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 خالصه

ر دامری ضروری است. هنگامی که سدی  هااین زیرساخت بهینه از برداریبهرهب دارند، لذا آمنابع های سیستمنقش را در  ترینمهممخازن سدها 

قابل اجتناب است. بنابراین تعیین میزان و چگونگی تجمع غیر ،سد، به جا ماندن تمامی یا بخشی از رسوبات در مخزن شودمیرودخانه ساخته  مسیر

 حائز اهمیت است. در این تحقیق چگونگی توزیع رسوب در مخزن سد جیرفت برداریبهرهپایداری و  بسیاری از جملههای جنبهرسوبات در مخازن از 

حجم  –ح اطالعات سط از بررسی قرار گرفت. بدین منظورمورد  ی تجربی افزایش و کاهش سطحهاروشبه  ،استاستان کرمان که بزرگترین سد در

اقعی با مقادیر وافزایش و کاهش سطح  یهاروشمخزن با استفاده از گذاری رسوباستفاده شد. سنجی رسوبخرین مرحله آ و ارتفاع اولیه مخزن –

روش کاهش سطح توزیع رسوب در مخزن سد  نسبت به افزایش سطح  روشدهد مینتایج نشان  مقایسه شد.سنجی رسوبمده از عملیات آ دستبه

 .کندمیبینی پیش ترریعتر و سدقیق جیرفت را

 روش تجربی افزایش و کاهش سطحسد جیرفت، کلمات کلیدی:  مخزن، رسوب، 

 

  مقدمه  . 1

هبود در ب هانآعملکرد  وکنند مینقش مهمی در سیستم منابع آب منطقه ایفا  ،های اساسی کشورزیرساختیکی از مخازن سدها به عنوان  امروزه

یک ها در هیدرولچالش ترینمهمشدن رسوبات در مخازن سدها از توزیع و انباشتهشرایط اقتصادی، کشاورزی و اجتماعی پارامتری ضروری است. 

رسوب ی که جایناز آ. باشدمی هنگفتیهای هزینه صرف مخزن سد، نیازمندقابلیت زدایی و استفاده بهینه از تمامی تالش در جهت رسوبسدها است. 

 . کندمیدار گیری خدشهاین تعادل را به طور چشم ها، در مسیر رودخانه ، ساخت سداست طبیعی متعادلبه طور ها رودخانه ورودی و خروجی در اغلب

و موجب نشست رسوبات ورودی  دهدمیظرفیت حمل رسوبات را کاهش  ، زناافزایش عمق ورودی و کاهش سرعت جریان در مخ

در ایران نیز ساالنه بیش  .[1]گردد  نشین میتههای ساکن بآهای جهان انتقال یافته و در میلیارد تن رسوبات توسط رودخانه 20تقریبا  سالیانه  .شودمی

 .[2] شودمیشدن رسوبات کاسته انباشتهگنجایش مفید سدها بر اثر میلیون متر مکعب از  100از 

رژیم  یک ظرفیت ذخیره مشخص، تغییر درب از سطح مخزن به ازای آافزایش میزان تبخیر  بروز مشکالتی چون باعثگذاری رسوبپدیده 

نه ات فرسایش رودخافزایش قدرطبیعی رودخانه پایین دست به دلیل کاهش بار رسوبی جریان، آب گرفتگی و تشکیل باتالق در اراضی باالدست سد، 

 .[3] شودمیذاری در خالل سیل دیده روگاهش حجم کنترل سیالب مخزن و در برخی موارد حاد باعث ایجاد پدر پایین دست سد، ک

توزیع رسوب در مخازن با استفاده از معادالت آب و رسوبات توسعه یافته است، اما نحوه بینی پیشریاضی متعددی برای های مدلاگرچه 

مقدار رسوب  با در نظر گرفتن ناحیه، 1791 درسال ستراند .[4] شوندمیی تجربی هنوز به طور وسیعی در کارهای عملی مهندسی استفاده هاروش

ضرایب دیگری مانند جریان ورودی به مخزن، ظرفیت اولیه مخزن  بارا ها فرمول 1771 در سالموسوی  پس از آن، [1] را تخمین زدورودی به مخزن 

 مانده مخزن، چندظرفیت باقی تخمین ی را برایهای محاسباتفرمولیانگ  2003در سال  .[6] ه آبریز در نظر گرفتو مشخصات هیدروگرافی حوض

و نتایج مطالعات هیدروگرافی مخازن برای گسترش  هادادهاز با استفاده  2010محمدزاده در سال  .[9] داد نهادپیش برداریبهره از عملیات پس سال

 .[8] کرد رائهاتجربی  رابطه، یک  مفهوم توزیع رسوب
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نحوه توزیع رسوب در مخزن سد درودزن را از روش کاهش سطح مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه مشخص عابدینی وطالب بیدختی 

