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 خالصه

از جمله مهمترین عوامل تولید رسوب، فرسایش . در سرتاسر دنیا بخش عظیمی از حجم مفید مخازن سدها به واسطه رسوبگذاري از بین می رود 

ظور جلوگیري از فرسایش آنها و ورود رسوبات به سطح حوضه آبریز می باشد. لذا ارائه راهکارهایی براي حفاظت سطح حوضه آبریز سدها به من

درون مخازن سد بسیار مهم می باشد. اما پس از ورود رسوبات به مخزن سد، حرک آنها ناشی از اختالف چگالی بین مخلوط آب و رسوب و آب 

در تحقیق حاضر بسیاري برخوردار است.  لذا تحقیق در خصوص شناخت این پدیده از اهمیتمخزن می باشد. این پدیده را جریان غلیظ می گویند. 

 راهکارهاي جدید در خصوص مهار جریان غلیظ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که کنترل جریان غلیظ قبل از ورود به مخزن

ه مانع از مزایاي بیشتري نسبت به استفاده سد می تواند تا حد زیادي عمر مفید مخزن را افزایش دهد. همچنین در مخزن سد استفاده از زبري به همرا

 از مانع تنها برخوردار می باشد.
 

 کنترل جریان غلیظ، مخازن سد، رسوبگذاریکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

سریار  امروزه در سراسر جهان با توجه به بحران کمبود آب، ذخیره سازي و مدیریت بهینه در بهره برداري از منابع آب شیرین موجود امرري ب  

سازي آب، احداث سد در مسیر رودخانه می باشرد. هردف از ذخیرره سرازي آب مری توانرد        حیاتی می باشد. یکی از مهم ترین راهکارها به منظور ذخیره

رسروبگذاري  تأمین نیازهاي آبی کشاورزي، آشامیدن، تولید انرژي و ... باشد. یکی از مهم ترین مشکالتی که پس از احداث سد به وجود می آید پدیرده  

حجرم  در مخازن می باشد. رسوبات ریزدانه به همراه جریان آب وارد مخزن سد شده و در آنجا ته نشین می شوند. ایرن امرر بره تردریج منجرر بره کراهش        

سریار  یکری از مضالرالت ب   ،مخزن شده و مانع تحقق اهداف مورد نظر احدث سازه می گردد. امروزه کاهش مفیرد حجرم مخرازن بره واسرطه رسروبگذاري      

بزرگ می باشد. نرخ کاهش حجم مخازن سد موجود به دلیل رسوبگذاري بیشتر از نرخ افزایش حجم این مخرازن بره واسرطه احرداث سرد مری باشرد. در        

عمرر   این رسوبگذاري عالوه بر کاهش حجرم و .]11[د نتیجه هیچ تالمینی براي استفاده طوالنی مدت از این مخازن به عنوان منابع آب شیرین وجود ندار

 مفید مخازن سد منجر به ایجاد اختالالتی نظیر موارد زیر خواهد شد :

 گرفتگی مجاري تخلیه تحتانی. -1

 ایجاد ساییدگی در تجهیزات مکانیکی. -2

 پایین آوردن بازده و افزایش هزینه نگهداري و تضمیرات تجهیزات. -3 

 اند.راحی نشدههایی که براي عبوردهی بار رسوبی طآسیب رساندن به دریچه -4

سال از احداث سازه سد، رسوبگذاري به عنوان یک مشرکل جردي نمرود پیردا خواهرد کررد. ایرن قالریه حتری برراي            43تا  33تنها با گذشت 

ترس نمری  آمار دقیقی از نرخ رسوبگذاري در مخازن سد در سراسر دنیرا در دسر  . ]11[حوضه هاي آبریز با میزان فرسایش کم نیز دور از انتظار  نمی باشد 

نمرودار تجمضری کراهش حجرم مخرازن       1در شرکل  . ]8[درصد از حجم مخازن به صورت ساالنه می باشرد   2تا  1باشد. اما به طور متوسط این میزان برابر 

