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 خالصه

جود در احداث سد هاي جديد، خارج كردن رسوبات از مخازن شده در مخازن سد ها و محدوديت هاي مو نیبا افزايش روز افزون رسوبات ته نش

اهمیت زيادي دارد. خارج كردن رسوبات با روشهاي متفاوتي از جمله برداشت مكانیكي رسوبات، سیفون كردن رسوبات، اليروبي توسط پمپ و 

. آگاهي از نحوه حركت رسوبات در زمان هاي شوديبا استفاده از گشودن دريچه هاي تحتاني )عملیات فالشینگ( انجام م درولیكيرسوبزدايي هی

به وجود  روگاههایكه در استفاده از ن يمشكالت زیمختلف هنگام عملیات فالشینگ بحثي است كه به دلیل محدوديت در كمیت آب ذخیره شده و ن

ناسبي براي مدل هاي فیزيكي باشد. در تحقیق فراواني است. در اين راستا استفاده از مدل هاي عددي مي تواند جايگزين م تآورد حائز اهمی يم

مخزن سد، با در نظر گرفتن سطح آب انجام گرفته  يدروگرافیو نقشه ه يرسوب زدائ يو با استفاده از داده ها  MIKEحاضر كه با بكار بردن مدل

بكار  يبازه زمان کيرود در  دین در سد سفبه خارج مخز افتهيرسوب  انتقال  زانیرسوب بستر و م راتییتغ يبررس يبرا يزسا هیاست، روند شب

 گرفته شده است.

 

 ، فالشینگMIKE3، رسوبزدایی هیدرولیکی، مخزن سد، رسوبکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ترين خطر براي مرگ زود هنگام سدها، خطــر رسوبگذاري مخازن آنها است. اين خطر بويژه در كشورهاي در حـــال توسعه كه امروزه جدي

میلیون تا  175تر است. در ايران ساالنه بین هـــــاي آبـريـز با چالشهـــا و نابسامانیهاي مختلفي روبروست، بسیار ملموسآنها مـديـريت حوزهدر 

میلیون متر مكعب از حجم مخازن سدها در اثر رسوبگذاري از بین مي رود، نرخ ساالنه كاهش حجم مخازن ايران به صورت متوسط بین  250

باشد كه متأسفانه اين نرخ با گذشت زمان رو به افزايش است. الزم است توجه كنیم كه رسوبگذاري به  يیم تا هفتاد و پنج درصد متغیر من

میلیون متر مكعب به نیمه عمر خود  200سد مخزني ايران هر يک با حجم  2میلیون متر مكعب در سال به معني آن است كه هر سال  200میزان 

از سوي ديگر رسیدن يک سد به نیمه عمر خود يعني از دست دادن نیمي از حجم مخزن يا از دست دادن قابلیت تنظیم براي  سند.مي ر

 [3] هدفهايي كه براي آن طراحي و  ساخته شده است.

مالً با رسوب پر شود، پايان پذيرد، آغاز شده و تا هنگامي كه مخزن كا سازي روي رودخانه اتمامفرآيند رسوبگذاري از زماني كه عملیات سد

توان متوقف گیرد و پیشگیري از وقوع آن ناممكن است. فرآيندي كه آغاز شده است را نميبه طور طبیعي انجام مي سوبگذاريپذيرد. رمي

خزن به توان با انجام بعضي عملیات پیشگیرانه عملكرد آن را محدود ساخت. شدت و نسبت فرآيند رسوبگذاري در يک مكرد ولي مي

 شناسي حوزه مخزن و رودخانه، وجود عملیاتو جغرافیايي منطقه و مخزن، هیدرولوژي و زمین اقلیميفاكتورهاي مختلفي از جمله شرايط 

  .بستگي دارد  گريعوامل د ياریمختلف عمراني در حوزه مخزن و اندازه مخزن و حوزه آن و بس
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 از مخازن سدها ییرسوب زدا

از دست رفته در اثر  رهیهاي مهندسي برداشت رسوب از مخزن به منظور بازيافت ظرفیت ذخه مجموعه فعالیتاز مخزن ب رسوبزدايي

رسوبگذاري در مخزن براي افزايش عمر مفید مخزن و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.اساساً دو روش براي رسوب زدايي از مخازن 

هاي مكانیكي و سیفونینگ و تكنیک نگیهاي هیدرولیكي شامل فالشو هیدرولیكي: تكنیکهاي مكانیكي وجود دارد: استفاده از تكنیک

