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  مقدمه 
ن منابع ين و در دسترس ترياز ارزان تر يکي هاي هرودخان

 ياز آنها برا يريباشند که آبگ مي براي انسانآب 
ت ياهمبا توجه به . استت يمتفاوت حائز اهم يهاي هاستفاد
ن آب، يماز منابع مهم تأ يکيبه عنوان  هاي هرودخان

 ياز مباحث يکيان از آن ياز رودخانه و انشعاب جر يريآبگ
ک و رودخانه با آن يدروليه ياست که همواره در مهندس

به ) ١شکل ( يريک انشعاب آبگيان در يجر. ميمواجه هست
 ييهايدگيچيو از پ است يبعد ٣ان يک جري يطور ذات

 يقات مختلفيتحق). ١٩٩٣ ،و ادگارد يرين(وردار است برخ
و  صورت گرفتهها رينه کنترل رسوب در آبگيدر زم
ده است، اما شه ز ارايين يمختلف يطراح يهاي هيتوص

ر، يان و رسوب در محدوده دهانه آبگيانتقال جر يدگيچيپ
ر يان در دهانه آبگيط جريشرا يبر رو يرسوبات ورود تأثير
و کانال  يبستر در کانال اصل يخت شناسير در رييو تغ
ق در يسبب گشته است که تحق گذاري رسوب ير در پيآبگ
  . ابدينه همچنان ادامه ين زميا

  
مشخصات جريان در يک انشعاب -١شکل    

  
ر يب زيبه ترت توان ميها را ريدر آبگ يريمشکالت آبگ

  : عنوان کرد
ب ر، که موجيان در دهانه باالدست آبگيجر يجداشدگ -1

و در  يريآبگ يه و کاهش دبيثانوهاي  انيجاد جريا
 .شود ير ميدر دهانه آبگ گذاري رسوبجه ينت

ر، که يآبگ يدر جلو يعمود يگردابهاي  انيجر -2
ر و يدهانه آبگ يش مواد بستر در جلويموجب فرسا

د شوير مير دهانه آبگيدر ز يجاد چاله آبشستگيا
 )١٩٩٧ ،بارکدل(

ن دست کانال ييدر دهانه پاان يه راکد جريجاد ناحيا -3
 . ريآبگ

ر که بر اثر برخورد يآبگ يجلو يعمود يگرداب يهاانيجر
ک آستانه يگردند، با استفاده از  ميجاد ير دهانه ايبه بدنه ز

ن ين علت در ايبه هم. باشند ميمناسب قابل کنترل 
واره يان در ديجر يجدا شدگ يعنينه اول يق تنها گزيتحق

که آب  يهنگام. شده است ير بررسيباالدست کانال آبگ
ن دست، ييشود، سرعت در دهانه پا مير يوارد دهانه آبگ

ن يباشد، که ا ميحداکثر و در دهانه باالدست حداقل 
 يه و گردابيثانوهاي  انيجاد جريتفاوت سرعت باعث ا

ان در جهت ساعت ي، جريه جدا شدگيدر ناح. گردد مي
ان يمانع عبور جر ن چرخشيچرخد و ا يگرد به دور خود م

 يله باعث کاهش دبن مسأيا و ،شود ين قسمت مياز ا
جه بسته يه و در نتين ناحيرسوبات در ا يني، ته نشيورود

 يدر طول چند دهه تالش همواره سع. شود ير ميشدن آبگ
کاسته  يه جدا شدگيناح يبر آن بوده است که از اندازه 

 از نظر يتر تر و مطمئن مناسب يريشود تا آبگ
در  يق کاملياما تا کنون تحق. رديصورت گ گذاري رسوب

ان و مقدار يجر ير و الگويارتباط شکل دهانه آبگ ي باره
  . نگرفته است صورتر يدر آبگ گذاري رسوب

ر و يبه دهانه آبگ يان وروديط جريبر شرا يعوامل متعدد
ن يگذارند که از ا يم تأثيربه آن  يمقدار رسوب ورود

، محل )ا قوس داريم يمستق(نوع کانال به توان ميعوامل 
، نسبت )١٩٨٤د،يبست و ر( يريه آبگير، زاويآبگ يريگقرار
و  ١٩٨٤د، يبست و ر( يبه فرع يکانال اصل يدب

ان در کانال يجر يکيدروليط هي، شرا) ٢٠٠٧، يرامامورت
بار  ي، نوع و دانه بند)١٣٨٥، يبيو حب يعباس( ياصل

، يرامامورت(ان ي، عمق جر)ا بار معلقيبار بستر و ( يرسوب
همچون آستانه و صفحات  يهاي هجود ساز و )٢٠٠٧

