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 چکیده

طراحی  شود. برایانجام می سامانه مکش آبی ازجملههای مختلف با روش هازدایی دریاچه سدرسوب

زدایی آن، از طریق مدل الزم است ابتدا روند رسوب و افزایش کارایی آن سامانه مکش آبیدقیق اجزای 

ه ، زاویلوله مکشتوان به قطر می سامانه این کاراییثر در پارامترهای مؤ ازجملهالعه گردد. فیزیکی مط

یان سطح آب درون مخزن و خروجی )اختالف ارتفاع م مؤثرهد و رسوب نسبت به سطح  دهانه مکش

 مدل فیزیکی یک خروجی، غلظت رسوببر  پارامترهای مذکور تأثیر بررسی منظوربهاشاره نمود.  (سامانه

امانه س ییبر کارا پارامترها این تأثیرنحوه  پژوهش این در .قرار گرفت موردبررسیو  ساخته ،مخزن طراحی

غلظت نتایج این پژوهش نشان داد، حداکثر . ارزیابی شد( 99فاکتوریل کامل ) 9در قالب طرح  مکش آبی

متر، زاویه دهانه مکش سانتی 2/2های قطر لوله مکش متغیرخروجی در آزمایش با حداکثر مقادیر  رسوب

 غلظت رسوبمتر مشاهده شد که با گذشت زمان از شروع آزمایش سانتی 09 مؤثردرجه و هد  39

 هایشآزماهمچنین با بررسی کلی نتایج  کاهش یافت. های آزمایشدر تمام سامانه مکش آبیخروجی از 

 99متر، زاویه دهانه مکش از سانتی 2/2به  7/7مشخص شد که با افزایش پارامترهای قطر لوله مکش از 

و  %1/299، %663به ترتیب  خروجی غلظت رسوبمتر، سانتی 09به  59از  مؤثردرجه و هد  39به 

سامانه خروجی از  غلظت رسوببنابراین افزایش پارامترهای مذکور موجب افزایش ؛ بیشتر شد 3/29%

 گردد.می مکش آبی
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 مقدمه

با ساخت سد، روند انتقال رسوب رودخانه مختل شده و 

یابد. این امر کاهش می دستپایینرسوب ورودی به جریان 

فرسایش بستر  مانند محیط زیستیروز مشکالت موجب ب

گردد )هاتچکیس و رودخانه و عدم تجدید مواد آن می

ش حجم ذخیره مفید، همچنین کاه .(7335، 7هوانگ

تولید برق در سدهای برقابی، مسدود شدن  کاهش توانایی

های های تخلیه و ماشینها و آبگیرها، تخریب سازهدریچه

 نشینی و تجمیع رسوبپیامدهای ته ترینمهمهیدرولیکی از 

عالوه بر این،  (.7935در مخازن است )مددی و همکاران، 

افزایش رقوم سطح رسوب منجر به افزایش ریسک ورود 

سیسات و تجهیزات به نیروگاه و تخریب تأ یرسوب هایهذر

؛ (2974، 2تحی مقدم)امامقلی زاده و ف گرددنیروگاه می

برای جلوگیری از ورود رسوب به بنابراین، انجام اقداماتی 

 است ناپذیراجتنابها الزامی و مخازن سدها و تخلیه آن

همچنین، در خصوص تخلیه  (.7331، 9)موریس و فان

توجه  با شدهیهتخلرسوب، نیاز به کنترل زمان و مقدار رسوب 

 .استسد  دستپایینرودخانه  محیط زیستیبه شرایط 

توان میهای رایج تخلیه رسوب از مخازن سدها روش ازجمله

گذر و کنار سامانهدهی جریان چگال، فالشینگ، عبور به

ین شرایط استفاده از ا حالبااین. اشاره کرد الیروبی مکانیکی

ها محدود و کنترل مقدار دقیق کمیت رسوب روش

)مقصودلونژاد و  استها دشوار توسط این روش شدهتخلیه

 .(3479، 4همکاران

 

 (1991 چکیس و هوانگ،ت)ها رگذریز( روگذر ب( برداشت رسوبات: الف سامانه مکش آبی :(1)شکل 

سامانه  ،مخازن سدها های متداول الیروبیروش ازجمله

 سیفون که با استفاده از خاصیت هیدرولیکی مکش آبی است
 منتقل سد دستپایین به را مخزن در شده نشینته رسوب

روگذر، یعنی لوله  صورتبه. این سامانه ممکن است کندمی

ر گذر، یعنی عبوزیر صورتبهانتقال از روی سد عبور کند یا 

( )چن 7های تحتانی باشد )شکل )لوله مکش از محل دریچه

سامانه مکش آبی برخی معایب سایر (. 2979، 5و همکاران

زدایی مانند مصرف انرژی، توقف های رسوبروش

برداری از مخزن، هدر رفت آب، تخلیه رسوب بیش از بهره

                                                                                                                                                 
7. Hotchkiss and Huang 

2. Emamgholizadeh and Fathi-Moghdam 

9. Morris and Fan 

، برداشت موضعی رسوب و دستپایینظرفیت حمل جریان 

. این سامانه، به (7934، 6)پیشگر و همکارانغیره را ندارد 

دلیل عدم نیاز به انرژی خارجی برای انتقال رسوب، همواره 

کی از راهکارهای برتر حل مشکل رسوب مخازن ی عنوانبه

 یگذاررسوبمطرح بوده است. کشور چین با باالترین نرخ 

درصد( بیشترین استفاده را از این  9/2در جهان )ساالنه 

 (.7335روش داشته است )هاتچکیس و هوانگ، 

4. Maghsodlonejad et al 
5. Chen et al 
6. Pishgar et al 
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 سامانه مکش آبی را غلظت رسوب در جریان خروجی از