در برخری   رخ از دست دهی ساالنه مخزن بر اثرر رسروبگذاري  ن. جهان به واسطه رسوبگذاري و افزایش حجم مخازن به واسطه احداث سد ارائه شده است
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نشان داده شده است. با توجه به این شکل مشاهده می شود که درصد کاهش حجم مخازن در ایران نسبتاً براال مری    2از نقاط جهان از جمله ایران در شکل 

 7/11حردود   کشرور  باشد. در کشور ایران بر اساس آمار موجود میزان متوسط فرسایش آبی )خاک( در حال حاضر در سطح حوضه هاي آبریرز سردهاي  

مترمکضب در هکتار تولید رسوب می نمایرد. در حرالی کره شراخا جهرانی فرسرایش        3/1تن در هکتار در سال بوده که از این میزان بطور متوسط ساالنه 

 تن در هکتار در سال می باشد )میزان فرسایش در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی است(. 1 -5خاک در دنیا حدود 

 

 
 ]11[خ افزایش حجم مخازن و رسوبگذاری در آنهانر -1شکل 
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 نرخ از دست دهی مخزن بر اثر رسوبگذاری در سایر نقاط جهان -2شکل 

 

میلیون هکتار )نسبت  27سد مخزنی بزرگ و مهم توسط وزارت نیرو با سطح حوضه آبریز  37بر اساس نتایج مطالضات هیدروگرافی دوره اي

درصد  74/3درصد کاهش ساالنه ظرفیت مخزن بر اثر رسوب  درصد حجم مخازن کل سدهاي بزرگ در حال بهره برداري(، متوسط 11ی حجم

درصد  1تا  75/3نرخ  (ICOLD)طبق استاندارد جهانی کمیته سدهاي بزرگ . ]2[باشد که عمدتاً در حجم مرده مخازن ته نشین می شوند  می

با تضمیم این مقدار به حجم کل سدهاي در حال بهره برداري، ساالنه . ]7[ن سدها، امري طبیضی و پذیرفته شده می باشد مخاز رسوبگذاري ساالنه در

درصد از کل حجم مخازن  8/8درصد از حجم مرده مخازن سدها و  27میلیون مترمکضب رسوب پشت مخازن سدها تجمع می یابد. تاکنون  313حدود 

نسبت به حجم مخازن آنها  براي تضدادي از سدهاي کشور درصد ساالنه رسوبگذاري 3ز رسوب پر شده است. در شکل سدهاي درحال بهره برداري ا

دي ارائه شده است. با توجه به توضیحات فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که مسئله رسوبگذاري و کاهش حجم مفید مخازن در کشور ایران بسیار ج

هدف از تحقیق حاضر ارائه و مضرفی راهکارهاي جدید در خصوص مهار  باشد. منظور کنترل این وضضیت بسیار ضروري میمی باشد. لذا ارائه راهکار به 

  جریان غلیظ در مخزن سد می باشد.

 

 مواد و روش ها .3
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د( به صورت مضلق درص 03تا  83در هنگام سیالب آورد رسوبات توسط رودخانه به طور قابل توجهی افزایش می یابد. عمده این رسوبات )

وقتی که آب کدر به آب ساکن مخزن سد با چگالی کمتر می رسد، سیال پیرامون . ]1[بوده و داراي اندازه اي کمتر از اندازه دانه هاي ماسه  می باشند 

 خود را جا به 

 
 ]2[نرخ از دست دهی مخزن بر اثر رسوبگذاری در برخی از سدهای ایران  -3شکل 

 
مل تا زمانی ادامه می یابد که نیروهاي محرک جریان کدر با نیروهاي اصطکاکی ناشی از جا به جایی سیال پیرامون به دلیل دخول جا می کند. این ع