 .گر در باالدست اشاره کرديدهاي  ريا وجود آبگيمستغرق و 
به  يکنترل رسوبات ورود يبرا يمختلفهاي  روشکنون تا
توان به  يکه از آن جمله م شده استش ير آزمايآبگ
تفاده از صفحات ، استفاده از آستانه و اسيا دوره يروبيال

 ،ان و همکارانيديس(ر اشاره کرد يآبگ يمستغرق در جلو
ب و يها معا ن روشيک از ايکه هر  گفتني است ،)١٣٨٧

از ورود  يريجلوگ ي، وجود آستانه براالًمث. دارد ييايمزا
 يول است ير الزاميم رسوبات بستر به داخل آبگيمستق

ه يتوص ٢/٠ يباال هاي ين روش در نسبت دبياستفاده از ا
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ن صفحات يهمچن). ١٣٨٥ ،يبيو حب يعباس(شود  ينم
، تنها در از محققان ياريمستغرق با توجه به گزارش بس

قادر به کنترل مناسب  ٢/٠کمتر از  يريآبگ ينسبت دب
درصد قادر به کنترل رسوبات  ٨٠تا حد ( استرسوبات 

قادر به کنترل  يريآبگ يش نسبت دبيو با افزا) است
را يز). ١٣٨٥ ،يبيو حب يعباس(ستند يات نمناسب رسوب
ر يجاد شده در اطراف آبگيباال مکش ا هاي يدر نسبت دب

 هاي انيجاد جريشتر از آن است که صفحات مستغرق با ايب
ه موجب انتقال رسوب از دهانه به طرف داخل يثانو

از  ياريز که بسين ييها از روش يکي. رودخانه باشند
 ينه برايط بهين شراييد تعمحققان، به آن پرداخته ان

، که با استر يان در اطراف دهانه آبگيک جريدروليه
ز يو ن يريش راندمان آبگين روش شاهد افزاياستفاده از ا
ان و يديس. م بودير خواهيان در آبگيط جريکنترل شرا
و مدل  SSIIM 2.0با استفاده از مدل ) ١٣٨٧(همکاران 

درجه  ٥٥و  ٩٠ر يان در آبگيجر يالگو يبه بررس يکيزيف
ج حاصله ينتا. ر پرداختنديدهانه باالدست آبگ يبا پخ شدگ

متر  ٥/٠کمتر از  هاي ينسبت دب يداد که برا ينشان م
 يشدگگرد يبرا متر سانتي ١٠ه، شعاع يمکعب در ثان

و  ينجف. استن شعاع يبهتر يباالدست دهانه ورود
به مطالعه  SSIIMبا استفاده از مدل ) ١٣٨٦(همکاران 

 يدز در سد انحراف يارير منطقه شرق شبکه آبيآبگ يمورد
 هاي از روش يکيداد که  يج آنها نشان مينتا. پرداختنددز 

و احداث آبشکن  يريه آبگير زاويير تغيت آبگيبهبود وضع
و  يل عدديبه تحل) ١٣٨٤(زاده  و کاظم يکشاورز. باشد يم

ال ر به کانيکانال آبگ هاي ينسبت دب تأثير يشگاهيآزما
. درجه پرداختند ٤٥ر يان در آبگيجر ي، بر جدا شدگياصل
ه جدا يداد که مکان و شکل ناح يج آنها نشان مينتا

ن ياست، بد) Qr(ر يان در آبگياز نسبت جر ي، تابعيشدگ
ن دست ييدر پا ي، جدا شدگQrاد ير زيق که در مقاديطر
ر يدر باالدست دهانه آبگ يجدا شدگ Qrر کم يدر مقادو 

به ) ١٣٨٨(و همکاران  يلين اسمعيهمچن. دهد يرخ م
به  يان انحرافيجر يساختار الگو يشگاهيآزما يبررس

درجه و مقدار رسوب وارد  ٩٠ه يبا زاو ير جانبيدهانه آبگ
  .انحراف آب پرداختندهاي شده به آن در بند

 يکنواختيکه  يتوان گفت، که هر اقدام يم يبه طور کل 
شتر ير را بين دست آبگيين دماغه باالدست و پايسرعت ب

ه، کاهش ابعاد يثانو هاي انيد، باعث کاهش جرينما

ر و يدر دهانه آبگ گذاري رسوبان، کاهش يجر يجداشدگ
 ،ان و همکارانيديس(خواهد شد  يريش راندمان آبگيافزا

ن روش يگر استفاده از ايد ياياز مزا يکي نيهمچن). ١٣٨٧
 هاي جاد گردابيها، کاهش در ا گر روشينسبت به د

