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Abstract
Building non-core rock-fill dams is amongst the most effective
methods of controlling floods. In flood events the input-flow
of such dams typically contains a considerable amount of
sediments. This underscores the need to study the flow
behavior and sediment concentrations so that one could
identify the amount of passing and depositing sediments and
decide on the management practices all of which have been
taken into account in the present research. First, on the basis of
numerical solution of Saint-Venant equations, the flow
characteristics (e.g. depth and velocity) were calculated using
finite volume method with a completely implicit method. Then
the concentration of the sediments at different points of the
reservoir was determined using discretization of the
convection diffusion equation. The results of the experiments
conducted on reservoirs of rock-fill dams in the hydraulic
laboratory of Bu Ali Sina University, Hamedan, were then
employed to assess the functioning and validation of the
mathematical model of flow simulator and sediment
concentration. Comparing measurement data of the sediment
concentration and the calculations conducted in eight sections
and three height layers of 5, 10 and 15 cm in the reservoir of
rock-fill dam, the mean value of the relative error of sediment
concentration was found to be 9.17 percent, indication a good
enough correspondence between the output of the
mathematical simulator and the value measured in the
experimental model.

احداث سدهای پاره سنگی فاقد هسته یکی از روشهای سازهای کنترل
 جریان ورودی به مخازن این سدها در مواقع سیالبی حاوی.سیالب است
 این موضوع اهمیت بررسی رفتار جریان.مقدار قابل توجهی از رسوبات است
 رسوبات تهنشین،و غلظت رسوبات را به منظور تعیین میزان رسوب عبوری
شده و مدیریت آن دوچندان مینماید که در این تحقیق مورد توجه واقع شده
 دراین راستا ابتدا براساس حل عددی معادالت سنت ونانت به روش.است
)حجم محدود و با رویکرد کامالً ضمنی مشخصات جریان (سرعت و عمق
 میزان، پخش-محاسبه و سپس با استفاده از گسستهسازی معادله انتقال
 به منظور بررسی.غلظت رسوبات در نقاط مختلف مخزن تعیین گردید
عملکرد و صحتسنجی مدل ریاضی شبیهساز جریان و غلظت رسوبات که
 از نتایج آزمایشهای انجام گرفته در، تهیه گردیدMATLAB در محیط
آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان استفاده
 بر مبنای مقایسه انجام شده بین دادههای غلظت رسوب اندازهگیری شده.شد
 سانتیمتر در15  و11 ،5 و محاسباتی در هشت مقطع و در سه الیه عمقی
9/11  مقدار میانگین خطاینسبی غلظت رسوب،داخل مخزن سد پارهسنگی
درصد میباشد که حاکی از تطابق مناسب خروجی مدل شبیهساز ریاضی با
.مقادیر اندازهگیری در مدل آزمایشگاهی است
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مربوط به رسوب نظیر عدد شیلدز وزن ،غوطهوری ،پارامتر حرکت ذره،
سرعت ذره با بکارگیری مدلهای تصادفی ،میزان حمل رسوب در
کانالهای باز تعیین گردید .صحتسنجی بر اساس دادههای
آزمایشگاهی دانشگاه آبردین حاکی از دقت باالی مدل نهایی
بود Gilja and Kuspilić (2015) .تحقیقاتی جهت تعیین میزان
رسوبات انباشته شده در مخزن سد  Dravaدر زاگرب با استفاده از مدل
شبیهسازی جریان و حمل رسوب و استفاده از روش تجربی توفالتی
انجام دادند Esmaeili et al. (2015) .در تحقیقی بعد از شبیهسازی
جریان در مخزن سد  Dashidariaبر اساس حل عددی به روش حجم
محدود معادله سه بعدی جریان (معادله ناویراستوکس) با استفاده از
روشهای تجربی  Van Rijn and Meyer-Peter-Müllerمیزان
حمل رسوبات را محاسبه کردند که نتایج آنها با مقادیر اندازهگیری
شــده در طــــول دوره بهرهبرداری دارای سازگاری منطقی بود.
) Faghihirad and Lin (2015مشخصات سه بعدی جریان را در
مخزن سد حمیدیه با استفاده از حل معادله هیدرودینامیک توسط روش
تفاضل محدود تعیین نموده و در ادامه بر اساس حل عددی معادله
پخش -جابجایی میزان حمل و غلظت رسوبات را محاسبه کردند و
نهایتاً خروجی مدل را با دادههای آزمایشگاهی مدل فیزیکی ساخته
شده این مخزن مقایسه کردند که نتایج حاکی از دقت باالی مدل
شبیهساز بود Liu and Beljadid (2017) .مدل عددی برای تعیین
مش خصات جریان ،حمل رسوب و تغییرات فرم بستر ارائه نمودند این
مدل عددی براساس حل تلفیقی معادالت هیدرودینامیک جریان،
معادله حمل رسوب و معادله پیوستگی رسوب و حل همزمان
ماتریسهای ترکیبی ارائه گردید .جهت حل معادالت از روش
دیفرانسیل مرکزی و طرح باالسویه استفاده گردید خطای مدل 6/15
درصد بود که با افزایش تعداد سلولها میزان خطا کاهش مییافت.

