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 خالصه
سوبات  کثیری ازحجم با وارد نمودن ها سیالب سد، ر سوبگذاری نحوه برنقش مهمی به مخزن  شکیل دلتا ر ضر  زنامخ در و ت دارند. در تحقیق حا

ن سد خزتشکیل و توسعه دلتا در مبه بررسی  ،همزمان هیدروگراف و سدیمنتگرافدو سیستم مجزا برای تولید  شامل توسط یک مدل آزمایشگاهی

 و رغم وجود تقارن کامل در هندسه مدلعلیمشاهده شد که  پرداخته شده است. سیالبی غیردائمی به عنوان یک جریان رسوبی در اثر ورود جریان

در پدیده  که این شودردابی ساعتگرد یا پادساعتگردی در مخزن تشکیل می، جریان متقارن در مخزن تشکیل نخواهد شد و جریان گجریان ورودی

له طول از جمی بین مشععختععات دلتا رابطهبررسععی ضععمن  تاثیر گذار اسععت.بر روند توسعععه دلتا متفاوت از جریان دائمی بوده و غیردائمی جریان 

شانی دلتا با شروی، تقارن، زاویه انحراف و انحنای پی تات جریان و  پی شخ شدهیدروگراف ورودی، م شخص  شروی دلتا م ست که طول پی قل از نوع م

 .استجم رسوبات وارد شده به مخزن تابع حبوده و تنها  هیدروگراف مشختات جریان و

 

 جریان سیالبی، جریان غیردائمی، دلتا، رسوبگذاری، مخزن سدکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

 

و  رسععوبات انباشععت .دهندنشععین شععده و دلتا را تشععکیل میتهدر دهانه ورودی مخزن دانه به تدریج رشععت، ذرات دسععدمخزن  بهرودخانه جریان با ورود 

شکیل دلتا ست در ت سد باالد سائلی به منجر مخزن  سیالب، موثر حجم کاهش آب، ذخیره کاهش میزان جمله از م  اثرات سد، پایداری کاهش کنترل 

تخمین زده شععده اسععت که تجمع . شععودمی آن تفریحی هایبهره و آبی انرژی کاهش آب، کیفیت کاهش خروجی، تاسععیسععات عملکرد بر نامطلوب

ها به دهد که عمده حجم رسوبات، توسط سیالبآمار نشان می .[1] دهدمیرسوبات در مخازن سدها، سالیانه یک درصد از حجم ذخیره آنها را کاهش 

سد وارد می شدیداً تابع بارندگیدر [. 2د ]نشومخزن  سوب  شک که انتقال ر شک و نیمه خ ست مناطق خ سوبات به  ا سیالب در حمل و ورود ر ، نقش 

افتد، در مدت اتفاق می 1های ناگهانیهای مناطق خشعک و نیمه خشعک که اکثراً بتعورت سعیالبتغییرات شعدید آبدهی و سعیالبمخزن بیشعتر اسعت. 

در طول دوره  ودخانهدر طی یک سععیالب بیشععتر از متوسععط آورد ر گاهی آورد رودخانه به طوری که کنندمیکوتاهی حجم کنترل سععیالب مخزن را پر 

توان به رودخانه های گیلوان و شععود میی رسععوبات آنها توسععط جریان سععیالبی حمل میکه حجم عمده ایران از جمله رودخانه های[. 3آماری اسععت ]

درصععد رسععوبات در طول جریان  90رژیم رودخانه میناب از نوع سععیالبی بوده و بیش از به طور مثال  اشععاره کرد.و دز  ، سععربازلوشععان، سععفیدرود، میناب

 . [4] شودسیالبها به مدت چند روز در سال وارد مخزن می

سیب آنها در مکان شد، اما به علت تر سه با حجم مخزن کم با سوب ورودی به مخزن در مقای ست حجم ر سب مانند ورودی هادر مواقعی ممکن ا ی نامنا

صی را ایجاد کند.نی شکالت خا سیار اهمیت دارد.از این رو پیش روگاه، م سدها ب سوب در مخازن  سوب طولی توزیع( 1شکل ) بینی الگوی توزیع ر  ر