 دستپایینرودخانه  رسوب ظرفیت انتقال مطابق باتوان می

 هایسازی رسوبتوان با رهابنابراین، می؛ سد تنظیم کرد

تر با مقدار کمتر، اثرات منفی در زمانی طوالنی شدهبرداشت

ه، یجدرنترا کاهش داد.  دستپایینتخلیه رسوب به جریان 

توان می دستپایینسازی رسوب مطابق ظرفیت انتقال با رها

قبل از احداث سد را در رودخانه برقرار کرد شرایط 

 (.7335)هاتچکیس و هوانگ، 

 شدهانجام سامانه مکش آبیهای مختلفی بر روی مطالعه

ها اغلب به بررسی مکانیسم رسوب برداری است. این مطالعه

( فرضیه اینکه 7334) 7بیندرهرِاند. پرداخته سامانهاین 

سینک است را  صورتبه سامانه مکش آبیجریان ورودی به 

بیان کرد. با توجه به این فرضیه، جریان آب در سطح رسوب 

اما ؛ شودموجب اعمال تنش برشی و برداشت رسوب می

سامانه مکش ها نشان داد، در شروع به کار نتایج آزمایش

که شود؛ بل، تنش برشی موجب حرکت ذرات رسوبی نمیآبی

نده آب در الیه ها به دلیل وجود نیروی باالبرحرکت آن

 چکیس و هوانگتها (.7334، رِهبیندر) استرسوبی 

را بر  سامانه مکش آبیشکل دهانه مکش  تأثیر (7335)

خروجی از آن بررسی کردند. بدین منظور سه  غلظت رسوب

اول دهانه مکش مورد آزمایش قرار گرفت. دهانه مکش 

 یبازشدگبا و  اندازخاک( و به شکل لوگرمیک 3) وزنسبک

. شد یمتر طراحیسانت 69متر و عرض سانتی 5به ارتفاع 

دهانه مانند  و( لوگرمیک 29) وزنینسنگدوم دهانه مکش 

لوله  به نسبت دهانه مکش دوم. بود شدهیطراحاول مکش 

دهانه بود.  شدهمنحرف نپایی طرفبه 45° هیبا زاومکش 

ساده  و میمستق یلوله مکش فوالدیک سوم به شکل مکش 

شکل  که داد نشان هاآن هایپژوهش نتایج بود. شدهیطراح

خروجی از  غلظت رسوبدر  سامانه مکش آبیدهانه مکش 

ها نتیجه گرفتند که با تغییر در مستقیم دارد. آن تأثیرآن 

 ورودی به رودخانه غلظت رسوبتوان میدهانه مکش شکل 

 را مطابق با ظرفیت انتقال آن تنظیم کرد سد دستپایین

فاصله  تأثیر( 2995) 2اُالح. (7335چکیس و هوانگ، ت)ها

 یآب شستگدهانه مکش تا سطح رسوب را بر ابعاد حفره 

تا  4/6توسط وی از  موردبررسیقرار داد. فاصله  موردمطالعه

های وی نشان متر متغیر بود. نتایج آزمایشمیلی -6/797

                                                                                                                                                 
1. Rehbinder 
2. Ullah 
9. Chen et al 
  

آب دهانه مکش زیر سطح رسوب حفره  فرورفتنداد که با 

های یابد. همچنین نتایج بررسیتوسعه می شدتبه شستگی

ها، پس از تعادل حفره وی نشان داد که در تمامی آزمایش

، زیر محور مرکزی لوله مکش یک تپه رسوبی آب شستگی

چن و  (.2995)اًالح و همکاران،  شدکوتاه تشکیل می

سامانه  ورودی( فشار مکش در اطراف دهانه 2972همکاران )

 های ایشان نشانبررسی کردند. نتایج آزمایشرا  مکش آبی

داد، نقاط زیر دهانه مکش دارای بیشترین فشار مکش و 

بودند. همچنین مشاهده کردند که  یآب شستگبیشترین 

آب همراه با افزایش فاصله از ورودی، فشار مکش و عمق 

 4شرستا (.2979، 9)چن و همکاران یابدکاهش می شستگی

از نیروی جت آب در اطراف دهانه مکش برای  (2972)

استفاده کرد. او عملکرد  سامانه مکش آبیافزایش کارایی 

متراکم شده  هایابداعی خویش را برای تخلیه رسوب سامانه

 های او نشاندر شرایط صحرایی بررسی کرد. نتایج آزمایش

د یابداد که با نصب جت آب راندمان تخلیه رسوب کاهش می

در طول انجام عملیات  سامانه مکش آبیل انسداد اما مشک

 5تاو و همکاران (.2972)شرستا،  شودزدایی حل میرسوب

 صورتبهرا  سامانه مکش آبیاتالف انرژی در  (2972)

خصوصیات  تأثیرها . آنقراردادند موردبررسیآزمایشگاهی 

اتالف انرژی،  را بر سامانه مکش آبی هندسی و هیدرولیکی

و غلظت رسوب در جریان خروجی مطالعه  سرعت سیال

های ایشان نشان داد که همراه با کردند. نتایج آزمایش

یابد. این کاهش غلظت رسوب در جریان، سرعت افزایش می

داد که با افزایش غلظت رسوب در جریان مطلب نشان می

یقات این، نتایج تحق بر عالوه یابد.اتالف انرژی نیز افزایش می

 که اتالف انرژی با قطر لوله مکش رابطه دهدنشان می

 هایپژوهشبعالوه،  (.2972، )تاو و همکاران دارد معکوس

اخیر نشان داد که ایجاد نوسان در جریان اطراف دهانه مکش 

آب خروجی و ابعاد حفره  غلظت رسوبسبب افزایش 

(. همچنین 2976، 6گردد )آسیابان و همکارانمی شستگی

-رسوب ه که بهترین زمان اجرای عملیاتها نشان دادبررسی

-نشینی رسوببالفاصله پس از ته سامانه مکش آبی زدایی

)که  استها های موجود در جریان چگال و قبل از تراکم آن

 (.2976، 1و همکاران

4. Shrestha 
5. Tao et al 

Asiaban et al. 6 

Ke et al .1 
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و  های هیدرولیکیبرخی از ویژگی تأثیردر مطالعات پیشین 

