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Abstract
Turbidity currents are one of the factors affecting
sedimentation in reservoirs which reduces the water capacity
of reservoirs and useful life of dams. Opening bottom gates is
a conventional method for venting these currents preserving
the useful volume of the reservoir. Choose suitable heights
for gates on a dam has variety of functions in management of
reservoirs and as well can have a major impact on the outflow
water quality. This study have tried to investigate the effect of
selective withdrawal on venting of turbid density current
through reservoir’s outlet. For this purpose four gates have
been established on a wall at the end of a flume at heights of
5, 15, 25 and 40 percent of ambient fluid depth. The Turbidity
current input with concentrations of 5, 15 and 30 g/L were
injected with a constant volume flow rate. The results showed
that when the gate was placed at 5 percent of the fluid depth,
the amount of output concentration was averagely 10 percent
higher than the concentration of input turbidity current.
Keeping the gates open for longer durations has increased the
venting efficiency to 40 percent in different depths.
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چکيده
جريانهای غليظ يکي از عوامل مؤثر بر رسوبگذاری در مخازن سدهاست
 گشــودن.که يکي از مشکالت مهم در مديريت منابع آب ميباشند
 روش متداول تخليه اين جريانها و حفظ حجم،دريچههای تحتاني سد
مفيد مخزن ميباشد انتخاب ارتفاع مناسب دريچه تخليه جريان بر روی
ديواره سد دارای کاربردهای مختلفي در مديريت مخازن سدها دارد که
 بنابراين در.ميتواند بر کيفيت آب خروجي از سدها تأثير عمده داشته باشد
اين تحقيق سعي شده به بررسي تأثير ارتفاع دريچه تخليه کننده بر غلظت
،۱  بدين منظور چهار دريچه در ارتفاعات.جريان غليظ خروجي پرداخته شود
 درصد نسبت به عمق سيال پيرامون بر روی يک ديواره در۸۷  و2۱ ،۵۱
3۷  و۵۱ ،۱  جريان غليظ ورودی با سه غلظت.انتهای فلوم کار گذاشته شد
 نتايج نشان ميدهد که در.گرم در ليتر با يک دبي ثابت تزريق گرديد
 درصد عمق سيال پيرامون قرار بگيرد۱ موقعيت که دريچه در ارتفاعي نظير
 درصد بيشتر از غلظت متوسط۵۷ مقدار غلظت خروجي بهطور متوسط
جريان پشت دريچه ميباشد و با افزايش مدت زمان باز نگه داشتن دريچه
 غلظت و در نتيجه راندمان،در اعماق مختلف به دليل خروج جريان بيشتر
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جريان غليظ و آناليز هيدروليکي مخزن سد دز توسعه دادند و در اين
راستا از مدل عددی نيز استفاده کردند .نتايج نشان دادند که با
افزايش ارتفاع فوقاني مخزن از  3۷۷به  3۱2متر ،دبي جريان گلآلود
عبوری از دريچههای خـــروجي به  ۰۱/2درصد افزايش مييابـــد.
) Ramezani and Ghomeshi (2011ميزان تأثير جريانهای
غليظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفيدرود در يک دوره  3۷ساله
را مورد ارزيابي قرار دادند .نتايج آنها نشان داد که در صورت خروج
جريانهای غليظ از سد ،بازده تلهاندازی شاخه قزل اوزن حدود 3۷
درصد و شاخه شاهرود حدود  2۷درصد نسبت به حالتي که تأثير اين
جريانها ناديده گرفته شود ،کاهش مييابد و در صورت خروج
جريانهای غليظ از سد ،متوسط کاهش حجم ساليانه مخزن در
شاخه قزل اوزن از  ۵/۷۰به  ۷/۰3درصد و در شاخه شاهرود از ۷/۱۱
به  ۷/۸3درصد کاهش مييابد .در خصوص بررسي پروفيلهای
غلظت برداشت شده از بدنه جريان غليظKeshkar et al. (2010) ،
به بررسي آزمايشگاهي تأثير تغييرات ارتفاع بازشدگي دريچه ورودی
جريان گلآلود بر روی پروفيلهای عمودی سرعت و غلظت جريان
گلآلود پرداختند .نتايج آنها نشان ميدهد که ارتفاع معادل سرعت
متوسط جريان در ارتفاعي برابر با  ۷/۱ضخامت متوسط جريان و
ارتفاع نظير غلظت متوسط جريان در ارتفاعي معادل  ۷/3۱تا ۷/۱
برابر ضخامت متوسط جريان اتفاق ميافتد.

