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  ها  آبگيرپيشگيري از ورود رسوب به كاربرد صفحات مستغرق در
  

   مهدي حبيبي و سابقمسعود ساجدي
  اعضاي هيأت علمي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري

  
 چكيده

مقاله نتايج حاصل در اين از آنجا كه پيشگيري  مقدم بر درمان است، 
رود رسوبات به پيشگيري از و بررسي آزمايشگاهي كه به منظور از دو

كاربرد صفحات مستغرق در آبگيرهاي ثقلي صورت گرفته آبگير با 
 متر و 30آزمايشات در فلوم آزمايشگاهي به طول . گردد ارائه مياست 

 متر انجام شده است كه در يك سوم پاياني آن آبگيري به 5/1عرض 
كف فلوم اصلي از مواد . درجه قرار دارد 60  و زاوية آبگيري6/0عرض 

 پوشش داده شده و كف 005/0متر و شيب   ميلي4/3رسوبي با قطر 
. باشد از مواد صلب سيماني با شيب صفر مي) آبگير(كانال انتقال 

ليتر بر ثانيه، مقادير اصلي بده آبي ايجاد  80و  70 و 60، 50هاي  دبي
اول كه كاربرد صفحات به صورت نتايج آزمايشات . باشد شده مي

تايي زيگزاگ در عرض و به صورت مستقيم در تايي منظم و دوسه
گذاري   حجم رسوببيانگر آنست كهباشد  طول و در جلوي آبگير مي

در مدخل آبگير نسبت به شرايط بدون كاربرد صفحات مستغرق بين 
يابد، در اين حالت آرايش زيگزاگ صفحات   درصد كاهش مي75 تا 55

شگاهي دوم چنانچه بر اساس بررسي آزماي. عملكرد بهتري داشته است
اي  شده به صورت مورب پله هاي ياد  با آرايشصفحات مستغرقنصب 

در طول كانال اصلي ادامه يابد، ميزان رسوبات ورودي به آبگير بين 
، آرايش منظم در اين حالت. دهد  در صد كاهش نشان مي43 تا 15

صفحات نسبت به آرايش زيگزاگ، تأثير بهتري در تغيير مسير خط 
گذاري داشته و آرايش منظم صفحات در   كاهش ميزان رسوبو القعر

تمامي موارد با اختالف كمتر از پنج درصد باعث كاهش راندمان 
 در آرايش صفحات، فاصله .استگذاري در دهانه آبگير شده  رسوب

باعث ارتفاع صفحه مستغرق به ترتيب طولي چهار، سه و شش برابر 
 .است آبگير شدهگذاري در دهانه  كاهش ميزان رسوب
، مدل آبگير، گذاري رسوب صفحات مستغرق، :واژگان كليدي

  فيزيكي
  

  مقدمه
 در ه و مخزن قرار داده شد ياها آبگيرهاي جانبي در كناره رودخانه

  وضعيت انتقال رسوب، مشخصات جريان رودخانه بررسيها آنطراحي 
 تعيين موقعيت  به منظور آبراههمورفولوژي  هندسه و مشخصاتو

ل  ئمسامهمترين  از ي ورودي جريانهاآبگير و كمينه كردن افت
طراحي آبگيرهاي ثقلي بر اساس تأمين آب مورد نياز صورت . دنباش مي
ين آبگيرها، امكان آبگيري پيوسته ااصل اساسي در طراحي . گيرد مي

  در . باشد  زمانهاي مورد نظر ميدر به ميزان مورد نياز در تمام شرايط و
  

  
بهترين قسمت براي آبگيري  قسمت بيروني انحناي گيرها اين آب
است  انحناء دليل اين امر وجود جريان ثانويه در .مي باشدها  رودخانه

 جريان عمقي با رسوب زيادتر به طرف داخل انحنا شود موجب ميكه 
با ) آبگيري در مسير مستقيم(در صورت عدم وجود انحنا . كشيده شود

هاي اصالح الگو و مقطع   يا استفاده از سازهايجاد انحناي مصنوعي و
  .)1375همتي، ( دداانجام را آبگيري توان عمل  ميجريان  
شبيه جريان در پيچ جريان ورودي به آبگير جانبي مي عموالگوي 