 4می نامند. در شکل  طح آزاد آب در آید. این نقطه را نقطه غوطه وري جریان کدر در آن برابر گشته و جریان کدر به صورت غوطه ور در زیر

جریان غوطه وري در امتداد خطی که از عرض  ،سوبات در مخزن سد به صورت شماتیکی ارائه شده است. در مخازن با عرض کممکانیسم حرکت ر

 مخزن عبور می کند شکل خواهد گرفت. در مخازن با عرض زیاد چنانچه جریان، بار رسوبی زیادي به همراه داشته باشد، جریان غوطه وري با یک

زن به سمت دیگر شکل می گیرد. به طور کلی جریان غوطه وري در پایین دست منطقه دلتا صورت می پذیرد، اما موقضیت شکل نامنظم از یک سمت مخ

پس از نقطه  سطح آب مخزن، دبی ورودي، غلظت رسوبات مضلق و ژئومتري کف مخزن بستگی دارد. تشکیل آن همواره ثابت نیست و به عواملی نظیر

مخزن و بالفاصله پس از خط شناوري تشکیل داده و جریان سطحی را به سمت  ن ضضیف مخالف در زیر آب شفافجریان کدر یک جریا ،غوطه وري

 خود می کشد.

 
 شماتیک حرکت رسوبات در هنگام رسیدن به مخزن سد -4شکل 

 
ت می باشرد. برا حرکرت جریران     هاي متفاو در ابتدا شامل محدوده گسترده اي از ذرات با اندازه ،وقتی جریان غلیظ شروع به حرکت می کند

توانند به صورت مضلق همراه با جریان حرکرت کننرد تره نشرین مری شروند. ایرن قالریه منجرر بره            غلیظ به سمت جلو در ابتدا ذرات با اندازه بزرگتر که نمی

برراي حرکرت جریران غلریظ در      کاهش اختالف چگالی بین جریان غلیظ و آب مخزن سد شده که همین امر از سرعت جریان غلیظ در ادامه مری کاهرد.  

روي کرف بره    مسیرهاي طوالنی این جریان باید به اندازه کافی توانایی ایجاد تنش برشی را بر روي کف مخزن داشته باشد تا بتواند با ایجراد فرسرایش برر   

برا آب مخرزن کره عامرل اصرلی حرکرت اسرت         میزان رسوبات مضلق خود افزوده و با ایجاد تالطم آنها را به صورت مضلق نگه داشته تا اختالف چگالی را

نکره  حفظ نماید. در حرکت جریان غلیظ بر روي شیب هاي تند ممکن است به دلیل ایجاد فرسایش سرعت حرکت در امتداد مسیر بیشتر گردد. بضرد از ای 

بلند شدن در مقابل بدنه سد نمروده و یرک الیره     جنبشی آن به انرژي پتانسیل تبدیل شده و شروع به جریان غلیظ به یک مانع مانند سد برخورد کند انرژي
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هراي تحترانی سرد را     گل آلود را تشکیل می دهد. بضد از گذشت مدت زمانی رسوبات ریزدانه شروع به ته نشینی در نزدیکی بدنه سد نموده و روي دریچه

ق آبری نیرز گردنرد. در نتیجره همرانطور کره عنروان شرد ورود         هاي نیروگاه هاي برر  می پوشانند. عالوه بر این ممکن است وارد دهانه هاي آبگیر و ورودي

 کند. رسوبات به مخازن سد نه تنها منجر به کاهش حجم مفید آنها گشته، بلکه به تأسیسات جانبی آن نیز صدماتی را وارد می

سد در  همانطور که عنوان شد مخازن سدها نقش بسیار مهمی در تأمین آب مورد نیاز براي مصارف گوناگون را دارا می باشند. به منظور عملکرد بهتر

مل جهت تأمین اهداف ساخت، الزم است که در طول دوره اقتصادي، مخزن ظرفیت مفید خود را حفظ نماید. در حالتی که سد بر روي یک رودخانه حا

