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ABSTRACT
Background and Objectives: There are various methods to prevent the
entry of suspended sediments into the irrigation canals, one of which is the
construction of settling basins at the beginning of the irrigation network.
Sediment efficiency, which is the ratio of the concentration of outlet
sediments to inlet, should be determined before designing the settling basin
according to the geometric dimensions of the structure, hydraulic properties
and characteristics of inlet sediments to be planned for management and
operation. The purpose of this study is to present a one-dimensional model of
sedimentation in the sedimentation pond by considering the sedimentation of
inlet sediments, which in addition to estimating the trapping efficiency in the
pond, also calculates changes in the pond floor, sedimentation of sediment
outlet and sediment concentration in each section.
Materials and Methods: In this study, in order to simulate sedimentation
in the sedimentation pond, first a numerical model was developed and then
the effect of the geometric factors of the pond on the sediment trapping
efficiency was investigated. In the developed one-dimensional numerical
model, the governing equations of flow and sediment were solved,
respectively. To validate the results of the numerical model, El-Baroudi
(1969) laboratory data were used, which include a rectangular
sedimentation pond with a length of 1.2446 m and a width of 0.4572 m.
For different discharges, El-Baroudi deposited 200 mg/l of sediment with a
specified diameter into the sedimentation pond and after a certain period
the concentration of the effluent from the pond was measured. Also, field
data of Nekoabad sediment catchment area of Isfahan (Shetab-Boushehri et
al., 2010) were used for validation.
Results: The results of trap efficiency verifications showed that the mean
value of the square root of the mean square error of the numerical model
for El-Baroudi (1969) experiments was 6.15% and for the left and right
sedimentation ponds were 8.13 and 6.77%, respectively. Also, the trapping
efficiency was investigated for all sediment particles and for each group of
particles in relation to the length of the pond. The results showed that with
increasing the distance from the beginning of the pond, the amount of
sedimentation efficiency increases so that at the end of the pond the
sediments are deposited in the left and right basins, respectively. The floor
level of the sedimentation pond also changes due to sedimentation of
sediments. The rate of these changes in the floor of sedimentation ponds at
the beginning of the structure is higher than the end due to the high
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concentration of inlet sediments. The amount of these changes in the
bottom of the left and right sedimentation ponds using the numerical model
simulation of the present study after three months was about 23.4 and 20
cm, respectively.
Conclusion: After developing and validating the numerical model, the
performance of Nekoabad sedimentation ponds and El-Baroudi laboratory
model were investigated using the numerical model. The results showed
that the average sediment trapping efficiency for the left and right
sedimentation ponds was 36.5% and 27.3%. Therefore, a large amount of
sediment enters the irrigation network. In order to improve Nekoabad
sedimentation ponds and increase sediment trapping efficiency, the length,
width or depth of the pond can be increased. For this purpose, by
increasing one of the above variables and keeping the other parameters
constant, the numerical model was executed and the trapping efficiency
was calculated. The results showed that increasing the length of the left
sedimentation pond and increasing the width of the right pond of Nekoabad
Dam has the greatest effect on the trapping efficiency.
Cite this article: Teymouri Yeganeh, Maryam, Heidari, Mohammad Mehdi, Ghobadian, Rasool. 2022.
Development of one-dimensional numerical model of sedimentation with non-uniform
granulation in settling basins using time-splitting method. Journal of Water and Soil
Conservation, 28 (3), 27-47.
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :روشهای مختلفی برای جلوگیری از ورود رسوبات معلق به کانالهای آبیاری

مقاله کامل علمی -پژوهشی

وجود دارد که یکی از این روشها ،احداث حوضچههای ترسیب در ابتدای شبکه آبیاری است.
سرعت آب در این سازه باید آنقدر کم باشد که رسوبات معلق تا قطر مشخصی در

تاریخ دریافت00/03/26 :
تاریخ ویرایش00/06/18 :
تاریخ پذیرش00/09/15 :

حوضچههای ترسیب ته نشین شود و غلظت رسوبات در جریان خروجی حوضچه کاهش یابد.
راندم ان ترسیب که نسبت غلظت رسوبات خروجی به ورودی است باید قبل از طراحی
حوضچه ترسیب با توجه به ابعاد هندسی سازه ،خصوصیات هیدرولیکی و مشخصات رسوبات
ورودی تعیین شود تا برای مدیریت و بهرهبرداری از آن برنامهریزی شود .هدف از این پژوهش،
ارائه مدل عددی یکبعدی رسوبگذاری در حوضچه ترسیب با در نظر گرفتن دانهبندی رسوبات

واژههای کلیدی:
حوضچه ترسیب مستطیلی،
راندمان تلهاندازی،
رسوبات غیریکنواخت،
مدل عددی یکبعدی