 سامانهها بر عملکرد و رسوب سامانه مکش آبیهندسی 

است، لیکن بررسی ادبیات موضوع  قرارگرفته موردتوجه

 تأثیربررسی آزمایشگاهی که  تاکنوندهد نشان می

پارامترهای قطر لوله مکش، زاویه دهانه مکش نسبت به 

را مورد مالحظه قرار دهد، به انجام  مؤثرسطح رسوب و هد 

نرسیده است. لذا در تحقیق حاضر تالش شده است تا گامی 

 أثیرتبررسی  منظوربهبرداشته شود.  خألی پر کردن این برا

آزمایش  21 سامانه مکش آبیپارامترهای مذکور بر کارایی 

مرتبه تکرار  سهها از آزمایش هرکدامطراحی و انجام شد. 

تکرارها برای آنالیز نتایج استفاده  شد و از میانگین برداشت

های مختلفی از سه قطر ها شامل ترکیبگردید. آزمایش

حاکم  مؤثربرای لوله مکش، سه زاویه دهانه مکش و سه هد 

 شد.می سامانهبر 

 هامواد و روش

 تنشدر اطراف دهانه مکش باعث اعمال  ها و اغتشاشگردابه

گردد. این نیرو با سرعت جریان می بر سطح رسوب برشی

 یرثتأرابطه مستقیم دارد. بعالوه، این مشخصه جریان تحت 

)قطر لوله مکش، زاویه دهانه  سامانه مکش آبیپارامترهای 

بر  ذکرشدهبنابراین، پارامترهای ؛ است( مؤثرمکش و هد 

داشته که در پژوهش حاضر  تأثیر سامانه مکش آبیعملکرد 

 .اندقرارگرفته موردبررسی

 آنالیز ابعادی

به حجم  ( )نسبت جرم رسوبSRCخروجی ) غلظت رسوب

به متغیرهای مختلفی بستگی دارد  مکش آبیسامانه از  آب(

 آب ژهیجرم و(، μلزجت )از  اندعبارتها آن ترینمهمکه 

(wρ) ،رسوب ژهیجرم و (sρ) ،قطر ذرات رسوب (50D)،  هد

 سامانهناشی از اختالف میان سطح آب و نقطه خروجی  مؤثر

 دهانه مکش هی، زاو(D) قطر لوله مکش (،h) مکش آبی

شتاب (، tزمان تجمعی برداشت نمونه ) (،αافق )نسبت به 

ضریب یکنواختی (، nضریب مانینگ لوله )، (gگرانش )

(uC( ارتفاع آب داخل مخزن ،)wh)  و طول لوله مکش انتقال

(L' .) تابعی از  صورتبهتوان خروجی را می غلظت رسوبلذا

 ( بیان کرد.7متغیرهای فوق مطابق رابطه )

(7) 
w s 50

SR
u w

μ,ρ ,ρ ,D ,h,D,α, t,Δt,g,
C = f

n,C , h , L

 
 
 

    

ی باکینگهام، متغیرها π آنالیز ابعادی و تئوری با استفاده از

(( 2ون بعد )معادله )( به فرم اعداد بد7در معادله ) شدهیانب

 شوند.تبدیل می

(2) 

SR SR SR
2

w w w w 50

ws 50
u50 50 w w

2
C C L C L CL hDα

, , , , ,
ρ αDρ hDρ αhρ D

f = C

t 2gh ρ 2ghdρn D
, , , , ,C

D D ρ μ t gh

   
 
 
 
 
 
 

 

wρبعدیبعدد  2ghd μ عدد رینولدز است.  دهندهنشان

 79999ها حداقل مقدار عدد رینولدز برابر در طول آزمایش

لزجت  نیروی تأثیربوده که بیانگر آشفته بودن جریان و عدم 

، n. برای اهداف پژوهش حاضر مقادیر استدر این تحقیق 

50D ،t  وg مقدار ها ثابت بودند بنابراین در آزمایش

50nبعدبی پارامترهای D و w50D t gh.ثابت هستند 

شود همچنین از یک نوع رسوب استفاده شد که موجب می

sمقادیر wρ ρو
u

Cعدباعداد بیبنابراین ؛ نیز ثابت باشند 

 شود.تبدیل می 9حذف و به فرم معادله  2ثابت از معادله 

(9) 

2
SR SR SR

w w w

2 50w 50

C C L C L
, , ,

ρ αDρ hDρ
f = C

CL hDα t 2gh
, ,

Dαhρ D

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 این پژوهش از آنالیز ابعادی عبارت است از: موردنظررابطه 

(4) 
2

SR SR SR

w w w w

C C L C L CL
= f , ,

ρ αDρ hDρ αhρ

   
 
 
 

 

، 0های ، در شکل4توسط معادله  شدهیانببدون بعد  اعداد

 شوند.بکار برده می 77و  79، 3

 شرح مدل فیزیکی

-و انجام آزمایش موردبررسیپارامترهای  تأثیربرای شناخت 

 59متر، عرض سانتی 19، یک مخزن به طول موردنظرهای 

های متر در آزمایشگاه سازهسانتی 19متر و ارتفاع سانتی

هیدرولیکی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر 

کرمان طراحی و ساخته شد. جنس سه وجه مدل 

برای گالس )از فلز و یک وجه آن از پلکسی شدهساخته

 (رسوب حین عملیات مکش آبییان و مشاهده اندرکنش جر

 شدهدادهنشان  2ولی مدل در شکل . پالن و پروفیل طاست

آوری و انتقال جریان مخزن جمع از اندعبارتکه اجزاء آن 

ناحیه  ،سرریز کنترل رقوم سطح آب ،خروجی از سرریز
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شیر تنظیم  ،مخزن مدل ،دیوار مشبک ،جریان کنندهآرام

