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درجه  09در این تحقیق بصورت آزمایشگاهی، تاثیر هر یک از سازه های آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب بستر ورودی به آبگیر 

، 21/9ه نسبت آبگیری س از یک کانال مستقیم و نیز عمق آبشستگی در پایین دست آبگیر در کانال اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات در

در چهار حالت بدون سازه، حالت فقط آستانه، حالت آستانه و آبشکن و حالت آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق انجام شده است.  21/9و  21/9

ررسی تحقیقات ب پس از ارزیابی حالتهای مذکور از نظر کنترل رسوب ورودی به آبگیر و نیز عمق آبشستگی پایین دست آبگیر در کانال اصلی و

 محققین دیگر، سازه بهینه در شرایط مختلف هیدرولیکی ارائه میشود.

 

 کنترل رسوب، عمق آبشستگی، آبگیر، آستانه، صفحات مستغرق، آبشکنکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
 یرذناپ ییهمواره بخش جدا یباشد. حمل بار رسوبمیکنترل رسوب و تامین آب مورد نیاز با حداقل رسوبات از اهداف مهم در انحراف آب از رودخانه ها 

 وندربه ناچار مقداری از رسوبات وارد آبگیر شده و ممکن است سبب انسداد دهانه آبگیر گشته و در شرایط آبگیری،  که رودخانه هاست یستماز س

روشهای کارآمد با حداقل هزینه ها در کنترل رسوب ورودی  . مهندسان و طراحان سازه های مرتبط با آب و رسوب همواره در پیدآبگیری را مختل نماین

 باشند. آب شرب و تأسیسات صنعتی می ینپمپاژ، تأم یستگاههایهای آبیاری و زهکشی، ابه شبکه

 هالگوی جریان در محل انشعاب رودخانه ها بصورت کامالً سه بعدی و پیچیده می باشد. در آبگیرها تحقیقات زیادی در گذشته در زمین

 .Neary & Odgaard (1993) ،Neary et al هیدرولیک و الگوی جریان و نیز کنترل رسوب انجام پذیرفته است. از جمله این تحقیقات میتوان به

(1999) ،Hsu et al. (2002)،Vasquez (2005)  ،Keshavarzi & Habibi (2005) ،Ramamurthy et al. (2007) ،Karami-

Moghadam et al. (2010) مقابل  یانجر یالگو همچون یمسائل یممستق یراز مس یریدر آبگاشاره کرد که ( 2810و  2811) یو شفاع یدیانس و

قرار  یرا مورد بررس یشکل مقطع کانال اصل یرتاث یر ودرون آبگ یگرداب یهابعاد ناح یر،در آبگ یهثانو یان، جر، هیدرولیک جریانسطح آب یلپروف یر،آبگ

 ، Razvan(1989) ،Nakato & Odgen (1998)، Barkdoll et al.(1999) ،Ouyang (2001) محققان دیگری نظیر. همچنین دادند

Keshavarzi & Shamsaddini-Nejad (2002)، Michell et al. (2006)، Karami-Moghadam & Keshavarzi (2009)  ،

تاثیر سازه هایی مانند آستانه، صفحات مستغرق و آبشکن  (2811و گوهری ) (2811حسن پور ) ،(2811) یعباس ،(2811) یبیو حب ی(، ساجد2812) یاحمد

 و ابعاد و آرایش آنها را بر رسوب ورودی به آبگیر بررسی کردند. 

یگر اینکه وجود دموضوع دیگری که به نظر می رسد باید مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد تاثیر ترکیب این سازه ها بر کنترل رسوب می باشد. نکته 

مله می جاین سامانه های کنترل رسوب، بر الگوی جریان نیز تاثیرگذار بوده و ممکن است تبعات دیگری عالوه بر کنترل رسوب را موجب شود که از آن 

                                                 
 هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم 9

  هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس2

 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس3
 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس4
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ت از آن می تواند پایداری که غفلتوان به آبشستگی اطراف سواحل متصل به آبگیر در کانال اصلی و بویژه در پایین دست آبگیر در کانال اصلی اشاره کرد 

رل تسواحل اطراف آبگیر در کانال اصلی را تحت الشعاع قرار دهد. لذا در این تحقیق بصورت آزمایشگاهی، عالوه بر بررسی سامانه های مختلف کن

تایج کنترل رسوب گیرد. سپس با توجه به ن رسوب، ترکیب این سامانه ها بر عمق آبشستگی در پایین دست آبگیر در کانال اصلی نیز مورد بررسی قرار می

 و عمق آبشستگی، سامانه بهینه کنترل رسوب ارائه می شود. 