 سیمتق پایینی وجه و پیشانی باالیی، وجه بازه سه به سد شود مخزنمی مالحظه که طور همان. دهدمی نشان را سد یک مخزن در دلتا و تشکیل گذاری

ست شده سیب با دلتا ، اولی بازه در. ا تالح تر شت م شکیل در تالح بعد به بازه این انتهایاز  .شودمی دانه ت  ههجب در تند شیب روی بر ریزدانه م

 آلودگل جریان توسط ریز بسیار متالح عمدتاً که است بازه سومی آن از پس شوند.می ترسیب کمی فاصله در ولی نمایندمی حرکت دلتا دستپایین

سبررسی توزیع رسوبات و تشکیل دلتا در مخزن سد  جهتمدل آزمایشگاهی  که از یک در تحقیق حاضر .شوندمی منتقل بازه آن به ستفاده شده ا ت، ا
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سوبی ستفاده ذرات ر سیلیسمورد ا سبنده   ستند بندی یکنواختدانه با ، ذرات غیرچ سوبه تات ر شخ شرایط هیدرولیکی جریان ب . همچنین م ه نحوی و 

ی تنها به های حاضر، وجه پایینی دلتا تشکیل نشده و از این رودر نظر گرفته شده است که حرکت رسوبات به صورت بار بستر باشد. بنابراین در آزمایش

انجام  سیالب(جریان آب و رسوب )مدلسازی پدیده ی  غیردائمهای حاضر در شرایط دائمی و آزمایش شود.بررسی وجه باالیی و پیشانی دلتا پرداخته می

 شود.ها پرداخته میاند که در ادامه به شرح آنشده

 رسوبگذاری در مخزن سد( توزیع طولی 1شکل
 

 پیشینه تحقیقاتی .2

 

شکیل دلتا در رودخانه شد. از جمله این تحقیقات میتحقیقات در زمینه ت ستم آغاز  شها در اوایل نیمه دوم قرن بی شاره کرد به مطالعات آزمای گاهی توان ا

Chang ت توسعه طولی دلتا و کاهش دبی آب و/یا افزایش دبی رسوباافزایش دبی آب و/یا کاهش دبی رسوبات باعث که نتیجه گرفتند  [5] و همکاران

 را برای شععیب دلتا، ارتفاع آب روی پیشععانی دلتا و همچنین نرت انتقال رسععوب در بدنه دلتا ارائه داد. روابطی Sugio شععود.باعث توسعععه عرضععی دلتا می

Yucel شینیته شرایط سوب ن سی یک جریان حالت در را مخازن در ر شان وی  تحقیق نتایج. کرد بعدی برر  و دلتا سطح جلویی بین زاویه که داد ن

شدمی درجه 40 و برابر ثابت تقریبا فلوم کف ساس داده Morris and Fan [8]و Fan and Morris [7] .[6] با سایش و بر ا سی فر های میدانی به برر

سوب سد در چین پرداختندر سیم و گذاری در مخزن چندین  سوبگذاری در مخازن، ضمن تق  بخش بین بندیدانه تفاوت گرفتند که نتیجهبندی انواع ر

شانی و فوقانی سوبی دلتای پی سوس ر ست. مح سه مرحله ، [9] و همکاران Shieh ا شروی دلتا را به  سپس  مراحل پی ضی و  شروی عر شروی طولی، پی پی

 ، Kostic and Parker [10]رده و برای هر مرحله معادالت تحلیلی را ارائه دادند. تقسععیم ک تا و ایجاد کانال جریان روی دلتااندرکنش بین پیشععروی دل

نتیجه  انجام دادند و( در مخازن Sand-Mud Deltaگلی )-مدل عددی یک بعدی برای حرکت دلتای ماسعععهبه منظور بررسعععی خود را  یهاآزمایش

 رضا به بیشترین عفاکتور شکل را به صورت نسبت بزرگترین طول دلت [11] و همکاران Jugovicیابد. با ادامه جریان غلیظ، شیب دلتا کاهش میگرفتند 

ا ادامه سپس رشد عرضی دلت ،نجر به حداکثر فاکتور شکل می شودابتدا دلتا در جهت طولی رشد سریعی داشته که م آن تعریف کردند و نشان دادند که

