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 تینی گراف رسوب وقایع ( در پیشIUSGتوسعه رسوتنمود واحد لحظه ای )

 مطالعه موردی حوضه آتریز سد کمال صالح –سیالتی 
ّب ٍ ثِ عَس کلي تغييشات صهبًي ٍ هکبًي سسَثذّي  هبّيت ًبهٌظن ٍ پشاکٌذُ حول سسَثبت تَسظ سٍدخبًِ

گيشيْب ٍ قضبٍت ًبدسست  ثيطتش هَاسد هٌجش ثِ تػوينّبي سيالثي دس  ّبي آثخيض ثِ خػَظ دس عي دٍسُ حَصُ

ضَد. ايي فشايٌذ ثِ دٍ ػلت کوتش هَسد هغبلؼِ قشاس گشفتِ است,  ّبي آثخيض هي ٍ غيشٍاقؼي دس هَسد سفتبس حَصُ

گشدد کِ افشاد صيبدي ثِ ايي هَضَع اضبسُ ًوَدُ اًذ. ٍ دليل  دليل اٍل ثِ هبّيت هتغيش ٍپيچيذُ ايي فشآيٌذ ثش هي

، BanasikٍWalling؛WallingٍWeb ،1992ثبضذ. ) دٍم ػذم ٍجَد پطتَاًِ آهبسي هٌبست دس ايي صهيٌِ هي

است. ػوذُ حول  يهبّيت ًبهٌظن ٍ پشاکٌذُ حول ثبس سسَث، ّب (. هطکل هْن دس صهيٌِ ثشآٍسد ثبس سٍدخب1996ًِ

يبثذ ثِ عَسيکِ  سسَة افضايص هي ثبس سسَثي سبليبًِ دس عي ٍقبيغ سيالثي غَست گشفتِ ٍ دس ايي هَقغ غلظت

ثبضذ اًجبم  سيالثي آًْب هطخع هي طينّبيي کِ س ًوًَِ ثشداسي ثبيذ ثش سٍي ايي دٍسُ هتوشکض ضَد. دس سٍدخبًِ

 ثبگشدد. يسٍثشٍ ه يثيٌي ًيستٌذ ثب هطکالت صيبد ايي کبس ًسجتبً آسبى است اهب دسهٌبعقي کِ سيالثْب قبثل پيص

ّبي  حَصُ يهؼلق دس ضشايظ سيالث يثِ سفتبس هتغيش ٍ پيچيذُ سسَثذّ يتَاى تب حذٍد يتَجِ ثِ هغبلت هزکَس ه

ّوبًٌذ آًچِ کِ  يگشاف سسَة ٍقبيغ سيالث يدس صهيٌِ پيص ثيٌ يثشد.اص ايي سٍ تب کٌَى سٍش دقيق يآثخيض پ

 يهت چٌذاًقذ يسسَة دس ّيذسٍلَط گشافضَد اسائِ ًطذُ است ٍ هفَْم  يّيذسٍگشاف سيالة اًجبم ه يثشا

 يّبي دقيق ٍ اغَل گيشي اص تحقيقبت الصم است تب ثتَاى ًتيجِ يًذاضتِ ثِ عَسيکِ دس حبل حبضش عيف ٍسيؼــ

( دس IUSG) يسسَة ًوَد ٍاحذ لحظِ ا ياصاًجبم ايي تحقيق تَسؼِ ٍ اػتجبس يبث ّذف .دس هَسد آى اًجبم داد

آى ثِ خػَظ  يشاف سسَة ٍ تغييشات صهبًگ يپيص ثيٌ يحَصُ آثخيضسذ کوبل غبلح ثشا يٍقبيغ سيالث

دس ًقبط  ياص ٍقبيغ سيالث يسسيذى ثِ ّذف تحقيق تؼذاد يثبضذ. ثشا يدسهحل ٍسٍد ثِ هخضى سذهزکَس ه

قشاس  يگشاف جشيبى ٍ ّيتَگشاف ّوضهبى ثبسش هَسد ثشسس، حَصُ آثخيض اص ًقغِ ًظش گشاف سسَة ختلفه

گشاف  يسا استخشاج ٍ کبسايي آى سا دس پيص ثيٌ يَد ٍاحذ لحظِ اسسَثٌو يگشفتِ ثِ عَسيکِ ثتَاى پبساهتشّب

حَصُ آثخيض  يجبهغ سسَثذّ شيتدس هذي يساّکبس يسسَة هَسد تجضيِ ٍ تحليل قشاس داد. ًتيجِ ايي پيص ثيٌ