 

 

 هامواد و روش .2

  آزمایشگاهی تجهیزات .1. 2

 
 2گالس به ضخامت  یاز جنس پلکس یاکانال، جداره ینمتر استفاده شده است. ا 2و  21 یببه طول و عرض بترت یاز کانال هایشمنظور انجام آزما به

که توسط  می باشد 2/2و انحراف معیار هندسی  51/1جرم مخصوص  یلیمتر،م 2 متوسط به قطر یلیساز جنس س یبستر رسوب یدارد و کف دارا یمترسانت

به  ینیزم یرمخزن آب ز یک یو دارا باشدیم یهدر ثان یترل  219در کانال  یمقابل تنظ یانشود. حداکثر جر یم یجاددر آن ا 992/9 یبغه مسطح، شیت یک

 یینمتر پا 1/22در  یدرجه نسبت به کانال اصل 09 یهمتر با زاو 4/9و  1به طول و عرض  یرکانال آبگ ی،باشد. عالوه بر کانال اصل یمتر مکعب م 19حجم 

 ینسبت دب یمتنظ یگذر برا یررو و ز ییوکش یچهاز در یببترت یرو آبگ یکانال اصل یدر ساحل چپ نصب شده است. در انتها یکانال اصل یدست ابتدا

و  یراز آبگ یو رسوب خروج یانکه در آن جر باشندیرسوب م یچرخش یستمس یدارا یر،و آبگ یاستفاده شده است. هر دو قسمت کانال اصل یریآبگ

 آن نشان داده شده است. یو اجزا یشگاهیکانال آزما 2. در شکل گرددیبر م یکانال اصل یتوسط پمپ لجن کش به ابتدا یکانال اصل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آن یو اجزا یشگاهیکانال آزما -1شکل

 

 شرح آزمایشها، مواد و روشها .2. 2

 

در نظر گرفته شده  یکنترل رسوب و عمق آبشستگآستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر  یرتاث یبررس یبرا یش یا به عبارتی سامانهچهار آرا یقتحق یندر ا

 باشد: یم یلاست که بشرح ذ

به  یکنترل رسوب ورود یبرا یسازه ا یچگونهباشد و در آن ه یحالت بدون سازه که حالت شاهد م یا "no structure" اول: حالت حالت

ل عمق نرما یک سوممعادل  یارتفاع یکه دارا یرآبگ یدر ورود یاکه در آن با نصب آستانهآستانه  یا "sill" نشده است. حالت دوم : حالت یهتعب یرآبگ

که عالوه بر  آستانه و آبشکن یا "sill and dike" شود. حالت سوم : حالت یکنترل م یربه آبگ یباشد، رسوب ورود یم یباالدست کانال اصل یانجر

شود.  ینصب م یدر کانال اصل یردر باالدست آبگ ی،درصد عرض کانال اصل 11به طول مستقیم مستغرق  یرآبشکن غ یک یر،آبگ ینصب آستانه در ورود

 sill, dike and" ( در نظر گرفته شده است. حالت چهارم : حالت2811)تحقیق گوهری یجو ابعاد آبشکن بر اساس نتا یتکه موقع تاس یحالزم به توض

vane" شش  یانال اصلدر ک یرآبگ یدر جلو یر،و آبشکن در باالدست آبگ یرآبگ یکه عالوه بر نصب آستانه در ورودآستانه، آبشکن و صفحات  یا

(. در 2استفاده شده است )جدول  Ouyang (2001) یها یهصفحات از توص یشآرا یطراح یشده است. برا باز صفحات مستغرق نص ییدو تا یفرد

اشد و سطح ب یم یدر کانال اصل یردست آبگ یینتصات لبه پاشکل، مبدا مخ ینکنترل رسوب حالت چهارم ارائه شده است. در ا یسازه ها یشآرا 1شکل 
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ر ادامه جهت است که د یح. الزم به توضکه همتراز با کف آبگیر می باشد باشد یم یشرسوب بستر قبل از شروع آزما یهسطح اول، z=0 یبه عبارت یامبنا 