 .[7] آیدمتر باال می 12/2سال رسوبات در پشت سد درودزن تا ارتفاع  10گردید که بعد از گذشت 

های مقایسه کرده است. حجم 1390های سال گیریهای توزیع رسوب را در مخزن سد کرج به کار برده و نتایج را با اندازهروش رهنمایی

ط تفاوت های متوساند. در رقومتقریبا با هم برابرند و نسبت به مقادیر واقعی خطای ناچیزی داشتههای باال حاصل از دو روش تجربی فوق، در رقوم

 .[10] تر استشود اما نتایج حاصل از روش کاهش سطح به مقادیر واقعی نزدیکها مشاهده میمختصری بین روش

می  رسوب میزانبینی پیشتجربی برای تخمین و  و پرکاربرد ناندل سه روش رایجآ−و روش روزبوم سطح کاهش و افزایشی هاروش

توسط بورلند و میلر که از نتایج  1718در سال  سطحروش کاهش  .[11] نهاد داده شدتوسط کریستوفانو پیش 1713در سال  سطح روش افزایش .باشند

مخزن  11ی گذاررسوب اطالعاتاز  حاصلناندل آ−روش روزبوم. کمیته ایاالت متحده پیشنهاد شدگرفته شده بود به برمریکا آدر  گمخزن بزر 30

برخوردار بوده و در  نسبتا باالتری سطح از دقت و کارایی و کاهش افزایش یهاروشی تجربی، هاروشاز میان . [12] فریقا استآبزرگ در جنوب 

 ی افزایشهاوشرهدف از تحقیق حاضر بررسی نحوه توزیع رسوب با استفاده از  گیرد.شتر مورد استفاده محققین قرار میی دیگر، بیهاروشمقایسه با 

 .باشدمی سد جیرفت در استان کرمانشده  گیری اندازهای هبا داده هاآنمده از آ دستبهمقایسه نتایج  همچنین وسطح و کاهش 

 هاروشمواد و   .2

درجه  19:29:08درجه شمالی و  28:11:39 موقعیت محلی معروف به تنگ نراب دردر  کیلومتری شمال غربی شهر جیرفت، 41سد جیرفت در حدود 

توانایی تولید  میلیون متر مکعب است و 461گنجایش کل مخزن  هلیل رود احداث شده است.رودخانه روی ر متر از سطح دریا ب 1180شرقی در ارتفاع 

ب و جلوگیری از خسارت طغیان های شدید رود و همچنین اورزی، تامین آبه منظور ذخیره آب کش 1390در سال  این سد را دارد. واتکیلوهزار  30

 .[13] دهدمینشان  منطقه گیری سد را درموقعیت قرار 1شکل  .جهت تولید انرژی برق آبی احداث گردید

 

 [13] نمایی از سد جیرفت -1شکل

 

 آخرینهای دادهنحوه توزیع رسوب در مخزن سد جیرفت از بینی پیشی تجربی افزایش و کاهش سطح در هاروشتعیین خطای به منظور 

نچه که مهم آ اماانجام شده سنجی رسوبعملیات  1391گرچه در سد جیرفت در سال ا انجام شده در مخزن سد استفاده شده است.سنجی رسوب

ات آن که اطالع این سدسنجی رسوباست. آخرین عملیات  آنکنونی مانده فیت باقیظر وضعیت فعلی توزیع رسوب در مخزن این سد و ،است

 .[14] شده استطور مختصر شرح داده به  ،کاهش سطحو افزایش  یهاروش ادامه. در باشدمی 1384مربوط به سال  ،موجود است
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  روش افزایش سطح  1- 2

 بر این استفرض  ،گردیده است. در این روش هارائ 1713توسط کریستوفانو در سال اولین بار  ،استریاضی استوار  روابط روش افزایش سطح که بر پایه

حجم  وزیعت سطح رسوبات در تمام ارتفاعات ثابت و ،. به بیان دیگرباشدمیت منحنی اولیه ابه موازگذاری رسوبارتفاع مخزن پس از -که منحنی سطح

 .باشدمیریاضی این روش بیانگر معادله  ،1 طهراب .[11] شده است فرض رسوبات در باالی ارتفاع صفر به صورت یکنواخت

S = A0 (H – Y0) + V0                                                                                                                                       (1) 

 
  0A، عمق رسوب در محل سد 0Y، (گذاری رسوبعمق اولیه مخزن ) قبل از  H ،که باید در مخزن توزیع شوداست حجم رسوباتی  S ،در این رابطه

 می باشند. 0Yحجم رسوبات در زیر ارتفاع  0Vو  0Y ( در ارتفاع گذاری رسوبمساحت اولیه مخزن ) قبل از 

