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چکيده
ورود جریان غلیظ به مخزن و رسوبگذاری در مجاورت بدنه سد و تأسیسات وابسته به آن میتواند مشکالت متعددی از جمله
انسداد دریچههای تخلیه کننده تحتانی را بههمراه داشته باشد .همچنین ورود رسوبات به لوله پنوستاک بههنگام آبگیری نیروگاه
در شرایط نامساعد مخزن می تواند منجر به خوردگی پروانه توربین شود .آگاهی و شناخت از سرعت ترسیب رسوبات وارده به
مخزن میتواند در راستای تهیه منحنی فرمان برای بهره برداری از نیروگاه سدهای مخزنی نقش بهسزایی بازی نماید .در این
مقاله به ارزیابی سرعت سقوط رسوبات چسبنده وارده به دریاچه سد کرخه در حالت سکون پرداخته شده است .برای این منظور
از روش استوانهی ته نشینی استفاده گردید .نمونهبرداری رسوبات از هفت منطقهی مختلف دریاچه سد کرخه انجام شد و
خصوصیات فیزیکی آنها تعیین گردید .آزمایش ته نشینی با غلظتهای اولیه  01 ،01 ،01 ،8 ، 6 ،4و  01گرم بر لیتر صورت
پذیرفت .نمونه گیری از استوانهی ته نشینی در فواصل عمقی  01سانتیمتر انجام شد .فاصلهی زمانی نمونهگیری از استوانهی
تهنشینی بسته به میزان غلظت از  1دقیقه تا  041دقیقه تنظیم گردید .در این تحقیق سرعت سقوط ذرات ،از حل عددی معادله
دیفرانسیل مک الفلین به روش عددی تفاضل محدود محاسبه شدهاند .نتایج حاکی از آن است که بیشترین سرعت سقوط در
زمان  01الی  01دقیقه در ابتدای فرآیند تهنشینی اتفاق میافتد .همچنین نتایج نشان داد که افزایش غلظت اولیه رسوبات منجر
به کاهش سرعت سقوط خواهد شد.
کلید واژهها  :استوانه ته نشینی ،واکنش فلوکوالسیون ،سرعت سقوط ،رسوبات چسبنده.

مقدمه
مخازن سدها با هدف ذخیره کردن بخشی از جریانهای
سیالبی رودخانه و به منظور تسکین سیل ،ذخیره آب برای مصارف
پایین دست ،تولید انرژی و یا تفریحات احداث میشوند .مواد
رسوبی که وارد مخازن سدها میشوند ،حاصل عمل فرسایش
پوسته زمین بوده که توسط رودخانه حمل و به مخزن وارد
میشوند .عدم توجه به رفتار رسوب در باالدست مخزن سد و
چگونگی حرکت مواد جامد به سمت بدنه سد و میزان انباشتگی و
محل رسوبگذاری در مخزن ،مشکالتی را در ارتباط با
بهرهبرداری از سدها ایجاد خواهد کرد .از جمله اثرات مخرب
رسوبگذاری در مخازن سدها ،میتوان به پایین آمدن کیفیت آب
مصرفی ،اختالل در عملکرد نیروگاهها و افزایش هزینههای تعمیر
و نگهداری ،کاهش حجم مفید مخزن ،کم شدن سیالب قابل
کنترل ،افزایش خطر سرریز شدن آب به هنگام سیالبهای
احتمالی و نهایتأ کاهش عمر مفید سد اشاره کرد.
در مخازن سدها به ویژه نزدیک ساختگاه سد ،عمدتأ رسوبات
ریزدانه چسبنده ته نشین میشوند .رفتار مکانیکی این رسوبات تا
حد زیادی توسط جاذبه بینذرهای ناشی از نیروهای الکترواستاتیک

و فیزیکی و شیمیایی کنترل میشود و همین ویژگیها سبب بههم
چسبیدن ذرات کلوئیدی درون مخلوط آب و رسوب میگردد و
تشکیل تودههایی متراکم به نام فلوک میدهد ،که این عمل
اصطالحأ فلوکوله شدن ) (Flocculateنام دارد (Floyd et al.,
) 2016و این امر تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شوری،
رژیم جریان ،غلظت رسوب و مواد آلی میباشد
) .(Krishnappan, 2000بهطورکلی مکانیسمهای فرسایش،
رسوبگذاری ،انتقال و تحکیم رسوبات ریزدانه توسط مجموعهای
پیچیده از عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی اداره میشود.
یکی از مؤلفههای اصلی دینامیک رسوبات ریز ،روند تهنشینی
آنها میباشد .فلوکوالسیون ( (Flocculationمهمترین عاملی
است که تهنشینی رسوبات چسبنده ،سرعت سقوط و انتقال آنها را
به طور قابل مالحظهای پیچیدهتر و پویاتر از رسوبات غیر چسبنده
مینماید ) .(Floyd et al., 2016برای بهدست آوردن روابط
حاکم بر رسوبات چسبنده ،باید خصوصیات فیزیکی و رفتاری این
رسوبات شناسایی گردد .سرعت حد تهنشینی ذرات رسوبی در
مایعات با عنوان سرعت سقوط ذرات از جمله خواص بسیار مهم در
تعیین خصوصیات فیزیکی انتقال ،تهنشینی و تحکیم رسوبات
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است .سرعت سقوط یکی از مهمترین پارامترهای اساسی در
مدلسازی عددی بهمنظور درک مفهومی دینامیک رسوبات
ریزدانه می باشد .متمایز از سرعت سقوط ذرات درشت دانه که به
اندازه ذرات اولیه وابسته است و میتواند با استفاده از قانون
استوکس بهدست آید ،سرعت سقوط رسوبات چسبنده تحت تأثیر
عوامل بسیاری قرار دارد که در این میان میتوان به میزان شوری،
اندازه ذرات اولیه ،تالطم ،درجه حرارت آب و غلظت رسوبات معلق
اشاره کرد .از آنجا که رسوبات ریز معلق در اثر حرکت براونی
) (Brownian motionیا حرکت تصادفی ذرات غوطه ور در
سیال و به واسطه وجود آشفتگی و تهنشینی ناشی از اختالف
سرعت سقوط ذرات ،در معرض ابتال به ساختارهای شبکهای و
فلوکوله هستند) (Ou et al., 2016لذا در فرآیند تهنشینی
رسوبات چسبنده ،در اعماق مختلف و در زمانهای متفاوت ،قطر
مواد رسوبی متغیر است .در نتیجه میتوان از پارامتر غلظت برای
تعیین سرعت سقوط ذرات رسوبی استفاده نمود .در شکل ()1
چگونگی روند ته نشینی رسوبات چسبنده به تصویر کشیده شده
است.
از آنجا که ردیابی مسیر سقوط ذرات ریز رسوب و یا یک
فلوک منفرد به با چشم غیر مسلح و حتی با استفاده از ابزار دشوار
است ،سه نوع روش غیر مستقیم برای تعیین سرعت سقوط مورد
استفاده قرار گرفته است .روش اول که بهعنوان روش نظری از آن
یاد میشود .این روش بر اساس ویژگیهای سیال (چگالی و دما) و
اندازه دانه یک ذره یا فلوک منفرد ،سرعت سقوط محاسبه میشود.
از رابطه استوکس میتوان بهعنوان یک نمونه از مطالعات انجام
شده با استفاده از روش نظری یاد کرد .همچنین مدلهای نظری
دیگری که با توجه به رفتارهای برخورد ،انعقاد و رشد و تجزیه
فلوک استوار میباشند ،برای تعیین سرعت سقوط تنظیم شدهاند.
در روش دوم با بهرهگیری از یک لوله تهنشینی در مکان مورد
نظر ،سرعت سقوط ذرات رسوب ارزیابی میشوند .از مزایای این
روش میتوان به حفظ شرایط طبیعی اشاره کرد .در این روش
معایبی نیز وجود دارد که در این میان میتوان به اختالل
فلوکهای طبیعی هنگام نمونهبرداری و اندازه گیری غلظت آنها
اشاره نمود .عالوه بر این ،تهنشینی ناشی از گرانش با سایر