ورودی است که عالوهبر تخمین راندمان تلهاندازی در حوضچه ،تغییرات کف حوضچه ،دانهبندی
رسوبات خروجی از حوضچه و غلظت رسوب در هر مقطع را نیز محاسبه میکند.
مواد و روشها :در این پژوهش بهمنظور شبیهسازی رسوبگذاری در حوضچه ترسیب ابتدا
یک مدل عددی براساس شمای تنصیف زمان تهیه و سپس به بررسی تأثیر عوامل هندسی
حوضچه بر راندمان تلهاندازی رسوب پرداخته شد .در مدل عددی یکبعدی توسعهیافته،
معادالت حاکم بر جریان و رسوب به ترتیب حل گردید .برای صحتسنجی نتایج مدل عددی
از دادههای آزمایشگاهی البارودی ( )1969که شامل یک حوضچه ترسیب مستطیلی به طول
 1/2446متر و عرض  0/4572متر میباشد استفاده گردید .البارودی برای دبیهای مختلف
مقدار  200میلی گرم بر لیتر رسوب با قطر مشخص را به درون حوضچه ترسیب وارد و بعد از
مدت زمان مشخصی مقدار غلظت خروجی از حوضچه را اندازهگیری کرد .همچنین از دادههای
صحرایی حوضچه رسوبگیر نکوآباد اصفهان (شتاب بوشهری و همکاران )2010 ،بهمنظور
صحتسنجی استفاده گردید.
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یافتهها :نتایج صحتسنجیهای راندمان تلهاندازی نشان داد که مقدار جذر میانگین مربعات
خطا مدل عددی برای آزمایشهای البارودی ( 6/15 )1969درصد و برای حوضچه ترسیب
سمت چپ و راست به ترتیب  8/13و  6/77درصد است .همچنین راندمان تلهاندازی برای همه
ذرات رسوب و برای هر گروه ذرات نسبت به طول حوضچه موردبررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد که با افزایش فاصله از ابتدا حوضچه ،مقدار راندمان ترسیب افزایش مییابد بهطوریکه
در انتهای حوضچه حدود  38/6و  29/7درصد رسوبات به ترتیب در حوضچه چپ و راست
تهنشین میشود .تراز کف حوضچه ترسیب نیز بهدلیل تهنشینی رسوبات تغییر مییابد .میزان این
تغییرات در کف حوضچههای ترسیب در ابتدای سازه به دلیل غلظت باالی رسوبات ورودی
بیش تر از انتها است .میزان این تغییرات در کف حوضچههای ترسیب سمت چپ و راست با
استفاده از شبیهسازی مدل عددی پژوهش حاضر بعد از مدت سه ماه بهترتیب حدود  23/4و
 20سانتیمتر به دست آمد.
نتیجهگیری :پس از توسعه و صحتسنجی مدل عددی ،عملکرد حوضچههای تهنشینی نکوآباد
و مدل آزمایشگاهی البارودی با استفاده از مدل عددی موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که متوسط راندمان تلهاندازی رسوب برای حوضچه ترسیب سمت چپ و راست  36/5و 27/3
درصد است .بنابراین مقدار زیادی رسوب به داخل شبکه آبیاری وارد میشود .بهمنظور اصالح
حوضچههای ترسیب نکوآباد و افزایش راندمان تلهاندازی رسوب میتوان طول ،عرض و یا
عمق حوضچه را افزایش داد .بدین منظور با افزایش یکی از متغیرهای فوق و ثابت نگهداشتن
بقیه پارامترها ،مدل عددی اجرا و راندمان تلهاندازی محاسبه شد .نتایج نشان داد که افزایش
طول حوضچه ترسیب سمت چپ و افزایش عرض حوضچه سمت راست سد نکوآباد
بیشترین تأثیر را بر راندمان تلهاندازی دارد.
استناد :تیموری یگانه ،مریم ،حیدری ،محمدمهدی ،قبادیان ،رسول ( .)1400توسعه مدل عددی یک بعدی رسوو گوارری بوا درنوهبنودی
غیریکنورخت در حوضچههای ترسیوب با رستفاده رز روش تنوصیف زمان .پژوهوشهای حفاظت آ و خاک.27-47 ،)3( 28 ،
DOI: 10.22069/jwsc.2022.19239.3470
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مقدمه
رسوبات فراوانی توسط جریان آب در رودخانهها

مدلی را با استفاده از حل عددی معادله پخشیدگی به

منتقل میشود و درصورتیکه به آبگیرها و شبکههای

روش تفاضل محدود به منظور تخمین راندمان

آبیاری وارد شود ،باعث کاهش راندمان انتقال آب و

ترسیب در حوضچههای رسوبگیر ارائه داد .در این

کاهش ظرفیت آبگذری مجرا میشود .روشهای

مدل ،پروفیل سرعت جریان در حوضچه بهصورت

مختلفی برای جلوگیری از ورود رسوبات معلق به

لگاریتمی و ضریب آشفتگی نیز متغیر در نظر گرفته

کانالهای آبیاری وجود دارد که یکی از این روشها،

شده است ( .)15گرید و همکاران ( )1990روابط

احداث حوضچههای ترسیب در ابتدای شبکه آبیاری

ارائهشده توسط پژوهشگران مختلف را با نتایج

است  .راندمان ترسیب باید قبل از طراحی حوضچه

آزمایشگاهی مقایسه کردند .نتایج نشان داد که تمامی

ترسیب با توجه به ابعاد هندسی سازه ،خصوصیات

روابط ارائهشده برای ذرات درشتدانه جواب مناسب

هیدرولیکی و مشخصات رسوبات ورودی تعیین شود

و برای ذرات ریزدانه راندمان را بیشتر از مقدار

و مدیریت و بهرهبرداری از آن برنامهریزی شود و

اندازهگیریشده ،نشان میدهد ( .)9جین و همکاران

همچنین در صورت امکان با تغییر مشخصات هندسی

( )2000مدل یکبعدی ریاضی برای مطالعه حوضچه

مقطع حوضچه ترسیب ،راندمان تلهاندازی رسوب را

رسوبگیر ارائه دادند که برای تعیین مشخصات

افزایش داد .محققین با بررسی چگونگی حرکت ذرات

هیدرولیکی ،جریان متغیر تدریجی در نظر گرفتهشده

معلق در آب به کمک پارامترهای مؤثر در تهنشینی،

است .همچنین معادله یکبعدی انتقال رسوب با

روابط تجربی متعددی را برای راندمان رسوبگذاری

انتگرالگیری از معادله دوبعدی و با فرض ناچیز بودن

در حوضچه ترسیب ارائه دادند .از پارامترهای مؤثر در

ضریب پخشیدگی توسعه یافت و برای رسوبگذاری

تهنشینی ذرات در آب میتوان بهاندازه ،شکل ،وزن

در حوضچه ترسیب مورداستفاده قرار گرفت (.)11

مخصوص ،سرعت سقوط ذرات ،عمق جریان،

سینک و همکاران ( )2008با استفاده از شبکه عصبی

سرعت جریان و دمای آب اشاره نمود .کمپ ()1964

مصنوعی به تخمین راندمان ترسیب حوضچههای

با فرض یکنواختی توزیع سرعت در مقطع جریان و

رسوبگیر پرداختند .نتایج نشان داد که دقت شبکه

ثابت بودن ضریب پخشیدگی در طول حوضچه مدلی

عصبی در بررسی عملکرد حوضچههای ترسیب

را برای عملکرد حوضچه ترسیب ارائه داد ( .)2به

نسبت به مدلهای تجربی بهتر است ( .)18شتاب

علت پیچیدگی روابط ریاضی مدل کمپ ،حل آنها با

بوشهری و همکاران ( )2011یک نرمافزار کامپیوتری

استفاده از نمودار انجام میگیرد .یکی دیگر از

برای طراحی بهینه حوضچههای رسوبگیر ارائه دادند

مدلهای تجربی که برای تخمین راندمان رسوبگذاری

که به کمک آن طول ،عرض ،ارتفاع و شیب کف سازه

در حوضچههای ترسیب استفاده میشود ،توسط دفتر

را طوری تعیین میکند که حوضچه عالوه بر داشتن

عمران ایاالتمتحده در سال  1949ارائهشده است .در

ویژگیهای فنی موردنظر ،با کمترین هزینه ممکن

این مدل عملکرد حوضچه بستگی بهسرعت سقوط

ساخته شود .در تهیه این نرمافزار از مبحث

ذرات ،سطح مقطع جریان عبوری از حوضچه ،طول

برنامهریزی ریاضی و الگوریتم شمارش ضمنی

استفادهشده در این مدل میباشند .ساریکایا ()1977

1

حوضچه و دبی جریان دارد .یکنواخت بودن جریان،

الفبایی استفادهشده است ( .)17لیو و همکاران

لحاظ نکردن اثرات گردابهها ،آبشستگی و تعلیق

( )2013مدلی براساس الگوریتم بهینهسازی و یک

دوباره ذرات ،یکنواختی دانهبندی ذرات رسوبی و نیز
1- Lexicographic Enumeration Algorithm