    .برند تا تأثیر آنرا افزايش دهندباشد. گاهي اين دو روش را همزمان بكار ميهاي حفاري و اليروبي ميشامل روش

ن بطور هیدرولیكي فرسايش يافته و با جريان شتاب داري رسوب از مخازن تكنیكي است كه بوسیله آن رسوبات انباشته شده در مخز فالشینگ

 .(1آيد )شكلگردد و تراز سطح آب در مخزن پايین ميكه در اثر باز شدن دريچه تحتاني سد ايجاد شده است، تخلیه مي

 

 

 

 

 

 

 

  ییرسوبزدا کیشکل شمات  -1شکل

 بدون كاهش تراز آب نگی( فالش2ز آب  با كاهش ترا نگی( فالش1دو روش فالشینگ در مخزن وجود دارد:  اساساً

 يالف( ول -2يابد) شكل اثرات وسیع تري دارد و در طول و عرض مخزن گسترش مي يذرات رسوب يبا كاهش تراز آب بر رو فالشینگ

تشكیل  اي شكلفالشینگ بدون كاهش تراز آب، اثرات محلي داشته و تنها براي رسوبزدايي اطراف ورودي آبگیرها وقتي رسوبات گوه

 (ب-2رود  ) شكل شود،  بكار ميمي

 
  تحت فشار نگیآزاد ب( فالش نگیالف( فالش اتیدر دو نوع عمل نگیفالش اتیعمل ریدامنه تاث -2 شکل

دهد. فالشینگ در شرايط سطح آزاد، عملیاتي تحت فشار رخ مي ايبا سطح آزاد  طيبه شدت كاهش تراز آب مخزن، فالشینگ در شرا بسته

 كهیترين آبگیر كمتر نشود. در حالها كامالً باز بوده و سطح آب در مخزن به طور عمده كاهش يابد ولي از تراز پايینكنندهتخلیه است كه

 يها چهيباالتر از در قرار گرفته است، عملیاتي است كه تراز سطح آب كمي يمورد بررس قیتحق نيتحت فشار كه در ا شرايطفالشینگ در 

حالت قسمتي از رسوب بخاطر اثر مكشي عبور جريان از  نياي با جريان مخزن تداخل نداشته باشد. در اد و جريان روزنهانجام شو هیتخل

 .ابدي يآبگیرها فرسايش يافته و از آبگیرها به خارج از مخزن انتقال م

 هامواد و روش .2
 

 معرفی محدوده مطالعاتی -2-1

اوزن  و شاهرود تر از  شهر منجیل در محل تالقي دو رودخانه قزلكیلومتري درياي خزر كمي پائین 100كیلومتري جنوب رشت و  70سد سفیدرود در 

اي كه ظرفیت گونه بهمیلیون متر مكعب رسوب در مخزن نهشته شد.  700برداري عادي، حدود سال بهره 17پس از  1359قرار گرفته است. در سال 

هاي % ظرفیت مخزن براي تنظیم جريان 40میلیون متر مكعب كاهش يافت بعبارت ديگر حدود  1050ود میلیون متر مكعب به حد 1765مخزن سد از 
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تراز ممكن)كه به  الترينزدائي جاي آبگیري مخزن در بابرداري از سد سفیدرود، مانور رسوبورودي از دست رفت. به اين ترتیب در ادامه سیاست بهره

با توجه به  قیتحق نيبرداري معمول بوده است( در اسال اول بهره 17ها و تولید هرچه بیشتر انرژي الكتريكي كه در آبي بر روي توربینمنظور تأمین بار

محل سد تا  کيرود نزد دیاز مخزن سد سف يكند لذا قسمت يم هیتاج سد را تخل يكيرسوبات انباشته شده در نزد شتریتحت فشار ب ييرسوبزدا نكهيا

 (3شده است )شكل  يسد شبكه بند حلم از يلومتریفاصله  دو ك

 

 
 محدوده مطالعاتی طرح – 3شکل 

 

 MIKE3مدل    -2-2
موجود  ياز نرم افزارها يكيباشد.  يمسئله مورد نظر م يمناسب برا يدر مطالعات، انتخاب مدل عدد يعدد يساز هیاز قدم ها در استفاده از شب يكي

 DHI  است كه توسط مؤسسه يسه بعد ياضيمجموعه مدل ر کي MIKE3 اشد. نرم افزارب يم MIKE3 و رسوب مدل انيجر يساز هیجهت شب

مورد  شيو فرسا يرسوب و روند رسوب گذار يآب، جابجائ يفیك يبا سطح آزاد، پارامترها انيجر دانیم يساز هیشب يه شده و برایدانمارک ته