 -0مقدمه
یکی از روشهای سازهای که در سالهای متمادی برای مدیریت حوضه
و کنترل سیالب مورد توجه قرار گرفته است سدهای پارهسنگی است،
مزیت مهم این سازهها عالوه بر بخش هیدرولیکی در سازگاری
کـــامـــل آنها با طبیعت و محیطزیست است ( ;Heydari, 2007
 .)Nazemi, 2011; Sheybani and Bayat, 2004در این تحقیق
از نوعی سد پارهسنگی فاقد هسته بحث میشود که از دسته سدهای
پارهسنگی تأخیری میباشد و به منظور کنترل سیالب در شرایط گذر
جریانهای رسوبی استفاده میشود .کاربرد اصلی این سدها ،در کاهش
دبی پیک جریان و افزایش زمان عبور سیالب با ایجاد ذخیره موقت
میباشد (.)Qaderi et al., 2010; Shayannejad, 2000
با توجه به اینکه جریان ورودی به مخازن سدها مخصوصاً در مواقع
سیالبی حاوی مقدار قابل توجهی از رسوبات است ،لذا برآورد
مشخصات جریان و تعیین غلظت رسوبات در مقاطع مختلف در شرایط
جریان غیردائم با توجه به تأ ثیرگذاری مستقیم آن در طراحی و اجرای
این سدها و برآورد میزان حمل رسوب در مخازن سدها ،از مهمترین
وظایف محققان و مهندسین آب میباشد .در مواقع سیالبی که جریان
آب در رودخانه متالطم است و با زمان در حال تغییر است پدیده حمل
رسوب پیچیده بوده و پیشبینی مشخصات جریان و حمل رسوب با
استفاده از راهحلهای تحلیلی و تجربی انجام میگیرد که این موضوع
نتایج را با خطای باالیی همراه میسازد .در سالهای اخیر همزمان با
پیشرفت و توسعه رایانهها ،روشهای حل عددی مورد توجه قرارگرفته
است .در روش عددی معادالت دیفرانسیل پارهای (PDE) 1نوشته شده
و با اعمال شرایط اولیه و مرزی بصورت کامل حل میگردند .از جمله
روشهای عددی میتوان به روش تفاضلهای محدود ،2روش عناصر
محدود 6و روش احجام محدود 6اشاره نمود (.)Ghadimi, 2012

با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص میگردد که محققین کمتر به
بررسی جریانهای غیردائمی حاوی رسوب در مخازن سدهای
پارهسنگی پرداخته و بیشتر تحقیقات انجام شده در کانال ،رودخانه یا
مخازن سدهای نفوذناپذیر بوده است .لذا در این تحقیق جهت
شبیهسازی جریان و بررسی غلظت رسوبات در مخزن سد پارهسنگی
در شرایط جریان غیردائم از روش حجم محدود جهت حل عددی
معادالت حاکم بر جریان (معادالت سنت ونانت) و حمل رسوب (معادله
انتقال-پخش رسوب) در مخزن سد استفاده گردید .بدین منظور دو
مدل عددی و آزمایشگاهی تهیه شده و نتایج مدل عددی براساس
دادههای آزمایشگاهی صحتسنجی گردید.

) Samani and Heydari (2007در کنترل و مهار سیالب استفاده از
سدهای پارهسنگی متوالی را توصیه نموده است .بدین ترتیب که با در
نظر گرفتن سدهای پارهسنگی متوالی ،دبی اوج سیالب به مقدار زیادی
کاهش یافته و همچنین زمان رسیدن به آن نیز طوالنیتر میگردد.
) Castillo and Alvarez (2014برای شبیهسازی جریان از حل
عددی معادله سنت ونانت به روش حجم محدود استفاده نمودند و در
ادامــه از روابـــط تجــربـــی ) Meyer-Peter-Müller (1948و
) Van Rijn (1987جهت محاسبه میزان رسوبات در مقاطع مختلف
رودخانه  Petuaاستفاده نمودندKempe and Vowinckel (2014) .
برای شبیهسازی جریان از حل عدد معادالت ناویر استوکس به روش
حجم محدود استفاده کردند و در ادامه بعد از محاسبه پارامترهای