منظور نمودن سرعت سقوط یکسان از فرضیات
31
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مدل روبهجلو برای تعیین طراحی بهینه پارامترهای

تخمین ناحیه رسوبگذاری بهوسیله قانون بقای

حوضچه ترسیب ارائه دادند .مقایسه نتایج مدل

جریان استفاده کردند .آنها همچنین یک مدل

پیشنهادی با مدلهای تجربی نشان داد که این مدل

دوبعدی برای تخمین میزان انتقال و تهنشینی رسوب

توانایی باالیی در طراحی بهینه حوضچه ترسیب دارد

در محدوده دهانه آبگیر ارائه دادند .نتایج

( .)12تارپاگکو و همکاران ( )2013با استفاده از مدل

شبیهسازیهای آنها با مدل فیزیکی خطایی در حدود

عددی اثر فاز رسوب روی میدان جریان را در

یک درصد را نشان داد ( .)1دولل و همکاران ()2020

حوضچه بررسی نمودند .آنها با در نظر گرفتن انتقال

به شبیهسازی عددی الگوی جریان با استفاده از مدل

مومنتوم بین فاز آب و رسوب ،هیدرودینامیک

عددی در حوضچه ترسیب پرداختند .آنها با استفاده

حوضچه را بهصورت سهبعدی و از حل معادالت

از دینامیک سیال محاسباتی در سه بعد به بررسی

ناویر استوکس به دست آوردند و ذرات رسوب را با

راندمان تلهاندازی و حرکت و الگوی رسوب در

روش روندیابی در آب دنبال کردند ( .)19گلریز و

حوضچه ترسیب پرداختند .با توجه به اینکه الگوی

همکاران ( )2015به بررسی عددی اثر ابعاد (طول،

رسوبات در مراحل برنامهریزی ،طراحی و اجرای

عرض و ارتفاع) حوضچه رسوبگیر مستطیلی بر

پروژههای آبی ضروری میباشد ذرات رسوب

راندمان رسوبگیری پرداختند .ایشان سیزده حوضچه

بزرگتر از یک اندازه خاص میتوانند باعث فرسایش

با ابعاد مختلف و با حجم یکسان را با مدل عددی

و خوردگی در بخشهای مختلف سازههای آبی

فلوئنت شبیهسازی نمودند .برای حل میدانهای

بگردند ،به این منظور ایشان چهار نوع دانهبندی

سرعت و غلظت از مدل عددی دو فازی پیچیده و

مختلف را موردبررسی قرار داده و راندمان تلهاندازی

دقیق به شکل اولری-اولری استفاده نمودند و سپس

ذرات مختلف را مورد مقایسه قراردادند .نتایج

راندمان حوضچهها را محاسبه کردند .نتایج نشان داد

شبیهسازیهای عددی آنها با مدل فیزیکی مورد

که به دلیل درشتدانه بودن ذرات و همچنین شکل

مقایسه  13درصد اختالف را نشان داد ( .)4همانطور

هندسی خاص حوضچهها ،عرض حوضچه تأثیر

که مالحظه میشود ،پژوهشهای گستردهای در ارتباط

بیشتری در افزایش راندمان تلهاندازی داشته است

با حوضچه ترسیب بهمنظور افزایش راندمان تلهاندازی

( .)8اسماعیلی و همکاران ( )2019به بررسی

انجامشده است .علیرغم گستردگی این پژوهشها،

خصوصیات هندسی و هیدرولیکی در حوضچه

فرضیاتی ازجمله در نظر گرفتن متوسط اندازه ذرات

ترسیب بر راندمان تلهاندازی رسوب پرداختند نتایج

رسوبی بهجای اعمال دانهبندی ذرات رسوب ،در نظر

بررسیهای آنها نشان داد که با طول و تحت زاویه

گرفتن جریان یکنواخت در حوضچه و حذفترم

قرارگیری مناسب باعث افزایش راندمان تلهاندازی

پخشیدگی از معادالت انتقال در مدلهای قبلی وجود

میگردد ( .)7عمادی و همکاران ( )2014براساس

داشته است .هدف از این پژوهش ،ارائه مدل عددی

الگوریتم بهینهسازی جامعه مورچگان یک مدل

یکبعدی رسوبگذاری در حوضچه ترسیب بهمنظور

کامپیوتری بهمنظور بهینهسازی حوضچه رسوبگیر

بررسی تأثیر عوامل هندسی حوضچه بر راندمان

سد انحرافی گنج افروز با در نظر گرفتن خصوصیات

تلهاندازی رسوب با در نظر گرفتن دانهبندی رسوبات

هیدرولیکی ،رسوبی و سازهای تهیه نمودند .نتایج مدل

ورودی است که عالوه بر تخمین راندمان تلهاندازی

آنها مقادیر طول و عرض و ارتفاع بهینه را کمتر از

در حوضچه ،تغییرات کف حوضچه ،دانهبندی

شرایط موجود در سه راندمان موردبررسی نشان داد

رسوبات خروجی از حوضچه و غلظت رسوب در هر

( .)6ان و همکاران ( )2019از مدل فیزیکی برای

مقطع را نیز محاسبه میکند.
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مواد و روشها
در این پژوهش بهمنظور شبیهسازی رسوبگذاری

در مقاطع مختلف محاسبه میگردد .سپس معادالت

در حوضچه ترسیب ابتدا یک مدل عددی توسعه

حاکم بر رسوب جداسازی و با داشتن غلظت ورودی

یافت و سپس به بررسی تأثیر عوامل هندسی حوضچه

رسوبات و همچنین عمق و سرعت در هر مقطع،

بر راندمان تلهاندازی رسوب پرداخته شد .در مدل

میزان تغییرات غلظت رسوب ،راندمان تلهاندازی و

عددی یکبعدی توسعهیافته ،معادالت حاکم بر جریان

سایر متغیرهای موردنیاز محاسبه میشود .در شکل 1

و رسوب به ترتیب حل میشود .با استفاده از دادههای

فلوچارت ارائه گردیده است.

ابتدا معادالت حاکم بر جریان حل و عمق و سرعت

هندسی حوضچه و همچنین دبی ورودی به سازه،

شکل  -1فلوچارت مربوط به مراحل شبیهسازی رسوبگذاری و محاسبه راندمان تلهاندازی در حوضچه ترسیب.
Figure 1. Flowchart to sedimentation simulation and trapping efficiency in settling basin.