 ویت نیست.، این تناوب قابل راز پیشرفت دلتا پس از مدتی و شودند به صورت دائمی عوض میشود. این رویابد که منجر به حداقل فاکتور شکل مییم

 دست آورد به مشخته متغیر نام به بعد بدون گروه دلتا پرداخت. یک تشکیل و سدها مخازن در رسوبگذاری آزمایشگاهی بررسی به [12] چگنی زاده

شروی در مختلف متغیرهای تاثیر همزمان صورت به که شان را دلتا پی ستفاده با [13] هاشمی یاری و بنیصفی .دادمی ن  در بازشدگی با کانال یک از ا

سوبگذاری پدیدة طولی، پروفیل و پالن شان پارامتر بدون بعدی را معرفی کردند کهاکردند.  سدها را مطالعه مخازن در دلتایی ر تأثیر  همزمان طور به ی

 پیشروی با ارتباط در مختلفی یهاآزمایش[ 8] زادهمامی .دادمی نشان را پیشروی سرعت مخزن در آب سطح تراز همچنین و رسوب و آب دبی میزان

سوب و مختلف جریان هایدبی تحت دلتا شگاهی وی  .داد در  پالن انجام مختلف واگرایی زاویه پنج با مخزن به ورودی هایتبدیل در ر نتایج آزمای

 ن است. حمزهمتقارن و در شرایط دیگر نامتقاردر برخی شرایط ، پیشروی دلتا  و زاویه بازشدگی مخزن نشان داد که بسته به شرایط هیدرولیکی و رسوبی

تاب سوبات و الگوی جریان در تبدیل زاده، در ادامه تحقیقات مامی [14]سرایی ق شروی ر شان داد که پی شدگی  با زاویهن شتری از تقارن ب ،ترمالیمباز ی

 زمانی داد دلتا پرداخت. وی نشان هندسی بر مشختات رسوبی متالح و غیریکنواختی سیل هیدروگراف اثر بررسی به[ 15]کیا  صدیق برخوردار است.

 قسمت ارتفاع شامل بخشها این گیرند،می قرار تاثیر تحت طور متفاوتی به دلتا مختلف بخشهای سیالب، شدت به بسته گرددمی مخزن وارد سیالب که

شروی )تاج طول فوقانی، شانی دلتا می شیب پایه( و و پی شند. همچنین وی بیان کرد کهپی سیالب و  عدم یا وجود با  برروی غیریکنواخت ذرات وجود

 و فوقانی( قسمت و پیشانی )زاویه دلتا شکل در تغییراتی دلتا، پیشروی مختلف زمانهای در سیالب با عبور[16حیدری ] ندارد. تاثیری دلتا تقارن شکل

  .شد دیده تغییرات این از متفاوتی مقادیر ،سیالب تاثیر مختلف زمانهای به بسته که کرد مشاهده پیشروی دلتا

 روندهشیب پیش

 پیشاني وجه پاییني

 دانهذرات درشت

 ته نشیني دلتایي

 ذرات ریزدانه شیب اولیه رودخانه

 وجه باالیي
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 مخازن در رسوبگذاری مورد در گرفته انجام تحقیقات اکثر رغم تاثیر سیالب در ورود رسوبات به مخازن،علی دهد کهبررسی مطالعات پیشین نشان می

سوب  دائمی دبی در سدها ست پذیرفته صورتآب و ر شرایط ا سوب در  شان میغیردائمی  . از طرفی مطالعات مربوط به انتقال ر ستفاده و ن دهد که ا

 [(.19[ و ]18[، ]17مراجع ]ه عنوان مثال کامالً رضععایت بخش نخواهد بود )بغیردائمی کاربرد نتایج به دسععت آمده در شععرایط جریان دائمی برای شععرایط 

 .آب و رسوب به عنوان شرایط سیالبی انجام گیرد غیردائمینیاز است که بررسی توزیع رسوبات در مخزن تحت جریان بنابراین 

 
 

 هاو آزمایش مدل آزمایشگاهی .3

 

این مدل شامل اجزای زیر است:  نشان داده شده است. (2) در شکلساخته شده در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس  مدل آزمایشگاهیطرح 