تحقیقات منابع آب ايران ،سال چهاردهم ،شماره  ،8تابستان 0264
)Volume 14, No. 2, Summer 2018 (IR-WRR

61

را محاسبه نمودند .در این تحقیق از روش بهینهسازی الگوریتم ژنتیک
در محاسبه ضرایب اختالط رسوب و سرعت سقوط استفاده شده است.
بر این مبنا مقادیر 𝑠𝑤 εx ،و  εzدر معادله ( )6به ترتیب  151 ،1/11و
 1/116در نظر گرفته شده است.

 -8مواد و روشها
 -0-8معادله حاكم بر جريان

بـرای محاسبه مشخصات جـــریــان در مخزن ســـد پــارهسنگی
در شرایط جــریــان غیر دائم معادلــه سنت ونانت در نظر گــرفته
شــده است .ایــن معادالت شامل یک دسته معادالت تفاضالت
جزیــی غیرخطی از نــوع هذلولوی بــه شکل زیــر میباشند
(:)Abrishami and Hosseini, 2015; Akan, 2006
الف) معادله پیوستگی:
)∂h ∂(uh
() 1
+
=0
∂x

 -2حل عددی معادالت حاكم بر جريان در مخزن سد
پارهسنگی
 -0-2حل عددی معادله سنت ونانت

به منظور حل معادالت شبیهساز جریان (معادله سنت ونانت) در مخزن
سد پارهسنگی با استفاده از روش حجم محدود ،میدان جریان (مخزن
سد پارهسنگی) در جهت جریان مطابق شکل  1شبکهبندی میگردد و
گسستهسازی معادالت برای کلیه گرههای داخلی با انتگرالگیری از
عبارات مشتق و با بهکارگیری روش باالسویه در جهت جریان و نهایتاً
تقسیم تمام ترمها به حجم کنترل سلولها انجام میگیرد .تمامی
مشتقات مکانی موجود در معادله مذکور در گام بعدی (در زمان )N+1
در نظر گرفته شده و این معادله بصورت کامالً ضمنی حل شده است
).(Versteeg and Malalasekera, 2007; Ghadimi, 2012

∂t

ب) معادله مومنتوم:

∂u
∂u
∂h
()2
+u +g
) = g(S0 − Sf
∂t
∂x
∂x
در روابط فوق  ،tمولفه سرعت جریان h ،عمق جریان x ،راستای طولی

جریان u ،مولفه زمانی S0 ،شیب بستر Sf ،شیب خط انرژی (گرادیان
هیدرولیکی) میباشد که از طریق فرمول مانینگ (رابطه  )6محاسبه
میشود:
2
Q
()6
S = n2
4⁄
3

A2 R

f

در این رابطه n ،ضریب مانینگ (قابل ذکر است مقدار ضریب مانینگ
براساس آزمایشات انجام شده و جنس فلوم حدود  1/116در نظر گرفته
شده است) R ،شعاع هیدرولیکی A ،سطح مقطع جریان و  Qدبی
جریان میباشد (.)Aldrighetti, 2007

بدین منظور دامنه محاسباتی به تعدادی حجم کنترل کوچک و مجزا
مطابق با شکل  2تقسیم میگردد.
به دلیل اینکه جهت جریان در تعیین مقادیر  uو  hروی سطوح حجم
کنترل مؤ ثر است و طرح تفاضل باالسویه یکی از روشهایی بوده که
مبتنی بر جهت جریان است ،لذا در این تحقیق از روش مذکور جهت
گسستهسازی مقادیر  uو  hروی سطوح حجم کنترل استفاده شده
است ( )Versteeg and Malasekera, 2007در روش باالسویه
گسستهسازی طبق الگوی زیر میباشد:

 -8-8مدل حمل رسوب

معادله حاکم بر توزیع غلظت رسوبات معلق در شکل دو بعدی با فرض
جریان جانبی برابر صفر در مخزن سد پارهسنگی به شکل زیر خواهد
بود که معادله پخش-جابجایی نیز خوانده میشود:
()6

)∂s ∂(u. s) ∂(−ws . s
+
+
∂t
∂x
∂z
∂
∂s
) = (εx
∂x
∂x
∂
∂s
) + (εz
∂z
∂z
مکانی ،ws ،سرعت سقوط ذرّه εx ،و  εzبه