قسمتی از رسوبات یا تمام آنها در مخزن سد امري غیر قابل اجتناب می باشد. در نتیجه از حجم اولیه کاسته شده و  رسوب ساخته می شود، ته نشینی

وناگونی ممکن است تأثیرات نامناسبی در عملکرد بهینه سد داشته باشد. به طور کلی در زمینه جلوگیري از رسوبگذاري در مخازن سد راهکارهاي گ

بود. برخی ارائه شده است. اما هیچ راهکار کلی براي این منظور نمی توان ارائه نمود و راهکارهاي موجود براي هر سد در شرایط خود، متفاوت خواهد 

سازه هاي ، حیسدهاي اصال، حفاظت خاک، حوضچه هاي ترسیبشامل  انجام اقدامات در حوضه آبریز رودخانهاز مهمترین راهکارها را می توان به 

  نام برد. در نظر گرفتن حجم مردهو  الیروبیشامل  انجام اقدامات در مخزن سد، حفاظت سواحل رودخانهو  کنارگذر
  

 

 نتایج و بحث .3
 

هر چند با انجام اقداماتی در حوضه آبریز سد و دریاچه مخزن آن می توان جلوي بخشی از رسوبات را گرفت، ولی در نهایت قسمتی از 

باشد، اما بات به بدنه سد خواهند رسید. یکی از راهکارها افزایش ارتفاع بدنه سد می باشد. اگرچه این راهکار می تواند براي یک دوره کوتاه موثر رسو

لیه تحتانی می به عنوان یک راه حل دائمی نمی توان از آن استفاده نمود. از جمله راهکارهاي دیگر افزایش ارتفاع سازه هاي آبگیري و دریچه هاي تخ

کنترل  ی به منظورراهکارهایلذا ارائه باشد. با این کار حجم مرده سد افزایش یافته و براي مدت مضینی می توان رسوبات ته نشین شده را کنترل نمود. 

که در این شکل  شماتیکی از حرکت جریان غلیظ در کف مخزن ارائه شده است. همانطور 5ضروري می باشد. در شکل  جریان غلیظ در محل سد

 مشاهده می شود، جریان غلیظ عالوه بر انتقال رسوبات، عمل فرسایش در کف مخزن را نیز به همراه دارد.

 

 
 شماتیکی از حرکت جریان غلیظ در کف مخزن -5شکل 

 

مخرزن( ارائره نمرود، مری     در صورتی که بتوان راهکاري به منظور کنترل جریان غلیظ )به عنوان مهمترین عامل حرکرت رسروبات ریزدانره در    

باشرد. ایرن    توان رسیدن این رسوبات تا نزدیکی بدنه سد را کنترل کرده و عمر مفید سد را افزایش داد. یکی از این راهکارها احداث بندهاي مستغرق می

ته نشینی رسوبات در نقاطی مری شروند   بندها از رسیدن جریان غلیظ به بدنه سد جلوگیري کرده یا مسیر حرکت آن را منحرف می کنند. همچنین منجر به 

 می باشند.    نعملکرد تأسیسات جانبی سد نداشته ولی به راحتی براي الیروبی قابل دسترسی  که تأثیري بر روي

کرردن   مهرار بررسی تأثیر مانع بر روي حرکت جریان غلریظ بره منظرور    یکی دیگر از راهکارهاي مهار جریان غلیظ، احداث موانع در مخزن سد می باشد. 