فرآیندهای فیزیکی مانند انتشار و پخشیدگی ،که ممکن است
همزمان رخ دهد ،درآمیخته است .این فرآیندها نمیتوانند در حین
بررسیهای میدانی حذف و یا کنترل شوند و بنابراین روشهای
درجا نمیتوانند فرآیند ته نشینی را از فرآیندهای انتقال عمودی
جدا کنند .یکی دیگر از مشکالت این روش این است که روش
لوله تهنشینی درجا نمیتواند فلوکهای منفرد را تحت شرایط
غلظتهای باال تشخیص دهد .حتی افزایش کمی در غلظت
میتواند سبب عدم تشخیص فلوکهای منفرد شود ،در نتیجه این
روش تنها برای غلظتهای نسبتاً کم معتبر است .روش سوم تحت
عنوان ستون ته نشینی موسوم است که برای اندازه گیری
است
طوالنی
پیشینه
دارای
سقوط
سرعت
(Van ، McLaughlin 1959 ، Camp, 1936
.)Fathi-Moghadam et al., 2011 ،Leussen, 1988

مزایای اصلی این روش در قابلیت اندازهگیری سرعت سقوط تحت
شرایط کنترل شده است .بسیاری از عوامل مانند غلظت ،شوری و
دما بهعنوان متغیرهای مستقل سرعت در نظر گرفته شدهاند
( .(Wan et al., 2015در راستای تعیین سرعت تهنشینی
رسوبات مطالعات مختلفی صورت گرفته است که در این میان
میتوان به محققانی از جمله ، (1959) McLaughlin
 Ross ،(1982) Mehta et al.و  (1989) Mehtaاشاره
نمود که در مطالعات خود سرعت سقوط را تابعی از غلظت سیال
معرفی نمودند و بیان داشتند که افزایش زیاد غلظت رسوب موجب
کاهش سرعت سقوط ذرات میشود.
 (1959( McLaughlinبرای اندازهگیری سرعت سقوط
ذرات (  ) در آب ساکن روشی را ارائه داد و با استفاده از استوانه
ته نشینی با قطر  11سانتیمتر و ارتفاع حدوداً یک متر ،رابطه ()1
را ارائه نمود.
()1
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که در آن  Cغلظت رسوبات  ،متوسط سرعت سققوط ذراتt ،
زمان و  zفاصله عمودی از سطح مبنا می باشد.