کانال، سرریز  هایمدل مخزن سد به شکل بازشدگی در کف و دیواره مخزن باالدست با سطح مقطع مستطیلی به همراه آرام کننده جریان، کانال مستقیم،

ستم تولید جریان 2لوالیی به عرض  سی سد(، مخزن آب زیرزمینی،  سوب )دائمی و غیردائمی)دائمی و  متر )به عنوان مدل  ستم تزریق ر سی ی(، یردائمغی(، 

به عنوان مدل رودخانه ساخته  007/0متر و شیب کف  3/0متر، عرض  3کانال باالدست با طول  گیری و ثبت.مخزن رسوب و همچنین ابزار کنترل، اندازه

ست  شدگی در ادامه کانال باالد صورت یک باز سد که به  شد، دارای عرض ابتدایی شد. مدل مخزن  متر  5ول متر و ط 2متر، عرض انتهایی  3/0ساخته 

 ها از شیشه هستند.درجه است. جنس کف کانال و مخزن از ورق استیل و دیواره 9ها و زاویه بازشدگی دیواره 4است. شیب کف مخزن برابر 

 

 
 پالن و نمای مدل آزمایشگاهی )ابعاد بر حسب متر((  2 شکل

دوربین میلیمتر اسععتفاده شععد. همچنین از یک دسععتگاه  ±1/0با دقت  1ایبرداشععت رقوم ارتفاعی رسععوبات از یک دسععتگاه برداشععت مکانیکی نقطهبرای 

سععنج دبی جریان از طریق دبیفریم بر ثانیه برای ثبت مشععختععات دلتا و جریان آب در کانال و مخزن اسععتفاده شععد.  30عکاسععی و فیلمبرداری با سععرعت 
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شععد. برای تولید جریان و همچنین تشععکیل درصععد اندازه گیری شععده و سععپس اطالعات آن به سععیسععتم تولید جریان منتقل می 1اولتراسععونیک با دقت 

شامل برنامه ستم  سی شد. این  ستفاده  شده بود، ا ساخته  شگاه هیدرولیک طراحی و  شتر در آزمای ستمی که پی سی ، زاری، کامپیوترافی نرمهیدروگراف، از 

برای تزریق رسععوب، دسععتگاهی طراحی و  سععنج و تابلو برق اسععت که امکان تولید انواع مختلف هیدروگراف جریان با دقت مطلوب را دارد.پمپ، دبی

سوب با نرت دلخواه به  شک را از مخزن ر سوبات خ ساس اطالعات ورودی کاربر، ر ست بر ا شده و قادر ا تب  ست ن شد که روی کانال باالد ساخته 

شماره دائمی یا غیردائمی  به جریان تزریق صورت  سوب، دریچه تخلیه، موتور  شامل مخزن ر ستگاه  شدگی دریچه و  1کند. این د برای تنظیم میزان باز

 برای ایجاد لرزش در دریچه تخلیه و خروج بهتر رسوبات است.  2موتور شماره 

وجه به معیار شد. قطر متوسط رسوبات با تبتورت خشک از باالدست وارد کانال می بندی یکنواخت وذرات سیلیس به عنوان رسوبات غیرچسبنده با دانه

Van Rijn [20( ] ستر باشد. در این رابطه:  480(  برابر 1رابطه  0wسرعت برشی،  u*میکرومتر  انتخاب شد به نحوی که حرکت رسوبات به صورت بار ب

 پارامتر بدون بعد قطر ذره است.  D*سرعت سقوط ذره و  
𝑢∗

𝑤0
> 4

𝐷∗
⁄ ;  1 < 𝐷∗ ≤ 10                                                                                                                                                                    (1)  

𝑢∗

𝑤0
< 0.4 ; 𝐷∗ > 10 

قبل از انجام هر آزمایش، ابتدا مخزن سععد تا تراز سععطح دریچه لوالیی پر از آب ها در دو حالت جریان دائمی و جریان غیردائمی انجام شععدند. آزمایش

صورت همزمان وارد کانال میمی سوب به  سپس جریان آب و ر سوب، ابتدا آب مگردید و  وجود شدند. بعد از انجام هر آزمایش و قطع جریان آب و ر