غلریظ  نسبی و یا کامل توسط محققین مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ولی شروع مطالضه در خصوص استفاده از این روش به منظور کنترل جریران  

غلریظ تقریبراً   دانست. بر اساس مطالضات محققین مختلف ارتفاع الزم براي مانع به منظور بلوک کامرل جریران    ]0[اوهی در مخازن سد را می توان توسط 

اما در صورت زیاد بودن ارتفاع بدنره جریران غلریظ ممکرن اسرت احرداث مرانع مقررون بره صررفه نباشرد.             .]13[برابر ارتفاع بدنه جریان غلیظ باشد  2باید 

ریرب حجرم   شرده و در صرورت تخ  پس از جمع شدن رسوبات پشت آن ممکن است پایداري سازه دچرار مخراطره    ،همچنین در صورت احداث مانع بلند

انجرام   زیادي از رسوبات به سمت مخزن سد حرکت نماید. لذا مطالضاتی بر روي بررسی اثر ارتفاع مانع بر رسوبگذاري مخزن در جریران غلریظ مطالضراتی   

کنتررل جریران   روي ان، با استفاده از زبري و مانع بره صرورت هرم زمر     . به منظور کاهش ارتفاع مانع با همان راندمان در مهار جریان غلیظ مطالضاتی]1[شد

جریران غلریط را بره نصرف کراهش       مهرار کامرل   به منظورکه استفاده از زبري می تواند ارتفاع مانع  حاصل شداین نتیجه  گرفت وغلیظ مورد بررسی قرار 
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در مقابرل جریران غلریظ، منجرر بره       دلیل این امر را می توان اینگونه توجیه نمود که استفاده از زبري در کف مخزن می توانرد برا ایجراد مقاومرت     .]5[دهد

. همین پدیده باعث می شود بخش اعظمی از رسوبات قبل از رسیدن به مانع ته نشین شوند. لذا براي مهار مرابقی رسروبات بره    ]12[کاهش سرعت آن شود

 بررسی قرار گرفته است.  بررسی تاثیر زبري روي پروفیل سرعت در جریان غلیظ مورد 13در شکل  مانع با ارتفاع کمتري نیاز می باشد.

 

 
 ]5[نمونه ای از پروفیل های سرعت تشکیل شده در جریان غلیظ و تاثیر زبری بر روی آنها -11شکل 

 

همانطور که در این شکل مشاهده می شود، با افزایش ارتفاع زبري، تغییرات سرعت در عمق )
dh

du
( کاهش می یابرد. عامرل مهرم فرسرایش     

) ارتفاع به نسبت سرعت راتییتغ با میمستق ارتباطی برش تنش .باشدی م( ی )برش تنش تر،در بس
dh

du
 )،ي زبرر  سراخت  رسدی م نظر به لذا دارد

 .شود ظیغل انیجر عبور ازی ناش بستر شیفرسا کاهش به منجردر کف 

 .]0[در مخزن سد اشاره نموداده از صفحات متخلخل و ایجاد پرده حباب از جمله روش هاي دیگر می توان به استف

 

 نتیجه گیری .4
کاهش حجم مخازن سد یکی از بزرگترین مضالالت در کشور با توجه به بحران کمبود آب می باشرد. عامرل از دسرت رفرتن حجرم مفیرد سرد،        

 3ا فرسایش خاک شروع می شود. میزان فرسایش در ایران بر اسراس مطالضرات   ورود رسوبات به مخزن سد می باشد. تولید رسوب از حوضه آبریز سد و ب

حوضره جلروگیري نمرود. پرس از      برابر  استاندارد جهانی می باشد. با انجام اقدامات آبخیزداري می توان تا حدي از تولید رسوبات ناشی از فرسایش سطح

رسوبات می باشد. لذا ارائه راهکارهایی به منظور کنترل جریان غلیظ اجتراب ناپرذیر مری     جریان غلیظ مهمترین پدیده در انتقالورورد رسوبات به مخزن، 

اسرتفاده از صرفحات   کارگرذاي زبرري در کرف مخرزن بره همرراه مرانع،        می توان به احداث مانع در مخزن سد،  در این خصوص از جمله راهکارها. باشد

همچنین استفاده از زبري در کف مخزن سد عالوه بر تره نشرین کرردن رسروبات  مری توانرد در        استفاده از پرده حباب اشاره نمود. و مشبک در مخزن سد

 کاهش فرسایش بستر نیز موثر باشد.
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