 -0مقدمه
هنگامي جريان حاوی رسوب از طريق رودخانه در يک سيالب به
مخزن سد ميرسد به دليل پايين بودن سرعت جريان ،ذرات درشت
رسوبي به شکل يک دلتا در باالدست مخزن سد تهنشين ميگردند و
ذرات ريزتر به صورت معلق به سمت ديواره سد انتقال مييابند با
افزايش مقطع جريان و کاهش سرعت  ،حرکت اين جريان به
علت داشتن مقدار زياد رسوب و درنتيجه چگالي باالتر ،جريان
ورودی بهصورت اليهای خواهد شد و در نقطه با اعداد فرود
دنسيمتريک بين  ۷/۶تا  ۵به سمت کف مخزن غوطهور خواهد شد
) .(Yu et al., 2004بعد از غوطهور شدن اين جريان با نام جريان
غليظ در صورت تداوم سيالب ميتواند مسير طوالني را طي کرده و
خود را به ديواره سد برساند .شتاب ثقل مؤثر بر جريان که به عنوان
نيروی محرک در جريان غليظ مطرح ميباشد به صورت زير بيان
ميگردد :
()۵

) ( ρt  ρ a
ρa

g  g

که در اين رابطه g  ،شتاب ثقل کاهش يافتهρ a ،
پيرامون و  ρ tدانسيته سيال غليظ ميباشد .در نزديکي ديواره سد،

دانسيته سيال

جريان غليظ به شکل يک درياچه گلآلود (همانند شکل  )۵ذخيره
خواهد شد که در صورت عدم تخليه ،ذرات ريز رسوبي همراه جريان
ميتواند تهنشين شده و باگذشت زمان تحکيم پيدا کنند که اين امر
منجر به کاهش ظرفيت ذخيره آب ،آسيب به تجهيزات نيروگاههای
برقابي ،انسداد دريچههای عمقي و آبگيرها ميشود و ظرفيت برای
تنظيم جريان ،توليد انرژی و کنترل سيالب کاهشيافته و بازده
اقتصادی سدها بهشدت پايين ميآيد (.)Fan and Morris, 2009

انتخاب ارتفاع مناسب دريچه تخليه جريان بر روی ديواره سد دارای
کاربردهای مختلفي در مديريت مخازن سدها دارد که ميتواند بر
کيفيت آب خروجي از سدها تأثير عمده داشته باشد .جهت کنترل
رسوبگذاری جريان غليظ در برخي از مخازن با باز نمودن بهموقع
دريچه تخليه کننده ديواره سد ،ممکن است تا بيش از نيمي از بار کل
رسوبي در يک سيالب را نيز خارج نمود .که بازده ای بيشتر در اين
عمل وابسته به انتخاب درست ارتفاع دريچه و بازنمودن دريچه دارد.
).(Morris and Fan, 2009

در حال حاضر متوسط ساالنه کاهش حجم مفيد مخازن در جهان به
دليل رسوبگذاری ،بيشتر از توليد ساالنه مخازن ميباشد .در مخازن
باريک با شيب بستر زياد ،جريان غليظ معموالً عامل انتقال و
تهنشيني رسوبات است ).(Ohey, 2002

) Lee et al. (2013مطالعاتي آزمايشگاهي در زمينه تأثير ارتفاع
تخليه کننده بر مقدار غلظت جريان غليظ پرداخت و نتايج مدل خود
را با مدل عددی سه بعدی بر روی سد زنگون در تايلند مقايسه نمود.
همانطور که عنوان شد رسوبگذاری در مخازن سدها عالوه بر از بين
بردن عمر مفيد آنها باعث ايجاد خسارات جبران ناپذيری به سازههای
جانبي سدها مانند آبگيرها ،دريچههای تخليه تحتاني و تاسيسات
توليد انرژی خواهد شد.