 شود. یم یانتا چهار ب یکاز حاالت مذکور با عنوان حالت  یکاختصار، هر 

 

هاابعاد صفحات مستغرق به کار رفته در آزمایش -1جدول   

صفحات از  فاصله

 (bآبگير ) ديواره

 عرضي فاصله

 (nصفحات )

 طولي فاصله

 (sصفحات )
 (L)طول صفحات 

ارتفاع صفحات 

 V(H(مستغرق 

صفحات با  زاويه

 () جهت جريان
 پارامتر

 VH3  VH2تاVH 3 VH 8 تاVH 01  VH3 >L>VH2 5/1>

M

V

h

H > 2/1 55><05 محدوده توصيه شده 

 VH3 VH3  VH8 VH3 VH3/0 00 مقدار به کار رفته 

 

 

 Hs LI LD α β L Bm BI δs δb δn Hv hm مشخصه های طراحي

 0.118 036. 108. 108. 0.18 0.4 1 108. 20 90 0.25 1 035. ابعاد به متر و زوايا به درجه

 در لبه پایین دست آبگیر مبدا مختصات میباشد( oآرایش سازه های کنترل رسوب حالت چهارم مورد آزمایش )نقطه  -2شکل 

 

( در تحقیقات راجع به رسوب ورودی به آبگیر در گذشته، در این تحقیق در هر یک از حاالت Qrهمچنین نظر به اهمیت نسبت آبگیری )

شاره شد، ا مذکور، کنترل رسوب و عمق آبشستگی در سه نسبت آبگیری مورد ارزیابی قرار می گیرد. از اینرو در هر کدام از چهار حالتی که قبالً به آن

لیتر در  15ها برابر انجام شد. در این تحقیق مقدار دبی جریان باالدست آبگیر در کلیه آزمایش 21/9و  21/9، 21/9سه آزمایش در سه نسبت دبی آبگیری 

ده ش ثانیه در نظر گرفته شد که در این حالت فرم بستر بصورت دیون تشکیل می شود. سطح رسوبات در کانال اصلی هم تراز کف آبگیر در نظر گرفته

پس با ها صاف شده و سسانتیمتر بوده است. سطح رسوبات بوسیله تسطیح کننده در کلیه آزمایش 84ها ثابت و برابر مایشاست. عمق رسوبات در کلیه آز

ها بعد از به تعادل رسیدن جریان آب و رسوب انجام شد. زمان ها و ثبت دادهگیریشد. تمامی اندازهها شروع میراه اندازی جریان توسط پمپ، آزمایش

گیری توسط فرض شده است که در آن رسوب خروجی از آبگیر و کانال اصلی به مقدار متوسط تقریباً ثابتی برسد. در این راستا، با نمونه تعادل حالتی

ار رتوری فلزی از رسوب خروجی از سیستم، در فواصل زمانی مختلف، تغییرات زمانی دبی رسوب در کانال اصلی و آبگیر برداشت شد و مورد بررسی ق

ارائه شده است. با بررسی نمودارها مشخص می شود که پس از حدود چهار ساعت  بگیرآزمانی دبی رسوب در کانال اصلی و  تغییرات 8. در شکل گرفت

ابتدا به  ر، دریسیستم تقریباً به تعادل دینامیکی می رسد و رسوب خروجی از سیستم با رسوب ورودی به آن تقریباً برابر می شود. در نمودار مربوط به آبگ
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ذشت زمان، گدلیل عدم وجود رسوب در آبگیر، مقاومت در برابر جریان کم است ازاینرو، مقادیر زیاد رسوب به پایین دست آبگیر منتقل می شوند. ولی با 

وب در آبگیر مقاومت ت رسبخشی از رسوب ورودی به آبگیر در ناحیه گردابی انباشت می شوند و دبی رسوب انتقالی به پایین دست کاهش می یابد. انباش

یابد تا در نهایت  یدر برابر جریان را افزایش داده و باعث کاهش بیشتر دبی رسوب انتقالی به پایین دست آبگیر میشود. این روند تا رسیدن به تعادل ادامه م

قالی به ر، بعد از قریب به سه ساعت دبی رسوب انتمیزان رسوب ورودی به آبگیر با میزان رسوب خروجی از آبگیر برابر می شود. در نمودار مربوط آبگی