به  ها ن گردابيباشد، ا ير ميدهانه آبگ يدر جلو يعمود
دماغه (ر دهانه يان با سرعت باال به بدنه زيعلت برخورد جر

است که با استفاده  ين در حاليدهد و ا يرخ م) دست نييپا
ر ين دو دماغه آبگيکنواخت کردن سرعت بين روش و ياز ا

  . ن گرداب ها کاسته خواهد شدياز شدت ا
ر، به ير شکل در هندسه دهانه آبگييق تغين تحقيدر ا
ر يدر دهانه و کانال آبگ گذاري رسوب يمقدار و الگو يبررس

  . پرداخته خواهد شد

  ها روش و مواد
      يشگاهيمدل آزما

ک گروه يدروليشگاه هيزماها در آ شيق، آزماين تحقيدر ا
ز، که مجهز يدانشگاه تبر يآب دانشکده کشاورز يمهندس
متر و / ٥متر و ارتفاع  ٨/٠متر و عرض  ٦به طول  يبه فلوم

شکل (گردد  يباشد، انجام م يم) صفر(ب کف ثابت يبا ش
ک ين فلوم از يان در ايشدت جر گيري اندازه يبرا). ٢

استفاده  متر ميلي ١ گيري اندازهبا دقت  يليز مستطيسرر
به  ياز فلوم توسط پمپاژ از مخزن اصليآب مورد ن. شود يم

ب، توسط يو عمق آب در فلوم به ترت يفلوم انتقال و دب
  .شد يم ميتنظ ييکشو يهاهچير فلکه و دريش

  

  
  نمايي از فلوم آزمايشگاهي -٢شکل 
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متر و  ٥براي اين آزمايش، يک فلوم انشعابي به طول 
 درجه به فلوم ٩٠متر که با زاويه  سانتي ٢٤بر برا عرضي

اصلي متصل مي شود که موقعيت اين کانال انشعابي در 
در انتهاي . باشد ميمتري از ابتداي کانال اصلي  ٣فاصله 

اين فلوم انشعابي يک سرريز مستطيلي براي کنترل 
در هر آزمايش ابتدا به . نصب شده است جريان خروجي

بر روي ) ٢جدول (مورد نظر  هاي ساخت و نصب مدل

ي ها هها از صفح اين مدل. شود ميکانال آبگير اقدام 
 وشوند  ساخته مي متر ميلي ٢پالکسي گالس با ضخامت 

علت استفاده از اين صفحات را براي ايجاد قوس در کانال 
شفاف بودن و به  -١: علل ذيل دانست توان ميآبگير، 

قابل  - ٢نال راحتي نمايان بودن جريان در داخل کا
به راحتي با استفاده از گرما قابليت تغيير (انعطاف بودن 

  . به راحتي قابل نصب بودن -٣) شکل دارند

  اجرا شده بر روي مدل فيزيکي هايمدل -١جدول 
شماره 
 مدل

 
 نماي مدل مشخصات

شماره 
 مدل

 
 نماي مدل مشخصات

١ 
 

 آبگير نرمال با عرض
متر سانتي ٢٤  

 
 

٦ 
 

خ شدگي باالدستآبگير با پ  
متر سانتي ١٠با شعاع   

  

٢ 

 
طرفه  ٢آبگير با قوس 

 ٦٣در  ٧عکوس م
يمتر سانتي  
 

 

 آبگير پخ شدکي باالدست ٧
متر سانتي ٥با شعاع   

 

٣ 
 ٧آبگير با قوس ترکيبي 

در باالدست و پخ  ٦٣در 
يمتر سانتي ٥شدکي   

 

٨ 
 

 آبگير با قوس يک طرفه
متر سانتي ٢٠در  ٨ترکيبي   

 

 

٤ 

 
آبگير با قوس ترکيبي 

 ٦٣در  ٧يک طرفه 
يمتر سانتي  
 

 

٩ 

 
٣استفاده از صفحات موج دار 

ي در باالدست کانال متر سانتي
 آبگير

 

٥ 
طرفه  ٢آبگير با قوس 

٧متقارن ترکيبي  
يمتر سانتي ٦٣در   

 

 

 ٦٣در  ٧ايجاد قوس ترکيبي  ١٠
ي در کانال اصليمتر سانتي  
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ها در بدنه کانال  گيري اين مدلي قرار ايي از نحوهنم

نمايي کلي از . نشان داده شده است ٣آبگير در شکل 
 ١در اين تحقيق در جدول  فيزيکي اجرا شده هايمدل

  . شود ديده مي

  
  نمايي از مدل نصب شده در کانال آبگير - ٣شکل 

بعد از نصب هر مدل بر روي کانال آبگير و اتصال به 
، براي دستيابي دشو ميکانال اصلي، بستر رسوبي آماده 