             سپس از روی منحنی  را تخمین زد، (0Y د،نیآن حد باال میآدر این روش، ابتدا باید ارتفاع صفر )ارتفاعی که رسوبات پس از یک مدت معین تا 

در غیر  ،ودهب د، حدس اولیه ارتفاع صفر صحیحشده یکسان باشگیری اندازهو شود. اگر حجم محاسبه  خوانده ارتفاع، مقادیر سطح و حجم مخزن- سطح

 دهد.شماتیک توزیع رسوب در روش افزایش سطح را نشان می 2شکل  .نقدر تغییر داد تا شرط فوق برقرار شودآباید ارتفاع صفر را  این صورت

 

 
 [8] توزیع رسوب در روش افزایش سطح طرح ساده -2شکل 

 وش کاهش سطحر  2- 2

ریب شکل مخزن و حجم توزیع رسوب در مخزن به ض ،. در این روش[16] ارایه شده است میلر لین بار توسط بورلند ووتجربی کاهش سطح، اروش 

مخازن در دست طراحی و همچنین در مورد سدهای ساخته گذاری رسوب وضعیتبینی پیشبرای  ،در حال حاضرن بستگی دارد. آشده در رسوبات نهشته

  اغلب با ضریب اطمینان باالیی همراه است. ریاضی، سریع، کم خرج و–کاربرد روشهای تجربیشده، 

 گردید. ارائهمریکا آمخزن در  30با مطالعه  1718در سال  اولین بار و تعیین چگونگی توزیع رسوبات در مخازن، اتسوبتئوری محاسبه عمق ر            

زن و ال مخای بین شکطهکه راب د، به این نتیجه رسیدنآنگذاری واقعی درزن و رسوبایابی مخاطالعات حاصل از عمقلعه و بررسی با مطابورلند و میلر 

 .دادند ارائهی همین تئوری پایهکاهش سطح را بر روش  وشده در ترازهای مختلف وجود دارد نشین تهدرصد رسوبات 

 گردد.می محاسبه( mعکس شیب خط ) سپس و ترسیم شده روی کاغذ تمام لگاریتمیر ارتفاع ب-حجمی رابطهدر این روش برای تعیین تیپ مخزن، ابتدا 

 .[19] دهدمینظر شکل و تیپ نشان  از بندی مخازن راطبقه ،1جدول 

 
 [17] تیپ استاندارد مخازن -1جدول 

 M نوع مخزن درجه بندی مخزن

 4.5-3.5 دریاچه ای 1تیپ 

 3.5-2.5 دشت سیالبی 2تیپ 

 2.5-1.5 تپه ای 3تیپ 

 1.5-1 دره ای 4تیپ 
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 :شودمیتوسط بورلند و میلر به صورت زیر بیان  سطحاساس معادله تجربی روش کاهش 

S=ʃ0y0 A dy + ʃ0H K ap dy                                                                                                           (2) 

 

مخزن در  سطح A ،افزایش عمقمیزان   dy، )عمق صفر جدید( عمق رسوب نزدیک به سد 0y ،حجم کل رسوب توزیع شده در مخرن S ،2در رابطه 

 دستبه 3طه است که از راب نسبی سطح pa و واقعی سطحنسبی به  سطح ثابت تناسب برای تبدیل K، عمق نسبی P ،عمق حداکثر مخزن y ،Hعمق 

 .آیدمی

ap= c pm (1-p)n                                                                                                                                                                    (3) 

c ،m و n برای انواع مخزن نشان داده شده است 2در جدول ها مقادیر آن که ضرایب ثابتی هستند. 

 

 [17] های مختلف مخازن، برای تیپc  ،n ،mمقادیر  -2جدول                   

 
n 

 
m 

 
c 

 

انباشت رسوباتحد  

 

 درجه بندی مخزن

1تیپ  باال 5.074 1.85 0.35  

 

0.41 

 

0.57 

 

2.487 
2تیپ  باالتر از حد وسط  

 

2.32 

 

1.15 

 

16.967 
حد وسطپایین تر از  3تیپ    

4تیپ  پایین 1.486 0.25- 1.34  

 

 
A0معادل  ،در این روشk عدد ثابت 

 Ap
مساحت نسبی در عمق نسبی   pA و در ارتفاع صفرارتفاع مخزن -مساحت منحنی سطح  0A که باشدمی 

 دهد.توزیع رسوب در روش کاهش سطح را نشان می ای ازطرح ساده 3شکل  .استمربوط به ارتفاع صفر 

 
 [8] توزیع رسوب در روش کاهش سطح طرح ساده -3شکل 
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 :شودمیگذاری در مخزن طی زیع رسوبهای زیر در تعیین چگونگی توگام ،در روش کاهش سطح

