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ها در ايجاد  تحتاني، تأثير اين سازه کننده تخليههاي شمع و صفحات مستغرق در جلوي  با کارگذاري سازه پژوهشدر اين 
 کننده تخليههاي مختلف نسبت به يکديگر و نسبت به دريچه  ها در فاصله . شمعشدجريان گردابي براي تخليه رسوبات آزمايش 

طوري که ه ب ،يابد شويي افزايش مي تر باشند حجم رسوب دريچه نزديک ها به چه شمعقرار گرفتند. نتايج نشان داد هرتحتاني 
درصد نسبت به حالت بدون سازه  ۱۴۱و ۱۱۳، ۷۶شويي حدود  حجم رسوب ،دريچه به در کمترين فاصله قرارگيري شمع نسبت

ختلف از دريچه و در سه م هاي اصلهافزايش نشان داد. صفحات مستغرق نيز در فمتر  سانتي ۵۰و  ۳۰، ۱۵براي ارتفاع سطح آب 
ه تحتاني در چها نشان داد زماني که صفحات نسبت به دري زاويه متفاوت نسبت به راستاي جريان کار گذاشته شدند. بررسي

 کمترين فاصله کارگذاري شود و زاويه آن نسبت به راستاي جريان کوچکتر باشد، بر شدت جريان گردابي افزوده شده به طوري
درصد افزايش داشته  ۵/۱۶۳و  ۱/۳۳۷، ۴۸۱ترتيب  متر به سانتي ۵۰و  ۳۰، ۱۵براي ارتفاع سطح آب  شويي که حجم رسوب

است. به طور کلي، نتايج نشان داد که تغييرات حجم رسوب خارج شده از مخزن در حالت کارگذاري صفحات مستغرق، عملکرد 
  هتري نسبت به کارگذاري شمع دارد.ب
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  مقدمه
ره شدن حجم يها و ذخ ها در عرض رودخانه احداث سد

 يرويها موجب کاهش ن از آب در پشت آن زيادي
در مخزن  يمواد رسوب ينينش ان و تهيک جريناميدروديه
ها از جمله مسائل  در مخازن سد يگذار رسوب د.شو يم

د مخزن يو عمر مف يبردار بهره د دريکه با استمهم 
  رد.ينظر قرار گمد

انجام  ياديز هاي پژوهشفشار  تحت ييشو نه رسوبيدر زم
ره يت ذخير ظرفي) تأث۱۹۸۸لن (يد ه است. پائول وشد

کردند و نشان دادند که  يبررس ييشو مخزن را بر رسوب
 ديمفز يشتر نيره بيت ذخيمخزن با ظرف ين روش برايا

طول، عرض و  يبررس با) ۲۰۰۴ن و همکاران (ي. شورلاست
ب مخروط يان کردند که شيب ييشو ب مخروط رسوبيش

رسوبات در  ييستايه ايشه برابر با زاويهم ييشو رسوب
) ۱۳۸۵زاده و همکاران ( ي. امامقلاستط مستغرق يشرا
ان يجر يهمچون عمق آب داخل مخزن، دب يعوامل
 ي، ژئومترنندهک تخليه، ابعاد کننده تخليهاز  يخروج

ه يافته را در تخليمخزن، اندازه و نوع رسوبات تجمع 
ر ي) تأث۱۳۸۸و همکاران ( يمشکات رسوبات مؤثر دانستند.

را بر حجم و ابعاد مخروط  يچه تحتانيابعاد در
دند که يجه رسين نتيو به ابررسي كردند  ييشو رسوب

ش يرا افزا ييشو چه راندمان رسوبيش قطر دريافزا
جت آب را در  يريگ ر قراري) تأث۲۰۱۱آلتوس ( دهد. يم

ه شده يزان رسوبات تخليش ميمخزن رسوبات بر افزا
ان کرد که در حالت بدون اعمال جت يو ب كردند يبررس

 يدو برابر حالت ييشو رسوب يآب، مدت زمان الزم برا
ن در يهمچن .است که جت آب در مخزن کار گذاشته شود

