتفاع آب مخزن بهتر است. در
نداشته است.  يبه کاهش ارتفاع آب مخزن عملکرد مناسب

 يک دبي يافت، به ازايتوان در يز مين ۴ن از شکل يهمچن
کاهش ارتفاع  ،چهيها در شکل يتمام برايثابت  يخروج

شده است.  ييشو ش حجم مخروط رسوبيآب سبب افزا
تا  ييشو داشتن حداکثر حجم مخروط رسوب يپس برا

د يدهد، با يمخزن اجازه م يبردار ط بهرهيکه شرا ييجا
شود  ين امر سبب ميارتفاع آب مخزن را کاهش داد. ا

ل شده و يمتما يا ان رودخانهيط مخزن به سمت جريشرا
ب ين ترتيابد. بديش ين افزازان در داخل مخيعت جرسر

صورت  يفشار زمان تحت ييشو شود رسوب يشنهاد ميپ
باشد،  يبردار رد که تراز آب مخزن در حالت حداقل بهرهيگ
شود تراز آب مخزن  تالش ييشو نکه در هنگام رسوبيا اي

  ن برده شود.ييممکن پاتا حد 
  

رات حجم ييدر تغر کاهش ارتفاع آب مخزن يتأث -۳جدول 
  ييشو  مخروط رسوب

  يليمستط  يمربع  يا رهيدا  چهيشکل در
  fV(  ۹/۶  ۸/۲  ۶/۶رات (ييمتوسط درصد تغ

  
  ييشو چه بر حجم مخروط رسوبير شکل دريتأث
 يليو مستط ي، مربعيا رهياز سه شکل دا ن پژوهشيادر 
ها  چهين دري. اشداستفاده  يکننده تحتان هيچه تخليدر يبرا

ب) نشان  و (الف ۶. شکل قرارگرفتندفلوم  يدر خط مرکز
 يها شکل يبرا ييشو رات حجم مخروط رسوبييدهنده تغ

در دو نسبت ارتفاع آب  يکننده تحتان هيچه تخليمختلف در
  .است ۳۵/۲و  ۲۳/۳به رسوب 

ان يتوان ب يم يکل صورت بهب)،  و (الف ۶با توجه به شکل 
چه يب در دريترت به ييشو رسوبکرد که حجم مخروط 

ن نکته ي. اگرچه ااستشتر يب يليو مستط يا رهي، دايمربع
ن ييپا ينسب يها يد از نظر دور داشت که در دبيرا نبا

نسبت به  يليچه مستطيدر در ييشو حجم مخروط رسوب
  .استشتر يب يو مربع يا رهيچه دايدر

y = 2.5624x0.3671

R² = 0.9748

y = 2.7449x0.368

R² = 0.9957
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بر حجم  يکننده تحتان هيتخلچه ير شکل دريتأث -۶شکل 

  H∗=۳۵/۲، ب: H∗=۲۳/۳الف:  -ييشو مخروط رسوب

کننده  هيچه تخلياثر شکل در يکم يبررس ين برايهمچن
به دست آمده از  ي، حجم هاييشو بر حجم مخروط رسوب

ط يچه در شرايمختلف در يها ها در شکل شيآزما
(شکل  يسه شدندگر مقايکديکسان، نسبت به ي يکيدروليه
۷.(  

، در ارتباط با حجم مخروط ۷با توجه به شکل 
بهتر از دو  يچه مربعيعملکرد در يبه طور کل ييشو رسوب

چه از ير شکل درييکه در اثر تغ گر است، چرايچه ديدر
به طور  ييشو ، حجم مخروط رسوبيبه مربع يليمستط

ر شکل ييو در اثر تغ افته،يش يدرصد افزا ۸/۸متوسط 
حجم  يدرصد ۶/۷ش ي، افزايبه مربع يا رهيچه از دايدر

  مشاهده شده است. ييشو مخروط رسوب
چه يت دريو درنها يا رهيچه داي، دريچه مربعيپس از در

اند.  داشته يگر عملکرد مناسبيکدينسبت به  يليمستط
چه يد به آن توجه شود، عملکرد مناسب دريکه با يا نکته

که  ين است، به طورييپا ينسب يها يدر دب يليمستط
و  يچه مربعيچه نسبت به درين دريحجم مخروط در ا

  ).يمنف يشتر است (درصدهايب يا رهيدا

  

  
  شويي مخروط رسوب براي حجم بعد بدون معادله ارائه

 يها ها و روش شيج به دست آمده از آزمايبا استفاده از نتا
و  )۴(، )۳(مربوط به معادالت  يها بير ضري، مقاديآمار

 ينيب شيپ يبدون بعد برا معادالتپس  به دست آمد. )۵(
چه يمختلف در يها در شکل ييشو ابعاد مخروط رسوب

  ر خواهد بود:يصورت ز به يتحتان

)٦(  
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