کميسيون بينالمللي سدهای بزرگ اعالم کرده است که ساليانه  ۵تا
 2درصد از ظرفيت ذخيره مخازن سدهای دنيا در اثر رسوبگذاری از
دست ميرود ) .(ICOLD, 1999نرخ رسوبگذاری در مخازن ايران
نيز ساالنه حدود  ۷/۱تا  ۷/۰۱درصد ظرفيت اوليه تخمين زدهشده
است ) .(Water Research Institute, 2000در زمينه مطالعات
ميداني ) Heidarnejad et al. (2009يک استراتژی برای دبي

تحقيقات منابع آب ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،3پاييز 0360
)Volume 12, No. 3, Fall 2016 (IR-WRR

۵۱۵

شکل  -0شمای کلی از چگونگی پيشروی جريانهای غليظ در مخازن سدها

شکل  -8طرح شماتيک از فلوم مورد استفاده و تجهيزات آزمايشگاهی

جريان غليظ ضمن حرکت باعث ايجاد فرسايش در بستر شده و پس
از رسيدن به نزديکي بدنه سد با کاهش سرعت منجر به رسوبگذاری
در اين ناحيه ميشود .با توجه به اهميت پديده جريان غليظ در حرکت
رسوبات در مخازن سدها ،شناخت اين پديده و ارائه راهکارهايي به
منظور کنترل آن امری اجتناب ناپذير ميباشد .در طي  ۶۷سال گذشته
عمده مطالعات انجامشده به صورت تحليلي يا آزمايشگاهي بر روی
حداکثر ارتفاع باالآمدگي جريان غليظ پشت سد نسبت به دريچه
تخليه کننده و يا قطر و مشخصات دريچه تخليه کننده جريان
غليظ صورت گرفته است ( Bohan and Grace (1973),

 -8مواد و روشها
تحقيق حاضر در يک فلوم آزمايشگاهي به طول  ۸متر و عرض
2۷سانتيمتر و ارتفاع  ۰۷سانتيمتر و شيب صفر در آزمايشگاه
مدلهای فيزيکي دانشکده مهندسي علوم آب دانشگاه چمران اهواز
انجام گرفت .آزمايشها بهصورت جريان غليظ نمکي با سه غلظت ،۱
 ۵۱و  3۷گرم در ليتر صورت پذيرفت .در تمامي آزمايشها سطح آب
 ۶۷سانتيمتر تنظيم گرديد .در ديواره انتهای فلوم  ۱دريچه خروجي
دايرهای شکل به قطر  2سانتيمتر در چهار ارتفاع  ۵۱ ، ۹ ،3و 2۸
سانتيمتری (به ترتيب  2۱ ، ۵۱ ،۱و  ۸۷درصد عمق آب) از کف
فلوم تعبيه شد .جهت يکسان نمودن نيروی مکش از هر دريچه
لولهای به طول  2متر به هر دريچه خروجي نصب گرديد و محل
ارتفاع خروجي جريان غليظ از اين لولهها در يک ارتفاع ثابت قرار
داده شد .مقدار دبي خروجي جريان غليظ در اين حالت از هر دريچه

Lawrence and Imberger (1979), Hino and Onishi
) )(1980), Spigel and Farrant (1984), Wood (2001از

اينرو در اين مقاله به بررسي تأثير ارتفاعهای مختلف خروجي يک
تخليه کننده بر روی غلظت جريان غليظ خروجي پرداخته شده است.
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(شکل -3ه) .سرانجام شرايط تعادلي جريان بسته به ارتفاع دريچه
تخليه کننده به وجود خواهد آمد و ارتفاع جريان غليظ به يک ارتفاع
ثابت ميرسد (شکل -3و) .پارامترهای مورد استفاده در تحقيق حاضر
در شکل  ۸نشان داده شدهاند.