()5

در رابطه ( S :)6غلظت
ترتیب ضریب اختالط رسوب در راستای قائم ( )zو افقی ( )xمیباشند.
در رابطه با سرعت سقوط و ضرایب اختالط ،محققین مختلفی از جمله
)،Cheng (1997) ،Van Rijn (1984) ،Rubey (1933
) Wu (2007و ) VanRijn (1987روابط تجربی مختلفی پیشنهاد
نمودهانـد و محققین مختلفی از جمله Bukata and Bobba
) Samani et al. (2010) ،Wang (2014) ،(2015و
) Chandler (2012با به کارگیری الگوریتم بهینهسازی این ضرایب

Q 𝑖,𝑗+1/2 ≥ 0
Q 𝑖,𝑗+1/2 < 0
Q 𝑖,𝑗+1/2 ≥ 0
Q 𝑖,𝑗+1/2 < 0

η=h or u then η
𝑗η𝑖,
𝑓𝑖
{ = ηEast
𝑓𝑖 η𝑖,𝑗+1
=
𝑓𝑖 η𝑖,𝑗−1
{ = ηwest
𝑓𝑖 𝑗η𝑖,
{
If

در رابطه ( η ،)5میتواند سرعت یا عمق باشد .فرم نهایی معادالت
پیوستگی و مومنتوم برای گرههای داخلی به شکل زیر خواهند بود:
الف) معادله پیوستگی:
()2

)hi,j (N+1) − hi,j (N
∆t
)ui,j (N+1) hi,j (N+1) − ui,j−1 (N+1) hi,j−1 (N+1
+
∆x
=0
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Rockfill dam

.

The longitudinal direction of the reservoir

Upper boundary
i=m+2

output boundary
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Computational domain

i=2

Lower boundary
j=k+2

b

j=k+1

i=m+1

i=1

j=1

j=2

Fig. 1- Gridding of flow domain

شکل  -0شبکهبندی دامنه جريان
,

, +1

i,j+1

i,j

East i−1/2,j

,

, −1

,

est

ui,j−1 ,

i−1/2,j

Fig. 2- View of the volume control considered in the computational domain

شکل  -8نمايی از حجم كنترل در نظر گرفته شده در دامنه محاسباتی

ب) معادله مومنتوم:

)(N+1

)(N

مرز ورودی خواهند بود و در مرز خروجی جریان ،گرادیان نرمال سرعت
در زمان ( )N+1برابر با صفر قرار داده میشود (.)Ghadimi, 2012
در تحقیق حاضر شبکهبندی جریان در مخزن با فاصله  21سانتیمتری
انجام گرفته و مقادیر سرعت در عمقهای  11 ،5و  15سانتیمتری
اندازهگیری شده است .نتیجه بسط معادالت در هر سطر از شبکهبندی،
سیستمی از معادالت جبری غیرخطی با توجه به تعداد گرهها خواهد
بود .بدین منظور برنامهای در محیط برنامه نویسی  MATLABتهیه
شد و دستگاه معادالت غیرخطی بر اساس روش تکراری ژاکوبین حل
گردید .خروجی این برنامه مقادیر  uو  hدر زمان ( )N+1میباشند.

ui,j

− ui,j
∆t
)(N+1
)(N+1
− u2i,j−1
1 u2i,j
( +
∆x
4
)ui,j+1 (N+1) − ui,j−1 (N+1
1
( )+ ui,j (N+1
))
2
2

()1

)hi,j (N+1) − hi,j−1 (N+1
)
(+ g
∆x
(N+1) 2

n

=0

4
) (
3

)

)(N+1

)

u2i,j

bhi,j

) )(b + 2hi,j (N+1

 -8-2حل عددی معادله رسوب

− g S0 −
(

پس از تعیین مقادیر  uو  ،hبایستی مقادیر غلظت رسوبات را در
گرههای مربوطه تعیین نمود .بدین منظور ابتدا دامنه محاسباتی به
تعدادی حجم کنترل کوچک و مجزا مطابق با مرحله قبل و شکل 6
تقسیم شده و گسستهسازی معادله رسوب در ناحیه حل (شکل  ،)1با
انتگرالگیری از عبارات مشتق و بکارگیری روش طرح مرکزی در
جهت جریان و نهایتاً تقسیم تمام ترمها به حجم کنترل سلولها انجام
میگیرد.