تم با سپایین دست آبگیر به تعادل می رسد. همچنین در کانال اصلی بعد از حدود چهار ساعت، سیستم تقریباً به تعادل می رسد و رسوب خروجی از سی

 از شروع آزمایش برداشت شده است. رسوب ورودی به آن تقریباً برابر می شود لذا کلیه اندازه گیریها بعد از چهار ساعت 
 

 
 زمانی دبی رسوب در کانال اصلی و آبگیر تغییرات -3شکل 

 

 نتایج و بحث . 3

 نسبت رسوب انحرافی به آبگیر .1. 3
نسبت رسوب انحرافی به آبگیر بر حسب نسبت دبی آبگیری ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که در تمام حاالت با افزایش نسبت آبگیری  4در شکل 

می  21/9تا  21/9درصدی در نسبتهای آبگیری  51تا  25میزان رسوب انحرافی نیز افزایش می یابد. همچنین وجود آستانه در دهانه آبگیر باعث کاهش 

درصد کاهش می یابد. همچنین وجود صفحات مستغرق به  09شود. با افزودن آبشکن )یعنی حالت آستانه و آبشکن(، رسوب ورودی به آبگیر بیش از 

 همراه آستانه و آبشکن، موجب می شود رسوب ورودی به آبگیر نزدیک به صفر شود.



 

 

 

 

 

 

 
 آبگیری در حالتهای مختلف کنترل رسوب نسبت رسوب انحرافی به آبگیر بر حسب نسبت دبی -4شکل 

 
نتایج نسبت رسوب انحرافی به آبگیر در حالت بدون سازه کنترل رسوب در این تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر مقایسه شده است.  1در شکل 

افزایش می یابد هر چند که تفاوتهایی  ( نیزGrنسبت رسوب انحرافی به آبگیر ) Qrهمانطور که در این شکل دیده می شود در همه تحقیقات با افزایش 

وجود دارد که عمدتاً به خاطر شرایط مختلف آزمایشات میباشد. الزم به توضیح است که در شکل مذکور   Grهم در شیب نمودارها و هم در مقادیر 
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  .میباشد 

، درصد تغییر رسوب انحرافی به آبگیر در حاالت مختلف در هر تحقیق نسبت 5نظر به تفاوت در نتایج تحقیقات، جهت بررسی بهتر، در شکل 

ت ه و صفحانبه حالت بدون سازه کنترل رسوب در همان تحقیق، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حسن پور نشان می دهد که تاثیر استفاده همزمان از آستا

مستغرق در کنترل رسوب مشابه حالت وجود فقط صفحات مستغرق می باشد و حتی میتوان گفت وجود فقط صفحات نسبت به حالت ترکیب آستانه و 

صفحات عملکرد موفق تری در کنترل رسوب دارد که به نظر می رسد وجود آستانه موجب اختالل در عملکرد صفحات در کنترل رسوب میشود. در هر 
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 Gr، 21/9تا  21/9آستانه و حالت آستانه و صفحات، راندمان کنترل رسوب آنها با افزایش آبگیری کاهش یافته است و در نسبت آبگیری  دو حالت

 درصد نسبت به حالت بدون سازه کاهش یافته است. 11تا  15بترتیب حدود 

 

 
 دیگر در حالت بدون سازه کنترل رسوب مقایسه نتایج نسبت رسوب انحرافی در این تحقیق با نتایج تحقیقات -5شکل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 درصد تغییر رسوب انحرافی به آبگیر در حاالت مختلف در هر تحقیق نسبت به حالت بدون سازه کنترل رسوب در همان تحقیق -6شکل 

 
در مورد ترکیب صفحات مستغرق و آبشکن نیز می توان گفت نتایج گوهری نشان می دهد که استفاده همزمان از دو سازه مذکور باعث کاهش 

درصد  18تا  81نسبت به حالت بدون سازه کاهش   Grشدید رسوب ورودی به آبگیر میشود. بر اساس این نتایج، در حالت وجود فقط صفحات مستغرق، 

، 28/9تا  21/9تجربه میکند. در حالیکه استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن باعث می شود در نسبت آبگیری  28/9تا  21/9بت آبگیری را در نس

Gr 01  درصد کاهش یابد. نکته دیگر اینکه راندمان کنترل رسوب در حالت صفحات و حالت صفحات و آبشکن در نسبت آبگیری کمتر، باالتر  299تا

اشد.همچنین نتایج نشان می دهند که راندمان کنترل رسوب حالت صفحات و آبشکن، حالت آستانه و آبشکن و حالت آستانه، آبشکن و صفحات میب

درصد، نزدیک به صد در صد می باشد و در حالت صفحات و آبشکن و حالت آستانه و آبشکن، با افزایش  28تا  21مستغرق در نسبت آبگیری حدود 

ی از راندمان سازه ها اندکی کاسته می شود در حالیکه در حالت آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق، در تمام نسبتهای آبگیری مورد تحقیق، نسبت آبگیر

 راندمان کنترل رسوب نزدیک به صد در صد می باشد.