شد به نحوی که باعث به هم خوردگی شکل دلتا و توزیع رسوبات نشود. پس از تخلیه دست به آرامی تخلیه میدر مخزن از طریق سیفون و از باال و پایین

 شد. آب، اقدام به برداشت مشختات هندسی از جمله میزان پیشروی و رقوم ارتفاعی سطح دلتا می

ل کبنابراین  .، از هیدروگرافهای مثلثی متقارن اسعتفاده شعدیغیردائمی هاآزمایشدر نشعان داده شعده اسعت.  ( 2و ) (1در جدول ) هاآزمایشمشعختعات 

سط هر هیدروگراف شده تو سوب حمل  ست.  تداومدبی اوج و زمان دبی پایه، تابع  (sM) ر سعه دلتاهیدروگراف ا سی روند تو  هاآزمایش، به منظور برر

  . شد انجامدت زمانهای مختلف ی، با مغیردائمی هاآزمایشهمانند ، دائمی هاآزمایش. شد انجامهر هیدروگراف با تعداد تکرار مختلف از  مختلف

 
 دائمیها ( مشختات آزمایش2جدول                                            ها غیردائمی               ( مشختات آزمایش1جدول           

 نام آزمایش

رسوب حمل شده 

توسط هر 

هیدروگراف 

(kg )sm 

دبی 

 پایه

(/sl )
0Q 

دبی 

 اوج

(/sl )
pQ 

زمان تداوم 

هیدروگراف  

(min )dT 

U-H1 1 10 85/13 6 

U-H1.25 25/1 10 15 6 

U-H2 2 10 35/16 6 

U-H4 4 10 20 6 

U-H6.75 75/6 15 20 6 

U-H8 8 10 20 12 

U-H13.5 5/13 15 20 12 

U-H16 16 10 20 24 
 

 

 sQ( g/sدبی رسوب ) wQ( sl/دبی آب ) ام آزمایشن

S-12.85 85/12 5/3 

S-16 16 1/11 

S-17.75 75/17 8/18 

 

برای تعیین رابطه دبی آب و رسععوب، مقدار دبی رسععوب نزدیک به گردید. ها می بایسععت رابطه دبی آب و دبی رسععوب تعیین میبل از انجام آزمایشق

 زمقدار مورد پیش بینی برای قدرت حمل جریان وارد کانال شعععد. این کار برای مقادیر مختلف دبی آب در جریان دائمی انجام شعععد. سعععپس مقداری ا

ثانیه(، قدرت حمل  300زن رسوب جمع آوری شده بر زمان )رسوبات که وارد مخزن شده، پس از جمع آوری و خشک کردن، توزین شد و با تقسیم و

شکل رابطه ) ست آمده به  ست آمد.  رابطه به د سوب مربوط به هر مقدار دبی جریان دائمی به د ست. در این رابطه 2ر  sQدبی آب )لیتر بر ثانیه( و  wQ( ا
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سوب در  ست آمده برای تزریق ر ست. از رابطه به د سوب )گرم بر ثانیه( ا شد.آزمایشدبی ر ستفاده  ش ها دائمی و غیردائمی  ا روع حداقل دبی الزم برای 

 بود.  L/s10حرکت رسوبات برابر  

 

𝑄𝑠 = 6 ∗ 10−7𝑄𝑤
6.1                                                                                                                                                                                    (2) 

 

 

 نتایج .4

 

ی در ن گردابو در نتیجه ایجاد جریا مخزنبه  جریان پس از ورودن کرد، انحراف جریان به طرفیجلب توجه می هاآزمایشاولین پدیده ای که در شعععروع 

راست یا چپ منحرف شده و جریان گردابی پادساعتگرد یا ساعتگردی  در ابتدای هر آزمایش، جریان به صورت تتادفی به سمت. (3)شکل  مخزن بود

سه مدل و همچنین تقارن در جریان ورودی به کانال تقارن کامل  که بود حالیاین در  کرد.را در مخزن ایجاد می شت.در هند ست وجود دا ن محققی باالد

ستطیلی در مخازنو جریان غیرمتقارن را وقوع جریان گردابی  دیگر نیز مختلف سه متقارن م و [ 21]و همکاران   Dewalsاند از جمله:گزارش داده با هند