(

که در آن ،باالنویس ( )Nگام زمانی معلوم و ( )N+1گام زمانی مجهول
و ( )jو ( )iبترتیب مشخصکننده گام مکانی در راستای افق و قائم
میباشند .برای حل همزمان معادالت  2و  1در زمان ( )N+1با توجه
به غیرخطی بودن آنها ،نیازمند یک شرط اولیه (سرعت وعمق جریان
در زمان  )Nو دو شرط مرزی است که مقادیر اندازهگیری شده سرعت
و عمق نظیر در زمان ( )N+1در ورودی مخزن سد پارهسنگی بعنوان
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Fig. 3- The volume control considered to solve the sediment equation

شکل  -2حجم كنترل در نظر گرفته شده برای حل معادله رسوب

بود و در مرز خروجی جریان گرادیان نرمال غلظت در زمان ()N+1
بــرابــــر با صفـــر قـــرار داده میشـــود ( ;Van Rijn, 1987
 .)Ghadimi, 2012در سطح آب (شرط مرزی بـاال) ،سیالن
رسوبــات قائم مطابق با رابطه ( )11برابــر با صفر در نظر گرفته
میشود (:)Van Rijn, 1987; Wu et al., 2007
∂S
()11
W .S+ε
=0

در این بخش نیز ،تمامی مشتقات مکانی موجود در معادله مذکور در
گام بعدی (در زمان  )N+1در نظر گرفته شده و این معادله بهصورت
کامالً ضمنی حل شده است.
به دلیل عدم شناخت کافی اولیه از تغییرات غلظت رسوب در جهت
جریان و همچنین تأثیر جریان بر غلظت رسوبات ،در این بخش از طرح
تفاضل مرکزی جهت گسستهسازی مقادیر غلظت روی سطوح حجم
کنترل استفاده شده است .در این روش مقادیر غلظت رسوبات در روی
مرزهای حجم کنترل مطابق با شکل  6برابر با میانگین غلظت رسوبات
نقاط مجاور در نظر گرفته میشود:
()8

= , Ss

SN+SP
2

= , Sn

Sw +Sp
2

= , Sw

Sp +SE
2

∂z

شرط مرزی رسوب در تراز ( bضخامت الیه بار بستر) از بستر توسط
محققین مختلف از جمله ( )Wu et al., 2007به شکل زیر در نظر
گرفته شده است (شرط مرزی پایین) .قابل ذکر است میزان ضخامت
الیه بــار بستر (تراز  )bدر صورت عدم تشکیل فرم بستر حدود 1/11
تــا  1/16بــرابــر عمق جــریـــان در نظر گــرفته میشــود
( )Van Rijn, 1984; Lin and Falconer, 2010که در این تحقیق
حدود  1/12برابر عمق جریان در نظر گرفته شد.
ω σ
)( s c )(Z2 −B
()12
S = S + S [1 − e vt
]

= Se
Sp+Ss
2

فرم نهایی معادله رسوب (رابطه  )6برای گرههای داخلی پس از
انتگرالگیری ،جایگذاری و سادهسازی به شکل زیر خواهد بود:
N+1
a . si,j
= aw . si,j−1 + aE . si,j+1 + aN . si+1,j
() 9

∗b

به ترتیب مربوط به
در این رابطه ضرایب
گرههای مرکزی ،غربی ،شرقی ،شمالی ،جنوبی و براساس روابط زیر
محاسبه میگردند:
1

2ε

1

a = dt + 2.∆x (ui,j−1 ) − 2.∆x . ui,j−1 + ∆xx2 +

()11

ui,j

ε

ε

+ ∆xx2 , aE = ∆xx2 − 2.∆x
εz

+ ∆z2

−Ws
2.∆z

ui,j−1
2.∆x
εz

= , aw
Ws

2

b

که در معادله فوق  ،Sbغلظت رسوبات معلق در تراز بستر ،S2 ،غلظت
رسوبات در مرکز حجم کنترل الیه  2در باالی گره مورد بررسی،Sb∗ ،
غلظت تعادلی رسوبات معلق در تراز بستر ،ws ،سرعت سقوط ذره،𝑣𝑡 ،
ضریب ویسکوزیته گردابی ،𝜎𝑐 ،9عدد اشمیت آشفته ،Z2 ،11فاصله
مرکز حجم کنترل الیه  2در باالی گره مربوطه از بستر و  ،Bعرض
کانال میباشند .به علت متفاوت بودن روابط محققین مختلف ،پیچیده
بودن آنها و مشکل بودن اندازهگیری برخی از پارامترهای روابط ارائه
شده ،در این تحقیق رابطه ( )16به منظور محاسبه شرط مرزی رسوب
در بستر پیشنهاد شــده است که مبتنی بر رابطه ارائه شده توسط
) Wu et al. (2007میباشد:
) S𝐛 = S2 + k(S2 − S3
()16