در  زترير ياز شبكه بند ازیمورد ن يتواند در قسمت ها يو م هیدود بر شبكه منظم تهمح ينرم افزار بر اساس روش تفاضل ها ني. اردیگ ياستفاده قرار م

مختلف مناسب نموده است. از   طيدر مخازن سد ها در شرا يریبكارگ يمدل آن را برا نياز امكانات ا ي. بعضردیبهره گ زین ياصل يمحاسبات هدل شبك

در مدل سه  يروند تر و خشک شدن محدوده محاسبات يساز هیامكان شب ک،یناميدرودیصورت ه فشار در عمق به عيتوان به محاسبه توز يم انیم نيا

 .اشاره كرد ظیغل يها انيجر رینظ يثقل يها انيجر يساز هیو شب يسه بعد يها انيجر يساز هیو شب يبعد

محاسبه رفتار رسوبات  ي. برادينما يم يساز هیبچسبنده ش ریرسوبات چسبنده و هم غ يرا هم برا شيو فرسا يروند رسوب گذار MIKE3 افزار نرم

 ازیامت نيرا در نظر گرفت. ا هيبودن مشخصات بستر به صورت چند ال ریرسوبات و متغ يدانه بند فیتوان به طور همزمان ط يمدل م نيچسبنده در ا

به  يدانه بند فیباشد. لحاظ كردن ط ين سدها مدر مخاز يو رسوب زدائ يرسوب گذار يبیمسائل ترك يساز هیمدل مزبور در جهت شب يبرا يبزرگ

باشد. امكان  يم ازیمورد ن شيروند فرسا يساز هیشب يبستر برا يبند هيكمک كرده و لحاظ كردن ال يروند رسوب گذار يساز هیدقت شب شيافزا

مهم  طياز شرا يكيباشد. يقابل توجه م تي، مزباشند يبرخوردار م تیاز اهم شيو هم فرسا يكه هم رسوب گذار يطيشرا يبرا يدو توانائ نيا بیترك

كمتر  اریعمق بتواند بس يدر راستا يمحاسبات يگره ها يمخزن سد، آن است كه فاصله  يدر مسائل كاربرد يسه بعد يمدل ها يریامكان بكارگ يبرا

از آن خواهد بود كه بتوان در  شیب ازیمورد ن يسباتمحا يتعداد گره ها نصورتيا ریانتخاب شود. در غ يدر صفحه افق يمحاسبات يگره ها ياز فاصله 

محاسبات  يداريدر نظر گرفته باشند تا از نا پا يخاص داتیتمه ديبا يتوانائ نيدارا بودن ا يبرا يسه بعد يمخزن سد بتوان قرار داد. مدل ها يكاربردها

 ييازهاین نیبا در نظر گرفتن چن MIKE3 . مدلردیانجام گ يبه درست يققائم و اف ياغتشاش در راستا رینظ يمهم يشده و محاسبات پارامترها يریجلوگ

 .شده است هیته

( بدون اطالعات رسوب در مدل وجود دارد، رندیگ يكه داخل مخزن قرار م يياعمال مرز باز) قسمتها تینامنظم قابل يكه در مش بند نيبا توجه به ا

رود نشان داده شده است.در مدل  دیمخزن سد سف يبند هشبك 4استفاده شده است. در شكل  يریگ جهیو نت ونیبراسیكال ينا منظم برا يفقط از مش بند

ابتدا  ان،يجر ينسبت به مدلساز يكل ديد کيكردن  دایو پ هیاول يرفع خطاها يبرا  نیكامل مدل و همچن يجهت اجرا اديحاضر با توجه به مدت زمان ز

 هیروز تخل 5 يتحت فشار در ط نگیمشاهده شد كه در فالش و اجرا شد يساز هیروز شب 19مان كامل از ز يدرشت تر و در بخش يمدل با شبكه بند
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محل سد  يكيدر نزد شتریبه دقت ب دنیرس يشود برا يمشاهده م 4. لذا همانطور كه در شكل ردیگ يمتر از محل سد انجام م 800تا فاصله  شتریرسوب ب

 استفاده شده است. يدرشت تر يدر فواصل دور تر از شبكه بند تر استفاده شده است و زير ياز شبكه بند

 
 محل سد کیدر نزد زیر یمختلف در داخل مخزن و شبکه بند یمدل با کد ها یشبکه بند  -4شکل 