 .هزکَس ٍ هذيشيت ثْيٌِ هخبصى سذ ٍ افضايص عَل ػوش ايي تبسيسبت خَاّذ ثَد
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 (IUSGای )مدل رسوب نمود واحد لحظه-

hثشحست ) tدس صهبى  IUSGهختػبت 
 آيذ:  ( ثِ غَست صيش ثذست هي1 -
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 دست آٍسدى هختػبت سسَة ًوَد ٍاحذ ثؼذ اص ثِ IUSGدس استفبدُ اص هذل 

( دس Vsثذيي هؼٌي کِ هقبديش سسَة ٍسٍدي)، اي ثبيذ هقذاس سسَة ٍسٍدي ثِ هخضى هطخع گشددلحظِ

 آيذ.  دست هيغَست ساثغِ صيش ثِّبي هختلف ثِ دس صهبىQs(t)ضشة ضذُ ٍ هقبديش دثي سسَة  ثبالساثغِ 

 Qs(t)= )(tQsns *Vs  
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 IUSGخالصه رواتط ارائه شده ترای ضرایة معادله 

 کبسثشد ضکل سيبضي هؼبدلِ سديف

1 Us={(ns-1)
ns/tp

T(ns-1)}*{(t/tp)exp(-t/tp)}
(ns-1) هحبسجِ هختػبت گشاف سسَة ٍاحذ 

2 Qps = 0.0024R
 هحبسجِ هقذاس دثي اٍج گشاف سسَة 2.8152

3 ns = 15.089k
 nsهحبسجِ پبساهتش  0.676-

4 tb = 1.1089R +  7.78  هحبسجِ صهبى پبيِ گشاف سسَة 

5 tp = 0.1659tb + 8.14  سسَةهحبسجِ صهبى تب اٍج گشاف 

6 K=0.2079*R-4.0676 هحبسجِ ضشيت رخيشُ گشاف سسَة 

 

 در پیش تینی گراف رسوب وقایع سیالتی  IUSGکارایی روش -

ّبي هَجَد دس صهيٌِ  ثيطتش ثش هجٌبي تئَسي IUSGهذل هفَْهي گشاف سسَة ٍاحذ لحظِ اي سيالثْب يب 

تَسؼِ پيذا کشدُ است ٍ هي تَاًذ دس پيص ثيٌي گشاف سسَة ٍقبيغ  IUHّيذسٍگشاف ٍاحذ لحظِ اي يب 

سيالثي ثِ کبس سٍد. پيص ثيٌي گشاف سسَة دس هجبحث ّيذسٍلَطي تَسؼِ صيبدي پيذا ًکشدُ است ٍ ػلت آى 

ّبي ًضٍلي ٍ  پيچيذگي سفتبس سسَثذّي ٍقبيغ سيالثي ٍ کوجَد آهبس ٍ اعالػبت هطبّذُ اي اص سسَة هؼلق ضبخِ

، Rendon؛1994، ٍ ّوکبساى Raghuwanshi؛Williams ،1978ّيذسٍگشاف سيالثْب هي ثبضذ ) غؼَدي

1978.) 

يب سسَة ًوَد  IUSGثِ هٌظَس اسصيبثي کبسايي هؼبدالت ثذست آهذُ ايي تحقيق دس تخويي پبساهتشّبي هذل 

ي قشاس گشفتِ ٍ دس اثتذا ٍاحذ لحظِ اي سيالثْب، چٌذ هَسد ّيذسٍگشاف سيالثْبي هَجَد دس ايستگبُ هَسد ثشسس

( ٍ هقذاس تبهيي سسَة لحظِ اي ثب تَجِ ثِ هقذاس دثي Ks ،ns  ٍtpپبساهتشّبي سسَة ًوَد ٍاحذ لحظِ اي )

پيص  IUSGّبي سسَة ّش ٍاقؼِ سيل ثب تَجِ ثِ سٍش  پيک جشيبى ٍ سٍاثظ اسائِ ضذُ ثذست آهذ ٍ گشاف

تشسين ضذ ٍ هقبديش  IUSGَة ٍقبيغ ثب تَجِ ثِ هذل ثيٌي ضذ. دس جْت اسصيبثي کبسايي ايي سٍش گشاف سس

هحبسجِ ضذ هحبسجبت هزکَس ػالٍُ ثش  IUSGضبخع ًبش سبتکليف ثِ ػٌَاى ضبخع غحت ثشآٍسد سٍش 

ّبي ًضٍلي ٍ غؼَدي ّيذسٍگشاف ًيض اًجبم ضذ.ًتبيج حبغل  کل گشاف سسَة ثِ غَست جذاگبًِ ثشاي ضبخِ