ابتدا ذرات رسوبي از جنس ماسه  به اهداف اين تحقيق،
برابر  ٥٠dو ) σg=٥/١(با دانه بندي نسبتا يکنواخت 

در بستر کانال اصلي ريخته شده و سطح آن صاف ٤٦/٠
براي جلوگيري از فرار احتمالي رسوبات وارد . گردد مي

زياد انتخاب شده شده به کانال آبگير، طول کانال آبگير 
ي رسوبي استفاده شده ها هو نيز در انتهاي اين کانال از تل

تا اطمينان حاصل شود ذرات رسوبي از کانال آبگير 
شايان ذکر است که در اين تحقيق تنها . شوند خارج نمي

ها  شکليه آزماي. به بررسي بار بستر پرداخته شده است
ان اين زم. شود ميساعت اجرا  ٣در اين تحقيق با زمان 

زمان تعادل  –١: به چند علت انتخاب شده است
نشده  ارايهمشخصي توسط محققان براي کانال آبگير 

اکثر محققان  -٢است و معيار مناسبي در دست نيست 
دقيقه را براي آزمايش بر روي  ١٥٠زماني بيش از 

شاهرخي  ؛١٩٩٧ ،بارکدل(پيشنهاد کرده اند هاي آبگير
ش منتظر فرو پايان زمان آزماي پس از). ١٣٨٥ ،ساردو

ها شده و سپس به برداشت ريخت  نشست آب در کانال
عمق حفره آبشستگي و  گيري اندازهشناسي بستر و 

آوري، خشک کردن و وزن کردن رسوبات  سپس جمع
در اين تحقيق به دليل . شود ميوارد شده به آبگير اقدام 

ها  دابگر تأثيربررسي بهتر ريخت شناسي دهانه آبگير و 
  .بر اطراف دهانه از آستانه ورودي استفاده نشده است

ق، در جدول مورد بررسي در اين تحقيهاي  محدوده دبي
ارت است از کل دبي ه شده است که دبي کل عباراي ٢

مين آب وارد کانال اصلي مي شود و دبي که از سيستم تأ
کانال آبگير مقدار بده جرياني است که وارد کانال آبگير 

شود و نسبت دبي، عبارت است از نسبت دبي کانال  مي
 ٢ هاي آبگير به دبي کانال اصلي، در حالتي که عرض

شايان ذکر است که ). حددر عرض وا(کانال برابر باشند 
عمق چاله . استها در سيستم متريک کليه واحد

از  هآبشستگي و نيز ريخت شناسي بستر آبگير با استفاد
) متر ميلي ١دقت انداره گيري  با(ي ليمينيمتر ها هدستگا

. گردند مي گيري اندازهها،  ومنصب شده بر روي فل
همچنين مقدار وزني رسوبات وارد شده به آبگير نيز پس 

اوليه، رسوبات در هاي  از پايان آزمايش و انجام برداشت
با (تال کوره خشک شده و با استفاده از ترازوي ديجي

  .ودش ميوزن ) گرم ٥گيري  دقت اندازه

ها شيدر آزما يکيلدرويمشخصات ه -٢جدول   
 

شیآزما کل  یدب   
) m3/s(  

  ریکانال آبگ یدب
 )m3/s(  

ینست دب   
در واحد 

 عرض 

هدر آب در 
 سرریز

  یلیمستط
  ) m( 

دبی خروجی 
 یاز کانال اصل

 m3/s)( 

 سرعت در 
کانال 

یاصل  
 ) m/s( 

V/Vc 
1 043/0  0025÷/0  2/0  121/0  0405/0  379/0  158/1  
2 043/0  00516/  4/0  113/0  037/0  314/0  047/1  
3 043/0  0078/0  6/0  107/0  035/0  296/0  005/1  
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 بحث و نتايج
ج حاصل از ينتا يق، ابتدا به بررسين تحقيدر ا

. ميپرداز يم يمربوط به عمق چاله آبشستگ هاي برداشت
ج نشان يرفته، نتايصورت پذ هاي شيبا توجه به آزما

ن يکمتر يب دارايبه ترت ٣و  ٢، ٤ هاي دهد که مدل يم
  . است يعمق چاله آبشستگ

به ( ٤/٠ ير نسبت دبد يعمق چاله آبشستگ ٤در شکل  
. سه شده استيها مقا در مدل) انهيم يعنوان نسبت دب

 تأثيرشود، نکته قابل توجه  يهمانطور که مشاهده م
عمق  يبر رو) ٩مدل ( يواره موج دار در کانال اصليد