 

 عمق آبشستگی در پایین دست آبگیر در کانال اصلی .2. 3 
احل س وقتی بخشی از جریان باالدست آبگیر در کانال اصلی به سمت آبگیر منحرف می شوند، قسمتی از آن وارد آبگیر شده و مابقی پس از برخورد به

اصلی  لکانال اصلی در پایین دست آبگیر، جریان رو به بستر و به تبع آن، جریان حلزونی شکل پادساعتگرد را شکل داده که به سمت پایین دست کانا

مشهود است و می تواند پایداری سواحل  1ادامه می یابد. این جریان رو به بستر باعث ایجاد حفره آبشستگی در پایین دست آبگیر می شود که در شکل 
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. در این ده استنتایج عمق حفره آبشستگی در حاالت کنترل رسوب و نسبتهای آبگیری مختلف ارائه ش 1این ناحیه را تحت الشعاع قرار دهد. در شکل 

بترتیب عمق آبشستگی و عمق نرمال جریان باالدست کانال اصلی می باشد. نتایج نشان می دهند که  mhو  sdمی باشد که  m)/hm+hs= (dsrDشکل 

 روند تغییرات عمق حفره آبشستگی در حاالت مختلف کنترل رسوب متفاوت می باشد.

 

 
 )ابعاد به میلیمتر( حالت بدون سازهتوپوگرافی بستر در اطراف آبگیر در  -7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بر حسب نسبت دبی آبگیری در حالتهای مختلف کنترل رسوبdsrD) =hm+hs/(mنسبت بی بعد عمق آبشستگی ) -8شکل 

 

 

از  Qrدر حالت بدون سازه کنترل رسوب، با افزایش نسبت آبگیری ابتدا عمق آبشستگی زیاد و سپس کاهش می یابد. در این حالت، با افزایش 

 19، عمق آبشستگی حدود 21/9به  21/9درصدی را تجربه می کند و پس از آن با افزایش نسبت آبگیری از  28، عمق آبشستگی افزایش 21/9به  21/9

، حجم آب بیشتری به سمت آبگیر و ساحل پایین دست آن در Qr، با افزایش 21/9تا  21/9کاهش می یابد. در واقع در محدوده نسبت آبگیری  درصد

عمق  ،کانال اصلی منحرف می شود که قسمت قابل توجه آن به پایین دست آبگیر در کانال اصلی منتقل می شود که به دلیل جریانهای ثانویه ساعتگرد

، اگرچه آب بیشتری به سمت آبگیر منحرف می شود ولی در Qr، با افزایش 21/9تا  21/9شستگی افزایش می یابد ولی در محدوده نسبت آبگیری آب

 . دمقایسه با نسبتهای آبگیری کمتر، حجم آب کمتری به پایین دست منتقل می شود که به تبع آن جریان ثانویه پادساعتگرد ضعیفتری شکل می گیر

 هبا نصب آستانه در جلوی آبگیر )حالت آستانه( عمق آبشستگی در مقایسه با حالت بدون سازه بطور قابل توجهی تغییر می کند. در این حالت ب

 ، اندکی افزایش یافته21/9حدود  Qr، در مابقی نسبتهای آبگیری مورد آزمایش، عمق آبشستگی کاهش قابل توجهی دارد و در 21/9حدود  Qrاستثنای 

، عمق 21/9به  21/9درصدی نسبت آبگیری از  19، افزایش عمق آبشستگی را در پی دارد و با افزایش Qrاست. نکته دیگر اینکه در این حالت با افزایش 

ل اصلی، از آنجا ادرصد افزایش می یابد. به نظر می رسد عالوه بر تاثیرات جریانهای ثانویه پاد ساعتگرد در پایین دست آبگیر در کان 28آبشستگی حدود 