برابر با  ۷/۵۱مترمکعب بر ساعت اندازهگيری شد و دبي ورودی
جريان غليظ نيز همين مقدار با استفاده از يک دبي سنج
الکترومغناطيسي با دقت   ۷/۷۷۱ليتر بر ثانيه تنظيم گرديد .شکل 2
نمای شماتيک از فلوم و تجهيزات آزمايشگاهي را نشان ميدهد.
بهمنظور ايجاد جريان غليظ نمکي ،از پودری نمکي با چگالي
 ۵۰۱۱/3۸گرم در ليتر استفاده گرديد .سرعت سيال پيرامون با توجه
به دريچه انتهای صفر در نظر گرفته شده است .مقدار عدد فرود
دنسيمتريک در محدوده  ۷/۷۹تا  ۷/۵۵بوده است .نمونهبرداری از
پروفيل غلظت از بدنه جريان غليظ به وسيله يک سيفون با لولههای
به قطر  ۸و به فاصله  ۵۱ميليمتر در جهت قائم در فاصله  3۷سانتي
در باالدست ديواره انتهايي فلوم مطابق شکل  2انجام ميگرديد که
برای هر آزمايش در مدت زمان  2۷دقيقه  ۵2نمونه (به ترتيب در
زمانهای  2۷ ،۵۰ ،۵۱ ،۵3 ،۵۵ ،۹ ،۰ ،۱ ،۸ ،3 ،2 ،۵دقيقه از رسيدن
جريان غليظ به پشت دريچه) برداشت ميگرديد .به منظور حصول
اطمينان از عدم تأثير دما در نتايج ،دمای سيال غليظ کنترل شده
بهطوری که حداکثر اختالف دمای آن با سيال پيرامون حداکثر ۷/۱
درجه سانتيگراد بوده است .نحوه انجام آزمايشها بدين شکل بود
که ابتدا شير تخليه دريچهای مورد نظر باز شده و ساير دريچه بسته
ميگرديد سپس مقدار غلظت جريان غليظ خروجي تخليه کننده و
سيفون پيش از دريچه بهطور همزمان برداشت ميگرديد .در شکل 3
تغييرات زماني حرکت جريان غليظ در برخورد با دريچه تخليه کننده
نشان داده شده است .زماني که هد جريان غليظ به ديواره سد
ميرسيد (شکل -3ب) انرژی جنبشي آن به انرژی پتانسيل تبديل
شده و ارتفاع آن تحت تأثير نيروی مکش از دريچه و نيروی پتاسيل
افزايش ميابد (شکل -3ج) .بسته بهسرعت جريان غليظ ورودی
بخشي از جريان بهصورت يک موج به سمت باالدست (ورودی
جريان غليظ) باز ميگردد (شکل -3د) .با گذشت زمان پيشاني
جريان غليظ متراکم ميگردد و از آنجا که همه جريان غليظ
نميتواند از دريچه تخليه گـــردد غلظت آن افزايش مييــابد

پارامترهای فوق عبارتاند از  Hعمق سيال پيرامون q L ،و  q0به
ترتيب دبي جريان غليظ ورودی و خروجي Z ،ارتفاع دريچه تخليه
کننده جريان غليظ hL ،و  C Lضخامت و غلظت متوسطگيری
شده جريان غليظ قبل از دريچه تخليه کننده است که جهت محاسبه
آن از روابط زير استفاده گرديد)Lee et al., 2013( :
δ

2czdz
()2




0

δ


 cdz


cdz

hL

0
δ

()3
hL
که در روابط فوق  cمقدار غلظت جريان غليظ در ارتفاع  zاز بدنه
جريان غليظ و پارامتر  δارتفاعي است که غلظت جريان غليظ در
آن نقطه تقريباً برابر صفر ميشود.
0

CL

 -3نتايج و بحث
 -0-3بررسی غلظت ورودی و خروجی جريان غليظ

با توجه به مطالبي که بيان گرديد هدف اين مقاله بررسي تأثير ارتفاع
دريچه تخليه کننده بر غلظت جريان غليظ خروجي ميباشد تا بتوان
ارتفاعي بهينه و مناسب جهت مديريت تخليه اين نوع جريان در
مخازن سدها پيشنهاد نمود.
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شکل -3تغييرات زمانی نحوه برخورد جريان غليظ به ديواره و تخليه آن از دريچه

شکل  -1پارامترهای جريان غليظ در برخورد با دريچه
تخليهکننده

در شکل  ۱تخليه جريان غليظ ايجاد شده پشت دريچه در موقعيت ۹
سانتيمتری از کف نشان داده شده است .در شکل  ۶ميانگين کاهش
غلظت جريان غليظ خروجي به ورودی دريچه نسبت بهموقعيت
دريچه نشان داده شده است .با توجه به پروفيل جريان غليظ هر چه
دريچه تخليه کننده در کف قرار بگيرد مقدار متوسط غلظت جريان
خروجي نيز بيشتر خواهد گرديد ولي اين مسئله درصورت عدم
مديريت صحيح در باز نمودن دريچه سبب ته نشين شدن ذرات
رسوبي و مسدود شدن دريچه ميگردد .در شکل  ۶همان طور که
مشاهده ميشود با افزايش ارتفاع دريچه از کف مقدار جريان غليظ
برای هر مقدار غلظت ورودی کاهش مييابد .بطور تقريبي ميتوان
بيان داشت در موقعيتي که دريچه در  Z o / H  0/1قرار گرفته
باشد مقدار متوسط جريان غليظ ورودی با غلظت خروجي يکسان
خواهد گرديد که ميتواند به عنوان ارتفاعي بهينه جهت تخليه جريان
غليظ بيان شود.