محاسبه شود .معادله جریان متغیر تدریجی در مجاری

در شبیهسازی رسوبگذاری در حوضچه ترسیب

روباز بهصورت رابطه  1است (چادری:)1993 ،

الزم است مقدار سرعت و عمق در هر مقطع از سازه

u2

+ C2 R = 0

( )1

33
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∂x

+ 2g

∂H
∂x
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که در آن x ،متغیر مکان u ،متوسط سرعت جریان در

حوضچه محاسبه و سپس با داشتن قطر ذرات و رابطه

هر مقطع H ،تراز سطح آب R ،شعاع هیدرولیکیg ،

استریکلر ضریب مانینگ محاسبه میشود.

شتاب ثقل و  Cضریب شزی است که برابر با

معادله یکبعدی انتقال رسوب با انتگرالگیری از معادله

و  nضریب زبری مانینگ است .در

دوبعدی بهدست میآید .معادله دوبعدی انتقال رسوب در

n

6

1

CR

مدل عددی ابتدا قطر متوسط ذرات ترسیب شده در
() 2

شرایط غیرماندگار بهصورت رابطه  2است (:)11
∂C

∂

∂C

∂

) + ∂x (εx ∂x) + ∂z (εz ∂z

∂wC
∂z

=

∂wC
∂z

+

∂uC
∂x

+

∂C
∂t

که در آن x ،و  zبه ترتیب مختصات در جهت جریان

در انتقال رسوبات دارد و بنابراین از این ترم میتوان

و عمق آب u ،و  wسرعت در جهات  xو c ،z

صرفنظر کرد .با انتگرالگیری از رابطه  2در راستای

غلظت رسوبات  ،سرعت سقوط ذرات و   xو

عمق جریان و با لحاظ شرایط مرزی جریان و رسوب

  zضریب پخشیدگی رسوبات در جهات  xو z

برای سطح آب ،معادله یکبعدی انتقال رسوب مطابق
رابطه  3ارائه میشود:

است .پخشیدگی در جهت عمق یعنی  zتأثیر ناچیزی

) ) + B(Eb − Db

() 3

∂C
∂x

(Aεx

∂
∂x

=

∂AuC
∂x

+

∂AC
∂x

که در آن A ،سطح مقطع جریان U ،سرعت متوسط

واردشده به جریان از بستر و  Dbمقدار رسوبات

جریان C ،متوسط غلظت رسوبات معلق در مقطع و

تهنشین شده از جریان به روی بستر است .مقدار

قسمت )  B(Eb  Dbاز معادله فوق ،ترم منبع نامیده

رسوبات تهنشین شده بهدلیل نیروی ثقل از رابطه 4

میشود که  Bعرض مقطع Eb ،مقدار رسوبات

محاسبه میشود:
Db = ωb Cb

() 4
که در آن b ،سرعت سقوط رسوبات در نزدیکی

که مطابق رابطه  5بستگی به متوسط غلظت در مقطع

کف بستر Cb ،غلظت رسوبات در نزدیکی بستر است

( )Cدارد:
Cb = αC

() 5
در رابطه  α ،5ضریب انطباق رسوب است که مقدار

( .)11مقدار رسوبات دوباره معلق شده در جریان

آن برای حوضچه ترسیب  1/2در نظر گرفته میشود

بهدلیل پخشیدگی از رابطه  6محاسبه میشود:
= −αωb Cc

() 6
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که در آن Cc ،ظرفیت حمل رسوب در نزدیکی کف

ذرات رسوب دارد .ژانگ ( )1961بر اساس بیالن

بستر است .ظرفیت حمل رسوب بستگی به

انرژی در جریان حامل رسوب رابطه  7را برای

فاکتورهای هیدرولیکی مانند سرعت و عمق جریان و

محاسبه ظرفیت حمل رسوب در نزدیکی بستر ارائه

فاکتورهای رسوبی مانند اندازه و وزن مخصوص

داد (:)20
m

u3

) Cc = k (ghω

() 7

b

که در آن k ،ضریب منعکسکننده ظرفیت رسوب

حالت فرسایش و یا رسوبگذاری در کف بستر اتفاق

انتقالی توسط جریان بوده و در صورت نبود دادههای

نمیافتد .بر اساس معادله پیوستگی رسوب که معادله

کافی برابر  0/01پیشنهاد میگردد ،همچنین ضریب m

تغییرات کف بستر نیز نامیده میشود ،تغییرات کف

مقدار  0/92را دارد ( .)10در شرایط تعادلی مقدار

بستر بین دو مقطع در مدت زمان  tبرابر با تفاوت

رسوبات وارد شده به جریان از بستر با رسوبات

انتقال رسوبات دو مقطع و تفاوت غلظت در حجم

تهنشین شده از جریان به روی بستر برابر است و

آب در گام زمانی موردنظر است .بنابراین معادله

مقدار ترم منبع در معادله  3برابر صفر است .در این

پیوستگی رسوب بهصورت رابطه  8ارائه میشود:
) = αω(C − Cc

()8
که در آن   ،بیانگر وزن مخصوص خشک

∂Zb
∂t

γ′

معادله حاکم بر جریان در حوضچه ترسیب با

رسوبات و  Zbتراز کف بستر است.

مقطع مستطیلی را میتوان با استفاده از روش تفاضل
محدود بهصورت رابطه  9جداسازی کرد:

() 9

1

1

q2

)) + 2g (h2 − h2
i

i+1

1
4/3
h2i+1 Ri+1

+

1
4/3
h2i Ri

(

∆xn2 q2
2

Hi = Hi+1 +

که در آن q ،دبی در واحد عرض i ،و  i+1به ترتیب

عددی معادله جریان متغیر تدریجی جداسازی

شمارنده گرهها در باالدست و پاییندست هر مقطع و

میشود .در مدل حاضر ،برای حل معادله حاکم بر

 Δxاندازه گام مکانی بین گرهها و  hعمق آب

رسوب از روش تنصیف زمان استفادهشده است.

میباشد .تراز سطح آب در خروجی حوضچه ترسیب

بدینمنظور معادله رسوب در سهگام کلی حل میشود.

بهعنوان شرط مرزی پاییندست در نظر گرفته میشود

در گام اول ترم جابجایی از معادله رسوب جداشده و

و مقدار تراز سطح آب در گرههای باالدست با استفاده

بهصورت صریح برای کل گرههای محاسباتی حل

از روش سعی و خطا محاسبه میشود .عمق آب در

میگردد و تغییرات غلظت رسوب در هر گره تعیین

هر گره نیز از تفاضل تراز سطح آب و تراز رسوبات

می شود .در گام دوم ترم پخشیدگی جدا و با در نظر

کف تعیین میشود .معادله انتقال رسوب بعد از حل

گرفتن تغییرات غلظت بهدلیل ترم جابجایی ،محاسبات
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برای این ترم صورت میگیرد و در گام سوم نیز

مجزای ترمهای مختلف معادالت با استفاده از بهترین

ترمهای منبع جداسازی و حل میشود .دقت مدل

روش عددی است.
اولین گام جهت حل معادالت انتقال رسوب ،حـل

عددی بستگی زیادی به نحوه جداسازی و حل

ترم جابجایی مطابق رابطه 10است.