عرض جريان سطحي بيشتر از باشد با اين تفاوت كه  رودخانه ها مي
د ارتباط شو ير مي و با ميزان رسوبي كه وارد آبگبودهجريان عمقي 

شود  در دهانه آبگير ايجاد ميگردابي كوچك نيز دو ناحيه جريان . دارد
 كاهشگذاري و در نتيجه  جريان ورودي، رسوبكه باعث افزايش افت 

ي هاآبگير. )Sinha ،1998  و  Marelius(د گرد  آبگيري ميراندمان
 كاهش قدرت  از جمله رودخانهي در تغييراتموجبهمچنين  جانبي
شيب طولي   تغيير پس زدن آب در باالدست و،جريانرسوب حمل 

حبيبي و ( شوند  ميند مدتلگذاري در ب  ادامه رسوببه دليلآبراهه 
  .)1376حسيني، 

)Barkdoll ،1993 ( ه رسيدند نتيجاين با مدل كردن يك آبگير، به
توان در  كارگذاري صفحات مستغرق در امتداد دهانة آبگير ميكه با 
 .نمود درصد از ورود رسوبات به درون آبگير جلوگيري 70-80حدود 

 صفحات مستغرق براي اصالح الگوي جريان و تكنيكدر اين مقاله از 
در مجاورت يك آبگير جانبي در يك فلوم توپوگرافي بستر 

.  تا رسوبات كمتري وارد آبگير شونداستفاده شده استآزمايشگاهي 
د نباش  جنس فلز، بتن يا چوب ميهايي از صفحات مستغرق پره يا تيغه

هاي دو يا   درجه نسبت به جهت جريان در رديف25 تا 15كه با زاوية 
شوند و هدف از كاربرد آن ايجاد  تايي در بستر رودخانه نصب  مي سه

. باشد تغيير در توپوگرافي بستر به منظور تغيير در الگوي جريان مي
هاي مختلفي دارد، از صفحات مستغرق در ساماندهي رودخانه كاربرد

گيري از فرسايش در قوس خارجي پيچ رودخانه،  منظور جلو  جمله به
گيري از تعريض شدن بستر، اصالح پيچانرودي و اصالح الگوي  جلو

ارتفاع اين صفحات در . گردد انتقال رسوب در جلوي آبگير استفاده مي
باعث  برابر عمق جريان بوده و كاربرد گروهي آن 5/0 تا 2/0حدود 

ايجاد جريانات القائي چرخشي در محدودة پائين دست صفحات 
گردد كه تغييرات تنش برشي و در نتيجه تغييرات توپوگرافي بستر  مي

 وضعيت نمادين جريان در يك آبگير جانبي قبل .را موجب خواهد شد
آبشستگي در نزديكي ديوارة و پس از نصب صفحات مستغرق و نيز 

شكل در گذاري مجاور آبگير  ست آبگير و رسوبد كانال اصلي در پايين
 .)Kennedy ،1983 و Odgaard(  نشان داده شده است)1(
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  با نصب صفحات: بدون صفحات ب: الف:  جريان در آبگيرنمادينوضعيت ) 1(شكل 

  
  هامواد و روش

پيشگيري از ورود بر روي  براي بررسي تأثير كاربرد صفحات مستغرق
ا در نظر گرفتن محدوديتهاي موجود، فلوم ، برسوبات به آبگير

كانال . آزمايشگاهي با مشخصات ذيل مورد استفاده قرار گرفته است
 متر، مصالح كف 5/1، عرض 30اصلي با مقطع مستطيلي به طول 

 و آبگير 005/0متر با شيب كف   ميلي4/3يكنواخت، با قطر متوسط 
تصال به كانال متر، زاويه ا  سانتي60، عرض متر3مستطيلي به طول

 در آزمايشگاه كه درجه با كف ثابت سيماني با شيب صفر 60اصلي 
هيدروليك مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري وزارت جهاد 

سجادي و (ساخته شد طراحي و ) 2(كشاورزي به صورت شكل 
 ).1377همكاران، 

صفحات مستغرقي كه در مدل مورد استفاده قرار گرفتند از ورق 
هاي طراحي  متر بوده و با اعمال توصيه به ضخامت يك ميليزه گالواني