شوند.  يمو انتقال رسوب انتخاب  کیناميدرودیه يفقط ماژول ها انیم نيوجود دارد كه از ا يساز هیشش ماژول جهت شب MIKE3 در نرم افزار

دما و امالح را با توجه به  عيرا محاسبه كرده و توز يخروج انيماژول جر نيثابت توسط مدل انتخاب شده است. ا هيبه صورت پا کیناميدرودیماژول ه

ماژول انتقال  رسوب را  نيحل معادالت انتقال رسوبات چسبنده انتخاب شده است ا يكند. ماژول انتقال رسوب  برا يمحاسبه م يمرز طيو شرا روهاین

 .كند يمحاسبه م کیناميدرودیموجود در ماژول ه انيجر طيبراساس شرا

 کیناميدرودیه اطالعات

)رودخانه ( و  يورود انيجر فيكف، تعر ي، زبر يگرداب تهيسكوزيو رینظ ييپارامترها فيبه تعر ازین کیناميدرودیوارد كردن اطالعات ه يبرا

متر مكعب در  500ثابت و برابر  يبصورت دب يخروج يدب زانیم قیتحق نيباشد. در ا يم يها( به صورت منابع نقطه ا زيرها و سر چهيها )در  يخروج

مخزن سد  59سال  ييموجود رسوب زدا يبا استفاده از داده ها هیاول طيشرا قیتحق نيشده است.در ا فيتعر يتحتان هیتخل چهيدر يو فقط از خروج هیثان

شبكه  حدودهاز م يچون قسمت زیبه مدل ن يمرز طيشرا فيباشد، استفاده شده است. در تعر يمتر م 227سطح آب برابر  هیآن رقوم اولرود كه در  دیسف

 شوند.  يم يبه مدل معرف نیمع يبصورت مرز باز با كد ها نيبنابرا ردیگ يشده در داخل مخزن قرار م يبند

 ماژول انتقال رسوب اطالعات

معادالت در پارامتر  نيبستر كه ا انيجر نديبستر شامل معادالت حاكم بر فرا يپارامتر ها رینظ يماژول انتقال رسوب شامل اطالعاتمربوط به  اطالعات

 شده است يبه مدل معرف بیباشد كه به ترت يم يپراكندگ بيها و ضر هيال نیانتقال ب بيبستر،ضر يزبر ،يچگال ش،يفرسا بيضر رینظ ييها

غلظت  زانیتفاوت كه م نيبا ا ردیگ يصورت م کیناميدرودیرسوب( در ماژول انتقال رسوب همانند ماژول ه هیتخل يها چهي)دريا منابع نقطه فيتعر

 نندباز باشد لذا ما يتحتان هیتخل چهيكه در شودیم يبررس يطيفقط شرا قیتحق نيدر ا نكهيشود. با توجه به ا يتوسط مدل محاسبه م يرسوبات خروج

 يكياست  ريدو حالت امكان پذ زین ينوع منبع نقطه ا فيشود.در تعر يم فيبا همان مختصات تعر يمنبع نقطه ا کي يخروج ک،یناميد درویقسمت ه

 .رسوبات از كف مخزن جدا شده و به خارج از آن منتقل خواهند شد نكهيكه با توجه به ا  ابندهي شيافزا يكيثابت  و  يغلظت خروج

بسته به انتخاب  جينتا يقابل انتخاب برا يها تميشود. آ يم فيتعر کیناميدرودیاز ماژول انتقال رسوب مشابه ماژول ه حاصل يداده ها يخروج ليفا

 متفاوت خواهد بود.  يخروج ينوع داده ها

 يفاده شده است. داده هااست 1360و  1359 نگیفالش اتیدو عمل يبرا يدانیم يها يریاندازه گ جيدر مدل حاضر از نتا يساز هیشب اتیانجام عمل يبرا

رودبار  ستگاهيشده در ا يریدست سد، اندازه گ نیشده بالفاصله در پائ هیو غلظت رسوبات تخل انيجر يمشاهده شده مذكور شامل تراز آب مخزن و دب

 (.  5باشد ) شكل  يم
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 1360 و1359تراز آب مخزن در فالشینگ سال   -5شکل 

 

استفاده شده است.كه از داده  1360و  1359 نگیفالش اتیدو عمل يبرا يدانیم يها يریاندازه گ جيدر مدل حاضر از نتا يساز هیشب اتیانجام عمل يبرا

و  زنمشاهده شده مذكور شامل تراز آب مخ ياستفاده شده است. داده ها يصحت سنج يبرا1360سال  يو از داده ها ونیبراسیكال يبرا 59سال  يها