% رسوبات نسبت ۸۰ب، ن مدت، در حالت بدون جت آيا
  شود. يه ميبه حالت با جت تخل

ه رسوبات از مخازن با باز کردن يتخل هاي قبل پژوهشدر 
جلو  ييها و بدون استفاده از سازه يتحتان يها چهيدر
ده يپد پژوهشن ياست. در ا شدهانجام  يچه تحتانيدر

 يريگ با قرار يان گردابيجاد جريفشار با ا تحت ييشو رسوب
چه يدر يشمع و صفحات مستغرق جلو يها سازه
  .شدانجام  يتحتان کننده تخليه

  
  ها مواد و روش

آب  يک گروه مهندسيدروليشگاه هيها در آزما  شيآزما
ل انجام يبه شکل مکعب مستط يز در مخزنيدانشگاه تبر

قسمت  -۱: است يسه قسمت اصل ي. مدل مخزن داراشد
ان يجر يريگ قسمت اندازه -۳مخزن رسوبات و  -۲ يورود
رسوبات). مخزن  ينينش از مدل (حوضچه ته يخروج

متر و  يسانت ۱۰۰ متر، عرض يسانت ۱۲۰ به طولرسوبات 
ک يمخزن از  ي. در قسمت وروداستمتر  يسانت ۸۵ارتفاع 

ان متالطم وارد يان استفاده شد تا جريآرام کننده جر
متر از  يسانت ۲۸. رسوبات در مخزن به ارتفاع نشودمخزن 

انباشته شد.  يچه تحتانيدر ينييمدل تا قسمت پاکف 
با مقطع  يتحتان کننده تخليهک ي، ييشو رسوب براي
نظر گرفته شد.  متر در يسانت ۵شکل به قطر  يا رهيدا

وارد  يتحتان کننده تخليهپس از خروج از که رسوبات 
قرار  يدست مخزن اصل نييرسوبات در پا ينينش حوضچه ته
و از  يصورت حجم به يدب يريگ شد. اندازه يداشت، م

ان پس از خروج از يجر وانجام  ينيق حوضچه ته نشيطر
  شد. يبرگشت داده م يبه مخزن اصل ينينش حوضچه ته

چسبنده ماسه با قطر  ريها از رسوبات غ شيانجام آزما يبرا
) و با جرم متر ميلي =۵۱/۰d50( متر ميلي ۵۱/۰ متوسط

. تمام شدمکعب استفاده  لوگرم بر متريک ۱۷۰۰مخصوص 
ه در سه ارتفاع سطح يتر بر ثانيل ۲ثابت  يها با دب شيآزما

هر مدل انجام  يمتر برا يسانت ۵۰ و Hw( ۱۵ ،۳۰آب (
  .شد
 يدر جلو يان گردابيجاد جريها با ا شين آزمايدر ا
شتر رسوبات از يب يشستشو يبرا يتحتان کننده تخليه
ها  شي. آزماشدشمع و صفحات مستغرق استفاده  يها سازه

 کننده تخليه يمحور مرکز يها در جلو سازه يريگ با قرار
 ۱گالس و قطر  يها از جنس پلکس . شمعشدانجام  يتحتان
 يها در باال متر از طول آن يسانت ۱۴متر بوده و  يسانت

سطح آب،  يها در همه ارتفاع يعنيرسوبات قرار داشت. 
ها  اند. شمع حالت مستغرق در مخزن بودهها به  شمع

 -۱(شکل  رار گرفتندقدر مخزن  يش مثلثيصورت آرا هب
زه به يکالوان يها الف). مدل صفحات مستغرق از ورقه

ل ساخته يمتر و به شکل مکعب مستط يليم ۱ضخامت 
متر بود  يسانت ۱۷ها  و ارتفاع آن ۹ن صفحات يشد. طول ا

رسوبات قرار داشت. صفحات  يها باال متر آن يسانت ۱۰که 
) αان (ينسبت به جهت جر يريه قرارگيمستغرق با سه زوا