شکل  -1نمایش روند ته نشيني رسوبات از فلوکوالسيون تا تحکيم
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 )1961( Hauschild et al.نشان دادند که افزایش ذرات
ریز معلق باعث افقزایش لزجقت و وزن مخصقوص مخلقوط آب و
رسوب میگردد .همچنین افزایش غلظت این ذرات باعث کقاهش
سرعت سقوط شده و در نتیجه نقرخ انتققال رسقوب را در سیسقتم
افزایش میدهند (به نقل از .(Yang, 1996
 (1999) Van Leussenبا انجام اندازه گیریهای میقدانی
در مصب اِمقس  Emsدر شقمال شقرقی هلنقد توسقط اسقتوانهی
تهنشینی تحت شرایط میدانی به بررسی سرعت تهنشینی رسقوبات
در موقعیتهای مختلف این مصقب پرداخقت و نشقان داد کقه در
راستای محور مصب و به سمت دریا ،غلظت رسوبات معلق کاهش
و سرعت تهنشینی افزایش مییابد .همچنین با انجام آزمایشهقای
دیگری در یک غلظت ثابت رسقوبات نشقان داد کقه سقرعت تقه
نشینی با افزایش شوری افزایش مییابد.
(2004) Youبه بررسی اثر غلظقت رسقوب معلقق ( )Cروی
سرعت سقوط رسوبات چسبنده پرداخت .نتایج این آزمایش نشقان
داد که سرعت سقوط در رژیم تهنشینی آزاد برای غلظتهای کمتر
از  1/3گرم بر لیتر مستقل از غلظت رسوب معلق است .این رونقد
در غلظتهای بیشتر از  1/3الی  4/3گرم بر لیتقر بقهصقورت غیقر
خطی با غلظت رسوب افزایش یافته و در رژیم تقه نشقینی تقأخیر
یافته که غلظتهای بیشتر از  4/3گرم بر لیتر را شامل میشود ،به
شدت با افزایش غلظت رسوب کاهش مییابد.
(2007) Arman et al.تأثیر مواد فولکولهساز و پراکندهساز
را بر تغییرات غلظت و سرعت سقوط رسوبات چسبنده مورد بررسی
قرار دادند .نتایج این پژوهش برای غلظت اولیه  11گقرم بقر لیتقر
حاکی از کاهش غلظت بین  11تا  11درصد توسط نمک (فلوکوله
ساز) و افزایش غلظت بین سقه تقا هشقت درصقد توسقط کقالگن
(پراکنده ساز) نسبت به حالت نرمال بود .همچنین افزایش سقرعت
در هر عمق برای نمک بین صفر تا  11درصد و کاهش سرعت در
هر عمق برای کالگن بین صفر تا  11درصد نسبت به حالت نرمال
گزارش شده است.
 Samadi-Boroujeniو  )2009( Naderi-Boldajiبقققه
منظور بررسی آستانه تهنشینی رسوبات چسبنده معلق آزمایش خود
را در یک فلوم دایرهای و با استفاده از سرعت سقنج  ADVبقرای
محاسبه پروفیل سرعت و تنش برشی جریان در غلظتهای اولیقه
متفاوت انجام دادند .نتایج نشان داد که غلظت تعادلی بقرای تمقام
آزمایشات بین دقایق  31تا  01از ابتدای آزمایش بود و با افزایش
تنش برشی بستر ،نرخ تهنشینی کاهش مییابد و همین روند نیز
برای غلظت تعادلی صدق میکند .همچنین یک رابطه مسقتقیم
بین مقدار تنشبرشی آستانه ته نشینی و غلظقت اولیقه رسقوبات
معلق وجود دارد.
 (2011) Fathi-Moghadam et al.از طریقق بررسقی
خصوصیات تهنشینی رسوبات چسبنده مخزن سد دز نشقان دادنقد
که همه نمونههای تجمع یافته در حدود زمان یکسان کقه تقریبقاً
 11دقیقه بعد از شروع آزمایش است به سرعت سقوط حداکثر خود

میرسند .همچنین برای یک مدت زمان کوتاه نمونههای با غلظت
کم ،از حداکثر سرعت سقوط باالتری نسبت به نمونقه بقا غلظقت
بیشتر برخوردارند.
 Samadi-Boroujeniو  (2014) Naghshbandiتقأثیر
پدیده فلوکوالسیون رسوبات چسبنده را در محاسبه سرعت سققوط
این رسوبات در حالت سکون بررسی کردند .آنان آزمایشهای خود
را در استوانه ته نشینی با قطر  11سانتیمتر و ارتفاع سه متقر و از
جنس پالکسی گالس با غلظتهقای مختلقف 01 ،11 ،11 ،1 ،3
گرم بر لیتر انجام دادند و بیان کردند که تغییرات غلظت بقا عمقق
رابطه مستقیم داشته و معموالً نرخ افزایش غلظت با افزایش عمق
در زمانهای 11 ،1و  31دقیقه بیشتر از زمقانهقای دیگقر اسقت.
همچنین سرعت سقوط رسوبات بقا گذشقت زمقان ،ابتقدا رونقدی
افزایشی داشته ،سپس کاهش یافته و حداکثر سرعت سقوط مربوط
به زمانهای  13الی  11دقیقه از شروع آزمایش در همه غلظتها
بود.
 (2015)Wan et al.مطالعاتی برای بررسقی تقأثیر عوامقل
غلظت ،شوری و دما بر سرعت سقوط رسقوب ریزدانقه در مصقب
رودخانه یانگ تسه در یک استوانه تهنشینی انجقام دادنقد و بقرای
پایش میزان غلظت رسقوبات از سنسقور سقنجش کقدورت مقدل
) (OBS3+استفاده کردند .آنان اظهار داشتند که غلظت رسقوبات
معلق ،شوری و دما هر یک بقه مققادیر مختلفقی باعقث افقزایش
سرعت سقوط میشوند .البته تأثیر این عوامل در مراحقل مختلقف
لخته شدن متفاوت است .همچنقین بقر اسقاس تجزیقه و تحلیقل
رگرسیونی فرمول تجربی بین سرعت سقوط و عوامل مؤثر بقر آن
برقرار شد که به شدت وابسته به شرایط خقاص زیسقت محیطقی
میباشد.
 Ouو  (2016) Liangبهمنظقور بررسقی تقأثیر شقوری و
غلظت اولیه رسوب بر سرعت تهنشینی رسوبات ریزدانقه از سقتون
تهنشینی و همچنین از کائولینیت صنعتی بهعنوان رسوب اسقتفاده
نمودند و برای تجزیه و تحلیل روند رشد توده رسوب در زمانهای
مختلف ،از سیستم پردازش تصویر استفاده نمودند .نتایج تحقیققات
آنان نشان داد که شکل گیری بزرگترین فلوکها (حدود )31 μm
در زمان 31دقیقه میباشد ،در نتیجه حداکثر سرعت سقوط بقرای
هر مورد بین زمانهای  11و  31دقیقه مشاهده گردید .در مجموع
سرعت تهنشینی با افزایش غلظت نمک و غلظت رسقوب افقزایش
یافت .آنان با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه رابطهای تجربقی
بین سرعت سقوط رسوب ،شوری و غلظت رسوب ارائه نمودند.
 (2016) Wang et al.با استفاده از ابزار انکسار لیقزر مقدل بقه
بررسی وجود لخته های رسوب در مخزن سد سقه دره پرداختنقد و
برای تعیین اثقر فلوکولقه شقدن بقر سقرعت تقه نشقینی رسقوب،
آزمایشهایی در یک مخزن شیشهای انجام دادند و به این نتیجقه
رسیدند که به دلیل فلوکوله شدن ،شار تهنشینی جرم رسوب معلق
در مخزن به باالتر از  %00افزایش نشان داده است .آنان علت این
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امر را ناشی از تأثیر قابل توجه اثر لخته شدن بقر نقرخ تقهنشقینی
رسوب گزارش نمودند.
با توجه به مطالب بیان شده مالحظه میگردد که شرایط محیطقی
نقش بهسقزایی بقر خصوصقیات فیزیکقی رسقوبات چسقبنده ایفقا
مینماید .از طرفی بررسی منابع نشان داد که گزارشی در خصوص
اندرکنش میزان غلظقت رسقوبات وارده بقر مخقزن سقد کرخقه و
سرعت سقوط ذرات درون آن گزارش نشده است .لذا این موضقوع
بهعنوان نوآوری تحقیق مطرح میباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوههای
زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و
سرشاخههای اصلی تشکیل دهنده آن رودخانههای سیمره،
کشکان ،قرهسو ،گاماسیاب و چرداول هستند .یکی از
مشخصههای طبیعی رودخانه کرخه احتمال زیاد وقوع سیالب و
خطرات ناشی از آن است .در نتیجه بهمنظور کنترل سیالبها و
جلوگیری از سیالبی شدن اراضی پایین دست و نیز تنظیم و تأمین
آب برای آبیاری بیش از  341هزار هکتار از این اراضی و تولید
انرژی برقآبی ،سد مخزنی و نیروگاه برقآبی کرخه در فاصله 00
کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان (در جنوب
غربی ایران) احداث گردیده است .این سازه در  44درجه و 1.4
دقیقه طول شرقی و نیز  30درجه و  01.0دقیقه شمال در منطقه
کرخه واقع شده است و از نوع خاکی با هسته رسی بوده و دارای
ارتفاع  101متر با طول تاجی معادل  3131متر و حجم کل مخزن
سد در تراز بهرهبرداری  001متر ،حدود  1.0میلیارد متر مکعب
میباشد .همچنین برای رقوم نرمال  001متر از سطح دریا ،کل