 ،سامانه مکش آبی ،شیر تخلیه ،جریان ورودی به مدل

 دهانه گیره تنظیم ،جریان مازاد خروجی ،گیرحوضچه رسوب

، پمپ ،دیواره فلزی ،سامانه مکش آبی ورودی و خروجی

همچنین، در بخش بستر رسوبی.  آب و در آخر تأمینمنبع 

تعبیه شد. در  ای برای آرام کردن جریانورودی مدل ناحیه

ور های غوطهمشبک و توری هایاین ناحیه، از ورق

های از بین بردن تالطم، حذف گردابه باهدف، کنندهآرام

ثابت  منظوربهورودی و آرام نمودن جریان استفاده شد. 

 طوربهها جریان آب هد آب در انجام آزمایش داشتننگه

شد و جریان مازاد پس از ه توسط پمپ وارد مدل میپیوست

به مخزن  عبور از یک سرریز مستطیلی از مخزن خارج و

 شده.وارد می آوریجمع

 
 پالن و پروفیل طولی مدل فیزیکی. :(2)شکل 

 

متر گرم بر سانتی 9/2با چگالی  ماسه غیر چسبنده الیهیک

قطر  هایمشخصهبا  مترسانتی 79به ضخامت  مکعب

و ضریب  71/2متر، ضریب یکنواختی میلی 29/9متوسط 

منحنی  شد.رسوب در مدل استفاده  عنوانبه، 971/9انحنای 

(. (9) )شکل است ریزدانهرسوبات یکنواخت و فاقد  بندیدانه

شن درشت  الیهیکهمچنین، در کف مخزن و زیر الیه ماسه، 

 ریخته شد. برای زهکشی بهتر رسوب

 
 بندی رسوباتمنحنی دانه :(3)شکل 

آب مدل شامل یک مخزن فلزی بود که آب  تأمین سامانه

و سپس توسط یک پمپ  واردشدهخروجی از مدل به آن 

شد. برای ثابت ماندن رقوم دوباره به مدل انتقال داده می

گیری دبی مازاد، یک سرریز سطح آب درون مخزن و اندازه

متر در سانتی 79متر و ارتفاع سانتی 99مستطیلی به عرض 

بیه گردید تا آب مازاد ورودی به مدل، قسمت ورودی مدل تع

آب برگشت داده  تأمیناز طریق آن سرریز شده و به مخزن 

 شود.

 هاآزمایش

پارامترهای قطر لوله  تأثیربررسی  منظوربهدر این پژوهش 

 مؤثررسوب و هد مکش، زاویه دهانه مکش نسبت به سطح 

آزمایش  21 ،سامانه مکش آبیخروجی از  غلظت رسوببر 

( طرح و انجام شد. 99فاکتوریل کامل ) سهدر قالب طرح 

سامانه مکش قطر مختلف لوله مکش  سهها برای آزمایش

 3Dمتر و سانتی 5/7برابر  2Dمتر، سانتی 2/2برابر  1D آبی
زاویه دهانه مکش نسبت به سطح سه متر؛ سانتی 7/7برابر 

 99برابر  3αدرجه و  69برابر  2αدرجه،  39برابر  1αافق 

 65برابر  2hمتر، سانتی 09برابر  1h مؤثرهد  سهدرجه؛ 

کامالً تصادفی  صورتبه مترسانتی 59برابر  3hمتر و سانتی

 است. شدهارائه (7) انجام گردید. ترکیب پارامترها در جدول

ابتدا سطح منظور انجام هر آزمایش سازی مدل بهبرای آماده

شد. زاویه دهانه مکش مطابق با شرایط هر تراز میرسوب 

گردید و سپس دهانه مکش مماس به آزمایش تنظیم می

شد و تا انتهای آزمایش در مکان اولیه سطح رسوب ثابت می

ماند. همچنین برای تنظیم هد مؤثر، مکان خود باقی می

خروجی سامانه مکش آبی نسبت به سطح آب درون مخزن 

((. عالوه 4گردید )شکل )ن آزمایش ثابت میتنظیم و تا پایا

منظور بررسی تغییرات غلظت رسوب خروجی بر این، به
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( و به مدت t∆ثانیه ) 79های زمانی نسبت به زمان، در بازه

 برداری شد.( از خروجی سامانه مکش آبی نمونهtثانیه ) 49

 هایشآزماترکیب  :(1جدول )

شماره 

 آزمایش

نام 

 آزمایش

قطر لوله 

 کشم
 D 

-)سانتی

 متر(

زاویه  

دهانه 

مکش 

α 
 )درجه(

 هد مؤثر

 h 
-)سانتی

 متر(

7 1h1α1D 2/2  39 09 
2 2h1α1D 2/2  39 65 
9 3h1α1D 2/2  39 59 
4 1h2α1D 2/2  69 09 
5 2h2α1D 2/2  69 65 
6 3h2α1D 2/2  69 59 
1 1h3α1D 2/2  99 09 
0 2h3α1D 2/2  99 65 
3 3h3α1D 2/2  99 59 
79 1h1α2D 5/7  39 09 
77 2h1α2D 5/7  39 65 
72 3h1α2D 5/7  39 59 
79 1h2α2D 5/7  69 09 
74 2h2α2D 5/7  69 65 
75 3h2α2D 5/7  69 59 
76 1h3α2D 5/7  99 09 
71 2h3α2D 5/7  99 65 
70 3h3α2D 5/7  99 59 
73 1h1α3D 7/7  39 09 
29 2h1α3D 7/7  39 65 
27 3h1α3D 7/7  39 59 
22 1h2α3D 7/7  69 09 
29 2h2α3D 7/7  69 65 
24 3h2α3D 7/7  69 59 
25 1h3α3D 7/7  99 09 
26 2h3α3D 7/7  99 65 
21 3h3α3D 7/7  99 59  