 يواره کانال اصليجاد موج در ديا. باشد مي يچاله آبشستگ
 يگد عمق آبشستير، موجب کاهش شديآبگ يکيدر نزد
  .ر شده استير دهانه آبگيدر ز

٤/٠عمق چاله آبشستگي زير دهانه آبگير در نسبت دبي -٤شکل   

ها و  شيه آزمايبر اساس مشاهدات صورت گرفته در کل 
) ١٩٩٧(چون بارکدل  يج محققانيز بر اساس نتاين

ر از همان ابتدا ير آبگيجاد شده در زيا يعمود هاي گرداب
ش و ياز آزما ياز گذشت مدتند، بلکه پس شو يل نميتشک
جاد ير اير دهانه آبگياز رسوبات ز يشدن اندک يخال
ان در يده آن است که جرين پديا يعلت اصل. ندشو يم

ر، به يکباره به سمت آبگير جهت ييپس از تغ يکانال اصل
ر شده و يکه وارد آبگ يم شده، قسمتيقسمت تقس ٢

) شده است يکه از رسوبات خال(که به بدنه کانال  يقسمت
د ين برخورد شديکند، که ا ير برخورد مير آبگيدر ز
چش و يبه پ لت ون حايت از اير وضعييتغ يان را برايجر

ها حداکثر  ه مدليدر کل .دينما يجاد گرداب مجبور ميا
ر ين دست آبگيير دهانه پايدر ز يعمق چاله آبشستگ

که وجود دارد هنگام  ييفقط تنها استثنا. دشو ميمشاهده 
 يواره کانال اصليدر د) صفحات موج دار( يتفاده از زبراس
کسان بودن ياز  يحاک ن مدليج در اي، که نتاباشد مي

ن دست يير دهانه باالدست و پايدر ز يعمق چاله آبشستگ
ه دهانه يتوان به عدم تغذ يده را مين پديعلت ا. است

. ر از رسوبات حمل شده از باالدست دانستيباالدست آبگ
) يواره کانال اصليجاد موج در ديبدون ا( يعاددر حالت 

 يصورت گرفته و چاله آبشستگ يبه خوب يه رسوبيتغذ
 هاي گرداب. باشد ميار کوچک ير دهانه باال دست بسيز

ار بزرگتر از ير دهانه باالدست بسيل شده در زيتشک
ل يباشند، اما به دل يدست م نيير دهانه پايز هاي گرداب

توسط رسوبات باالدست  يبه خوبآنکه دهانه باالدست 
جاد شده به سرعت يشود و چاله ا يه ميتغذ يکانال اصل

ابد، ي يتوسط رسوبات باالدست پر شده و اجازه توسعه نم
ه يل عدم تغذيدست، به دل نيير دهانه پايکه ز يدر صورت

ج ين مدعا، نتايل ايدل. نهد يبه سرعت روبه گسترش م
که  باشد مي ٩به مدل شات مربوط يمشاهده شده در آزما

ه مناسب دهانه يل عدم تغذين مدل به دليبا استفاده از ا
ک ير به ين دست دهانه آبگييباالدست، چاله باالدست و پا

  .ابدي ياندازه گسترش م
وارد شده به کانال  يمقدار رسوب ٧تا  ٥ يها در شکل

ق در نسبت ين تحقيشده در ا ارايه ير، در مدل هايآبگ
قه، يدق ١٨٠ن يدر زمان مع ٦/٠و  ٤/٠ ، ٢/٠ يها يدب
 يد که مدل هاده يشکل ها نشان م. سه شده استيمقا
يج را ن نتايها بهتر يدر تمام نسبت دب تقريباً ٤و  ٣،  ٢
 ياندک ٦/٠ يدهند، هر چند که در نسبت دب يه ماراي

 نين صورت که بهتريشود، بد يده ميج ديتفاوت در نتا
جاد قوس در يستفاده ازابا ا ٦/٠ يجه در نسبت دبينت

 ين در حاليبه دست آمده است، ا) ١٠مدل ( يکانال اصل
 يها يرا در نسبت دب يج قابل قبولين مدل نتاياست که ا

نه ين علت به عنوان مدل بهيه است، به همشده نيگر ارايد
 يريگ ن که تفاوت چشميبا توجه به ا. شنهاد نشده استيپ
 ٧تا  ٥ يشکل هادر  ٤و  ٣،  ٢ يج مدل هاين نتايب

 يها هنين هزيسه بينه را با مقايوجود ندارد، لذا حالت به
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ج حاصل از ين نتايها و همچن مدل يساخت و طراح
. توان انتخاب کرد يم) ٤شکل (ر ير دهانه آبگيز يآبشستگ