قرار گرفتند.  چهي) نسبت به دهانه درLvو سه فاصله (
متر)  يسانت ۵چه (يگر برابر قطر دريفاصله صفحات از همد

  ب) -۱ (شکل بود
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  رسوبات با کارگذاري صفحات مستغرقپالن مخزن  -بو پالن مخزن رسوبات با کارگذاري شمع  -الف -۱شکل 
  

  نتايج و بحث
  ه رسوباتيزان تخليشمع در م يگذار ر کاريتأث
 Lp (۵/۲ ،۵( يها ها در فاصله شمع يريها با قرارگ شيآزما
چه يگر و نسبت به دريکديمتر نسبت به  يسانت ۵/۷و 

 ۵۰و  ۳۰، ۱۵در سه ارتفاع سطح آب  يتحتان کننده تخليه
 يشمع در جلو يج با کارگذاريمتر انجام شد. نتا يسانت

شتر شدن فاصله يدهد که با ب ينشان م يتحتان کننده تخليه
 يگرداب يها انيچه، قدرت جريگر و دريکديها از  شمع

چه شسته يدر ياز جلو يشتريشتر شده و رسوبات بيب
طور که در  شود. همان يدست منتقل م نييشده و به پا

ش حجم يشود درصد افزا يمشاهده م ۱جدول 
شتر بوده و يها ب گر مدلياز د  P3مدل يبرا ييشو رسوب

درصد نسبت به حالت  ۱۴۱حدود  ييشو حجم رسوب
ن با کاهش يابد. همچني يش ميشمع افزا يريبدون قرارگ

به  ييشو متر حجم رسوب يسانت ۱۵به  ۵۰سطح آب از 
  ).۲ابد (شکل ي يش ميافزا زياديمقدار 

  
ه رسوبات در ارتفاع سطح آب مختلفير حجم تخلييها در تغ شتر شدن فاصله شمعير بيتأث -۱جدول 

Hw=۱۵ cm Hw=۳۰cm Hw=۵۰cm 
 مدل شمع ه)يتر بر ثاني(ل يدب

ييشو ر حجم رسوبييدرصد تغ ييشو ر حجم رسوبييتغ درصد  ييشو ر حجم رسوبييدرصد تغ   

۱۳ ۱۹ ۵ ۲ P1 

۸۷ ۷۷ ۱۹ ۲ P2 

۱۴۱ ۱۱۳ ۲/۷۶  ۲ P3 

     

 
 ها شويي با کارگذاري شمع حجم رسوب -۲ شکل

ه يزان تخليصفحات مستغرق در م يگذار ر کاريتأث
 رسوبات
 کننده تخليه يصفحات مستغرق در جلو يريبا قرارگ

صفحات نسبت به  يريگ که فاصله قرار شدمشاهده  يتحتان
دارد.  يان گردابيجاد جريدر ا ييسزاه ر بيان، تأثيجر

 يک دبي يمشخص است به ازا ۲طور که در جدول  همان
شود  يچه کمتر ميچه فاصله صفحات از درثابت هر

)۵/۱Lv=د.شو يم شتريب ييشو ) حجم حفره رسوب  
نسبت  ۵/۶۷°عنوان مثال هنگامي که صفحات با زاويه  به

متر از دريچه قرار  سانتي ۶و  ۵/۴به راستاي جريان در 
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و  ۸/۸گيرد نسبت به حالت بدون سازه به متوسط حدود 
شويي دارد. ولي اين مقدار  درصد افزايش حجم رسوب ۵/۵

رسد. پس  درصد مي ۴/۶۹متر به  سانتي ۵/۱در فاصله 
زاويه قرارگيري متفاوت بيشترين  ۳توان گفت که در  مي

ت شويي مربوط به فاصله قرارگيري صفحا حجم رسوب
 متر است. سانتي ۵/۱مستغرق از دريچه به اندازه 

ها نشان داد که زاويه  به طور کلي نتايج حاصل از آزمايش
نسبت به ديگر زوايا داراي عملکرد بهتري بوده و  °۵/۲۲

