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 چکیده

گذاری مخازن سدها در این تحقیق امکـان وقوع و مشخصات این پدیده در بـا توجه تـأثیر و اهمیت جریـانات غلیظ در رسـوب

پدیده در بـررسی شده است. از موارد دیگر بـررسی شده اثرات وقوع این  TCMکـامپیوتـری سد جیرفت بـا استفـاده از مدل 

اندازی، پروفیل کف و حجم مخزن بوده است. همچنین نیروی اعمالی بر جداره پـارامتـرهای مهم مخزن از قبیل راندمـان تله

مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج و  ABAQUS افزار نرمدر  سازی مدلسد ناشی از جریانات غلیظ با استفاده از 

در حدود  1331و نتایج هیدروگرافی سال  TCM افزار نرماست که اختالف میانگین بین نتایج تحقیق مشاهده شده  های یافته

چهار مقطع ارائه  بندی جمع% بوده است. بر اساس 302برابر با  TCMباشد. بیشترین اختالف بین اعداد برای مدل % می1017

دارای عملکرد مناسبی بوده است.  TCMافزار  ر، نرممیانگین خطا برای کلیه نقاط بست صورت بهشود که شده نتیجه گرفته می

، بر اساس باشد میمیلیون متر مکعب  011متری رقوم آب مخزن، حجم مخزن تقریباً برابر با  011تراز با توجه به این که در 

ست که % از حجم مخزن باقی مانده است. این بدان معنا ا30032سال  7و پس از طی دوره زمانی  TCM افزار نرمخروجی 

سال میزان  7دهد که در طی  ها نشان میکاهش یافته است. در نتیجه، بررسی گذاری رسوب% از حجم مخزن به علت 30100

یابد. میزان رسوب در طی  % از حجم مخزن کاهش می1000یعنی به طور متوسط ساالنه ؛ % از حجم مخزن کاهش یافته است3

شده است.  نشین تهمیلیون متر مکعب رسوب  10010ی به طور متوسط ساالنه باشد، یعن میلیون مترمکعب می 120020سال  7

بر اساس نتایج تغییرات ماکزیمم تنش در بدنه سد تحت شرایط مختلف جریان چندفازی مشاهده شده است که با افزایش 

سد  برداری بهرهسال از  7سد روند افزایشی در تنش ماکزیمم در بدنه سد کندتر شده است. پس از گذشت  برداری بهرهزمان 

سال برابر  7سال تغییرات تنش نسبت به زمان  01برابر شده است. همچنین پس از گذشت  201جیرفت، مقدار تنش ماکزیمم 

 است. بوده 1001با افزایش 
 

 ، مخازن، سد، هیدرودینامیکگذاری رسوبهای کلیدی:  واژه
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