نه بودن ساخت و يو کم هز يطراح يبا توجه به سادگ

ر دهانه يدر ز ين کم بودن عمق چاله آبشستگيهمچن
توان  ينه ميرا به عنوان حالت به ٤ر، مدل يبگآ
  . كردشنهاديپ

 
ج به دست آمده از وزن رسوبات ين نتايسه بيمقا - ٥شکل 

)٦/٠ ينسبت دب(ر يوارد شده به آبگ  

 
ج به دست آمده از وزن رسوبات ين نتايسه بيمقا -٦شکل 

)٤/٠ ينسبت دب(ر يوارد شده به آبگ  

 

ست آمده از وزن رسوبات ج به دين نتايسه بيمقا -٧شکل 
)٢/٠ ينسبت دب(ر يوارد شده به آبگ  

  
ريکانال آبگتوپوگرافي بستر -٨شکل   

 

  
ريکانال آبگ توپوگرافي بستر -٩شکل   

  

  
)٦/٠ نسبت دبي(کانال آبگير  توپوگرافي بستر -١٠شکل 
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 ١٠ن عملکرد مربوط به مدل يبهتر ٦/٠ يدر نسبت دب
 يها ين مدل در نسبت دبيه ال آنکيباشد، اما به دل يم
توان  ميده است نارايه شرا  يف ترين تر عملرد ضعييپا

ها  يه نسبت دبينه که در کليک مدل بهيبه عنوان 
ر ياما به غ. آن حساب نمود يبر رودارد  يعملکرد مناسب

 ٤، ٣ يها گر مدليد يها ي، همانند نسبت دب١٠از مدل 
  .دهند يم ارايهج را ين نتايبهتر ٢و 

صورت  ورود رسوبات به آبگير به ٢/٠در نسبت دبي 
پذيرد، بر خالف نسبت  غلتيدن ذرات رسوبي صورت مي

علت عمده ورود رسوبات به آبگير که  ٦/٠و  ٤/٠هاي دبي
عمودي ايجاد شده در زير دهانه آبگير  هاي به گرداب
ي در مقدار زيادبه همين علت تفاوت . شود مربوط مي

 ٤/٠و  ٢/٠هاي ير بين نسبت دبيرسوب وارد شده به آبگ
نيز ديده شد،  ١٠تا  ٨همانطور که در شکل . وجود دارد

رسوبات به طرف ديواره سمت چپ کانال آبگير کشيده 
نند يک سد در برابر به طوري پس از مدتي هما. مي شود

 )١٩٩٧(اين نتيجه با نتايج بارکدل (کنند  جريان عمل مي
، ٥تا  ٣ول شماره اه جدبا توجه ب). مطابقت نشان مي دهد

چاله آبشستگي ايجاد شده در زير  ٦/٠در نسبت دبي 
بسيار  ٤/٠و  ٢/٠هاي دهانه آبگير در مقايسه با نسبت دبي

همچنين جزيره رسوبي ايجاد شده در  .بزرگتر شده است
داخل کانال آبگير در طول وسيعي از کانال کشيده شده 

شتر به علت علت اصلي اين افزايش دبي رسوبي، بي. است
عمودي زير دهانه آبگير هاي  شدت گرفتن گرداب

وبي از دهانه آبگير به ، علت دور شدن جزيره رسباشد مي
 گردد ميها باز  ر، به قدرت گردابدست آبگي طرف پايين

که زمان ته نشين شدن اين رسوبات در داخل آبگير را 
 .دهد افزايش مي

   ٢/٠ ير در نسبت دبيدر کانال آبگ گذاري رسوبو مقدار  يخت شناسير مشخصات -٣جدول 
شماره 
 مدل

عمق چاله 
  يآبشستگ

)متر سانتي(  

 يه جداشدگيعرض ناح
اول  متر سانتي ١٠ان در يجر

)متر سانتي(ر يکانال آبگ  

 ١٠در  گذاري رسوبارتفاع 
ر ياول کانال آبگ متر سانتي

)متريليم(  

ن ارتفاع يشتريب
ر  يدر آبگ گذاري رسوب
)متر سانتي(  

 گذاري رسوبول ط
ر يدر آبگ

)متر سانتي(  

کل  يمقداروزن
 گذاري رسوب

)گرم(  

درصد 
 يکاهش دب
يرسوب  

٨/١٣ ١ ١  ٦/١  ٩/٦  ٢٠٠٠ ٧١ - 
٥/٠ ٤  ٩/١٠  ٦/٠  ٣/٢  ٥٧ ٨٦٤ ٨٠ 

 