شکل -0درصد کاهش نسبی غلظت جريان غليظ خروجی
نسبت بهموقعيتهای دريچه تخليه کننده

شکل  ۰تغييرات زماني مقدار متوسط غلظت ورودی و خروجي جريان
غليظ در ارتفاعهای مختلف دريچه را نشان ميدهد .دليل داشتن
شيب مثبت در نمودار غلظت ورودی ميتوان بيان داشت که بر
اساس ارتفاعي که تخليه کننده داشته است مقدار غلظتي در انتهای
فلوم تخليه نميشود و با گذشت زمان غلظت آن بيشتر ميگردد .با
افزايش زمان در موقعيتهای که ارتفاع دريچه تخليه نسبت به عمق
آب بيشتر از  ۱درصد باشد برای همه مقادير غلظت ورودی مطابق
شکل  ۰مقدار غلظت جريان در پشت دريچه نيز افزايش يافته است
همانطور که مشاهده ميشود در همه نتايج برای موقعيت ارتفاعي 3
سانتيمتری دريچه (يا نسبت  ) z/H=۷/۷۱مقدار غلظت خروجي
بهطور متوسط  ۵۷درصد بيشتر از غلظت جريان غليظ پشت دريچه
ميباشد .که دليل اين امر هم باال بودن غلظت در اليههای پاياني
جريان غليظ ميباشد .زماني که دريچه که در ارتفاع  ۹سانتيمتری و
يا باالتر از آن قرار داده شده تخليه جريان غليظ را انجام دهد مقدار
غلظت خروجي کمتر از غلظت ورودی خواهد شد.
 -8-3راندمان تخليه جريان غليظ

استمرار و حرکت جريان غليظ جاری تا جايي ادامه پيدا ميکند که از
باالدست خود تغذيه شود و با از بين رفتن سيالب متوقف ميشود و
بخشي از آن در طول مسير مخزن باقيمانده و تهنشين ميگردد.
بهعنوان يک تقريب حداکثر مقدار جريان غليظي که ميتواند تخليه
گردد از مقدار حجم جريان غليظي که باقيمانده کمتر خواهد بود.

شکل -0نمونهای از جريان غليظ ايجاد شده پشت دريچه در
ارتفاع  6سانتیمتری
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شکل  -2تغييرات زمانی غلظت ورودی و خروجی جريان غليظ در ارتفاعهای مختلف دريچه

) Morris and Fan (2009رابطه زير را بهعنوان بازدهای تخليه
يک دريچه سد معرفي نمودند.
 Qoi

()۸

Qui

مقادير مختلف ضريب  kدر مقابل موقعيتهای دريچه در شکل ۱
ارائه شده است.
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C
i 0
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که در اين رابطه  C oiغلظت جريان غليظ خروجي در زمان ،i
 Qoiدبي جريان غليظ خروجي در زمان  C ui ،iغلظت جريان
غليظ قبل از دريچه در زمان  iو  Quiدبي جريان غليظ ورودی در
زمان  iو  Tکل مدت زمان سيالب ميباشد .راندمان تخليه جريان
غليظ در شرايط مختلف ارتفاعي دريچههای تخليه کننده در جدول ۵
نشان داده شده است همانطور که مشاهده ميشود با کاهش ارتفاع
دريچهها ،راندمان تخليه جريان غليظ به مراتب بيشتر ميشود که اين
افزايش راندمان به دليل باال بودن غلظت جريان غليظ در اليههای
پاييني ميباشد.