 

های موجود در هر نمونه توسط کاغذ صافی رسوب یتدرنها

ها توسط از آب جدا و پس از خشک شدن، جرم خالص آن

گرم و حجم آب نیز توسط  997/9با دقت  ترازوی دیجیتال

 گیری شد.لیتر اندازه 97/9استوانه مدرج با دقت 

                                                                                                                                                 
7. Root of Mean Square error 

2. Mean of Bios Error 

 
 مدل مخزن و سامانه مکش آبی :(4) شکل

 های آماری ارزیابی رابطه بدون بعدشاخص

غلظت رسوب جریان  معادله برآوردبررسی دقت  منظوربه

 هایباید از شاخص موردبررسیبر مبنای متغیرهای  خروجی

های خطا سنجی فراوانی خطا سنجی استفاده نمود. شاخص

ا هاز این شاخص یکیچهگیرند. قرار می مورداستفادهامروزه 

برتری ندارد. معادالت به کار مطلق بر دیگری  طوربه

های آماری خطا در مورد هر یک از شاخص شدهگرفته

 :استسنجی در این پژوهش به شرح زیر 

 :7(RMSEبعات خطا )ریشه میانگین مر -7

(5) 
n 2

i i
i=1

(P - O )

RMSE =
n



 

. iPاست،  ذکرشدهکه در این معادله و معادالتی که در ادامه 

 رسوب . مقادیر غلظتiOبرآورد شده،  رسوب مقادیر غلظت

تعداد  nی غلظت و . اندیس شماره دادهiگیری شده، اندازه

هر چه مقدار برآورد شده( است. )گیری شده های اندازهداده

تر باشد، مدل از دقت به صفر نزدیک RMSEشاخص 

 بیشتری برخوردار خواهد بود.

 :2(MBEمیانگین انحراف خطا ) -2

(6) 
n

i i
i=1

1
MBE = (O - P )

n
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تواند هر عددی را به خود اختصاص میانگین انحراف خطا می

دهد. مقدار صفر نشانگر تطبیق کامل مقادیر برآوردی و 

دهنده میزان انحراف باشد. این شاخص نشانگیری میاندازه

 .استو یا کم برآورد نمودن  برآورد یشببه سمت  معادله

 :7(MAREخطای نسبی ) قدر مطلقمیانگین  -9

(1) 
n

i i

i=1
i

O - P1
MARE = | |

n O
 

از دقت  معادلهتر باشد، هرچه مقدار شاخص به صفر نزدیک

 بیشتری برخوردار خواهد بود.

 :2(2Rتعیین )ضریب  -4

(0) 

n

i i i i2 i=1

n n2 2
i i i i

i=1 i=1

(O - O )(P - P )

R =

(O - O ) (P - P )



 

 
 
 
 
 

 

که در آن 
i

O گیری شده و میانگین مقادیر رسوب اندازه
i

P 

مقدار بهینه این  میانگین مقادیر رسوب برآورد شده است.

، به عبارتی هرچه مقدار این شاخص استشاخص آماری یک 

از صحت بیشتری  معادلهتر باشد نزدیک به عدد یک

دهد که رابطه بدست آمده برخوردار خواهد بود و نشان می

ر تهر چه این شاخص به صفر نزدیک برعکستر است. صحیح

 از صحت شدهاستخراجدهنده این است که رابطه باشد، نشان

 باشد.کمتری برخوردار می

 نتایج و بحث 

رقراری جریان خروجی و ببالفاصله پس از باز شدن شیر 

مقابل دهانه مکش به دلیل  هایمشاهده شد که رسوب

                                                                                                                                                 
1. Mean of Absolute Relative Error 

ه ساماندر اثر جریان آب به درون  یجادشدهانیروی فرساینده 

شی ابتدایی نا هایمکیده شدند. این نیرو در لحظه مکش آبی

 ترینکه کوتاه استای بین ذرات رسوب از حرکت آب حفره

کند. پس از مدتی، بی طی میذرات رسو الیالبهمسیر را از 

سطح بستر رسوبی که در ابتدا مماس بر دهانه مکش بود، 

بر سطح  شدهاعمالرشی بیشتر تنش ب پسینازاپایین رفته و 

میان بستر  یجادشدهادر اثر جریان آب، در فاصله  رسوب

-ها میرسوبی و دهانه مکش، موجب فرسایش و تخلیه آن

-جریان ،در طول و عمق آب شستگیگردد. با توسعه حفره 

جای  یجتدربهها گیرند. این جریانهای گردابی شکل می

های مستقیم را گرفته و موجب اعمال تنش برشی و جریان

-به داخل دهانه مکش می فرسایش و حمل رسوب یتدرنها

ها ها که در طول زمان تعداد و قدرت آنشدند. این گردابه

 تگیآب شسشد. با توسعه بیشتر حفره می یادوزکممتناوباً 

تنش برشی  یجهدرنتو  سرعت جریان عبوری از روی رسوب

تنش برشی  درنهایتیابد. ها نیز کاهش میبه آن شدهاعمال

تر مها کاز تنش برشی آستانه حرکت آن به رسوب شدهاعمال

سامانه توسط جریان آب به درون  شده و فرسایش رسوب

-به تعادل می آب شستگیفره و ح شدهمتوقف مکش آبی

 رسد.