٤/٠ ير در نسبت دبيدر کانال آبگ گذاري رسوبو مقدار  يخت شناسيمشخصات ر -٤جدول   
 

شماره 
 مدل

عمق چاله 
  يآبشستگ

)متر سانتي(  

ان يجر يه جداشدگيعرض ناح
اول کانال  متر سانتي ١٠در 

)متر سانتي(ر يآبگ  

 ١٠در  گذاري رسوبارتفاع 
ر ياول کانال آبگ متر سانتي

)متر ميلي(  

ن ارتفاع يشتريب
  گذاري رسوب

)متر سانتي(  

 گذاري رسوبطول 
)متر سانتي(ر يدر آبگ  

 يمقدار وزن
 گذاري رسوب

)گرم(  

درصد 
 يکاهش دب
يرسوب  

٣/٧ ٦ ١  ٠/٤  ٧/٦  ١٧٥٤٧ ١٨٠ - 
٤/٥ ٢ ٤  ٢/١  ٦/٥  ٥٠ ٨٥٠٠ ١٥٠ 

ير در نسبت دبيدر کانال آبگ گذاري رسوبو مقدار  يخت شناسيمشخصات ر -٥جدول 
شماره 
 مدل

عمق چاله 
  يآبشستگ

)متر سانتي(  

 يه جداشدگيعرض ناح
اول  متر سانتي ١٠ان در يجر

)متر سانتي(ر يکانال آبگ  

 ١٠در  گذاري رسوبفاع ارت
ر ياول کانال آبگ متر سانتي

)متر ميلي(  

ن ارتفاع يشتريب
  گذاري رسوب

)متر سانتي(  

 گذاري رسوبطول 
ر يدر آبگ

)متر سانتي(  

 يمقدار وزن
 گذاري رسوب

)گرم(  

درصد 
 يکاهش دب
يرسوب  

٨/٢ ١١ ١  ٨/٠  ٨/٥  ٢٨٩٠٥ ٣٣٠ - 
٠/٠ ٧ ٤  ٠/٠  ٧/٤  ٣٣ ١٩٢٧٤ ٢٢٠ 
٥/٥ ٩ ١٠  ٧/٠  ٣/٤  ٥٠ ١٣٥٩٤ ٢٨٠ 

  
د، شوانجام  ٥و  ٤هاي ن جدوليب يا سهياگر مقا

ن يبرد که ارتفاع رسوبات ته نش ين نکته پيبه ا توان مي
 باشد مي ٦/٠ يشتر از نسبت دبيب ٤/٠ يشده در نسبت دب

 ياست که مقدار کل ين در حالي، ا)درصد ١٥در حدود (
. استشتر يار بيبس ٦/٠ن شده در نسبت يرسوبات ته نش

ان در نسبت يبه سرعت کمتر جر توان مين اتفاق را يعلت ا
 ين نسبت دبيورود رسوبات در ا يز نحوه يو ن ٤/٠ يدب

. باشد ميو سر خوردن ذرات  يدانست که به صورت غلتش
ان به يبه علت سرعت کمتر جر ين نسبت دبيرسوبات در ا
شوند و قدرت منتقل شدن به  ين مينش سرعت ته



                                                         ٩                                                                                                 ۱۳۹۰پاييز و زمستان  /نهمشماره / پنجمسال /مجله پژوهش آب ايران
  

کانال  يل در همان ابتداين دليندارند، به هم دست را نييپا
 کنند  يجاد مياد را ايبا ارتفاع ز ين شده و تل رسوبينش ته
ن يا توان مين علت يبه هم). متر سانتي ٧تا  ٦ارتفاع  با( 

ها به شدت ريآبگ يبرا ين نسبت دبيان داشت که ايگونه ب
ر يرا به سرعت موجب بسته شدن آبگيخطرناک است ز

که  دشو ميمشخص  ٥ تا ٣با توجه به جداول  .دشو مي
به  يمقدار رسوب ورود ير، بر رويهندسه دهانه آبگ تأثير
ابد و ي ي، کاهش ميدب تش نسبي، با افزاير جانبيآبگ

 هاي ير، در نسب دبير در هندسه آبگييجه با تغين نتيبهتر
  .رديپذ يصورت م ٢/٠ن مثل ييپا

  
   گيري نتيجه

و  ي، عمق چاله آبشستگيريگآب يش نسبت دبيبا افزا .١
 . ابدي يش مير افزاين رسوب وارد شده به آبگيهمچن

ر ين دست کانال آبگييه راکد در دهانه پايبا حذف ناح .٢
اندک ) ٤سه با مدل شماره يدر مقا ٣مدل شماره (

 دشو مير يدر مقدار رسوب وارد شده به آبگ يکاهش
 ).درصد ٢زان يبه م(

از ارتفاع رسوبات  ٦/٠ به ٤/٠از  ير نسبت دبييبا تغ .٣
ر کاسته شده و در عوض بر ين شده در آبگينش ته