مواد رسوبگذاری شده در یک دوره زمانی  11ساله برابر 1131.1
میلیون تن برآورد شده است.
برای انجام تحقیق حاضر ،نمونههایی از رسوبات ته نشین شده در
کف مخزن سد کرخه و در مجاورت بدنه سد با استفاده از دستگاه
نمونه گیر گرپ تهیه شد .شکل ( )0نشانگر محدوده حوزه آبریز
کرخه و همچنین موقعیت نقاط نمونه گیری شده از رسوبات کف
مخزن سد کرخه میباشد .سپس به تعیین دانهبندی رسوبات
توسط دستگاه دانهبندی لیزری اقدام شد .نتایج منحنی دانهبندی
رسوبات در شکل ( )3نشان داده شده است.
از آنجا که هدف این تحقیق بررسی سرعت سقوط در شرایط
ساکن است ،لذا بهمنظور تحقق اهداف پژوهش ساخت مدل
فیزیکی استوانه تهنشینی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه صنعتی
جندی شاپور در دستور کار قرار گرفت .با توجه به مطالعههای
 (2000) Yamagami et al. ،(1992) Toormanو
 (1984) Scully et al.در صورتی که قطر استوانه تهنشینی از
 11سانتیمتر بزرگتر باشد میتوان از اثر مقیاس قطر استوانه در
مدلسازی صرفنظر نمود .برای این منظور از استوانهای از جنس
پلکسی گالس به ارتفاع  0متر و قطر  01سانتیمتر استفاده گردید.
بهمنظور تسهیل شرایط نمونهگیری از یکسو و همچنین تعیین
پروفیل غلظت در اعماق مختلف از سوی دیگر ،شیرهایی به قطر
یک چهارم اینچ به فواصل  01سانتیمتر بر روی جداره استوانه
تعبیه شد .به منظور توزیع یکنواخت رسوبات و تهیه مخلوط همگن
از آب و رسوب ،از یک مخزن  011لیتری برای ساخت مخلوط آب
و رسوب استفاده گردید .وظیفه انتقال مخلوط آب و رسوب بر
عهده یک دستگاه پمپ مستغرق دو اینچ گذاشته شد .شرایط
فیزیکی درون مخزن بگونهای فراهم گردید که با نصب پرههایی،
پمپ قادر است تا نقش همزن رسوبات را نیز بازی نماید .شکل
()4نمایی از مدل فیزیکی مورد استفاده را نمایش میدهد.

شکل -2نقشه حوزه آبریز رودخانه کرخه و نمایش موقعيتهاي نمونهبرداري
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شکل  -3منحنيهاي دانه بندي نمونه هاي رسوب در مخزن سد کرخه

شکل  -4نمایي از مدل فيزیکي استوانه ته نشيني
برای انجام آزمایشها ،ابتدا اقدام به تهیه مخلوط آب و رسوب
با غلظتهای اولیه  01 ،11 ،11 ،4 ،0 ،4و  01گرم بر لیتر در
مخزن  011لیتری شد .بدین منظور میزان رسوبی که برای هر
آزمایش با غلظت اولیه مورد نظر الزم بود توسط ترازوی با دقت
 1/11گرم توزین و سپس به آب داخل مخزن اضافه گردید .برای
همگن سازی مخلوط و اطمینان از جداسازی کامل ذرات رسوب و
عدم تشکیل فلوک ،پمپ به مدت  11دقیقه مخلوط آب و رسوب
را با برخورد به تیغه نصب شده در مسیر خروجی لوله تخلیه پمپ
برهم زده و پس از حصول اطمینان از یکنواختی مخلوط آب و
رسوب ،مخلوط بهواسطه لوله رابط به ستون تهنشینی پمپاژ گردید.
بالفاصله بعد از این لحظه زمان آزمایش شروع میشود ،و بمنظور
افزایش میزان دقت در اندازه گیری غلظت اولیهی مخلوط ،نمونه
شاهدی از الیه فوقانی ستون مخلوط آب و رسوب نیز تهیه گردید.