 زمان با گذشت ولی بوده عمودی هاگردابه این محور ابتدا در

و سبب برداشت رسوب از دیواره حفره  شده مایل هاآن محور

گردید. برداشت رسوب از دیواره حفره موجب برهم می

به  و ریزش مقداری از ذرات رسوبی خوردن تعادل دیواره

همچنین، باگذشت زمان و (. (5)شد )شکل کف حفره می

 ایهن دهانه مکش و بستر رسوبی، رسوبافزایش فاصله میا

(. (6) شدند )شکلتر میجمع شده در کف حفره درشت دانه

دهد که افزایش فاصله میان دهانه مکش این فرایند نشان می

ها برای معلق و بستر رسوبی، موجب کاهش قدرت گردابه

 بنابراین؛ شودمی نتقال رسوبی و نیروی مکش برای اساز

 یابد.خروجی کاهش می غلظت رسوب

 

2. Correlation Coefficient 
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 42 و یه؛ثان 32ه،  یه؛ثان 22د،  یه؛ثان 11ج،  یه؛ثان 1ب،  یش؛: الف، آغاز آزماهایمکش رسوب سامانه مکش آبی در زمان :(1شکل )

 .یهثان

 
بجا مانده در کف حفره آب  هایدانهدرشت (6)شکل 

 شستگی

یق از تزر سامانه مکش آبیبررسی جریان ورودی به  منظوربه

محلول پرمنگنات پتاسیم در اطراف دهانه مکش استفاده 

شود، جریان مشاهده می 1که در شکل  طورهمانشد. 

به سمت محور مرکزی دهانه  آبیسامانه مکش ورودی به 

 a-1های . جریان مرئی شده در شکلاست درحرکتمکش 

سامانه با پراکندگی کمتری وارد  c-1نسبت به شکل  b-1و 

های بنابراین، سرعت جریان در محدوده؛ شدمی مکش آبی

بیشتر از قسمت تحتانی  b-1و  a-1های مرئی شده در شکل

نه ساماان تحتانی ورودی به . بعالوه، در جریاستدهانه مکش 

جریان شود. اینهای نامنظمی ایجاد میگردابه مکش آبی

 دسته ( در7301) ناس یبندطبقهاساس  بر گردابی های

توزیع سرعت و  .گیرندمی قرار گردابی مستغرق هایجریان

های گردابی مستغرق به این نحو است که در فشار در جریان

و با  استمرکز گردابه سرعت مماسی بیشینه و فشار کمینه 

دور شدن از مرکز گردابه سرعت مماسی کاهش و فشار 

 (.2999)تاکاهید،  یابدافزایش می

   
های ، گردابهc جریان میانی دهانه مکش و سطح رسوب؛ ،b جریان مماس بر دهانه مکش؛، a جریان اطراف دهانه مکش؛ :(7شکل )

 جلوی دهانه مکش.

 ج ب الف

 ه د

 و

 ب الف ج
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در جریان  رسوببر غلظت  مؤثرهد  تأثیربررسی 

 خروجی

 سرعت جریان مؤثربا توجه به معادله برنولی با افزایش هد 

 طرفی افزایش سرعتشود. از ورودی به لوله مکش بیشتر می

و  به سطح رسوب واردشدهتنش برشی  منجر به افزایش

نجر م مؤثرگردد. بعالوه، افزایش هد ها میفرسایش بیشتر آن

 یشده و ذرات رسوب سامانه مکش آبی تأثیربه افزایش شعاع 

کند، را از فواصل دورتری به سمت دهانه مکش منتقل می

ر خروجی بیشت غلظت رسوبو  برداشت رسوببدین ترتیب 

های منحنی (0)شود.در شکل می
1

h ،
2

h و
3

h  به ترتیب

باشند. در این متر میسانتی 59و  65، 09 مؤثرمربوط به هد 

tشکل محور افقی زمان بدون بعد tو  دهدرا نشان می

SRمحور عمودی نیز wC L αDρ  که شاخصی از غلظت

که در این شکل مشاهده  طورهماندهد. است را نشان می

شود، به ازای قطر، زاویه و دهانه مکش ثابت، افزایش هد می

جر من های آغازین عملیات ساکشن رسوبفقط در ثانیه مؤثر

شود. پس از مدتی اختالف غلظت به افزایش غلظت می

متفاوت کاهش  مؤثرجریان خروجی تحت هدهای رسوب 

شود. برای مثال در حالتی که یابد و به صفر نزدیک میمی

متر و زاویه دهانه مکش نسبت به سانتی 2/2قطر لوله مکش 

متر سانتی 59و  65، 09به ترتیب  مؤثردرجه و هد  39افق 

ثانیه آغازین  79خروجی در جریان  رسوب باشد، غلظتمی

گرم بر لیتر  99/0و  65/0، 69/3عملیات ساکشن به ترتیب 

 یهامقایسه کمی نتایج حاصل از آزمایش درمجموعشود. می

 65به  59از  مؤثردهد، زمانی که هد نشان می شدهانجام

( و همچنین از مقدار مؤثردرصد افزایش هد  99متر )سانتی

( افزایش مؤثردرصد افزایش هد  69متر )سانتی 09به  59

جریان خروجی به ترتیب  رسوب یابد، موجب شده غلظتمی

 درصد بیشتر شود. 3/29و  40/3

 