ترمهای جابجایی ،پخشیدگی و منبع دارد .یکی از
مزایای روش تنصیف زمان امکان تفکیک و حل

=0

() 10

∂AuC
∂x

+

∂AC
∂t

ذرات رسوب ورودی به حوضچه ترسیب دارای

هر گروه بهصورت مجزا حل میشود .بهمنظور

اندازههای مختلف و غیریکنواخت است .بهمنظور

منفصلسازی ترم جابجایی در تکنیک تنصیف زمان

شبیهسازی رسوبگذاری در حوضچه ،ذرات رسوب

میتوان از شماهای مختلفی استفاده نمود .در این

ورودی به  mگروه تقسیم و برای هر گروه یک قطر

پژوهش از شمای فروم مطابق رابطه  11استفاده شد

متوسط در نظر گرفته میشود و ترمهای مختلف برای

(:)14

()11

(AC)n+1
= (AC)ni − 0.5[(AC)ni−1 − (AC)ni+1 ]ε + 0.5[(AC)ni−1 − 2(AC)ni + (AC)ni+1 ]ε2
i

که در آن n ،نمایانگر گام زمانی فعلی i ،نمایانگر گام

گامهای مکانی و زمانی طوری انتخاب شد که عدد

مکانی j ،نشانگر گروه ذرات رسوب ε ،عدد کورانت،

کورانت کمتر از یک باشد .الزم به ذکر است روش

 Ci,jغلظت رسوبات مربوط به گروه  jو در مکان  iکه

فروم دارای دقت مرتبه دوم میباشد ،هرچند استفاده

معادل  Ci,j=Pi,jCiاست Pi,j ،درصد گروه ذره  jدر

از شماهایی با دقت باالتر در این مرحله امکانپذیر

رسوبات معلق در مکان  iو  Ciمجموع غلظت

است اما با توجه به شماهای عددی که برای

رسوبات معلق همه گروهها در مکان  iاست ،همچنین

منفصلسازی ترمهای دیگر بهکاررفته است ،دقت در

متغیر  C*i,jمقدار جدید غلظت رسوب مربوط به گروه

نظر گرفتهشده مناسب است (.)13

 jو در مکان  iمیباشد .درصورتیکه عدد کورانت

بعد از حل ترم جابجایی ،ترم پخشیدگی مطابق
رابطه  12از معادله انتقال رسوب جدا میشود.

بیش از یک باشد ،مدل عددی واگرا میشود .اندازه

∂C

∂

+ ∂x (Aεx ∂x ) = 0

()12
ترم پخشیدگی با استفاده از روش نیمه ضمنی

∂AC
∂t

کرانک نیکلسون مطابق رابطه  13منفصلسازی شد:
∗∗
∗∗
∗∗
A1 Ci−1,j
+ A2 Ci,j
+ A3 Ci+1,j
= A0

()13
که در آن C** ،مقدار جدید غلظت رسوب است

رابطه  14ارائه میشود:

و همچنین ضرایب  A2 ،A1 ،A0و  A3بهصورت
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∆tε

A1 = A3 = − 2∆xx2

()14

A 2 = 1 − A1 − A 3
∗ ∆tεx
∆tεx
∗ ∆tεx
Ci−1 + (1 − 2 ) Ci∗ +
C
2
∆x
∆x
2∆x 2 i+1

= A0

در مرز باالدست مقدار غلظت ورودی مشخص

 A3برابر صفر است .رابطه فوق ،یک دستگاه معادالت

است بنابراین برای اولین گره محاسباتی ضرایب  A1و

سه قطری تشکیل میدهد که با استفاده از الگوریتم

 A3برابر صفر ،ضریب  A2برابر یک و ضریب  A0نیز

1

 TDMAحل میشود و بدین ترتیب مقادیر ** Cدر

همان مقدار غلظت ورودی در نظر گرفته شد .در مرز

تمام گرههای محاسباتی بهدست میآید .در گام بعدی

پایین دست تغییرات مکانی غلظت برابر صفر در نظر

الزم است که ترم منبع مطابق رابطه  15از معادله

گرفته شده است ،بنابراین برای آخرین گره ضرایب

حاکم بر رسوب جدا و بهصورت رابطه 16

 A1برابر  -1و ضریب  A2برابر یک و ضرایب  A0و

منفصلسازی شود:
+ Bαω(C − Cc ) = 0

()15

n+1
n+1
)=0
+ Bi αωj (Ci,j
− Cc,i,j

()16
که در آن ،ωj ،سرعت سقوط برای هر گروه ذره

∂AC
∂t

∗∗
(AC)n+1
i,j −(AC)i,j

∆t

بهصورت رابطه  17در نظر گرفته میشود.
(ρd − ρ)d2j

()17
که در آن dj ،قطر ذرات رسوب مربوط به هر گروه

1 g
18 μ

= ωj

 Cc,i,jظرفیت حمل رسوب معلق در نزدیکی کف

ذره  ،جرم مخصوص سیال و  dجرم مخصوص

بستر برای مکان  iو گروه ذرات jام است .با سادهسازی

ذرات رسوب میباشد.

رابطه  ،16غلظت رسوبات برای ذرات رسوب گروه j

برای هر گره محاسباتی از رابطه  18محاسبه میشود:
n+1
∗∗Ai C
i,j +(Bi αωj ∆t)Cc,i,j

()18

Ai +Bi αωj ∆t

مقدار غلظت رسوب کل ذرات معلق در مقطع

n+1
Ci,j
=

محاسبه کرد:

 iام برای گام زمانی  n+1را میتوان از رابطه 19
()19

j=m

n+1
Cin+1 = ∑j=1 Ci,j

1

1- Tridiagonal Matrix Algorithm
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مقطع  iرا میتوان با جداسازی معادله پیوستگی

تهنشینی رسوبات در کف حوضچه باعث باال

رسوب مطابق رابطه  20محاسبه کرد:

آمدن رقوم کف سازه میشود .افزایش تراز کف
حوضچه ترسیب توسط ذرات رسوب گروه  jدر

n+1
n+1
)
= αωj (Ci,j
− Cc,i,j

()20

∆Zn+1
b,i,j
∆t

γ′

که در آن ΔZb,i,j ،تغییرات کف حوضچه در مقطع i

تراز کف حوضچه ترسیب در زمان  n+1و در مقطع i

بهدلیل ترسیب رسوبات مربوط به گروه  jمیباشد.