در هر آزمایش نمونه گیری بهطور متوسط در حد  11میلیلیتر از
شیرهای تعبیه شده در سطوح ارتفاعی ،111 ،41 ،01، 41، 01
101و  141سانتیمتر نسبت به سطح فوقانی ستون در گامهای
زمانی 141 ،111 ،101 ،11 ،01 ،41 ،31 ،01 ،11 ،11 ،1و 041
دقیقه انجام گرفت .پس از اتمام زمان آزمایش ،برای اندازهگیری
غلظت ،نمونهها با استفاده از ترازوی دیجیتال توزین و سپس در
آون با درجه حرارت  111درجه سانتیگراد به مدت  04ساعت قرار
داده شدند و در نهایت غلظت هر نمونه اندازه گیری گردید.
در گام بعد بهمنظور تعیین سرعت سقوط از نتایج تحقیقات
 (1959) McLaughlinاستفاده گردید .معادله نهایی حاکم بر
پژوهش مک الفلین که بر پایه شار تهنشینی و قانون بقای جرم
ارائه شده است ،که پیشتر بهشکل رابطه ( )1ارائه گردید .با انتگرال
گیری از معادله ( )1نسبت به عمق ( )zمیتوان نوشت:
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تغییرات غلظت در برابر زمان مورد بررسی قرار گرفته است.
مشاهدات حاکی از آن است که روند تغییرات غلظت رسوبات با
عمق رابطه مستقیم داشته و با گذشت زمان به دلیل تهنشینی روند
تغییرات به سمت صفر میل خواهد کرد .شکلهای ( )1الی ()4
روند توزیع عمقی غلظت در سناریوهای اول ،سوم ،پنجم و هفتم
بهترتیب با ماده خشک  4گرم 4 ،گرم 11 ،گرم و  01گرم بر لیتر
را نشان میدهند .با بررسی روند تهنشینی رسوبات میتوان به
تغییرات گرادیان غلظت در سناریوهای مختلف پی برد .بهعنوان
نمونه از شکل ( )1میتوان دریافت که بیشترین گرادیان تغییرات
غلظت در مقابل عمق در زمان  01دقیقه از ابتدای آزمایش رخ
داده است .علت این امر را میتوان ناشی از خاصیت فلوک شدن
ذرات رس دانست .بدین مفهوم که در زمان  01دقیقهی نخست
سناریوی اول ،ذرات رس بهدلیل خاصیت فلوکوالسیون به حداکثر
مقدار حجم خود رسیده و این امر منجر به افزایش گرادیان ته
نشینی سرعت در مقابل عمق گشته است .بررسی مشابه در
خصوص گرادیان کمینه حاکی از آن است که کمترین گرادیان در
زمان  101دقیقه بهوقوع پیوسته است.

از آنجا که توزیع غلظت در برابر عمق در استوانه تهنشینی در زمان
اولیه  t=0یکنواخت میباشد ،در هر آزمایش غلظت اولیه بهعنوان
شرط مرزی اولیه منظور گردیده است و معادلهها بر اساس روش
پیشرو انقطاع سازی گشته و این روند تا زمانی که غلظت در عمق
به سمت صفر میل نماید و تهنشینی کامل صورت گیرد ،ادامه
خواهد داشت .در نتیجه با استفاده از رابطه ( )3که در واقع سطح
زیر نمودار توزیع غلظت را نسبت به عمق در زمانهای مختلف
نشان میدهد ،نسبت به تعیین سرعت متوسط سقوط ذرات اقدام
شد و تحلیل های الزم ارائه گردید.
نتایج و بحث
در این بخش یافتههای تحقیق تحت سناریوهای مختلف با دو
رویکرد تغییرات غلظت رسوبات در عمق استوانه تهنشینی و
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شکل  -5توزیع عمقي غلظت در سناریوي اول با ماده

شکل  -6توزیع عمقي غلظت در سناریوي سوم با ماده
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شکل  -7توزیع عمقي غلظت در سناریوي پنجم با ماده

شکل  -8توزیع عمقي غلظت در سناریوي هفتم با ماده

خشک  15گرم بر ليتر

خشک  25گرم بر ليتر
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در گام بعد بهمنظور تخمین میزان سرعت سقوط از رابطه ()3
استفاده گردید .برای این منظور در بازههای زمانی مختلف ،سطح
زیر نمودار عمق غلظت در اعماق متوالی توسط این رابطه محاسبه
گردید .سپس با تقسیم مجموع مقادیر فوقالذکر بر غلظت میانگین
در زمانهای متوالی ،سرعت سقوط ذرات در زمانهای متفاوت
محاسبه گردید .شکلهای ( )1الی ( )10بهترتیب نشانگر تغییرات
زمانی سرعت سقوط در غلظتهای  11 ،4 ،4و  01گرم بر لیتر
میباشند .بررسی این شکلها نشان میدهد که متوسط سرعت
سقوط ذرات ،ابتدا از گرادیان مثبتی برخوردار بوده و پس از سپری
شدن  11الی  11دقیقه از شروع آزمایش ،روند نزولی در پی
میگیرد .مشاهدات نشان میدهد که بازوی نزولی منحنی سرعت
در مقابل زمان از بیشینههای محلی برخوردارند .این امر را میتوان
ناشی از ورود مرحله فلوکهای کوچک به جریان لختهای یا همان
ناحیه تهنشینی تأخیر یافته دانست .پس از گذشت زمان و سپری
شدن مرحله تهنشینی تأخیر یافته ،تغییرات سرعت سقوط ذرات به
سمت صفر میل مینماید .بررسیها نشان داد که در بازه زمانی 11

الی  11دقیقه پس از شروع آزمایشها ،منحنی تغییرات سرعت
سقوط در مقابل زمان به حداکثر مقدار خود میل مینماید .این امر
ناشی از آن است که در بازه زمانی یاد شده ،حجم ذرات فلوکه
شده بهواسطه حرکت براونی به حداکثر مقدار خود میرسد .افزایش
حجم فلوکها منجر به سنگینتر شدن آنها خواهد شد و این امر
سبب افزایش سرعت سقوط میشود .الزم به ذکر است که با گذر
زمان فرآیند فلوکوله شدن ذرات رو به افول گذاشته و بهواسطه
کاهش چگالی و افزایش تخلخل توده آنها از یکسو و برخورد
آنها با هم از سوی دیگر ،منجر به متالشی شدن ساختار آنها
میشود .طبیعتأ با شکست ساختار فلوکها ،سرعت سقوط نیز
کاهش مییابد .در شکلهای ( )1الی ( )10موقعیت زمانی پیک
سرعت سقوط ذرات نمایش داده شدهاند .این موضوع در تحقیقات
Spicer ،(2005) Sanford et al. ،(2015) Shin et al.
 (2011) Fathi- Moghadam et al ،(1998)et al.و
 Samadi-Boroujeniو  (2014) Naghshbandiنیز

گزارش شده است.
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بازوی نزولی منحنی پوش سرعت – غلظت که به نوعی روند
کوچک شدن حجم فلوکها را گزارش مینماید برای محدوده
سیگموئید
تابع
از
غلظت
6.5  C  15
) (Sigmoid Functionتبعیت مینماید که به شکل رابطه ()0
گزارش شده است.