متر، طول آنها   سانتي5/2در نهايت ارتفاع خارج بستر صفحات برابر

متر، فاصلة   سانتي25ها برابر  متر، فاصلة طولي رديف  سانتي5/7برابر 
متر،فاصلة اولين رديف صفحات از   سانتي5/7عرضي صفحات برابر 
متر و زاوية برخورد صفحات با امتداد   سانتي5ر ساحل سمت آبگير براب

هاي اصلي در آزمايشات  دبي . درجه در نظر گرفته شده است20جريان 
نحوه استقرار صفحات در  .ليتر بر ثانيه بوده است 80و  70 و 60، 50

 به عبارتي دو دسته بررسي .نشان داده شده است) 5(تا ) 3(هاي  شكل
بررسي آزمايشگاهي اول  طوري كه در آزمايشگاهي صورت گرفته به 

تايي و زيگزاگ  هاي منظم سه صفحات در جلوي آبگير با آرايش
ولي ) 3 شكل(دوتايي از ابتدا تا انتهاي آبگير در يك راستا نصب شده 

هاي منظم  صفحات مستغرق با آرايشدر بررسي آزمايشگاهي دوم 
 با وي آبگيراز جل دوتايي در انتهاي رديف صفحات و زيگزاگدوتايي 
 شوند به سمت ديوارة مقابل آن آرايش داده مياي  ي مورب پله دنباله

  ).5  و4اشكال(

  
 

M

D50 =3.4 mm
3m

2m 

سرريز مثلثي

L= 12 m

 m 0.6 حوضچه آرامش

  

L= 14 m

Intake 

QD 

QR 

5 m 

Main Channel

مخزن

سرريز مستطيلي

B=1.5 m 

2/5 m

  ا
  فلوم آزمايشگاهي ساخته شده به منظور انجام آزمايشات)2(شكل
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  ) اول آرايش سه تايي منظم در بررسي آزمايشگاهي(قرارگيري صفحات در مدخل آبگير) 3(شكل

  

 
  )بررسي آزمايشگاهي دوم (نماي آرايش منظم صفحات) 4(شكل 

 
  )بررسي آزمايشگاهي دوم(نماي آرايش زيگزاگ صفحات) 5(شكل 

  
آزمايشات همچنين بدون كاربرد صفحات با آبگير به صورت نشان 

سايش و الگوي فر. انجام شده است) 6(داده شده در شكل 
گذاري در قوس  گذاري در كانال شباهت زيادي به الگوي رسوب رسوب

فرسايش و ) قوس خارجي(در قسمت ساحل مقابل آبگير . رودخانه دارد
شود، در  گذاري انجام مي رسوب) قوس داخلي(در ساحل مجاور آبگير 

كه با  طوريه شود، ب دست آبگير نيز آبشستگي انجام مي دهانه پايين
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بي، عمق آبشستگي افزايش و طول آن در امتداد مسير كانال افزايش د
وجود آبگير نيز باعث شده كه جريان با سرعت بيشتري . شود بيشتر مي

  . منحرف شود) قوس خارجي(ساحل مقابل آبگير سوي به 
  

  
  توپوگرافي بستر كانال در آزمايش بدون كاربرد صفحات) 6(شكل 

  
  

  نتايج و بحث
  باعث بوجود آمدن يكH4با فاصله طولي صفحات  آرايش منظم

كه با نصب  شود، درحالي  شيار يكنواخت و عميق ميالقعر ياخط
شيار به وجود آمده داراي  H3 و H6  طولي صفحات با دو فاصله

صفحات ي حاالت  در كليه. شود مييكنواختي آن كمتر نوسان بوده و 
-هدايت خط باعث H3 و H6 بهتر از دو فاصله H4با فاصله طولي 

  . شود القعر به سمت آبگير مي

هنگامي كه صفحات مستغرق در مسير مستقيم  ()7(با توجه به شكل 
 رسوب با افزايش دبي مقدار نسبت) شوند در جلوي آبگير نصب مي

افزايش يافته و براي   به كل رسوبات انتقاليورودي به آبگير
كمتر از  درصد 75 تا 55هاي مختلف درصد اين نسبت بين  آرايش