را میتوان از رابطه  21محاسبه کرد:
j=m

n+1
n
n+1
zb,i
= zb,i
+ ∑j=1 ∆zb,i,j

()21
دانهبندی رسوبات معلق در مقاطع مختلف

 iرا بعد از تعیین غلظت هر گروه رسوبی و همچنین

حوضچه ترسیب بهدلیل تهنشینی ذرات تغییر میکند.

غلظت کل رسوب معلق میتوان با استفاده از رابطه

درصد ذرات رسوب در گروههای مختلف و در مقطع

 22محاسبه کرد:
Ci,j

()22

Ci

Pi,j (%) = 100

 ،REمیباشد .با استفاده از رابطه  23میتوان راندمان

از فاکتورهای مهم و اساسی در ارزیابی عملکرد

تلهاندازی در مقطع  iرا محاسبه کرد:

حوضچه ترسیب تخمین راندمان تلهاندازی رسوب،

j=m

n+1
) /C1
REi = 100 (C1 − ∑j=1 Ci,j

()23
برای صحتسنجی نتایج مدل عددی نیاز به دادههای

ترسیب مستطیلی به طول  1/2446متر و عرض 0/4572

آزمایشگاهی و میدانی است .از دادههای آزمایشگاهی

متر میباشد که برای دبیهای مختلف مقدار 200

البارودی ( )1969و دادههای میدانی شتاب بوشهری و

میلیگرم بر لیتر رسوب با قطر مشخص را به درون

همکاران ( )2010که مربوط به حوضچه رسوبگیر سد

حوضچه ترسیب وارد کرد و بعد از مدت زمان مشخصی

نکوآباد اصفهان است ،برای صحتسنجی مدل عددی

مقدار غلظت خروجی از حوضچه را اندازهگیری کرد .در

و راندمان تلهاندازی رسوب استفاده گردید ( 5و .)16

جدول  1مشخصات هیدرولیکی آزمایشها مربوط به

مدل آزمایشگاهی البارودی ( )1969شامل یک حوضچه

البارودی ( )1969آورده شده است (.)5

جدول  -1مشخصات هیدرولیکی داده آزمایشگاهی مربوط به البارودی (.)1969
Table 1. Hydraulic characteristics of laboratory data related to El-Baroudi (1969).

زمان

عمق

دبی

شماره

)Time (min

)Depth (m

)Discharge (l/s

Run

8.8

0.205

0.221

1-7

25

0.333

0.126

2-3

22

0.366

0.158

2-4

11.6

0.366

0.3

2-8
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دادههای میدانی مورد استفاده در این پژوهش

برداشت به ترتیب  15و  50مترمکعب بر ثانیه ساخته

مربوط به حوضچه رسوبگیر نکوآباد اصفهان

شده است .در ابتدای هر دو کانال از حوضچه

میباشد .رودخانه زایندهرود تنها منبع تامین آب

رسوبگیر با مقطع ذوزنقه و شیب جداره  1به 1/5

سطحی در منطقه اصفهان میباشد و سد نکوآباد در

استفاده شده است .مشخصات طراحی و هندسی

 45کیلومتری جنوبغربی شهر اصفهان به منظور

حوضچههای رسوبگیر در جدول  2آورده شده است

کنترل سطح آب زایندهرود و انتقال آب احداث شده

(.)16

است .دو کانال اصلی در طرفین سد نکوآباد برای
جدول  -2مشخصات هندسی حوضچههای رسوبگیر نکوآباد.
Table 2. Geometry characteristics of Nekoabad settling basin.

طول

عرض

عمق

)length (m

)Width (m

)Depth (m

)Discharge (m /s

42.5

42

3

50

L

42.5

12

3

15

R

3

دبی

حوضچه
Basin

بهمنظور بررسی راندمان تلهاندازی رسوب در

شده است .در جدول  3غلظت ورودی و خروجی به

حوضچه ترسیب نکوآباد ،مشخصات هیدرولیکی

حوضچههای ترسیب نکوآباد و در جدول  4دانهبندی

جریان و رسوب ورودی به حوضچه ترسیب برداشت

ذرات رسوبی در هر آزمایش آورده شده است.

جدول  -3غلظت ورودی و خروجی رسوب به حوضچههای ترسیب نکوآباد در هر آزمایش.
Table 3. Inlet and outlet Sediment concentrations to Nekoabad settling basin in each experiment.

غلظت خروجی

غلظت ورودی

دبی
3

حوضچه

شماره آزمایش

)Outflow sediments (mg/10lit

)Inflow sediments (mg/10lit

)Discharge (m /s

Basin

No.

34

44

12.5

R

1

42

53

11.5

R

2

32

47

10.5

R

3

24

34

10

R

4

26

31

9.5

R

5

17

26

8

R

6

26

34

26

L

7

22

41

25.5

L

8

23

40

25

L

9

16

35

24.5

L

10

23

44

24

L

11

25

43

23.5

L

12
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جدول  -4درصد ذرات رسوب ورودی به حوضچههای نکوآباد.
Tabel 4. Specifications of inlet partical size to Nekoabad settling basin.
اندازه ذرات رسوبی
حوضچه
)Size (mm

شماره آزمایش

Basin

No.
1

0.1-0.25

0.088-0.1

0.074-0.088

0.062-0.074

31.82

9.09

20.45

38.64

R

20.75

15.09

26.42

37.74

R

2

19.15

19.15

31.91

29.79

R

3

20.59

20.59

14.7

44.12

R

4

0

19.35

29.03

51.61

R

5

0

19.23

30.77

50

R

6

0

20.59

23.58

55.88

L

7

17.07

29.27

19.51

34.15

L

8

12.5

15

20

52.5

L

9

17.14

25.71

22.86

34.29

L

10

18.18

29.55

15.91

36.36

L

11

18.61

20.93

30.23

30.23

L

12

نتایج و بحث
اولین صحتسنجی مدل عددی با نتایج مدل

درصد تله اندازی رسوب را محاسبه کرد .در شکل 2

آزمایشگاهی البارودی ( )1969انجام شد .راندمان

برای سرعت سقوط ذرات مختلف راندمان تلهاندازی

تلهاندازی رسوب بستگی به قطر ذرات رسوبی و یا

مشاهداتی و محاسباتی آورده شده است.

و خروجی رسوبات در حوضچه ترسیب میتوان

سرعت سقوط ذرات دارد .با استفاده از غلظت ورودی

شکل  -2راندمان تلهاندازی رسوب محاسباتی و مشاهداتی برای آزمایشها البارودی (.)1969
Figure 2. Simulation and observational removal efficiency El-Baroudi (1969).