از آنجاییکه آگاهی از چگونگی تغییرات زمانی و عمقی
حداکثر سرعت سقوط لحظهای میتواند نقش مؤثری در مدیریت و
بهرهبرداری از مخازن بازی نماید ،لذا بررسی این موضوع نیز در
دستور کار تحقیق قرار گرفت .برای این منظور ،پارامتری تحت
عنوان عمق نسبی تعریف گردید که از تقسیم عمق نمونهبرداری
به ارتفاع ستون تهنشینی حاصل میشود .بهمنظور کسب اطالع از
کمیت حداکثر سرعت سقوط ذرات ،نسبت به رسم منحنی پوش
در کلیه سناریوها اقدام گردید .بهطور نمونه در شکلهای ( )13الی
( )10اندرکنش سرعت سقوط ذرات در مقابل غلظت آنها بهترتیب
در اعماق نسبی  1/1الی  1/4نمایش داده شدهاند.
پس از رسم منحنی پوش حداکثر سرعت سقوط ذرات ،نسبت به
استخراج مشخصات غلظت و سرعت نقاط آزمایشگاهی واقع بر
روی منحنی پوش کلیه سناریوها با اعماق نسبی  1/1الی 1/1
اقدام گردید .سپس با استفاده از نرم افزار تحلیلگر آماری SPSS
نسبت به استخراج معادلهها حاکم بر نقاط پوش تحت کلیه
سناریوها اقدام شد.
بازوی باالرونده منحنی پوش غلظت-سرعت در واقع گویای
چگونگی روند افزایش حجم ذرات فلوک کوچک را گزارش
مینماید .بررسیها نشان داد که روند تغییرات با توزیع لگاریتمی
تناسب بهتری نشان میدهد .فرم این رابطه برای محدوده غلظت
 0.5  C  6.5بصورت رابطه ( )1حاصل گردید.

()0

ناحیه سوم منحنی که در برخی از سناریوها ادامه بازوی نزولی
را تکمیل نموده و در برخی دیگر شرایط تهنشینی تأخیر یافته را
گزارش مینماید برای محدوده غلظت  15  C  30بهصورت
رابطه ( )1حاصل گردید.
0.5014
 C  27.61 
1  EXP

 1.806 

()1

max  0.091 

تجزیه و تحلیلهای آماری در خصوص چگونگی عملکرد
روابط ( )1الی ( )1در تخمین سرعت سقوط حداکثر  maxنشان
داد که این روابط قادرند بهطور متوسط با سه درصد انحراف از
بهترین شرایط تطبیق ،مقادیر سرعت حداکثر را گزارش نمایند .در
شکل ( )11مقادیر سرعت حداکثر تخمین زده شده توسط روابط
( )1الی ( )1در مقایسه با مشاهدات آزمایشگاهی نمایش داده
شدهاند.
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شکل  -17مقایسه نتایج حاصل از تخمين  maxدر مقابل مشاهدات
نتيجه گيري
در این تحقیق با استفاده از مشاهدات آزمایشگاهی به روش
استوانه تهنشینی ،نسبت به ارزیابی اندرکنش غلظت رسوبات در
مقایسه با سرعت سقوط آنها در مخزن سد کرخه پرداخته شده
است .یافتههای حاصل از آزمون کلیه سناریوها ،تحت غلظتهای
مختلف نشان داد که با افزایش عمق ستون آب ،میزان غلظت نیز
افزایش مییابد .نتایج حاکی از آن است که در آغاز کلیه سناریوها،
سرعت سقوط رسوبات مورد آزمون در استوانه تهنشینی از روند
افزایشی برخوردار بوده و پس از سپری شدن زمان ،این تغییرات
روند کاهشی به خود میگیرد .این روند تا جایی ادامه مییابد که

کلیه رسوبات درون استوانه تهنشین شوند .مشاهدههای
آزمایشگاهی نشان داد که در بازههای زمانی  11الی  11دقیقه از
شروع آزمایش ،سرعت سقوط ذرات بهواسطه تشکیل فلوک به
حداکثر مقدار خود فزونی یافته و پس از ورود به ناحیه ته نشینی
تأخیر یافته از سرعت تهنشست ذرات چسبنده کاسته میشود .علت
کاهش سرعت سقوط ذرات به دلیل ته نشین شدن ذرات و
فلوکهای درشتتر و باقی ماندن ذرات ریزتر در سوسپانسیون
میباشد .بررسیها گویای آن است که تغییرات گرادیان حداکثر
سرعت سقوط ذرات به میزان غلظت اولیه محلول مورد آزمون،
وابستگی نشان میدهد .بهگونهای که با افزایش  11درصدی
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.رسوبات چسبنده جستجو نمود

 میزان حداکثر سرعت،غلظت اولیه از چهار گرم به شش گرم
 درصد41 سقوط و به نوعی تسهیل شرایط تشکیل فلوک تا
 الزم به ذکر است که اظهار نظر یاد شده به.افزایش نشان میدهد
غلظت تا شش گرم بر لیتر ماده خشک محدود میگردد و با
افزایش غلظت اولیه رسوبات بهدلیل محدود شدن حرکت براونی
، این روند به ناحیه تهنشینی تأخیر یافته وارد میشود،ذرات
 سرعت سقوط، گرم بر لیتر01 بهگونهای که با افزایش غلظت به
 میلیمتر بر ثانیه1/00  درصد کاهش یافته و به مقدار01 حداکثر
 نتایج این تحقیق از نقطه نظر کمی میزان سرعت.محدود میگردد
 ریشه.حداکثر با نتایج محققین قبلی اندکی تفاوت نشان میدهد
اصلی تفاوت نتایج این تحقیق را با دیگران میبایست در تفاوت