ر افزوده يرسوبات به داخل آبگ يدگيطول کش
 يبرا ٤/٠ يرسد نسبت دب يبه نظر م. شود يم

ن شده در ينش اد رسوبات تهيل ارتفاع زيها، به دلريآبگ
را به سرعت موجب يکانال، به شدت خطرناک باشد، ز

 .دشو يمر يبسته شدن آبگ
توسط رسوب  يل آنکه دهانه باالدست به خوبيبه دل .٤

 يشود، چاله آبشستگ يه ميتغذ يباالدست کانال اصل
در دهانه باالدست به سرعت توسط رسوب باالدست 

ر يابد، در عوض زي يپر شده و اجازه بزرگتر شدن نم
ه به سرعت يل عدم تغذيدست، به دل نييدهانه پا

 يت عدم توازن مشخصن عليد، به همياب يگسترش م
ن ييداهنه باالدست و پا ين عمق چاله آبشستگيب

 .ر وجود دارديدست دهانه آبگ
واره يدر د) واره موج داريد( يجاد زبريبا استفاده از ا .٥

ه مناسب دهانه يل عدم تغذي، به دليکانال اصل

ر به ين دست دهانه آبگييباالدست، چاله باالدست و پا
 .ابدي يک اندازه گسترش مي

شات، يآزما يبا توجه به مشاهدات صورت گرفته در ط .٦
 يعيط طبيکه از شرا يبا استفاده از قوس مناسب

 هاي کند، تالطم يرويپ) يابعاد جدا شدگ(ان يجر
 . دشو مير حذف يه در دهانه آبگياول

 ٢/٠ يشات مربوط به نسبت دبيکه در آزما يمشاهدات .٧
 ک مدل مناسبيبا  گفت توان ميفت گرصورت  ٤/٠و 

 توان مي ٣و  ٤، ٢هاي از شکل دهانه، همانند مدل
تا  ر رايدهانه آبگ يجاد شده در جلويا هاي گرداب
شتر يکه ورود رسوبات، ب يد، به طوركرکنترل حدي 

که در  يرد، در حاليصورت پذ يبه صورت غلتش
 .ستين ممكنن کار يا ٦/٠ ينسبت دب

ه جين نتيبهتر ٤ج به دست آمده، مدل يبا توجه به نتا .٨
 .دكن يه مان و رسوب را اراييط جريکنترل شرا يرا برا

ثابت  يک نسبت دبير با يدر صورت استفاده از آبگ .٩
ان يط جريکنترل شرا ينه براين گزيبهتر ٤/٠ يباال

 .خواهد بود ١٠مدل 
ن شده در ينش اد شدن ارتفاع رسوبات تهيپس از ز   .١٠

ر به يان، ورود رسوبات به آبگيجر يه جداشدگيناح
ده يکش) ريدر عرض کانال آبگ(تر  دست نييپا يکم
در  يکه رسوبات تا حدود يدر محل يعنيشود،  يم

ن رسوبات يرند، ايگ ير قرار ميآبگ يان اصليمعرض جر
ان يان حرکت کرده و با کاهش سرعت جريبا جر

ن شده خود به ينش ن رسوبات تهيا. گردند ين مينش ته
ذرات . نندک يعمل م يرسوبات بعد يبرا يعنوان مانع

ابند، به ي يم يشترياز به سرعت بيعبور ن يبرا يبعد
واره سمت يرفته رفته به د ين علت ذرات رسوبيهم

 .شوند يک مير نزديچپ کانال آبگ
ر، از عرض و عمق يکانال آبگ يش نسبت دبيبا افزا  .١١

ده را به ين پديشود، ا يکاسته م يه جدا شدگيناح
و  ١٠تا  ٨ ياه هاي سه شکلياز مقا توان مي يراحت

را هر چقدر نسبت يز. افتيدر ٥و  ٤، ٣ز جداول ين
ن شده ينش ابد، از عرض رسوبات تهي يش ميافزا يدب

کاسته شده و ) يه جدا شدگيناح(ر يآبگ يدر جلو
. شوند يده ميدست کش نييرسوبات به طرف پا
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 ١٠در  گذاري رسوبج ارتفاع ين با اتکا به نتايهمچن
جه که ين نتيبه ا توان مير، يگاول کانال آب متر سانتي
 يه جدا شدگي، از عمق ناحيش نسبت دبيبا افزا

ج يجه با نتاين نتيا. افتيشود، دست  يکاسته م
 . دهد يمطابقت نشان م) ٢٠٠٧( يرامامورت
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