کاهش می یابد لذا رسوبات به جای انباشت در جلوی آبگیر و انتقال به پایین دست کانال  Qrراندمان آستانه در کنترل رسوب با افزایش  1که طبق شکل 

 انال اصلی را در پی دارد.در ک اصلی و به تبع آن کاهش عمق آبشستگی، وارد آبگیر می شوند که این مسئله افزایش عمق آبشستگی در پایین دست آبگیر
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، شدت Qrدر حالت آستانه و آبشکن، عمق آبشستگی در مقایسه با حالت آستانه بطور قابل توجهی افزایش می یابد که این موضوع با کاهش 

افزایش نسبت آبگیری، نرخ درصدی عمق آبشستگی می شود که با  11، وجود آبشکن باعث افزایش بیش از 21/9بیشتری پیدا می کند. در نسبت آبگیری 

، عمق 21/9به  21/9از  Qrدرصد می رسد. در این حالت با افزایش  1/1، به حدود 21/9افزایش عمق کاهش می یابد به نحوی که در نسبت آبگیری 

در این  می رسد. Qr=0.12، افزایش یافته و به همان مقدار آبشستگی در وضعیت 21/9به  21/9از  Qrآبشستگی اندکی کاهش می یابد و با افزایش 

انتقال  رحالت، علیرغم کاهش قابل توجه در رسوب ورودی به آبگیر، عمق آبشستگی بطور قابل توجهی افزایش یافته است. در واقع وجود آبشکن، عالوه ب

و به تبع آن  نی الخط در جلوی آبگیرجریان به سمت ساحل متصل به آبگیر در کانال اصلی، که آبشستگی عمومی را در پی دارد، باعث ایجاد جریان منح

وجه در پایین دست ت جریان ثانویه قابل توجه می شود. این جریان ثانویه، به همراه جریان ثانویه پادساعتگرد )که قبالً به آن اشاره شد( باعث آبشستگی قابل

 آبگیر در کانال اصلی می شود.

های مورد تحقیق، وجود صفحات باعث می شوند که نسبت به حالت آستانه و آبشکن Qr در حالت آستانه، آبشکن و صفحات، در محدوده 

، با افزایش Qr=0.13درصد افزایش یافته ولی از  4، عمق آبشستگی نزدیک به Qr=0.12عمق آبشستگی عمدتاً کاهش یابد. در این حالت اگر چه در 

Qr درصدی نسبت  19درصد را تجربه می کند. همچنین با افزایش  15کاهش بیش از ، 21/9، عمق آبشستگی شدیداً کاهش یافته و در نسبت آبگیری

درصد کاهش یافته است. در واقع با افزایش نسبت آبگیری، جریان ثانویه القایی صفحات در پایین  89، عمق آبشستگی حدود 21/9به  21/9آبگیری از 

وند شده در جلو و باالدست آبگیر، در پایین دست آبگیر در کانال اصلی انباشت شدست آبگیر ضعیفتر شده که باعث می شود بخشی از رسوبات جاروب 

 لذا، عمق آبشستگی کاهش قابل توجهی پیدا می کند. 

نتایج این تحقیق با نتایج عباسی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که در حالت بدون سازه کنترل رسوب و حالت آستانه، مقدار  0در شکل 

های مختلف هر حالت در این تحقیق نزدیک می باشد هر چند که روند تغییرات آبشستگی در  Qrدر تحقیق عباسی به میانگین آبشستگی در آبشستگی 

Qr  های مختلف متفاوت می باشد که میتوان شرایط مختلف آزمایش مانند مشخصات هیدرولیکی جریان، مشخصات رسوب بستر و سایر مشخصه های

ن دانست. همچنین نتایج نشان می دهند که در حالت فقط صفحات، عمق آبشستگی در پایین دست آبگیر نسبت به حالت بدون سازه آزمایش را دلیل آ

درصد افزایش یافته است. الزم به ذکر است که آرایش صفحات در تحقیق عباسی، با آنچه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، مقداری  89حدود 

  متفاوت می باشد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 نتایج تحقیق حاضر و تحقیق عباسی در بعضی حاالت کنترل رسوب -9شکل 

 

 نتیجه گیری .4

 از جنبه کنترل رسوب، از میان سامانه های مختلف کنترل رسوب، حالت آستانه و آبشکن، حالت صفحات و آبشکن و حالت آستانه، آبشکن و صفحات