+ as . si−1,j
 aN ،aE ،aw ،aو as

1

z

S

2εz

∆z2

= aN = 2.∆x + ∆z2 , aS

برای حل معادله ( )9در زمان ( )N+1با توجه به غیرخطی بودن آن،
نیازمند یک شرط اولیه (غلظت رسوبات در زمان  )Nو چهار شرط
مرزی است ،مقادیر اندازهگیری شده غلظت رسوبات در زمان ()N+1
در ورودی مخزن سد پارهسنگی بعنوان شرط مرز ورودی جریان خواهد
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در رابطه ( ،Sb ،)16غلظت رسوبات در تراز بستر S2 ،و  S3به ترتیب
غلظت رسوبات در مرکز حجم کنترل الیه  2و الیه  6در باالی گره
مورد بررسی و  ،kضریبی است که از طریق بهینهسازی بهدست میآید
و در این تحقیق مقدار  kبا استفاده از روش بهینهسازی الگوریتم
ژنتیک 1/15 ،در نظر گرفته شده است .نتیجه بسط معادله ( )9بر اساس
مقادیر  uو  hبهدست آمده از بخش قبل و شروط مرزی ،سیستمی از
معادالت جبری غیرخطی با توجه به تعداد گرهها خواهد بود .بدین
منظور برنامهای در محیط برنامهنویسی  MATLABتهیه شد و
دستگاه معادالت غیرخطی بر اساس روش تکراری ژاکوبین حل گردید.
خروجی این برنامه مقادیر غلظت رسوبات در زمان ( )N+1میباشد .در
شکل  6فلوچارت روش انجام تحقیق ارائه شده است.

یا کوچکتر از صفر داشته باشد .مقدار ایدهآل برای این شاخص صفر
است.
 -0روش انجامآزمايش
در راستای ارزیابی دقیق نتایج مدل شبیهسازی معادله سنت و نانت در
داخل مخزن سد پارهسنگی آزمایشهای مدل هیدرولیکی مربوط به
این تحقیق ،در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشگاه
بوعلی سینا انجام گرفت .بدین منظور در فلوم شیشهای به طول 11
متر ،عرض داخلی  1/5متر ،ارتفاع  1/5متر ،شیب کانال  ،1/1161سد
پارهسنگی با طول و ابعاد متوسط سنگدانه به ترتیب برابر  51و 6
سانتی متر ساخته شد .این فلوم توسط موتور پمپ با دبی  21لیتر در
ثانیه تغذیه شده و میزان دبی توسط یک شیر برقی مجهز به اینورتور
تنظیم میگردد .در آزمایشهای انجام یافته ،رسوبات ماسهای

 -7توابع هدف و متغیرهای تصمیم

غیرچسبنده با مشخصات  d50برابر  651 μm ،d90 ،151 μmو ،GS
 ،2/26از باالی سطح آب در بخش ورودی مخزن به جریان تزریق
میشدند .اندازهگیری دبی با دبیسنج التراسونیک ،اندازهگیری تراز
سطح آب در داخل مخزن سد پارهسنگی ،توسط شبکهای از لولههای
پیزومتر تعبیه شده در فواصل  21سانتیمتر از یکدیگر ،غلظت رسوبات
توسط پیپت ،کاغذ صافی واتمن  62و ترازوی دیجیتال و به منظور
اندازهگیری سرعت از دستگاه  ADVاستفاده گردید .شکل  5نمایی از
فلوم استفاده شده در این تحقیق را نشان میدهد.

در این تحقیق جهت بررسی میزان خطا از معیار درصد خطای نسبی
( )% R eاستفاده گردید (:)Addiscott and Whitmor, 1987
m
()16
) (oi − si
100
si

∑.
i=1

m

= %RE

در رابطه ( O ،)16و  Sبه ترتیب مقادیر محاسبه شده و مشاهده شده
(سرعت یا غلظت) و  mتعداد دادهها است .مقدار شاخص  REدر واقع
میزان انحراف نسبی مقادیر محاسبه شده از مقادیر مشاهداتی
(اندازهگیری شده) است .این شاخص میتواند مقادیر مساوی ،بزرگتر و
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boundary conditions, and
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Fig. 4- The flowchart of research method

شکل  -7فلوچارت روش انجام تحقیق
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End of solving
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Determination of
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Fig. 5- View of the experimental flume

شکل  -0نمايی از فلوم آزمايشگاهی

توسط مدل ریاضی تهیه شده (مدل جریان) ابتدا مشخصات جریان
(شامل عمق و سرعت) در دبی  9لیتر بر ثانیه بر مبنای شرایط اولیه
جریان در دبی  1/5لیتر بر ثانیه و شرایط مرزی جریان در دبی  9لیتر
بر ثانیه (شامل سرعت و عمق در مرز ورودی) محاسبه میگردد .در
شکل  2مقادیر عمق ،سرعت و غلظت رسوبات مشاهده شده به ازای
دبی پایه (دبی  1/5لیتر بر ثانیه) نشان داده شده است.