خع ًبش سبتکليف دس ثيطتش ٍقبيغ سيالثي اص هقذاس ٍاحذ فبغلِ گشفتِ ثِ اص اسصيبثي ًطبى هي دّذ کِ هقذاس ضب

تَاًبيي الصم دس پيص ثيٌي گشاف سسَة ٍقبيغ  IUSGّبي اٍليِ ثِ ًظش هي سسذ سٍش  عَسي کِ دس ثشسسي
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ديذُ هي  IUSGسيالثي سا ًذاضتِ ثبضذ ثِ عَسيکِ اختالف صيبدي ثيي گشاف سسَة پيص ثيٌي ضذُ ثب سٍش 

ب آًچِ هسلن است پيص ثيٌي گشاف سسَة ّويطِ ثب خغبي صيبدي ّوشاُ ثَدُ است لزا ٍجَد ايي ضَد. اه

ٍ هٌحٌي سٌجِ عجيؼي ثِ ًظش هي سسذ. ثب فشؼ ثبثت ثَدى سٍش هجٌب هي تَاى  IUSGاختالف دس ثشآٍسد سٍش 

ي ضبخِ غؼَدي گشاف سسَة سا ًست ثِ ضبخِ ًضٍلي ٍ حبلت کل گشاف ثب خغب IUSGگفت کِ سٍش 

ضکل کلي تغييشات گشاف سسَة  IUSGکوتشي پيص ثيٌي هي کٌذ. ثِ عَس کلي هي تَاى اظْبس داضت سٍش 

اص اّويت صيبدتشي  IUSGسا ثِ خَثي پيص ثيٌي هي کٌذ اهب هقذاس سسَة ٍسٍدي ثِ داخل هخبصى دس هذل 

اى سسَة ٍسٍدي ثِ ضذ کِ ثتَ MUSLEًسجت ثِ هَاسد ديگش داسد.لزا دس ايي تحقيق اقذام ثِ اغالح هذل 

 Sharmaگيشي هغبثق ثب ًتبيج  ثب دقت صيبدتشي پيص ثيٌي ًوَد.ّوچٌيي ايي ًتيجِ IUSGداخل هخضى سا دس هذل 

 ٍMurthy (1996 هي ثبضذ کِ ثيبى هي داسًذ پيص ثيٌي ضبخِ ًضٍلي گشاف سسَة ثب سٍش )IUSG  ًِسجت ث

ثشآٍسد دقيق پبساهتشّبي ضشيت  IUSGُ اص سٍش ّبي هطبّذاتي خغبي صيبدي دس ثش داسد. دس استفبد گشاف

ّبي سسَة اّويت ٍيظُ اي داسد.ػالٍُ ثش آى تخويي هقذاس  رخيشُ، ضشيت ضکل ثي ثؼذ ٍ صهبى تب اٍج گشاف

سسَة ٍسٍدي ثِ سيستن اص هَاسد ديگشي است کِ ثبيذ ثب دقت ثيطتشي ثشآٍسد ضَد. ثب تَجِ ثِ هحذٍديت 

ِ ضذُ ثيي پبساهتشّبي هزکَس ٍ خػَغيبت ثبسش ٍ جشيبى حبکي اصآى است کِ ّبي هطبّذاتي سٍاثظ اسائ دادُ

هقذاس ثبسش هَثش سيالثْب ٍدثي پيک جشيبى دٍ هتغيش هستقلي ّستٌذ کِ دس تخويي هقذاس پبساهتشّبي اغلي 

ّبي  دادُسسَة ًوَد ٍاحذ لحظِ اي هي تَاًٌذ هَسد استفبدُ قشاس گيشًذ. تَسؼِ ايي سٍاثظ دس ٍحلِ اٍل ًيبصهٌذ 

هطبّذاتي ثيطتشي هي ثبضذ کِ ثتَاى ثب استذالل ٍ ضشيت اعويٌبى ثبالتشي ايي سٍاثظ سا هؼشفي ًوَد. ّوچٌيي دس 

ّبي  ّبي کبفي اص چٌذيي حَضِ ثب ٍيظگيْبي هختلف ايي اهکبى سا هيسش هي سبصد تب هتغيش غَست ٍجَد دادُ

ت سگشسيًَي ٍاسد ًوَدُ ٍ هَضَع ثِ غَست هستقل ديگشي ػالٍُ ثش خػَغيبت ثبسش ٍ جشيبى دس هؼبدال

 چٌذ هتغيشُ هَسد ثشسسي قشاس گيشد.

 