Dufresne و [ 22] و همکارانSouza و [ 23] و همکارانCamnasio ی جهت انحراف اولیه آزمایش مشخص شد کهتعدادی با انجام  .[24] و همکاران

ایش ، جهت جریان در ابتدای هر آزمهاآزمایشهمه شروع ایجاد شرایط یکسان در  در مشختات دلتای تشکیل شده موثر است. بنابراین به منظور ،جریان

سمت صورت عمدی به  سوب به  ست و قبل از تزریق ر شد. را شان داد که  منحرف  شگاهی ن شاهدات ازمای شهای جریان دائمم ، جهت جریان یدر آزمای

نماید. یم، با عبور هیدروگرافهای متوالی، جهت جریان گردابی تغییر غیردائمیاما در آزمایشعععهای جریان  ،اسعععتزمایش همواره ثابت گردابی در طول آ

سوب،  سی دلتا پس از عبور هیدروگراف و قطع جریان آب و ر تات هند شخ تات )م شانی دلتا در دیواره چپ، روی خط x,y,zاز جمله تعیین مخت ( پی

 (  نشان داده شده است. 4متغیرها در شکل ) مرکزی، در نقطه حداکثر پیشروی و در دیواره سمت راست بود که این

  
 ( متغیرهای معرف مشخصات دلتا4شکل  ( انحراف جریان و ایجاد جریان گردابی در مخزن 3شکل 

 

به ترتیب در جهت  zو   xمبدأ مختتععات در روی خط مرکزی و در محل بازشععدگی و روی کف کانال باالدسععت در نظر گرفته شععد. جهت مثبت محور 

ست خط مرکزی دارای  سمت را سمت باال بوده و نقاط موجود در  سمت چپ دارای  yجریان و به  ستند. yمثبت و نقاط موجود در  همانطور که  منفی ه

شکل ) سعه ای از نمونه( 5در  ست، جهت اولیهدلتا مراحل تو شده ا شان داده  ست مخزن بوده و به مرور با ن سمت را ی دلتا به دلیل انحراف اولیه جریان به 

شکل و جهت دلتا متقارن شده و  سمت خط مرکزی دلتا متمایل  شروی دلتا، جهت آن به  سیتر میادامه پی سهشکل و تقارن دلت شود. به منظور برر  ا از 

 انحنایمیزان که  ηپارامتر  نسععبت به خط مرکزی اسععت.برابر با زاویه انحراف تاج دلتا  ψاسععتفاده شععد. پارامتر  (5( تا )3پارامتر بی بعد به شععرح روابط )

تقارن دلتا را نشععان  φ. پارمتر شععوددلتا کاسععته می نزدیکتر شععود، از انحنای پیشععانی 1بوده و هرچه به  1همواره کوچکتر از  دهدپیشععانی دلتا را نشععان می

ول چپ و طهرچه مقدار آن به صععفر نزدیکتر باشععد، به معنی تقارن و  اسععتطول حداکثر به اختالف طول بال چپ و راسععت دلتا نسععبت دهد که برابر می

 راست دلتا است.

𝜓 =
𝑌𝑡

𝑋𝑡
                                                                                                                                                                                                         (3) 

𝜂 =
𝑋𝑟 + 𝑋𝑙

2𝑋𝑡
                                                                                                                                                                                                (4) 

𝜙 =
𝑋𝑟 − 𝑋𝑙

𝑋𝑡
                                                                                                                                                                                               (5) 

 

مرز پیشانی 

 جریان

 Xr خطوط جریان

Xt 

Xl 

Yt 

مرز پیشانی 

 دلتا

 جریان

 مبدأ مختتات

 تاج دلتا

X 

Y 
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(b)   (a)   

(c)   
جهت جریان از راست به چپ :  هیدروگراف( چهار c  و  ( دو هیدروگرافb ،یک هیدروگراف( a از عبورپس مراحل پیشرفت دلتا  (5شکل

 است.