تشکر و قدرداني
بدینوسیله نگارندگان از دانشگاه صنعتی جندی شاپور به پاس
فراهم آوردن امکان انجام این تحقیق و تأمین منابع مالی قدردانی
 همچنین از کلیه کارشناسان شرکت تولید و.مینمایند
بهرهبرداری سد و نیروگاه کرخه و دفتر رسوب و اقلیم معاونت
مطالعات پایه منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به پاس
همکاری صمیمانه و ارائه مشاوره فنی در انجام این تحقیق تقدیر
.بعمل میآید
منابع

1- Arman, A., Fathi-Moghadam, M., Emamgholizadeh, S. and Alikhani, A., 2007. Effect of Flocculating
and Dispersing Material on Concentration and Fall Velocity of Cohesive Sediments. 7th International
River Engineering Conference Shahid, Chamran University. (In Persian).
2- Camp, T.R., 1936. A study of the rational design of settling tanks. Sewage Works Journal, pp.742-758.
3- Fathi-Moghadam, M., Arman, A., Emamgholizadeh, S. and Alikhani, A., 2010. Settling properties of
cohesive sediments in lakes and reservoirs. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean
Engineering, 137(4), pp.204-209. (In Persian).
4- Floyd, I.E., Smith, S.J., Scott, S.H. and Brown, G.L., 2016. Flocculation and Settling Velocity
Estimates for Reservoir Sedimentation Analysis. Engineer Research and Development Center
Vicksburg ms Vicksburg United States.
5- Krishnappan, B.G., 2000. In situ size distribution of suspended particles in the Fraser River. Journal of
Hydraulic Engineering, 126(8), pp.561-569.
6- McLaughlin Jr, R.T., 1959. The settling properties of suspensions. Journal of the Hydraulics
Division, 85(HY12), pp.9-41.
7- Mehta, A.J., Parchure, T.M., Dixit, J.G. and Ariathurai, R., 1982. Resuspension potential of deposited
cohesive sediment beds. In Estuarine Comparisons (pp. 591-609).
8- Ou, Y., Li, R. and Liang, R., 2016. Experimental study on the impact of NaCl concentration on the
Flocculating Settling of Fine Sediment in Static Water. Procedia Engineering, 154, pp.529-535.
9- Ross, M.A. and Mehta, A.J., 1989. On the mechanics of lutoclines and fluid mud. Journal of Coastal
Research, pp.51-62.
10- Samadi-Boroujeni, H., Naderi-Boldaji, M., 2009. Investigate of fall velocity of cohesive sediments
using laboratory studies. Irrigation Science and Engineering, Scientific Journal of Agriculture,34(2),
pp.31-41. (In Persian).
11- Samadi-Boroujeni, H., Naghshbandi, S.A., 2014. Effect of Flocculation of Adhesive Sediments on
Calculating the Fall of Sticky Sediments. 2nd International Congress on Structure , Architecture and
Urban Development. (In Persian).
12- Sanford, L.P., Dickhudt, P.J., Rubiano-Gomez, L., Yates, M., Suttles, S.E., Friedrichs, C.T., Fugate,
D.D. and Romine, H., 2005. Variability of suspended particle concentrations, sizes, and settling
velocities in the Chesapeake Bay turbidity maximum. Flocculation in Natural and Engineered
Environmental Systems, pp.211-236.

221
67  تابستان2 شمارهی،21  جلد،) پژوهشی-علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی
13- Scully, R.W., Schiffman, R.L., Olsen, H.W. and Ko, H.Y., 1984. Validation of consolidation
properties of phosphatic clay at very high void ratios. In Sedimentation Consolidation Models—
Predictions and Validation (pp. 158-181). ASCE.
14- Shin, H.J., Son, M. and Lee, G.H., 2015. Stochastic flocculation model for cohesive sediment
suspended in water. Water, 7(5), pp.2527-2541.
15- Spicer, P.T., Pratsinis, S.E., Raper, J., Amal, R., Bushell, G. and Meesters, G., 1998. Effect of shear
schedule on particle size, density, and structure during flocculation in stirred tanks. Powder
Technology, 97(1), pp.26-34.
16- Toorman, E., 1992. Modelling of Fluid mud Flow and Consolidation.
17- Van Leussen, W., 1988. Aggregation of particles, settling velocity of mud flocs a review. In Physical
Processes in Estuaries (pp. 347-403). Springer, Berlin, Heidelberg.
18- Van Leussen, W., 1999. The variability of settling velocities of suspended fine-grained sediment in the
Ems estuary. Journal of Sea Research, 41(1-2), pp.109-118.
19- Wan, Y., Wu, H., Roelvink, D. and Gu, F., 2015. Experimental study on fall velocity of fine sediment
in the Yangtze Estuary, China. Ocean Engineering, 103, pp.180-187.
20- Wang, D., Liu, X., Ji, Z., Dong, Z. and Hu, H., 2016. Influence of flocculation on sediment deposition
process at the Three Gorges Reservoir. Water Science and Technology, 73(4), pp.873-880.
21- Yamagami T., Ueno K. and Sakai, S., 2000. Back analysis for determination of sedimentation and
consolidation properties, Coastal Geotechnical Engineering in Practice, Nakase and Tsuchida (eds)
Balkema, Rotterdam, ISBN.
22- Yang, C.T., 1996. Sediment transport: theory and practice.
23- You, Z.J., 2004. The effect of suspended sediment concentration on the settling velocity of cohesive
sediment in quiescent water. Ocean Engineering, 31(16), pp.1955-1965.