جهت اجرای مدل شبیهساز و انجام آزمایش ،شبکهبندی مخزن سد
پارهسنگی با  62مقطع به فواصل طولی  21سانتیمتر صورت گرفت.
بعد از رهاسازی دبی  1/5لیتر در ثانیه به درون فلوم و برقراری آن ،بر
مبنای شبکهبندی در نظرگرفته شده مقادیر مشخصات جریان (شامل
عمق و سرعت جریان به فاصله طولی  21سانتیمتر) مخزن سد
پارهسنگی و در عمقهای  11 ،5و  15سانتیمتر اندازهگیری شد
(شرایط اولیه) .سپس دبی جریان توسط شیر برقی مجهز به اینورتور به
 9لیتر در ثانیه افزایش یافته و مجدداً این مشخصات جریان شامل
سرعت ،ارتفاع و همچنین غلظت رسوبات با گام زمانی 21ثانیه در 9
مقطع جریان به فواصل طولی  81سانتیمتر اندازهگیری شد (مرز
ورودی و مقادیر مشاهداتی جهت صحتسنجی مدل) .استفاده از شیر
برقی مجهز به اینورتور قابل برنامهریزی موجب خواهد شد که بتوان
بارها دبی را به صورت دقیق از دبی  1/5لیتر در ثانیه به میزان  9لیتر
در ثانیه افزایش داده و با انتقال دستگاه  ADVبه نقاط مختلف فلوم،
سرعت و غلظت را در نقاط مشخص و در زمان معین اندازهگیری نمود.
پس از اندازهگیری مقادیر سرعت و عمق بایستی مقدار غلظت رسوبات
اندازهگیری شود .بدین منظور مجدداً پس از برقراری دبی  1/5لیتر بر
ثانیه در کانال ،تزریق رسوبات شروع شده و پس از پایداری جریان
رسوبی ،در نقاطی که سرعت اندازهگیری شده غلظت رسوبات توسط
پیپت برداشت میگردد؛ سپس جریان به  9لیتر بر ثانیه افزایش داده
شده و پس از  21ثانیه مجدداً غلظت رسوبات در همان نقاط قبلی
برداشت میگردد .اطالعات اندازهگیری شده در دبی  9لیتر بر ثانیه
شامل مرز ورودی و مقادیر مشاهداتی جهت مقایسه با مقادیر
محاسباتی است.

همانطور که از شکل  a-2مشخص است در داخل سد پارهسنگی و در
جهت جریان از انرژی جنبشی جریان کاسته شده و بر انرژی فشاری
جریان افزوده میشود که این مسأله با کاهش سرعت و افزایش عمق
نمود پیدا میکند .مطابق با شکل  b-2با حرکت در جهت جریان در
داخل مخزن سد پارهسنگی مقدار سرعت جریان در راستای افقی
کاهش مییابد .کمینه سرعت در مقطع خروجی و در عمق 5
سانتیمتری (مطابق با توزیع عمودی سرعت در کانال) مشاهده
میشود .در این مقطع عمق آب نسبت به دیگر مقاطع بیشتر بوده و
کاهش سرعت با افزایش عمق قابل انتظار میباشد .بر اساس شکل
 c-2میزان غلظت رسوبات در جهت جریان کاهش مییابد که این
مسأله حاکی از تهنشینی و نگهداشت رسوبات در مخزن سد پارهسنگی
است .بر اساس این شکل میزان غلظت رسوبات مطابق با توزیع
عمودی غلظت در کانالها در این راستا کاهش مییابد و ماکزیمم
غلظت رسوبات در ورودی مخزن و در عمق  5سانتیمتری مشاهده
میشود.
سپس با استفاده از مدل تهیه شده و بر مبنای مشخصات اولیه جریان
و شرایط مرزی مقدار عمق و سرعت در دبی  9لیتر در ثانیه محاسبه
میگردد .در شکل  1مقادیر محاسباتی عمق و سرعت در دبی  9لیتر
در ثانیه ارائه شده است.