 ( 6باشد. )شكل  يرودبار م ستگاهيشده در ا يریدست سد، اندازه گ نیشده بالفاصله در پائ هیرسوبات تخل و غلظت انيجر يدب

 

 
 60و  59 یسالها نگیفالش اتیدر عمل یغلظت رسوبات خروج زانیم -6شکل 

 

 لیبر مبناي پروف ونیبراسیت،روش اول كالتوان بهره گرف ياز دو روش متفاوت م يو رسوبگذار شيمدل ها در مورد فرسا ونیبراسیجهت كال يبطور كل

  ندياز فرا عدبستر در قبل و ب لیپروف راتییبر اساس تغ ونیبراسیباشد. در روش اول كال يم يبر مبناي حجم رسوبات انتقال ونیبراسیبستر و روش دوم  كال

 نياستفاده از ا ،يدو حالت از شروط اصل نيل و بعد از اهر نقطه در قب ي. موجود بودن رقوم تراز بستر  براردیگ يصورت م شيو فرسا يرسوبگذار

با  نگیدراز مدت )فالش نگیخواهد بود. در مدل سازي فالش ونیبراسیكال يمبنا افتهي شيفرسا ايروش است. در روش دوم حجم رسوبات نهشته شده و 

(. در 87 ،ييشود )شمسا يچند ساعت( از روش دوم استفاده م ايبا مدت زمان چند روز  نگیمدت چند ماه( از روش اول و در مدل كوتاه مدت )فالش

 (7)شكل .شده است برهیمدل بر اساس حجم رسوبات خارج شده از مخزن كال قیتحق نيا
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 1359سال  نگیفالش اتیعمل یبرا ونیبراسیشده پس از کال هینمودار غلظت رسوبات تخل -7شکل 

 نتايج و بحث .3

  میک مدل از هیدرو دینا حاصل جینتا -3-1

نقاط  رياز سا شتریمحل سد ب يكيغلظت رسوبات معلق  در نزد زانیشود كه م يحاصل از ماژول انتقال رسوب مشاهده م 8اشكال  يبا توجه به نمودارها

 هیتخل يها هچيدر کيرسوبات نزد يبر رو شتریب اتیعمل ریتحت فشار تاث نگیكرد كه در فالش يریگ جهیتوان نت يم بیترت نيباشد. بد يمخزن م

 دارد. يوزن مخصوص رسوبات و عمق آب بستگ ،يرسوب يها هيضخامت ال ،يخروج ياز جمله دب يبه عوامل مختلف ریشعاع تاث زانیباشد، م يم يتحتان

 

  

  

 

 

 

 نگیفالش اتیروز از آغاز عمل 19و  15، 10، 5، 1در زمان  یغلظت رسوبات خروج زانیم -8شکل 

 غلظت رسوبات در طول مخزن یطول لیپروف یبررس -3-2

شود لذا  يغلظت رسوبات معلق استفاده م يرسوبات از داده ها زانیبرآورد م ياز مخزن سد برا يخاص رسوبزدائ طيشرا يو برا MIKE3در مدل 

محل سد  يكيظت رسوبات معلق در نزدشود غل يمشاهده م 9باشد. همانطور كه از  نمودار شكل  يرسوبات معلق از موارد حساس م زانیم قیدق نیتخم

 يمطلب م نيباشد. لذا با توجه به ا يدر هر گره م انيسرعت جر زانیباشد كه متناسب  با م يمخزن م يقسمتها رياز سا شتریب يمحل خروج کيزدو ن

1روز  5روز    

10روز  15روز    

19روز   
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با  كهشود  يبا توجه به نمودار ها مشاهده ممحل سد متمركز است. البته  يكيدر نزد شتریتحت فشار ب نگیفالش اتیعمل ریكرد كه تاث يریگ جهیتوان نت

با  كهيآمدن سطح آب نسبت داد، به طور نیتوان به پائ يمطلب را م نيكند كه ا يم دایغلظت رسوبات در طول مخزن كاهش پ نیگذشت زمان تفاوت ب

 شدهكل رسوبات خارج  زانیه و به تبع آن مبوده و غلظت رسوبات خارج شد شتریرسوبات ب يبر رو يگرداب يروهاین ریكاهش سطح آب در مخزن تاث

گرم در هر متر  15گردد در روز اول غلظت رسوبات خارج شده كم و در حدود  يشكل همانطور كه مشاهده م ني.در اافتيخواهد  شياز مخزن افزا