222
Irrigation Sciences and Engineering

Vol. 41, No. 2, Summer 2018, p. 211-224

EXTENDED ABSTRACT
Assessment of the Cohesive Sediments Fall Velocity
in Karkheh Dam Reservoir
M. Shadorvan1, B. Lashkar-Ara2* and H. Seyed kaboli3
1- M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Jundi-Shapur University of
Technology, Dezful, Iran.
2*- Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Civil Engineering,
Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.(Lashkarara@jsu.ac.ir).
3- Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Jundi-Shapur University of
Technology, Dezful, Iran.
Received:6 June 2017

Accepted: 16 October 2017

Keywords: Settling Column, Flocculation Reaction , Fall Velocity, Cohesive sediment.
Introduction
In reservoir of dams, especially near the dam body, the cohesive fine sediments are deposited
mainly. The mechanical behavior of these sediments is largely controlled by the interparticle
attraction caused by electrostatic and physiochemical forces. these properties cause the stickiness
and accumulation of clay particles and formation of dense masses called flocs, which is
sometimes referred to as flocculation. flocculation is influenced by several factors including
salinity, flow regime, sediment concentration and organic matter. Flocculation is the most
important factor that makes the settling, fall velocity and transfer of cohesive sediment
considerably more complex and dynamic than non-cohesive sediments. In order to determine the
relations governing cohesive sediments, the physical characteristics and behavior of these
sediments should be identified. The terminal settling velocity of sedimentary particles in liquids,
called particle fall velocity, is one of the most important properties in determining the physical
properties of sediments caused transfer, deposition and consolidation. The fall velocity of
cohesive sediments is influenced by many factors, including salinity, initial particle size,
turbulence, temperature of water, and suspended sediment concentration.
McLaughlin (1959) provided a method for measuring the fall velocity of particle ( ω ) in
stillwater, using a settling cylinder with 10 cm diameter and less than 1 meter height and
established a differential formula based on its research as follows:
 C C

0
z
t

(1)

Fathi Moghadam et al (2011) studied the settling properties of the cohesive sediments in the
Dez Dam reservoir. They concluded that particles for all concentrated samples and in all depths
reached to their maximum fall velocity approximately at the same time (15 minutes after starting
the test). The lower concentration samples appeared to have higher maximum fall velocities than
the higher concentration samples, but for a shorter duration.
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Investigating the sources showed that environmental conditions play a significant role in physical
properties of cohesive sediments. Therefore, in this research the effect of the concentration of
sediments entering the reservoir of Karkheh dam on the fall velocity of particles was studied.
Materials and Methods
The Karkheh River originates from the middle and southwest areas of the Zagros Mountains
in the west and northwest of Iran, and the Seymareh, Kashkan, Ghareso, Gamasiab and
Chardavol rivers are the main water sources. the Probability of flooding and its dangers is one of
the natural characteristics of the Karkhe river. In order to prevent the downstream flooding and
supplying water for irrigation of more than 340 thousand hectares of lands and the production of
hydroelectric power the Karkheh reservoir dam has been constructed, 22 km northwest of
Andimeshk in the province of Khuzestan (southwest of Iran). This structure is located at 48
degrees and 7.8 minutes east and 32 degrees and 29.6 minutes north in the Karkheh area. It is
made of soil and has a clay core. It has a height of 127 meters with a crown length of 3030 meters
and the total volume of dam reservoir is about 5.6 billion cubic meters in the operation level of
220 meters. Also, the total sediment content is estimated to be around 1730.5 million tons for a
normal elevation of 220 meters above sea level, over a period of 50 years.
In order to conduct the present research, the deposited sediment samples at the bottom of the
Karkheh dam reservoir and adjacent to the dam body were prepared using a grip sampler. Then
the sorting sediment was determined by laser diffraction (Malvern Mastersizer Micro). In order to
measure the fall velocity in still conditions, in this study using a settling cylinder with 2 meters
height and 25 cm diameter. Conducting the experiments, mixture of water and sediment was
prepared with initial concentrations of 4, 6, 8, 10, 15, 20 and 25 g/l in a 200 liter reservoir, firstly.
Then samples were taken with using the valves mounted on the cylinder body at the levels of 20,
40, 60, 80, 100, 120 and 140 relative to the upper level of column at times of 5, 10, 15, 20, 30,
45, 60, 90, 120, 150, 180 and 240 minutes. At the end of the test, for measuring the
concentrations, samples were weighed using a digital balance and they were placed in an oven at
110 ° C for 24 hours. Ultimately, the concentration of each sample was measured. In the next
step, method of McLaughlin (1959) was used to determine the settling velocity in each of the
scenarios.
Experimental Results
The findings of this research were studied under different scenarios with two different
approaches: one of them is the variation of sediment concentration relative to height of settling
column and another is the variation of concentration relative to time. Observations indicated that
the concentration of sediments increases with depth. As an example, Fig. 1 shows the vertical
distribution of concentration for a dry matter of 4 g/l in the first scenario. According to this
figure, the highest concentration variation gradient occurred at approximately 20 minutes after
beginning the test. This can be due to the flocculation properties of clay particles. This means that
clay particles reached to the maximum diameter due to the flocculation property during the first
20 minutes of the first scenario, As a result, the velocity gradient increases with depth. Also, a
similar study for the minimum gradient shows that the lowest gradient occurred at 120 minutes.
In the second step of the study, the time variation of settling velocity was investigated at
concentrations of 4, 8, 15 and 25 g/l. As an example, the process of time variation of settling
velocity is shown for a dry matter of 4 g/l in the first scenario in Fig. 2. The figure shows that the
average settling velocity of particles has a positive gradient firstly, then it decreases after 15
minutes from the starting of the test. This can be due to the entering of small flocs into hindered
settling zone.
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Fig 1-vertical distribution of
concentration for a dry matter of 4 g/l in
the first scenario

Fig 2- time variation of settling velocity for a
dry matter of 4 g/l in the first scenario

Conclusion
The results of this study showed that the particle settling velocity reaches to its maximum due
to the formation of flocs at the intervals of 10 to 15 minutes after starting the experiment, then the
settling velocity of particles decreased after entering the hindered settling zone. Studies showed
that the gradient variation of the maximum settling velocity depends on the initial concentration
of the tested mixture. From the quantitative point of view, the results of this study showed that
the value of maximum settling velocity of particles are different with the results of previous
researchers. The main root of this difference can be considered due to the difference between the
reservoirs of the studied dams, as well as the type and size of the sediment particles in the
catchment area of the studied areas.
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