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 خالصه

صورت تحت فشار و جریان آزاد انجام می  که به دوهم تخلیه رسوبات مخازن در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده فالشینگ به عنوان یکی از روشهای م 

در این تحقیق . با وجود تحقیقات گسترده در زمینه فالشینگ تحت فشار، این عملیات به صورت جریان آزاد بسیار کم مورد بررسی قرار گرفته است .شود

در یک کانال و دو حالت یکی با یک دریچه به عرض پنج سانتیمتر و دیگری دو با استفاده از مدل آزمایشگاهی  لیات فالشینگ آزاد سعی بر آن است تا عم

با ذرات رسوبی مورد استفاده در این تحقیق به صورت ماسه ای و . مورد بررسی قرار گیرد برثانیه لیتر 01و 11و 11با دبی های و سانتیمتر  5عرض به  دریچه 

توپوگرافی بستر ماسه ای پس از هر آزمایش با استفاده از ابزار اندازه گیری . میلیمتر می باشند که در پشت دریچه قرار داده شده اند 7/1قطر متوسط برابر با 

فاع آبشستگی وحجم آبشستگی ، ارت چالهطول  عمق در آزمایشگاه و با استفاده از شبکه بندی مناسب مشخص گردید و براساس آن پارامترهای هندسی نظیر

نتایج نشان دهنده . اندازه گیری شد  ADVآبشتگی با استفاده از دستگاه  چالهعالوه بر آن پروفیل سرعت در هر آزمایش در ابتدا، وسط و انتهای هر. تعیین شد

آبشتگی به سمت انتها، پروفیل سرعت  مشابه  چالهی این است که با افزایش دبی و تعداد دریچه ها حجم آبشتگی افزایش یافته و با حرکت از سمت ابتدا

 . تغییرات سرعت در کانال های جریان آزاد می شود
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  مقدمه .1

 
سد بوسیله بکارگیری تعدادی تخلیه کننده در تراز پایین همراه با افزایش  فالشینگ عبارتست از شستن و خارج کردن رسوبات انباشته شده در مخزن

میالدی بکار برده شدو در آن زمان تخلیه کننده های تحتانی به دریچه های اسپانیایی  11این روش اولین بار در اسپانیا و در قرن .سرعت جریان در مخزن

لیات فالشینگ انجام می شود یک کانال در بخش رسوبات و مواد ته نشین شده بوجود می در اولین مرتبه ای که در یک مخزن عم.[1]معروف بودند

اثر این عملیات در سالهای اول بهره برداری بسیار بیشتر از این عملیات در سنوات بعدی .آید و در سری بعد این عملیات با شرایط بهتر انجام می شود

صورت فالشینگ تحت فشار که ارتفاع آب باالدست مخزن ثابت نگه داشته میشود یا کمی پایین عملیات فالشینگ به لحاظ هیدرولیکی به دو .است

پایین آورده می شود و شرایط جریان رودخانه ای برقرار می ( تراز خروجی) آورده می شود و فالشینگ جریان آزاد که تراز آب مخزن تا حد امکان 

هرچه ارتفاع آب موجود در مخزن در هنگام فالشینگ کمتر باشد با . رودخانه از مخزن خارج شوندشود تا رسوبات به صورت طبیعی با حرکت در مسیر 

اگر دبی هیدروگراف بیش از دبی طراحی فالشینگ باشد رسوبات در .فرض دبی تخلیه ثابت میتوان رسوبات را در فاصله دورتری از خروجی ها شست

زمان عملیات چه به لحاظ دوام و چه به لحاظ نقطه شروع از جمله پارامترهایی است که باید در .باالدست سد در محل پس زدن آب ته نشین می شوند

اگر عملیات فالشینگ در ابتدای .بهترین زمان برای شروع عملیات انتهای فصل آبیاری و قبل از تخم ریزی ماهی هاست.بهره برداری صحیح مد نظر باشد

مخازن بلند و باریک .برابر جریان متوسط سالیانه باشد 0دبی مورد نیاز جهت عملیات فالشینگ باید الاقل .پر شودفصل تر انجام شود سد میتواند بالفاصله 

به این نتیجه رسیدیم که حجم رسوبات تخلیه شده در رسوب شویی با  0112اعتدالی در سال  [2] .از مخازن کوتاه و پهن برای فالشینگ مناسب ترند

بنی هاشمی و  [3] . .د و رسوب شویی با ارتفاع حداقل جهت تامین مصارف کشاورزی بیشترین مقدار انتقال رسوب را داردارتفاع آب رابطه عکس دار