شکل -8تغييرات ضريب  kدر معادله  1نسبت بهموقعيتهای
دريچه تخليه کننده

با توجه به شکل  ۱پارامتر رابطه ضريب  kدر معادله نسبت به عدد
بيبعد ارتفاع دريچه تخليه کننده نسبت به عمق جريان به صورت
زير بيان ميگردد

همچنين در هر سناريو ،با افزايش مدت زمان باز نگه داشتن دريچهها
به دليل خروج جريان بيشتر ،غلظت و درنتيجه راندمان تخليه در همه
موقعيتهای ارتفاعي دريچه  ۸۷درصد افزايش مييابد

Z0
)
H

()۶
رابطه فوق با ضريب همبستگي  ۷/۹۰و ميانگين مربعات خطای
 ۷/۷۶تخمين مناسبي از مقدار غلظت جريان غليظ خروجي از ديواره
سد ارائه ميدهد .با ترکيب روابط  ۶و  ۰رابطه پيشبيني غلظت
خروجي از ديواره بهصورت زير بازنويسي ميگردد.

 -3-3پيشبينی غلظت جريان غليظ خروجی

) Fan (2008رابطه زير را جهت پيشبيني غلظت جريان غليظ
خروجي معرفي نمود:

1

1

()۱

K  0.26(1 

 (S  1) ghC 5  5
C e  KC L 

qL 2



()۰

که در اين رابطه  hCاختالف بين ضخامت جريان غليظ با موقعيت
دريچه و  Sچگالي ويژه ميباشد( .شکل  Fan (2008) )۸مقدار
ضريب  Kرا در يک مطالعه آزمايشگاهي با جريان غليظ نمکي برای
حالتي که دريچه در کف ديواره قرار گرفته شده باشد در محدوده
 ۷/2۵3تا  ۷/2۱۹تخمين زد.

 (S  1) ghC 5  5
Z0
C e  0.26(1 
)C L 

H
qL 2



 -1-3تأثير ارتفاع دريچه بر ضخامت جريان غليظ

بهمنظور مطالعه تأثير ارتفاع دريچه بر ضخامت جريان غليظ در شکل
 ۹ارتفاع جريان غليظ محاسبه شده در مقابل غلظت جريان غليظ در
وضعيتهای مختلف دريچه تخليه نشان داده شده است .همانگونه
که مشاهده ميشود با افزايش غلظت جريان غليظ ورودی ارتفاع
جريان غليظ کاهش يافته است .که اين امر به اين دليل است که
اختالف چگالي بين جريان غليظ و سيال آب پيرامون آن با افزايش
غلظت جريان ورودی افزايش ميابد که بيانگر افزايش مقدار نيروی

) Lee et al. (2013اين مقدار ضريب  kرا در بررسي عددی بر روی
سد تسينگون در دو حالت نسبت ارتفاع دريچه به عمق آب  ۷/3و
 ۷/۸به ترتيب  ۷/2۵و  ۷/۵۹۸پيشبيني نمود .در تحقيق حاضر جهت
ارائه رابطهای مناسب جهت پيشبيني غلظت جريان غليظ خروجي
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.)2000

ثقل مؤثر و سبب متراکم شدن جريان غليظ ميگردد ( Yu et al.

جدول  -0راندمان تخليه جريان غليظ در شرايط مختلف ارتفاعی دريچههای تخليه کننده نسبت به زمان

راندمان تخليه جريان غليظ ( )V e
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مهم در طراحي مديريت مخازن سدها ميباشد .همانگونه که نتايج
آزمايشگاهي اين تحقيق نشان ميدهد در موقعيتي که دريچه تخليه
کننده در ارتفاعي نظير  ۵۷درصد عمق آب قرار گرفته باشد مقدار
متوسط غلظت جريان غليظ ورودی با غلظت خروجي يکسان خواهد
گرديد .برای موقعيتهای باالتر دريچه اين مقدار غلظت کاهش و
موقعيتهای پايينتر مقدار غلظت خروجي افزايش ميابد .همچنين در
هر موقعيت قرارگيری دريچه تخليه کننده ،با افزايش مدت زمان باز
نگه داشتن دريچهها به دليل خروج غلظت بيشتر ،راندمان تخليه در
همه ارتفاعات موقعيت دريچه  ۸۷درصد افزايش مييابد.

همچنين در شکل  ۹مشاهده ميشود با کاهش ارتفاع تخليه کننده
جريان غليظ شيب منحني ارتفاع جريان غليظ نسبت به غلظت
جريان غليظ پشت دريچه افزايش يافته است.
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