نسبت  یخروج انیجر رسوب بر غلظت مؤثراثر هد  :(8)شکل 

 :wρدهانه مکش؛  هیزاو :αقطر لوله؛  :D؛ مؤثرهد  :ihبه زمان؛ 

 یبازه زمان :∆tبرداشت نمونه؛  یزمان تجمع :t؛ الیس تهیدانس

 .برداشت نمونه

ر د ی دهانه مکش بر غلظت رسوبزاویه تأثیربررسی 

 جریان خروجی

 یکدیگر به جریان خطوط دهانه مکش نزدیک به نقاط در

 گردد.شوند که موجب افزایش سرعت جریان مینزدیک می

 سطح به نسبت دهانه مکش زاویه افزایش با از طرف دیگر

 بنابراین،؛ گرددمی کمتر رسوب سطح تا آن فاصله افق،

شده که  بیشتر رسوب سطح روی از عبوری جریان سرعت

و  به سطح رسوب شدهاعمالتنش برشی موجب افزایش 

 شود.ها به داخل لوله مکش میحرکت آن

 ر محدوده شعاع، فقط دسامانه مکش آبیپس از شروع به کار 

گردد و با دور نیروی مکش اعمال می آن به رسوب تأثیر

 شود. درشدن از دهانه مکش، این نیرو کم و نهایتاً صفر می

درجه  39حالتی که زاویه دهانه مکش نسبت به سطح افق 

بستر رسوبی  بر مماس کامل طوربه آن مقطع است، سطح

لیات ساکشن فاصله ابتدایی عم هایلحظه گیرد. درقرار می

بنابراین، غلظت ؛ کش کم استو دهانه م میان سطح رسوب

ن و افزایش زما باگذشتدر جریان زیاد است که  رسوب

ش نیروی مک تأثیرمکش از و دهانه  فاصله میان سطح رسوب

 رسوب کم شده و موجب کاهش غلظت بر ذرات رسوبی

شود. کاهش زاویه دهانه مکش نسبت به جریان خروجی می

 ه مکش با سطح رسوبدهان ش فاصلهسطح افق موجب افزای

بنابراین، ؛ گرددمی و خطوط جریان عبوری از روی رسوب

کاهش زاویه دهانه مکش نسبت به سطح افق، موجب افت 

 شود.جریان خروجی می رسوب غلظت

، 1αهای منحنی (3)در شکل 
2

α و
3

α  به ترتیب مربوط

باشند. در این شکل محور درجه می 99و  69، 39به زوایای 

tافقی زمان بدون بعد tدهد و محور عمودی را نشان می

2نیز

SR wC L hDρ که شاخصی از غلظت است را نشان

شود، به که در شکل مذکور مشاهده می طورهماندهد. می

ثابت، افزایش زاویه دهانه مکش فقط  مؤثرطر و هد ازای ق

 های آغازین عملیات ساکشن منجر به افزایش غلظتدر ثانیه

بنابراین، با گذشت زمان از آغاز ؛ شودجریان می رسوب

در جریان خروجی  رسوبعملیات ساکشن اختالف غلظت 
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-یابد و نزدیک به صفر میتحت زوایای مختلف کاهش می

متر سانتی 2/2که قطر لوله مکش درحالتی شود. برای مثال

متر و زوایای دهانه مکش نسبت به سانتی 09 مؤثرو هد 

 رسوب باشند، غلظتدرجه می 99و  69، 39سطح افق 

ثانیه ابتدایی عملیات ساکشن به  79جریان خروجی در 

 درمجموعشود. گرم بر لیتر می 06/9و  95/5، 69/3ترتیب 

ها نشان گیری آزمایشاز اندازهمقایسه کمی نتایج حاصل 

 69به  99دهانه مکش از دهد، همراه با افزایش زاویه می

درصد افزایش زاویه دهانه مکش( و همچنین از  799درجه )

زاویه دهانه  شدرصد افزای 299درجه ) 39به  99مقدار 

جریان خروجی به ترتیب رسوب مکش( موجب شده غلظت 

 د.یابدرصد افزایش  1/299و  2/42

 
جریان خروجی  رسوب اثر زاویه دهانه مکش بر غلظت (:9)شکل 

؛ مؤثرهد  :h قطر لوله؛ :Dدهانه مکش؛  هیزاو :iα؛ نسبت به زمان

wρ: ؛ الیس تهیدانسt: برداشت نمونه؛  یزمان تجمعt∆: یبازه زمان 

 .برداشت نمونه

در  رسوبقطر لوله مکش بر غلظت  تأثیربررسی 

 جریان خروجی

توان را می سامانه مکش آبیدرون لوله  سرعت جریان افت

 محاسبه کرد که در آن 7سباخوی-با استفاده از معادله دارسی

( رابطه عکس Dبا قطر لوله مکش )سرعت جریان مقدار افت 

بنابراین، افزایش قطر لوله مکش موجب کاهش افت ؛ دارد

و افزایش سرعت جریان عبوری از  سامانه مکش آبیدرون 

 منجر زمانهمشود. از طرفی افزایش سرعت جریان میآن 

 و به رسوب واردشدهان و تنش برشی به افزایش دبی جری

سرعت  افزایش تأثیربنابراین، ؛ شودها میفرسایش بیشتر آن

 بیشتر از تخلیه آب بوده است. بر تخلیه رسوب

                                                                                                                                                 
7. Darcy–Weisbach 

های منحنی 79در شکل 
1

D،
2

D  و
3

D  به ترتیب مربوط

. در این شکل محور استمتر سانتی 7/7و  5/7، 2/2به قطر 

tافقی زمان بدون بعد tدهد و محور عمودی را نشان می

SRنیز wC L αhρکه شاخصی از غلظت است را نشان می-

کنید، به ازای که در شکل مذکور مشاهده می طورهماندهد. 