 .رای به فالشینگ تحت فشار نیمه موفق مخزن سفید رود داد و دریافتیم که علت آن عرض کم کانال و شیب تند کناره آن است 1237همکاران در سال 
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برای اولین بار تاثیر فالشینگ تحت فشار بر کاهش حجم رسوبات پشت دیواره سد و افزایش عمر مفید سد  1235کاران در سال نکوئیان فر و هم [4]

به مدل سازی برای دو معادله شیلدز و شاکلیچ  1231ثاقبیان و همکاران در سال  [5] .مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورالعمل فالشینگ بهینه ارائه شد

چه مدل سازی عددی را با داده های واقعی مقایسه و کالیبره نمودند که نتایج رابطه شیلدز به داده های واقعی نزدیکتر بود و برای تخلیه هر پرداختند و

 وربیشتر رسوبات در ابتدای عملیات فالشینگ تحت فشار باید آب با شدت بیشتری انجام شود و برای صرفه جویی در مصرف آب، تخلیه کننده ها بط

مدلسازی با داده های صحرایی اندازه گیری شده مقایسه و کالیبره شده است که از این  1237محمد نژاد و همکاران در سال  [6].متناوب باز و بسته شوند

 [7].خارج کردبه موقع حجم قابل توجهی از رسوبات را بدون ته نشینی در مخزن از آن ( فالشینگ تحت فشار)طریق با استفاده از انجام عملیات شاس

دریافتند حساسیتها بر حفظ حجم مفید مخازن آنقدر زیاد است که توصیه میشود قبل از طراحی هر مخزن جدید در مناطق با  1235رحمانیان در سال 

د و در صورت ظرفیت آورد رسوب زیاد در کشور پس از تثبیت پارامترهای اولیه طراحی،امکانپذیری عملیات فالشینگ مورد بررسی ویژه قرار گیر

مناسب دریافت جوابهای مناسب با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و زیست محیطی تمهیدات الزم از جمله تعبیه خروجی و تونل های فالشینگ با ظرفیت 

رسوبات % 30و حداقل رسوبات بر اثر فالشینگ تحت فشار % 3به این نتایج رسیدند که حداکثر  1237شمسایی و همکاران در سال [8].مد نظر قرار گیرد

رای جلوگیری بر اثر فالشینگ آزاد تخلیه می شوند و همچنین فالشینگ بر رسوبات درشت دانه تاثیر گذار نیست و نمیتوان از آن به عنوان تنها راه حل ب

ر و تغییر شکل بستر یا کف مقادیر رسوبات کل در عمل فالشینگ تحت فشا 0110هان و همکاران در سال [9] .از کاهش ظرفیت مخزن استفاده کرد

برای ارضاع  0112چانگ و همکاران در سال [11].مقطع عرضی محاسبه و با مقادیر واقعی محاسبه شد که تطابق خوبی با واقعیت داشت 1مخزن در 

از داده های دسته بندی  تست شد با استفاده TAPUمدل روی مخزن .عرضه و تقاضای آب دو مدل را باهم ترکیب کردیم که مدل فالشینگ بدست بیاید

در مقابل عملکرد مخزن فعلی  وجدول زمانبندی (بیشتر FEکمتر و SIشاخص ) ساله این مخزن نتایج نشان داد که مدل کارایی باالیی دارد  21شده 

مالحظه می گردد عمده مطالعات همانطورکه  .سال در ماههای می و ژوئن پیشنهاد شد 4الی  0فالشینگ این مخزن با استفاده از مدل ابدایی برای هر 

بنابراین در این . انجام شده در زمینه فالشینگ تحت فشار می باشد و مطالعات انجام پذیرفته در زمینه فالشینگ آزاد بسیار محدود و موردی می باشد 

ها ، در بخش سوم نتایج، جداول  و در بخش در بخش دوم مواد و روش . تحقیق سعی برآن است که این خالء تحقیقاتی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد

 .چهارم نتیجه گیری وپیشنهادات ارائه شده است

 
 

 

 مواد و روش ها .2

 
که به  ADVدستگاه سرعت سنج .مسقر روی کانال در ارتفاع آب برداشت شده است( 1عکس )  ADVدر این مدل سازی سرعت به وسیله دستگاه 

سانتیمتر از زیر حسگر خود را دارد که ابتدا توسط خط کش متصل به  1-5و دبی آب در نقطه ای به فاصله  وسیله امواج صوتی قابلیت تشخیص سرعت

طه را بدنه در ارتفاع آب مورد نظر قرار گرفته وتوسط نرم افزار کامپیوتری مخصوص، راه اندازی می شود و در هر ثانیه تعداد زیادی سرعت در نق