كه يبه طور كندیم دایپ شيشده افزا هیتخلرسوبات  زانیشدن آن به رسوبات م كتري( و نزد9در روز پنجم با كاهش سطح آب )شكل  يباشد ول يمكعب م

نسبت داد. در ادامه  نگیفالش ریطول تاث شيسطح آب افزا ديبه كاهش شد توانیغلظت رسوبات را م شيافزا نيرسد. ا يگرم بر هر متر مكعب م 150تا 

 شود. يموجب كاهش غلظت رسوبات خارج شده از مخزن م يبعد يسطح آب مخزن در روز ها شيبا افزا

 
رسوبات معلق نسبت به فاصله از تاج سد غلظتپروفیل تغییرات   -9شکل   

 آزاد نگیبستر بعد از فالش یطول لیپروف یبررس -3-3

 5كاهش در فاصله  زانی. مابدي يمتر وارد شده با گذشت زمان كاهش م 3رسوبات كه در مدل برابر  هیشود كه ضخامت اول يمشاهده م 10با توجه شكل 

ها  موداركه در همه ن يگريمطلب را به تفاوت در رقوم سطح آب نسبت داد. نكته د نيتوان ا يم زیقسمت ن نيباشد. در ا يم هیاز بق ترشیروز ب 10تا 

 1000از  شیشود در فاصله ب يضخامت بستر است، همانطور كه در شكل مشاهده م يبر رو يرسوبزدائ اتیعمل ریشود مربوط به فاصله تاث يمشاهده م

آزاد، كه در تمام  نگیتحت فشار برخالف فالش نگیفالش ریدهد كه تاث يمطلب نشان م نيندارد. ا ياديز راتییتغ  کير  به نسبت فواصل نزدمتر بست

شود تراز خط القعر  يم دهيباشد. همان طور كه د ياز مخزن سد محسوس م يلومتریك کيگردد حداكثر تا فاصله  يم شيطول رودخانه موجب فرسا

 زناز طول مخ يدر بخش هاي كوچك نیآمده است، همچن نيیمتر پا 5/0متر و در فواصل دورتر حداكثر  5/2تا  2ساختگاه سد  کينزد يدر نواح

 شود. يدر تراز خط القعر مشاهده نم يرییتغ

 
 یضخامت بستر رسوب -10 شکل
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 گيري نتيجه .4

 ورد قابل توجه بود كه در ادامه به آنها اشاره شده است.نتايجي كه از تحقیق حاظر بدست آمد به طور عمده شامل چندين م

 هیغلظت رسوبات تخل و .محدود دارد يطول ریگذار است، تاث ریآزاد كه در طول رودخانه تاث نگیتحت فشار بر خالف فالش نگیفالش اتیعمل ياجرا

 .باشد متر( 210حد آن) نيرسد كه تراز آب مخزن در كمتر يبه حداكثر م يشده از مخزن زمان

 .دارد نگیفالش اتیعمل يبر رو يزیناچ ریتاث البیآب رودخانه و س انيتحت فشار، جر نگیمحدود فالش ریبا توجه به تاث

 اتیساالنه بهتر از عمل نگیفالش اتیعمل ياجرا يبحران يوزن مخصوص رسوبات و تنش برش ،يرسوب يها هيضخامت ال رینظ ييپارامتر ها بدلیل تاثیر

 .هد بوددوساالنه خوا

 1100هر تن رسوب  يشست و شو يباشد حجم آب الزم برا 271كه تراز آب مخزن در رقوم  يرود در صورت دیتحت فشار مخزن سد سف نگیدر فالش

 .باشد يمتر مكعب م 5/27هر تن رسوب برابر  يشست و شو يباشد حجم آب الزم برا 218كه تراز آب مخزن  يمتر مكعب و در صورت

از ساختگاه سد  يمتر 200تراز نرمال مخزن است حداكثر تا فاصله  کيكه سطح آب نزد يو زمان ييابتدا يتحت فشار در روز ها نگیفالش ریطول تاث

 .كند يم دایپ شياز محل سد افزا يمتر 1000تا فواصل  زانیم نيبا كاهش تراز آب ا يباشد ول يم

رسوب  اتیعمل يرسوبات خارج شده، لزوم اجرا زانیآب خارج شده در مقابل م يباال تحت فشار و حجم نگیفالش اتیحاصل از عمل جيبا توجه به نتا

  موثر باشد. اریتواند بس يتحت فشار م نگیفالش اتیآزاد در ادامه عمل نگیبا فالش يزدائ
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