درصد، راندمان آنها حدود صد در صد می باشد. همچنین حالت آستانه، آبشکن و صفحات در  28کمتر از  Qrدرصد را دارند که در  09راندمان باالی 

ها راندمان صد در صد را در کنترل رسوب دارد. از جنبه آبشستگی، بطور کلی آبشکن نقش افزاینده و صفحات )در صورتیکه آرایشی مشابه Qr تمامی 

ها، از میان حالتهای مورد تحقیق، حالت  Qrباشند( عمدتاً نقش کاهنده در عمق آبشستگی خواهند داشت. در اکثر آنچه در این تحقیق ارائه شد داشته 

نند. کآستانه، آبشکن و صفحات مستغرق و حالت آستانه کمترین آبشستگی و حالت بدون سازه و حالت آستانه و آبشکن بیشترین آبشستگی را ایجاد می 

نیز در تحقیق عباسی بیشترین آبشستگی را ایجاد کرده است. در مورد سازه بهینه می توان گفت از آنجا که وجود  همچنین حالت صفحات مستغرق

ها هم راندمان باالیی در کنترل  Qrآبشستگی در پایین دست آبگیر در کانال اصلی اجتناب ناپذیر است لذا در آبگیرها حالتی بهینه می باشد که در تمام 

باشد و هم آبشستگی کمتری در پایین دست آبگیر ایجاد کنند. از اینرو می توان حالت آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق را بعنوان  رسوب داشته داشته
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ی م حالت بهینه معرفی کرد. از آنجا که صفحات مستغرق در باالدست آبگیر در کانال اصلی، آبشستگی شدیدی در اطراف ساحل متصل به آبگیر ایجاد

طرف دیگر، با توجه به ابعاد سازه ها در این تحقیق، بویژه در موقعیت آبشکن وجود همزمان آبشکن و صفحات مستغرق حدود یک سوم عرض کنند و از 

ی انجام گمجرای کانال اصلی را مسدود می کنند که می تواند باعث بروز مشکالتی شود لذا، در صورتی که اقدامات الزم حفاظتی برای مقابله با آبشست

 ها می تواند آرایش بهینه باشد. Qrدرصد قابل قبول باشد حالت آستانه و آبشکن در تمامی  09رد و همچنین در کنترل رسوب، راندمان باالی گی

 

 

 مراجع .5

 

1. Neary, V. S., and Odgaard, A. J. (1993), Three-dimensional flow structure at open channel diversions, J. 

Hydr. Eng., ASCE, 119(11), 1224–1230. 

2. Neary, V., Sotiropoulos, F. and Odgaard, A.J. (1999), "Three-dimensional numerical model of lateral-intake 

inflows ". Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 125, No. 2, pp 126-140. 
3. Hsu, C., Tang, C., Lee, W., Shieh, M.,(2002), Subcritical 90 equal-width open-channel dividing flow,  

Journal Of Hydraulic Engineering, Vol. 128, No.7, , pp.716-720. 

4. Lama, S. K., Kuroki, M. and Hasegawa, K. (2002), Study of flow bifurcation at the 30° open channel junction 

when the width ratio of branch channel to main channel is large, Annual Journal of Hyd. Eng., JSCE, Vol 

46, February. pp. 583-588. 

5. Lama, S. K., Kudoh, K. and Kuroki, M. (2003), Study flow of characteristics of junction flow with free flow 

condition at branch channel, Annual Journal of Hyd. Eng., JSCE, Vol 47, February. pp. 601-606. 
6. Vasquez, J.A.(2005). Two- dimensional numerical simulation of flow diversions, 17th Canadian 

Hydrotechnical Conference. 

7. Keshavarzi, A., Habibi, L.(2005), Optimizing water intake angle by flow separation analysis. Journal of 

Irrigation and Drainage 54(4): 543–552. 