آبشستگی به صورت شطرنجی  چالهارتفاع .دست یابد ZوX ،Yبر ثانیه و بدور از خطایی در جهت های  سانتیمترباواحد خوانده تا به عدد تقریبا مناسب 

 X،Y،Zمسقر روی کانال  پس از خاموش کردن پمپ آب و تخلیه آب موجود در کانال متشکل از ( 0عکس )توسط دستگاه اندازه گیری مخصوص 

شده و پس از آن شکل توپوگرافی (  0شکل )در ابتدا تبدیل به نقشه نقطه ای  surferاستفاده از برنامه برداشت می شود و اعداد بدست آمده با 

عملیات فالشینگ آزاد با استفاده از مدل .استخراج میشود چاله و حجم(  4شکل ) چالهرسم می شود و در مرحله بعد شکل سه بعدی ( 2شکل )آبشستگی

( 2عکس)سانتی متر  5دریچه ای به عرض متر یک بار با استفاده از  11سانتیمتر و طول  11سانتیمتر ، ارتفاع  14کانالی به عرض ( 1شکل )آزمایشگاهی 

که در کف d51=1.7 سانتیمتر با قطر  21لیتر بر ثانیه و ذرات ماسه به ارتفاع  01-11-11.35با دبی های ( 4عکس)سانتی متری 5دریچه 0وبار دیگر با 

وجود دارد که آب مخزن را به وسیله آن با دبی مشخص وارد (  1عکس)درابتدای کانال دستگاه تنظیم دبی . کانال خوابانده شده، مدل سازی شده است

یان آرام تبدیل برای آرام کردن جریان یک متر ابتدایی کانال را سنگ چینی به صورت گوه ای انجام داده تا جریان ورودی آب به جر. کانال میکند

وغیرقابل نفوذ آب از طرفین نصب کرده تا ماسه پشت آن ( ارتفاع ماسه ریزی)سانتی متر 21پس از آن در یک متر دوم ،سکویی صلب به ارتفاع . شود 

 5عکس )ب دریچه را ماسهمتر بعد از سکو تا محل نص 5به همین ترتیب . خوابانده شود و آب روی سکو حرکت کرده و از زیر ماسه شستشو اتفاق نیافتد

که رسوبهای عبوری از دریچه  در آن ته (  7عکس )متر از کانال موجود میباشد 2بعد از محل نصب دریچه نیز . ریخته و سطح آن راصاف می کنیم( 

زن جاری می شود که مجددا توسط سانتیمترجاری شده ، از صافی عبور کرده و به مخ 25در انتهای کانال، آب از سرریز مثلثی به ارتفاع . نشین می شود

 .پمپ به ابتدای کانال با دبی مشخص وارد میشود
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 مدل آزمایشگاهی کانال هیدرولیکی -1شکل شماره
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 سانتیمتری 5دهانه  2دریچه فلزی با -4عکس شماره                              سانتیمتری 5دهانه  1دریچه فلزی با -3عکس شماره              
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 سانتیمتر 33ورودی کانال با ماسه به ارتفاع -5عکس شماره
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 آبشستگی و رسوب پشت دریچه چالهتصویری از شکل -7عکس شماره

 
 نمونه نقاط برداشت شده از آبشستگی کف کانال -2شکل شماره

 
 آبشستگی چالهنمونه توپوگرافی برداشت شده از  -3شکل شماره

 

 

آبشستگی ،حجم  چالهارتفاع آب ، تعداد دریچه ،طول  ارتفاع ماسه،یش، دبی آزمامرحله آزمایش شامل  1، نتایج تفکیک شده 1جدول شماره 

 .نشان داده شده استآبشستگی ،بیشترین عمق آبشستگی و طول مدت آزمایش 
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 مشخصات کلی آزمایشهای انجام شده به همراه نتایج-1شماره جدول 

 

 

 

 و بحث نتایج .3

 

 : می توان دریافت که1در جدول شماره ارائه شده با توجه به نتایج .  