ميزان رسوبات تخليه شده نسبت به صفحات با زاويه 

و  ۸۵به طور متوسط به ميزان  ۵/۶۷°و  ۴۵°گيري  قرار
يابد. همچنين با کم شدن فاصله  فزايش ميدرصد ا ۱۲۰

يابد. به  شويي افزايش مي قرارگيري صفحات حجم رسوب
نسبت  ۵/۱V، ۵/۲۲شويي براي مدل  طور خالصه حجم رسوب

به حالت بدون قراگيري صفحات مستغرق براي ارتفاع 
و  ۱/۳۳۷، ۴۸۱ترتيب  متر به سانتي ۵۰و ۳۰، ۱۵سطح آب 

حجم  ۳است. شکل درصد افزايش داشته  ۵/۱۶۳
ها  هاي صفحات مستغرق در زاويه شويي را براي مدل رسوب
  دهد. هاي قرارگيري مختلف نشان مي و فاصله

  
  در تغيير حجم تخليه رسوبات در ارتفاع سطح آب مختلف كارگذاري صفحات مستغرقتأثير  -۲جدول 

  

 
های صفحات  برای مدليی شور سه حجم رسوبيمقا -۳شکل 

  مستغرق
 

  يگير نتيجه
دهد که  يها نشان م شيج حاصل از انجام آزماينتا

 يشمع و صفحات مستغرق در جلوي ها سازه يکارگذار

شده و  يان گردابيجاد جريا سبب يتحتان کننده تخليه
ش يافزا يتحتان کننده تخليه ياز جلو ييشو ت رسوبيظرف
که ارتفاع آب در مخزن  يثابت زمان يک دبيدر  ابد.ي يم

ه يزان تخلي، ميريمختلف قرارگ يها در مدل ،ابديکاهش 
 گران پژوهشر يج سايکه با نتا ،ابدي يش ميرسوبات افزا

)، ۱۳۸۵( و همکاران زاده يامامقل ،)۲۰۰۷( پاول مانند
 ) در توافق است.۱۳۸۸و همکاران ( يمشکات
شتر شود يچه بيگر و از دريکديها از   که فاصله شمع يهنگام
که در ارتفاع  يبهتر عمل کرده، به طور يگرداب يها انيجر

نسبت به حالت  ييشو حجم رسوبمتر  يسانت ۱۵سطح آب 
 د.راش ديدرصد افزا ۱۴۱شمع  يريبدون قرارگ

 هيج نشان داد هرچه زاويدر مورد صفحات مستغرق نتا
ان کمتر باشد يجر يصفحات نسبت به راستا يريگ قرار

  يابد. ميش يافزا ييشو حجم مخروط رسوب
چه کمتر باشد يچه فاصله صفحات از درن هريهمچن

 يبرا ييحجم مخروط رسوبشو شود.  ميعملکرد آن بهتر 
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  ارتفاع سطح آب در مخزن
Hw=۱۵ cm 

  ارتفاع سطح آب در مخزن
Hw=۳۰cm 

  ارتفاع سطح آب در مخزن
Hw=۵۰cm مدل صفحات مستغرق 

 )cm3( حجم رسوبات تخليه شده )cm3( حجم رسوبات تخليه شده )cm3( تخليه شده حجم رسوبات

١٦٨ ٢٨٢ ۱۱۳ V ۵/۶۷ ،۵/۱  
٢٨٨ ٣٥٣ ٤٠٠ V  ۴۵ ،۵/۱  
٣٥٩ ٤١٢ ٤٦٥ V  ٥/٢٢ ،۵/۱  

٧١ ١٠٣ ١٨٨ V  ٥/٤، ٥/٦٧  

١١٢ ١٤١ ٢٠٦ V  ٥/٤، ٤٥  

١٢٦ ١٥٩ ٢١٢ V  ٥/٤، ٥/٢٢  

٦٥ ١٠٠ ١٨٢ V  ٥/٦٧ ،۶  

٧١ ١٠٠ ١٧٦ V  ٦، ٤٥  

٧٤ ١٠٥ ١٨٢ V  ٦، ٥/٢٢  
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