40

توسعه مدل عددی یکبعدی رسوبگذاری با دانهبندی  / ...مریم تیموری یگانه و همکاران

شد.

بهمنظور بررسی صحتسنجی مدل عددی ،جذر
میانگین مربعات خطا مطابق رابطه  24محاسبه

2
∑i=n
) i=1 (mi −si

()24

n

√ = RMSE

در رابطه  mi ،RMSE ،24مقدار راندمان تلهاندازی

این موضوع آورده نشده است ،مدل عددی برای

اندازهگیری شده si ،مقدار راندمان تلهاندازی

ذرات بسیار ریز دقت کمتری دارد  .صحتسنجی مدل

محاسبهشده توسط مدل عددی و  nتعداد آزمایشها

عددی برای دادههای صحرایی مربوط به حوضچههای

است  .مقدار متوسط ریشه دوم میانگین مربع خطا مدل

ترسیب سد انحرافی نکوآباد نیز صورت گرفت .در

عددی در شبیهسازی راندمان تلهاندازی برای

شکل  3برای دبیهای مختلف مقدار راندمان

آزمایشهای فوق  6/15درصد است .الزم به ذکر

تلهاندازی مشاهداتی و محاسباتی برای حوضچههای

است مقدار خطا برای ذرات ریز با سرعت سقوط کم،

ترسیب سمت چپ و راست سد نکوآباد آورده شده

بیشتر است .با توجه به اینکه ذرات ریز رس دارای

است.

چسبندگی است و در روابط حاکم بر انتقال رسوب

شکل  -3راندمان تلهاندازی رسوب محاسباتی و مشاهداتی برای حوضچههای ترسیب سد انحرافی نکوآباد.
Figure 3. Computational and observational removal efficiency for Nekoabad settling basin.

مقدار متوسط جذر میانگین مربع خطا مدل عددی

تلهاندازی برای همه ذرات رسوب و برای هر گروه

در شبیهسازی راندمان تلهاندازی برای حوضچه

ذرات نسبت به طول حوضچه در شکلهای  4و 5

ترسیب سمت چپ و راست به ترتیب  8/13و 6/77

آورده شده است .با افزایش فاصله از ابتدا حوضچه،

درصد است .الزم به ذکر است متوسط راندمان

مقدار راندمان ترسیب افزایش مییابد بهطوریکه در

تلهاندازی رسوب برای حوضچه ترسیب سمت چپ

انتهای حوضچه حدود  38/6و  29/7درصد رسوبات

و راست  36/5و  27/3درصد است .راندمان

به ترتیب در حوضچه چپ و راست تهنشین میشود.
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راندمان تله اندازی برای هر گروه ذرات با توجه به

اندازه ذرات بزرگتر و سرعت سقوط زیاد ،بیشترین

متفاوت بودن قطر ذرات رسوب در هر گروه متفاوت

راندمان تلهاندازی را داشته و بیش از  80درصد این

است .ذرات با قطر بین  0/1-0/25میلیمتر به دلیل

ذرات در حوضچهها ترسیب میشوند.

شکل  -4راندمان تلهاندازی رسوبات در طول حوضچههای ترسیب نکوآباد.
Figure 4. Removal efficiency along Nekoabad settling basin.

شکل  -5راندمان تلهاندازی گروههای مختلف رسوبات در طول حوضچههای ترسیب نکوآباد.
Figure 5. Removal efficiency of different sediment groups along Nekoabad settling basin.

تراز کف حوضچه ترسیب به دلیل تهنشینی

چپ و راست سد نکوآباد با مدل عددی شبیهسازی و

رسوبات تغییر میکند .بنابراین باید مقدار ضخامت

در شکل  6آورده شده است .الزم به ذکر است

گلوالی جمع شده در طول حوضچه ترسیب ،در

متوسط دادههای میدانی مربوط به جدولهای  3و 4

بازههای زمانی مختلف را محاسبه و در صورت نیاز

بهعنوان دادههای ورودی موردنیاز مدل عددی در

حوضچه را الیروبی کرد .در این پژوهش برای بازه

طول مدت شبیهسازی در نظر گرفتهشده است.

زمانی سه ماه تغییرات کف حوضچه ترسیب سمت
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شکل  -6شبیهسازی تغییرات تراز کف حوضچههای ترسیب نکوآباد با استفاده از مدل عددی.
Figure 6. Simulation of bed changes in Nekoabad settling basin using numerical model.

همانطور که مالحظه میشود ،تغییرات کف

درشتدانه در حوضچه ترسیب بیشتر از ذرات

حوضچههای ترسیب در ابتدای سازه به دلیل غلظت

ریزدانه تهنشین میشوند ،بنابراین درصد ذرات ریزدانه

باالی رسوبات ورودی بیشتر از انتها است .تراز کف

در انتهای حوضچه ترسیب نسبت به ابتدا بیشتر

حوضچههای ترسیب سمت چپ و راست بعد از

میشود .در شکل  7دانهبندی رسوبات شبیهسازیشده

مدت سه ماه به ترتیب حدود  23/4و  20سانتیمتر

در انتهای حوضچههای ترسیب برای دبی متوسط

باال میآیند .دانهبندی رسوبات در طول حوضچه

آورده شده است.

ترسیب به دلیل تهنشینی ذرات تغییر میکند ،ذرات

شکل  -7شبیهسازی دانهبندی رسوبات در انتهای حوضچههای ترسیب نکوآباد با استفاده از مدل عددی.
Figure 7. Particle size simulation at the end of Nekoabad settling basin using numerical model.

بهمنظور اصالح حوضچههای ترسیب نکوآباد و

بقیه پارامترها ،مدل عددی اجرا و راندمان تلهاندازی

افزایش راندمان تلهاندازی رسوب میتوان طول،

محاسبه شد .در شکل  8تأثیر افزایش طول ،عرض و

عرض و یا عمق حوضچه را افزایش داد .بدین منظور

عمق حوضچه بر راندمان تلهاندازی رسوب آورده

با افزایش یکی از متغیرهای فوق و ثابت نگهداشتن

شده است.
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شکل  -8تأثیر افزایش طول ،عرض و عمق حوضچههای ترسیب نکوآباد بر راندمان تلهاندازی رسوب.
Figure 8. The effect of increasing the length, width and depth of Nekoabad settling basin on removal efficiency.

با افزایش عرض و طول مقدار راندمان تلهاندازی

بتنریزی دارد ،بنابراین باید تأثیر پارامترهای مزبور بر

به مقدار قابلتوجهی افزایش مییابد اما افزایش عمق

حجم حوضچه محاسبه شوند .در شکل  9تأثیر افزایش

تأثیر چندانی برای افزایش راندمان تلهاندازی ندارد.