 .با افزایش دبی پشت هر دریچه بیشتر می شود چالهطول  -1

 .ز بیشتر می شودبا افزایش تعداد دریچه نی چالهطول  -0

 .ارتفاع آبشستگی با افزایش دبی بیشتر می شود -2

 .حجم آبشستگی با افزایش تعداد دریچه و دبی بیشتر می شود -4

عالوه بر . درصد می باشد 2/1همانطور که از مقادیر جدول مشاهده می گردد، مقدار متوسط افزایش حجم آبشتگی در دبی های مورد آزمایش برابر با  

با توجه به مقادیر ارائه شده می توان . درصد کاهش می یابد 1/1وجود دو دریچه همزمان در فرایند فالشینگ آزاد طول آبشتگی به میزان آن در حالت 

 . دریافت که اثر تعداد دریچه ها بر حجم آبشتگی بیشتر از اثر دبی خروجی  بر این حجم می باشد

برای دو حالت دریچه و در دبی های مختلف بدست  شماره دو،   با توجه به شبکه اندازه گیری نشان داده شده در شکل آبشستگی چالهشکل سه بعدی 

معرف  dبر حسب لیتر بر ثانیه ،  معرف دبی جریان  qبعدی معرف ، 2حروف درج شده روی نمودارهای . نشان داده شده است 7تا  4آمده که دراشکال 

ساعت بعد از شروع آزمایش  یک  معموالً .معرف اندازه دریچه به سانتی متر می باشد bدر کف کانال برحسب سانتی متر، ضخامت ماسه ریخته شده 

 چالهپروفیلهای سرعت در سه نقطه  .ثبت شده است چالهتقریبا ثابت شده، سرعت در نقاط مختلف  چالهکه بیشترین حجم آبشستگی اتفاق افتاده و شکل 

،نقطه دوم  چالهنقطه اول یا نمودار صفر در پشت دریچه یا به عبارتی گود ترین محل . اندازه گیری شده است مورد آزمایش  برای دبی های آبشستگی

روفیل سرعت برای پدر زیر مقادیر  .آبشستگی اندازه گیری شده است چالهیا به عبارتی بلندترین جای  چالهو نقطه سوم در ابتدای  چالهدر قسمت وسط 

مقادیر سرعت  همانطور که از این اشکال مشاهده می شود، . نشان داده شده است  3و  3در اشکال  ر بر ثانیه در دو حالت مورد آزمایشلیت 01دبی های 
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 3عمق و در  متر بر ثانیهسانتی 01.231بیشترین سرعت در حالت یک دریچه پنج سانتی متری برابر با از کف به سمت سطح آب روند افزایشی داشته و 

  .می باشدسانتیمتر از سطح آب  3عمق و در  متربرثانیهسانتی 04.213این مقادیر در حالت دو دریچه پنج سانتی متری برابر با. می باشدمتر از سطح آب سانی

 

  5لیتر بر ثانیه ودریچه  23آبشستگی با دبی  چاله -5شکل شماره

 سانتیمتر

 

 سانتیمتر5 ودریچه 11.15آبشستگی با دبی  چاله-4شکل شماره      

 

دریچه 2لیتر بر ثانیه و 11.15آبشستگی با دبی چاله -6شکل شماره

 سانتیمتر5

 

دریچه 2لیتر بر ثانیه و 23آبشستگی با دبی  چاله -7شکل شماره

 سانتیمتر5

 

 

 چالهتدا ، وسط و انتهای مقادیر سرعت  در اب -1شکل شماره 

 نتی متریسا 5لیتر بر ثانیه و یك دریچه  23برای دبی آبشتگی 

 

 چالهی مقادیر سرعت  در ابتدا ، وسط و انتها -9کل شماره ش

 سانتی متری 5دریچه  دولیتر بر ثانیه و  23برای دبی آبشتگی 

 

 

 نتیجه گیری .4
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ه رسوب با توجه به وجود مقادیر رسوب ورودی به مخازن سدها و افزایش روزافزون آنها، از فالشینگ به عنوان یکی از روشهای موثر در تخلی

در این تحقیق بررسی فالشینگ به صورت آزاد یا کانالی و در شرایط آزمایشگاهی و در . و افزایش راندمان و عمر مفید سد استفاده می گردد

آبشتگی بیانگر روند مشابه و چاله نتایج حاصل از اندازه گیری در  .دوحالت تک دریچه و دریچه به عرض پنج سانتی متر انجام پذیرفت

عالوه بر آن با افزایش تعداد دریچه ها به میزان دو . دبی جریان عبوری از دریچه می باشد شی در میزان حجم، طول و عمق آبشتگی با افزای

 5/1درصد افزایش می یابد هر چند طول آبشتگی در این شرایط به طور تقریبی در حدود  5/1دریچه حجم آبشتگی به طور متوسط به میزان 

نشان داد که مقدار بیشترین سرعت در  ADVاندازه گیری مقادیر سرعت در شرایط فالشینگ آزاد با استفاده از دستگاه . بددرصد کاهش می یا

 . از حالت یک دریچه می باشد متر برثانیهسانتی4شرایط دو دریچه 
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