8. Ramamurthy, A., Qu, J., Vo, D., (2007), Numerical and experimental study of dividing open-channel flows, 

Journal Of Hydraulic Engineering, Vol. 133, No.10, , pp.1135-1144. 
9. Li, C.W., Zeng, C.,(2009). 3D numerical modeling of flow divisions at open channel junction with or without 

vegetation. dvances in water resource, Vol. 32, pp.49-60. 
10.Karami Moghadam, M., Shafai Bajestan, M. and Sedghi, H., (2010), Sediment Entry Investigation at the 

30 Degree Water Intake Installed at a Trapezoidal Channel, World Applied Sciences Journal 11 (1): 82-88. 
(، مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان متالطم و ناحیه جداشدگی و مقایسه با مدلهای تالطمی در 2811کشاورزی، ع. و کاظم زاده پارسی، م. ج. ) .29

 لوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دهم، شماره اول.درجه با انتهای مسدود، ع 41دهانه آبگیر 

 آب منابع کنفرانس سومین . ریاضی مدل از استفاده با جانبی آبگیرهای در جریان الگوی بهترین (، تعیین2811م.) بجستان شفاعی و . م سیدیان .22

 تبریز ،دانشگاه

 آب درجه، نشریه 41 به قائم از اصلی کانال دیواره زاویه تغییر با آبگیر به ورودی معلق رسوب (، مقایسه2810م.) بجستان شفاعی و . م سیدیان .21

 .1شماره ، 14 خاك،جلد و

13. Razvan, E., (1989), "River Intake and Diversion Dams", Elsevier Science Publishing Company Inc. New 

York, NY. 10010, USA. 

14. Raudkivi, A J. (1993), Sedimentation, Exclusion and Removal of Sediment from Diverted Water, IAHR, 

AIRH Hydraulic Structures, Design Manual, pp. 63-87. 

15. Nakato, T. and Odgen, F.L. (1998), Sediment Control at Water intakes along Sand Bed Rivers, Journal of 

Hyd. Eng., ASCE, Vol 116, and No 1. pp. 119-128. 

(. مطالعه آزمایشگاهی کنترل رسوب در آبگیرهای جانبی در مسیر های مستقیم. رساله دکتری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه 2811عباسی، ع ا ) .25

 تربیت مدرس.

 ت مدرس.ربی(. بررسی عملکرد آبگیرهای جانبی در حضور صفحات مستغرق مرکب و آستانه. رساله دکتری، دانشگاه ت2811)  .ف حسن پور، .21
18. Wang, Y., 0dgaard, J., Melville, W., Jain, C. (1996), "Sediment control at water intakes", Journal Of 

Hydraulic Engineering, Vol. 122, No. 6., pp.353-356. 
19. Barkdoll, D., Ettema, R. and Odgaard.,A.J. (1999), " Sediment control at lateral diversions: limits and 

enhancement to vane use". Journal Of Hydraulic Engineering, Vol. 125, No. 8. 

20. Ouyang, H. T. (2001). Design optimization of submerged vane system for sediment control. PhD. Thesis at 

IOWA Univ. pp. 210. 



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

 9315 مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،

 

 9

21. Keshavarzi, A., Shamsaddini-Nejad, A.(2002), Plain secondary current at water intakes and its effect on 

sedimentation process. CSCE/EWRI of ASCE Environmental Engineering Conference, Niagara Falls 21–

24 July. 

22. Karami Moghadam, M.,  Keshavarzi, A.(2009), An optimized water intake with the presence of submerged 

vanes in irrigation canals. Journal of Irrigation and Drainage. 
 دهانه در رسوبگذاری میزان کاهش در مستغرق صفحات طولی آرایش عملکرد بررسی (2811) م. سابق، ساجدی و م. امید، ح. ، یونسی، .18

 .ایران هیدرولیک سنکنفرا چهارمین مقاالت مجموعه . آبگیرها

24. Michell, F., Ettema, R. and Muste, M.,(2006), Case study: Sediment control at water intake for large 

thermal-power station on a small river, Journal Of Hydraulic Engineering, Vol. 132, No.10, , pp.440-449. 
گیرهای ثقلی، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی تاسیسات کشاورزی، دانشکده کشاورزی، ( بررسی تاثیر آبشکن بر راندمان آب2812احمدی، م. م.) .11

 دانشگاه تربیت مدرس

 مقاالت مجموعه . آبگیری راندمان افزایش در آبشکن و مستغرق صفحات کاربرد آزمایشگاهی بررسی (2811) م حبیبی، و ، م سابق، ساجدی .15

 .ایران هیدرولیک کنفراس چهارمین

ساله دکتری، ر ( بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و کنترل رسوب در آبگیرهای جانبی با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن،2811س. )گوهری،  .11

 ، دانشگاه تربیت مدرسکشاورزیدانشکده 