طول و عرض بر حجم حوضچههای ترسیب نکوآباد

درصورتیکه طول یا عرض و یا عمق دو برابر شود

آورده شده است .افزایش طول نسبت به عرض در

مقدار راندمان ترسیب بهطور متوسط  52 ،53/5و  3درصد

حوضچه سمت چپ تأثیر کمتری بر حجم حوضچه

در هر دو حوضچه افزایش مییابد .بنابراین در صورت

ترسیب دارد ،بنابراین بهتر است طول حوضچه برای

اصالح حوضچهها بهمنظور افزایش عملکرد باید طول و یا

اصالح این سازه افزایش یابد .همچنین در حوضچه

عرض حوضچهها افزایش یابد .افزایش طول و یا عرض

ترسیب سمت راست نیز باید عرض حوضچه بهمنظور

بهمنظور اصالح حوضچهها نیاز به خاکبرداری و

افزایش راندمان تلهاندازی زیاد شود.

شکل  -9تأثیر افزایش طول ،عرض و عمق سازه رسوبگیر بر حجم حوضچه.
Figure 9. The effect of increasing the length, width and depth on the volume of the pond.
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الزم به ذکر است عالوهبر افزایش طول و یا

استفاده شد .نتایج نشان داد که متوسط جذر میانگین

عرض حوضچه ترسیب برای افزایش راندمان

مربع خطا مدل عددی در شبیهسازی راندمان

تلهاندازی میتوان از صفحات هادی نیز استفاده کرد.

تلهاندازی برای دادههای آزمایشگاهی  6/15درصد و

تیغههای هادی باعث افزایش طول پیمایش جریان در

برای دادههای صحرایی مربوط به حوضچه ترسیب

حوضچه میشود و همین امر سبب ترسیب بیشتر

سمت چپ و راست نکوآباد بهترتیب  8/13و 6/77

رسوبات میشود .بهمنظور امکانسنجی هر یک از

درصد است که دقت مناسبی برای پیشبینی راندمان

گزینهها عالوه بر مالحظات هیدرولیکی باید از

تلهاندازی توسط مدل عددی است .پس از توسعه و

لحاظ اقتصادی نیز اصالح حوضچه بررسی شوند.

صحتسنجی مدل عددی ،عملکرد حوضچههای

بهعبارتدیگر میتوان براساس روشهای بهینهسازی

تهنشینی نکوآباد با استفاده از مدل عددی موردبررسی

با در نظر گرفتن حداقل هزینه اجرا و حداکثر کردن

قرار گرفت .نتایج نشان داد که متوسط راندمان

راندمان تلهاندازی ،حوضچه ترسیب را اصالح کرد.

تلهاندازی رسوب برای حوضچه ترسیب سمت چپ
و راست  36/5و  27/3درصد است بنابراین مقدار
زیادی رسوب به داخل شبکه آبیاری وارد میشود.

نتیجهگیری کلی
در این پژوهش مدل عددی یکبعدی برای

بهمنظور اصالح حوضچههای ترسیب نکوآباد و

دانهبندی

افزایش راندمان تلهاندازی رسوب میتوان طول،

غیریکنواخت در حوضچه ترسیب توسعه یافت .در

عرض و یا عمق حوضچه را افزایش داد .بدینمنظور

این مدل ،پروفیل سطح آب و خصوصیات هیدرولیکی

با افزایش یکی از متغیرهای فوق و ثابت نگهداشتن

با حل عددی معادله جریان متغیر تدریجی و در نظر

بقیه پارامترها ،مدل عددی اجرا و راندمان تلهاندازی

گرفتن شرط مرزی در پاییندست محاسبه شد و

محاسبه شد .نتایج نشان میدهد که افزایش طول

سپس معادله یکبعدی انتقال رسوب با در نظر گرفتن

حوضچه ترسیب سمت چپ و افزایش عرض

ترم منبع با استفاده از روش تنصیف زمان جداسازی و

حوضچه سمت راست سد نکوآباد بیشترین تأثیر را

حل گشت .در هر گام زمانی مقدار تغییرات تراز کف

بر راندمان تلهاندازی دارد.

شبیهسازی

رسوبگذاری

ذرات

با

حوضچه ترسیب ،دانهبندی رسوبات در هر مقطع و
راندمان تلهاندازی محاسبه شد .ذرات رسوب ورودی

دادهها و اطالعات
توسعه مدل عددی در این مقاله ،براساس رساله

اندازههای مختلف و غیریکنواخت است .بهمنظور

مقطع دکتری نویسنده اول است که در سال جاری ،در

به حوضچههای ترسیب در اغلب موارد دارای

گروه مهندسی آب در دانشگاه رازی ،در حال انجام

شبیهسازی آنها در مدل عددی ،ذرات رسوب ورودی

است .همچنین از دادههای آزمایشگاهی البارودی

به حوضچه ترسیب به تعدادی گروه تقسیم و برای هر

( )1969و دادههای میدانی شتاب بوشهری و همکاران

گروه یک قطر متوسط در نظر گرفته شد .سپس

( )2010برای صحتسنجی مدل عددی و راندمان

معادالت حاکم بر رسوبات بهصورت جداگانه برای

تلهاندازی رسوب استفاده شده است.

هر گروه حل و غلظت هر گروه رسوبی محاسبه
گردید .بهمنظور صحتسنجی مدل عددی از دادههای

تعارض منافع
در این مقاله ،تعارض منافعی وجود ندارد و این

آزمایشگاهی البارودی ( )1969و دادههای میدانی
مربوط به حوضچه ترسیب سد نکوآباد اصفهان

مسأله مورد تأیید همه نویسندگان است.
45

1400 ،3  شماره،28  دوره،پژوهشهای حفاظت آب و خاك

اصول اخالقی
نویسندگان اصول اخالقی را در انجام و انتشار این

مشارکت نویسندگان
، نویسنده اول در مدلسازی نتایج،در مقاله حاضر

پژوهش رعایت نمودهاند و این موضوع مورد تأیید

انجام محاسبات ترسیم نمودارها و تحلیل و تفسیر

.همه نویسندگان است

نتایج و نگارش نسخه اولیه مشارکت داشته و نویسنده
، تحلیل و تفسیر نتایج،دوم در مدلسازی نتایج
ویرایش متن و نظارت و راهنمایی بر مدلسازی

حمایت مالی
 حاصل بخشی از رساله مقطع دکتری،مقاله حاضر

 همچنین نویسنده.مشارکت و مسئولیت داشته است

نویسنده اول است که ذیل حمایت دانشگاه رازی در

سوم در انجام و تهیه کار و ویرایش متن با سایر

.حال انجام است
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