 -0بحث و نتايج
طبق روش شرح داده شده در قسمت روش آزمایش ،در این تحقیــق
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Fig. 6- Initial flow conditions in 7.5 lit/s flux (a: measured depth values, b: measured velocity values,
)c: measured sediment concentration values at different depths

شکل  -0شرايط اولیه جريان در دبی  4/0لیتر بر ثانیه ( :aمقادير عمق اندازهگیری:b ،مقادير سرعت اندازهگیری :c ،مقادير
غلظت رسوب اندازهگیری در عمقهای مختلف)
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Fig. 7- Calculated velocity and head for 9 lit/s flux
)(a: Depth changes, b:Velocity changes at different depths from the flume bed

شکل  -4مقادير محاسباتی سرعت و عمق جريان به ازای دبی  6لیتر بر ثانیه ( :aتغییرات عمق :b ،تغییرات سرعت در عمقهای
مختلف از كف)

سد پارهسنگی با عنایت به شکل  8و جدول  1در حال افزایش میباشد
که متأ ثر از روند تغییرات سرعت بوده و در مناطق نزدیک بدنه سد با
توجه به افزایش نوسانات جریان و همچنین در عمقهای پایین بهدلیل
تأثیرات بستر ،میزان خطای نسبی غلظت همانند سرعت در مقایسه با
مناطق دیگر بیشتر است.

در مرحله بعد بر مبنای مقادیر محاسبهشده عمق و سرعت در دبی 9
لیتر بر ثانیه ،شرایط اولیه رسوبات در دبی  1/5لیتر بر ثانیه و شرایط
مرزی رسوبات مقادیر غلظت در دبی  9لیتر بر ثانیه محاسبه گردید که
نتایج خروجی این مرحله در شکل  8نشان داده شده است .مقایسه
نتایج رسوبات اندازهگیری شده و محاسباتی نشان میدهد که روند
تغییرات درصد خطای نسبی غلظت رسوب در راستای طولی مخزن
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Fig. 8- Changes of calculated sediment concentration for 9 lit/s flux (a: depth of 5 cm; b: depth of
)10 cm; c: depth of 15 cm of the flume bed

شکل  -8تغییرات غلظت رسوبات مشاهداتی و محاسباتی به ازای دبی  6لیتر بر ثانیه ( :aعمق  :b ،0عمق  00و  :cعمق 00
سانتیمتری از بستر)

ممکن را داشته باشند .به دلیل شرط مرزی در نظر گرفته شده (صفر
گرفتن گرادیان نرمال سرعت خروجی) ،غلظت و سرعت محاسباتی در
دو مقطع آخر برای هر عمق ثابت میگردد که این مسأله موجب
افزایش میزان خطای نسبی در انتهای مخزن (مقطع  2/6در جدول )1
میشود .به منظور کاهش این خطا میتوان مقادیر گام مکانی ( )Δxرا
کوچک در نظر گرفت و تطابق بین مقادیر غلظت محاسباتی و
مشاهداتی را افزایش داد .بر اساس جدول  1مقدار خطای نسبی مدل
در پیشبینی غلظت در انتهای مخزن سد پارهسنگی  15/22درصد
میباشد که این مسأله حاکی از دقت بسیار مناسب این مدل ریاضی
در تخمین غلظت جریان است.

مطابق با جدول  1میانگین خطای نسبی کل مدل در برآورد غلظت
حدود  9/11درصد است که حاکی از دقت خوب مدل در پیشبینی
غلظت جریان میباشد .نکته دیگری که از جدول  1و شکل  8برداشت
میشود این است که روند تغییرات درصد خطای نسبی در جهت جریان
به صورت افزایشی است که این موضوع ناشی از روش باالسویه و
ماهیت این روش میباشد .از دالیل دیگر ایجاد این اختالف میتوان
به آشفتگی جریان ،خطای روش عددی ،خطای اندازهگیری ،خطای
تطابق بین گام زمانی اندازهگیری شده و محاسباتی ،نوسانات اندک
جریان و تأثیر ضرایب معادله رسوب و غیره اشاره کرد .هرچند در انجام
آزمایشها و اجرای مدل تالش شد که این خطاها کمترین دخالت

Table 1-The relative error value of sediment concentration in reservoir of rock-fill dam

جدول  -0مقادير خطای نسبی غلظت در مخزن سد پارهسنگی
The mean of
relative error

6.4

5.6

4.8

4

3.6

2.4

1.6

0.8

16.13
8.39
2.98
9.17

28.66
13.90
4.42
15.66

24.86
12.21
3.64
13.57

21.23
10.72
3.39
11.78

17.59
9.15
3.09
9.94

14.03
7.55
2.76
8.11

10.6
5.98
2.43
6.35

7.45
4.48
2.15
4.69

4.56
3.14
1.98
3.23
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