 

برای  ( به صععورت بی بعد تبدیل شععده اند،7( و )6،که مطابق روابط ) (*Mرسععوب ) حجم( نسععبت به *X( تغییرات طول پیشععروی تاج دلتا )6در شععکل )

شهای دائمی شده )با هیدروگرافهای مختلف( غیردائمی  و های مختلف( )با دبی آزمای ست.نمایش داده  سوب ) sM، طول مخزن RL ا  kg ،)ρجرم کل ر

 عرض کانال باالدست است. B( و 3kg/m 2650جرم مختوص ماسه )برابر 

𝑋∗ =
𝑋𝑡

𝐿𝑅
∗ 100                                                                                                                                                                                           (6) 

𝑀∗ =
𝑀𝑠

𝜌𝐵3 ∗ 100                                                                                                                                                                                        (7) 

ه نوع جریان توان گفت کبسیار به یکدیگر نزدیک هستند و میغیردائمی  دائمی و  مختلف همانظور که مشاهده می شود، نقاط مربوطه برای آزمایشهای

ل پیشععروی دلتا ی طوتوان نتیجه گرفت که کل جرم )یا حجم( رسععوب ورودی به مخزن تعیین کنندهبنابراین میدر طول پیشععروی دلتا ندارد. تاثیر مهمی 

 شود. ( حاصل می8ی )ها رابطهبا برازش یک تابع نمایی بر دادهاست و این مشخته مستقل از نوع و مشختات جریان حامل رسوب است. 
𝑋∗ = 3.27 (𝑀∗)0.41                                                                                                                                                                                   (8) 

 

 شود.( محاسبه می9ی )از رابطه MAPEدرصد است.  5/1( برابر MAPEمیانگین خطای برآورد این رابطه )

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝑃𝑖 − 𝑀𝑖

𝑀𝑖
| × 100                                                                                                                                                           (9) 

𝑛

𝑖=1

 

 دهد.ها را نشان میتعداد داده nبینی شده هستند و گیری شده و مقدار پیشی مقدار اندازهبه ترتیب نشان دهنده iPو  iMدر این رابطه: 

شود که با پیشروی دلتا، میزان ( نشان داده است. مشاهده می7) شود در شکلمعرفی می ψمرکزی دلتا که با پارامتر  طخمیزان انحراف تاج دلتا نسبت به 

ود تا در نهایت بر شمحور طولی دلتا به محور مرکزی مخزن نزدیک میبا توسعه دلتا، . به عبارت دیگر شودو به صفر نزدیک میکاهش یافته  دلتاانحراف 

درصد  20ی حدود توان گفت که پس از پیشروی دلتا تا فاصلهبر اساس این شکل می  گیرد.خط مرکزی منطبق شده و تاج دلتا در مرکز مخزن قرار می

 شود.دلتا روی خط مرکزی مخزن انجام می(، زاویه دلتا به صفر نزدیک شده و از این پس پیشروی تاج *X=2/0طول مخزن  )
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 حجم( نسبت به *Xتغییرات طول پیشروی تاج دلتا ) (6شکل 

  (*Mرسوب )

 (*Xنسبت به طول پیشروی تاج دلتا ) ψ( تغییرات پارامتر 7شکل 

 

دهد، ینشان مهمانطور که این شکل رسم شده است. غیردائمی دائمی و نسبت به طول پیشروی تاج دلتا برای آزمایشهای  η( تغییرات پارامتر 8در شکل )

شروی دلتا، پارامتر با افزایش طول  شده و در واقع از افزایش می ηپی ست دلتا به طول حداکثر نزدیک  سط طول چپ و را شروی دلتا، متو یابد. یعنی با پی

، توسعه عرضی ا ادامه پیشروی آنشود که توسعه دلتا در مراحل اولیه در جهت طولی بوده و ببه این ترتیب مشخص میشود. پیشانی دلتا کاسته می انحنای

با توجه به  شععود.ثابت می 9/0تا  8/0رسععد در مقدار کاهش یافته و به نظر میبه مرور  ηهمچنین با پیشععروی دلتا، نرت افزایش پارامتر یابد. نیز افزایش می

ش کمی برای جریان دائمی ηمقدار پارامتر توان گفت ( می8شکل ) ست.غیردائمی  تر از جریان بی شروی دلتا φتغییرات پارامتر تقارن دلتا ) ا سبت به پی ( ن

یابد که به معنی کاهش اختالف طول بال چپ و راسععت دلتا و کاهش می φ( نشععان داده شععده اسععت. با افزایش طول پیشععروی دلتا، پارامتر 9در شععکل )

ست. پارامتر  شتر از جریان نیز  φافزایش تقارن دلتا ا شده با جریان دائمی دارای تقارن  غیردائمیدر جریان دائمی بی شکیل  ست، به این معنی که دلتای ت ا

 کمتری است. 