كند، در  ي كمكي عمل مي حالتي است كه آبگير بدون هيچ نوع سازه
 عملكرد بهتري داشته و H4ي  اين حالت آرايش زيگزاگ با فاصله
  . شود رسوبات كمتري به آبگير منتقل مي

  

y = 0.3727x + 61.897
R2 = 0.9759

y = 0.32x - 8.8
R2 = 0.91430
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  )بررسي آزمايشگاهي اول( هاي مختلف  آرايشوها   دبي در به كل رسوبات انتقالي رسوب ورودي به آبگيرنسبت) 7(شكل 

 
هاي يادشده به صورت   با آرايشصفحات مستغرقنصب (نيز ) 8(شكل 

گر آن است كه با  بيان) اي در طول كانال اصلي ادامه يابد مورب پله
 به كل رسوبات  رسوب ورودي به آبگيرافزايش دبي مقدار نسبت

 مختلف درصد اين نسبت بين هاي افزايش يافته و براي آرايش انتقالي

ي   درصد كمتر از حالتي است كه آبگير بدون هيچ نوع سازه43 تا 15
ي   با فاصلهمنظم صفحاتكند، در اين حالت آرايش  كمكي عمل مي

H4 شود عملكرد بهتري داشته و رسوبات كمتري به آبگير منتقل مي.  
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y = 0.38x + 21.8
R2 = 0.9377

y = 0.3727x + 61.897
R2 = 0.9759
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  )بررسي آزمايشگاهي دوم( هاي مختلف آرايشها و  دبي در  به كل رسوبات انتقاليي به آبگير رسوب ورودنسبت) 8(شكل 

  
  

  جمع بندي
اول كه كاربرد صفحات به صورت سه تايي منظم و نتايج آزمايشات 

دوتايي زيگزاگ در عرض و به صورت مستقيم در طول و در جلوي 
مدخل آبگير گذاري در   حجم رسوببيانگر آنست كهباشد،  آبگير مي

 درصد 75 تا 55نسبت به شرايط بدون كاربرد صفحات مستغرق بين 
يابد، در اين حالت آرايش زيگزاگ صفحات عملكرد بهتري  كاهش مي
صفحات بر اساس بررسي آزمايشگاهي دوم چنانچه نصب . داشته است

اي در طول كانال  هاي يادشده به صورت مورب پله  با آرايشمستغرق
 در صد 43 تا 15بد، ميزان رسوبات ورودي به آبگير بين اصلي ادامه يا

، آرايش منظم صفحات نسبت به در اين حالت. دهد كاهش نشان مي
 كاهش ميزان  وآرايش زيگزاگ، تأثير بهتري در تغيير مسير خط القعر

گذاري در  علت اختالف درصد حجم رسوب. استگذاري داشته  رسوب
اربرد صفحات مستغرق در دو مدخل آبگير نسبت به شرايط بدون ك

توان اين طور توجيه كرد كه همان  مرحله آزمايشات اول و دوم را مي
ي مورب نصب صفحات ميزان آبگيري را افزايش  طور كه دنباله

در آرايش .  دهد، رسوبات بيشتري نيز به آبگير راه خواهند يافت مي
 ارتفاع صفحه مستغرق H6 ) H وH4 ،H3صفحات، فاصله طولي 

گذاري در دهانه آبگير  باعث كاهش ميزان رسوببه ترتيب  )باشد يم
  . است شده

 منابع
ضوابط و معيارهاي طراحي آبگير . 1376حسيني، . و ا. حبيبي، م -1

و كانالهاي انتقال به منظور استفاده در طرحهاي پخش سيالب در 
 .مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري. آبخوان

بررسي . 1378رحمانيان، . يبي، و محب. ، م.ساجدي سابق، م  -2
تأثير كاربرد صفحات مستغرق در تغيير شكل بستر رودخانه در 
محلهاي آبگيري با استفاده از مدل فيزيكي، دومين كنفرانس 

 .هيدروليك ايران
مسائل و مشكالت آبگيرها در ايران، پايان . 1375، .همتي، م  -3

 .راننامة كارشناسي ارشد، دانشكده فني، دانشگاه ته
4- Barkdoll, B.D., R. Ettema and A.J. Odgaard, 

1993. Sediment control at lateral diversions: 
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