از ن تیپ مخزن آاساس  ( تعیین و برmگردد تا ضریب شکل مخزن )ن در یک کاغذ تمام لگاریتمی رسم میآعمق مخزن در مقابل ظرفیت  :گام اول

 مشخص شود. 2 جدول

  .شودمیمحاسبه  4( از رابطه pمقادیر مختلف عمق نسبی ) به ازای Fگام دوم: مقادیر تابع بدون بعد 

     (4)                                                                                                                                                                                                       F= 
S−V

𝐻 𝐴
                                          

 

عمق اولیه  h، Hظرفیت مخزن در رقوم   V،شدهنشین تهحجم کل رسوبات  S، شده، عمق، مساحت مخزننشین تهتابع کل رسوبات  F ،که در این رابطه

 می باشند. hمساحت مخزن در رقوم   Aو مخزن

. نقطه برخورد این دو شودمیدر یک دستگاه مختصات رسم  ،4مده از شکل آبه دست  F-pو همچنین رابطه  pعمق نسبی  به ازای F: مقادیر گام سوم

 .کندمیمنحنی، رقوم صفر جدید را در محل سد مشخص 

 گردد.ورد میآحجم رسوبات در اعماق مختلف بر 2معادله  از صفر مخزن تعیین و سپس از طریقترحجم -: با استفاده از منحنی ارتفاعگام چهارم

 

 
 [16] های تعیین عمق رسوب پشت سدمنحنی -4شکل

 نتایج و بحث . 3

ای که هبه گون ،یابدکاهش میسنجی رسوبزن، در اولین یا دومین عملیات ضریب شکل مخ دهدمینشان  بدست آمده برای مخزن سد جیرفت نتایج

 مخزن با)بهتر است عملیات توزیع رسوب  .کندمیتغییر پیدا  3به تیپ گذاری رسوبهمچنین تیپ مخازن پس از  .رسدمی 1/2تا  2ها به نآمقدار عددی 

به ازای  pمتناظر با مقادیر مختلف  F. مقدار باشدمی 66/1زن مشخص شده است. ضریب شکل مخزن و تیپ مخ  mمقدار 1 در شکل .انجام شود( 3تیپ 

با منحنی استاندارد، رقوم عمق نسبی را در محل  F-pنقاط برخورد منحنی  محاسبه شده است. 4در مخزن سد با استفاده از معادله حجم رسوبات نهشته شده 

 متر است.   3/13در نتیجه مقدار عمق رسوب در پشت سد  ،وردآمی دستبه 128/0سد 

 

  حجم مخزن سد جیرفت-ارتفاع - 5شکل

y = 2.9624x0.6023
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شده نهشته از رسوبات پنج متر باالتر و هشدنهشته رسوبات در باال ،ی مختلفهاروشدرصد خطای تخمین حجم تجمعی رسوبات با  -3جدول 

 در مخزن سد

 کاهش سطح سطح افزایش 

E 77.58% 34.07% 
*E 12.01% 22.25% 

 

 ی مختلفهاروشمخزن با  پشت شده دررسوبات نهشته ارتفاع بدست آمده برای مقادیر -4جدول 

 سطح کاهش سطح افزایش مقدار واقعی

9m 16m 53.3m 

 
 سد جیرفت برای مخزن شدهبینی پیشثانویه و  حجم اولیه، –های ارتفاع منحنی -6شکل 

 گیرینتیجه  .4

حاکی تایج ن .کاهش سطح استفاده شد فزایش وهای تجربی ابه منظور ارزیابی روش ،سد جیرفت کرمانسنجی رسوبهای دادهخرین آاز  ،در این تحقیق

ای زیادی خطشده خیلی کم است، که حجم رسوبات نهشتهگذاری رسوباولیه  رسوب به روش افزایش سطح در مراحل توزیعبینی پیش از آن است،

تر می کبه مقادیر واقعی نزدیجیرفت مخزن سد  توزیع رسوببینی پیشدر  ،، نتایج حاصل از این روششدهنشین تها افزایش حجم رسوبات ب دارد. اما

از  رداریببهرهنحوه . اما ممکن است ( و ضریب شکل مخزن انتخاب شدرسوب گذاریارتفاع اولیه )قبل از -تیپ مخزن سد بر اساس منحنی حجم .شود

در  سدهاست. تتوزیع رسوب پشبینی پیش درروش کاهش سطح  معایباین یکی از موثر باشد، که  و ضریب شکل مخزن نیز در انتخاب تیپ سد مخزن

د توزیع رسوب مخزن ساز روش کاهش سطح، تر تر و دقیقروش ساده این و روش افزایش سطح نیازی به محاسبه تیپ و ضریب شکل مخزن نیست

 کند.بینی میجیرفت را پیش

   منابع  .5
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