  
 ( *Xنسبت به طول پیشروی تاج دلتا ) φتغییرات پارامتر  (9شکل  ( *Xنسبت به طول پیشروی تاج دلتا ) ηتغییرات پارامتر  (8شکل 

 

 به این .باشعععدجریان گردابی ایجاد شعععده در مخزن میتاثیر هیدروگراف بر جهت مربوط به غیردائمی  در جریان دائمی و  φو  ηعلت اختالف مقادیر 

هر  با عبور غیردائمیترتیب که در جریان دائمی، جهت جریان گردابی در طول آزمایش، همواره ثابت )و پادسعععاعتگرد( اسعععت در حالیکه در جریان 

کف  ی دری ممکن اسعععت تغییر کند. با توجه به اینکه جریان گردابی در مخزن با جریانهای عرضعععدر طول آزمایش، جهت جریان گرداب هیدروگراف

شعععود. بنابراین در جهت جریانهای عرضعععی در کف مخزن می ، منجر به تغییرغیردائمی جهت جریان گردابی در آزمایشعععهایمخزن همراه اسعععت، تغییر 

شهای  شی و تر جهت با تغیی، غیردائمیآزمای ضی در کف، غییر جهت جریان گرد ست و جریانات عر سمت چپ به را سوبات متناوباً از  جهت حرکت ر

تری در واقع دلتا شکل متقارن( و φکمتر شده )کاهش پارامتر دلتا اختالف طول بال چپ و راست گردد که این پدیده موجب می کند.بالعکس تغییر می

 است. ηافزایش پارامترو نتیجه آن  شوندحداکثر نزدیکتر می همچنین میانگین طول بال چپ و راست به طولپیدا کند. 

 

 نتیجه گیری .5

سعه دلتا در اثر جریان شکیل و تو سی ت شگاهی دائمی غیر دائمی و در این تحقیق به برر ست. برای این امر از یک مدل آزمای شده ا سوب پرداخته  آب و ر

سدیمنتگراف رسوب بود استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که جریان متقارن پس از ورود که شامل دو سیستم مجزا برای تولید هیدروگراف جریان و 
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ساعتگرد یا پادساعتگردی را در مخزن ایجاد می  کند. همچنین مشاهده شد کهبه بازشدگی مخزن، به سمت چپ یا راست مخزن منحرف شده و جریان 

ت سعععبا عبور هر هیدروگراف، جهت جریان گردابی ممکن اغیردائمی  ت اسعععت، در جریان بر خالف جریان دائمی که جهت جریان گردابی همواره ثاب

به تغییر مشعععختعععات دلتا از جمله میزان انحراف، میزان انحنای پیشعععانی و یا تقارن دلتا نسعععبت به  جهت جریان گردابی در مخزن منجرتغییر نماید. تغییر 

 هداد که نوع جریان در میزان توسععع نشععانغیردائمی  رفت طولی دلتا در آزمایشععهای جریان دائمی و مقایسععه میزان پیشععشععود. دائمی میجریان  هاآزمایش

ست.  شده به مخزن ا سوبات وارد  شروی دلتا، محور طولی آن به طولی دلتا موثر نبوده و این پارامتر تنها تابع جرم )یا حجم( ر شد با پی شخص  همچنین م

شعود. همچنین با ورود رسعوبات بیشعتر و پیشعروی دلتا، تقارن آن مان از میزان انحنای پیشعانی دلتا کاسعته میشعود و همزمحور مرکزی مخزن نزدیک می

، باعث افزایش تقارن و کاهش انحنای پیشعععانی دلتا نسعععبت به غیردائمیتغییرات جهت جریان گردابی در طول آزمایشعععهای جریان  یابد.افزایش می

 گردد.جریان دائمی می یهاآزمایش
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