و زاویه دهانه مکش ثابت، افزایش قطر فقط در  مؤثرهد 

ساکشن منجر به افزایش غلظت های ابتدایی عملیات ثانیه

شود. با گذشت زمان از آغاز عملیات در جریان می رسوب

جریان خروجی تحت بارهای  رسوب اختالف غلظت مکش

ی شود. برایابد و نزدیک به صفر میآبی متفاوت کاهش می

متر و زاویه دهانه سانتی 09 مؤثرمثال در حالتی که هد 

 موردبررسیدرجه و قطرهای  39مکش نسبت به سطح افق 

جریان  رسوب متر باشند، غلظتسانتی 7/7و  5/7، 2/2

، 69/3به ترتیب  کشمثانیه آغازین عملیات  79خروجی در 

مقایسه کمی  درمجموعشود. گرم بر لیتر می 20/1و  72/3

دهد، ها نشان میگیری آزمایشنتایج حاصل از اندازه

 4/96متر )سانتی 5/7به  7/7قطر لوله مکش از  کهیهنگام

 799متر )سانتی 2/2به  7/7درصد افزایش قطر( و از مقدار 

یان جر رسوب متوسط ظتیابد، غل( افزایش میدرصد افزایش

 شود.درصد بیشتر می 663و  695به ترتیب  خروجی

 
جریان خروجی  رسوب اثر قطر لوله مکش بر غلظت :(12)شکل 

هد  :h دهانه مکش؛ هیزاو :αقطر لوله؛  :iDنسبت به زمان؛ 

 :∆tبرداشت نمونه؛  یزمان تجمع :t؛ الیس تهیدانس :wρ؛ مؤثر

 .برداشت نمونه یبازه زمان

جریان  رسوب رابطه بدون بعد برای تعیین غلظت

 خروجی

جریان خروجی  رسوب بررسی ارتباط میان غلظت منظوربه

اویه ، زمؤثرمانند هد  مسئلهدر  یرگذارتأثو دیگر پارامترهای 
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دهانه مکش نسبت به سطح افق و قطر لوله مکش معادله 

 افقی است. در این شکل محور شدهارائه (77)و شکل  (3)

2عدد بدون بعد

50hDα D قطر لوله مؤثرکه شاخصی از هد ،

دهد و محور عمودی باشد را نشان میو زاویه دهانه مکش می

SRبدون بعد غلظت رسوب wC ρدهد.را نشان می

  

 
(، قطر لوله h( با پارامترهای مؤثر: هد مؤثر )SRCرابطه بدون بعد غلظت رسوب خروجی ) :(11شکل )

 (α( و زاویه دهانه مکش )Dمکش )

(3) 
1.1902

SR

2

w 50

C hDα
= 0.0263

ρ D

 
 
 

 

 

 های آماریبر اساس شاخص 9ارزیابی دقت رابطه  :(2)جدول 

RMSE MBE MARE 2R 

4/959 7/10 99/2 00/9 

-نشان می (2)در جدول  شدهمحاسبههای آماری شاخص

دقت قابل قبولی برای شرایط آزمایشگاهی  (3)دهد، رابطه 

 دارد. حاضرپژوهش 

 گیرینتیجه

-برای رسوب مؤثرتخلیه رسوب، یک روش  سامانه مکش آبی

و  موردتوجهباشد که در دهه اخیر زدایی دریاچه سدها می

در حال حاضر تحقیقات روی است.  قرارگرفتهاستفاده 

عملکرد این سامانه بسیار محدود است. در این پژوهش 

 پارامتره س تأثیراز یک مدل فیزیکی، با استفاده آزمایشگاهی 

، زاویه دهانه مکش و قطر لوله مکش بر مؤثرهد  هندسی

این اساس از  بر خروجی بررسی شد. جریان غلظت رسوب

اویه دهانه مکش و سه قطر لوله مکش ، سه زمؤثرسه هد 

استفاده شد و غلظت جریان خروجی برای هر آزمایش 

 نتریبزرگنشان داد که ها آزمایشنتایج این  برداشت شد.

قطر لوله مکش، بیشترین حجم تخلیه رسوب را داشته است. 

 غلظتهمچنین، افزایش زاویه دهانه مکش منجر به افزایش 

شد. بعالوه، با افزایش  رد آنخروجی و بهبود عملک رسوب

 ونهنم عنوانبهبیشتر شد.  شدهبرداشتحجم رسوب  مؤثرهد 

متر سانتی 2/2به  7/7قطر لوله مکش از  افزایش صورت در

 برابر، با افزایش 6درصد افزایش( غلظت رسوب حدود  799)

 ،(افزایش درصد 299) 39°به  99° از مکش دهانه زاویه

به  59از  مؤثرو با افزایش هد  برابر 2 حدود غلظت رسوب

 2/9درصد افزایش( غلظت رسوب حدود  69متر )سانتی 09

پارامترهای  تأثیر شدهارائهمطابق با نتایج  شد. برابر

زیاد به کم برابر است بر غلظت جریان خروجی از  موردبررسی

 .مؤثربا قطر لوله مکش، زاویه دهانه مکش و هد 

ی خروج غلظت رسوببرای محاسبه  بعدیرابطه بی درنهایت

 قطف شدهارائهارائه گردید. رابطه  مؤثرجه به متغیرهای با تو

 دپیشنهااست.  تائیدبرای شرایط آزمایشگاهی حاضر مورد 

در مخازن و شرایط های این پژوهش شود که آزمایشمی
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Abstract 

Dam reservoirs sediment desilting is accomplish by various methods such as 

hydrosuction. Precise design of hydrosuction system resulting in both higher 

sediment removal efficiency and lower reservoir water wastes. Therefore, 

comprehensive experimental study of sediment desilting process has 

fundamental importance. The suction pipe diameter, the angle of suction pipe 

relative to the bed surface, and the effective head (head difference between 

reservoir water level and system outlet) are the main parameters which 

influence the hydrosuction efficiency. A reservoir physical model with 

hydrosuction system model were designed and constructed to investigate 

these factors effect on outflow density. A three level full factorial design (33) 

was utilized to design and analysis the experiments. Results show that the 

outflow got denser by increasing the amount of these parameters. The 

effective head increases from 50 cm to 80 cm caused the outflow density 

increased 20.9%. Moreover, the increase of the suction pipe diameter and its 

angle from low level to their high level, resulted in 669% and 203.7% density 

increase of the outflow, respectively 
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Desilting of reservoirs, Hydroduction system efficiency, Output flow 

concentration, Physical model, full factorial desig
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