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 خالصه

 زجملهاهاي رسوبگير حوضچهباشد. نقش مهمي دارد، كنترل رسوب مي يرسانآبآبياري و  ساتيتأسها و طراحي كه در رودخانه يمسائل ازجمله
اي مختلفي هشوند. شيوههاي انتقال آب احداث ميبعد از آبگير و ابتداي كانال ا كردن رسوبات همراه جريان وروديجد منظوربهكه  هستند ييهاسازه

 صورتبهار بستر ب سرعت كاهشدر  داردر اين تحقيق عملكرد حوضچه رسوبگير بلوك است. شدهگرفتههاي رسوبگير تاكنون بكار در طرح حوضچه
 باوجودآزمايش  4تحقيق حاضر،  در انجام شد. هاي اين تحقيق در آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه بيرجندت. آزمايشاس شدهيبررسآزمايشگاهي 

حوضچه رسوبگير در پايان عملكرد  ها) انجام شد.شاهد (بدون حضور بلوك عنوانبههاي مختلف در حوضچه و يك آزمايش بلوك در اندازه
دارد و با ستر بر كاهش سرعت بار ب مثبت ريتأثها نتايج نشان داد وجود بلوك .شد محاسبهبا توجه پيشروي جبهه رسوبي در آزمايش شاهد  داربلوك

  يابد.عملكرد حوضچه در كاهش سرعت بار بستر افزايش ميافزايش اندازه بلوك، 

  گيرمدل آزمايشگاهي، بلوك، بار بستر، حوضچه رسوبكلمات كليدي: 

  
 

   مقدمه
 

ه نقش هر حوزه از عواملي است ك يشناختنيزمتشكيالت  يهاگيژيوهاي آبخيز است. مشكالت مطرح در مديريت حوزه نيترمهمتوليد رسوب يكي از 
دامنه  .آيندميوجود 	ها بهتجزيه فيزيكي و شيميايي سنگ لهيوسبهاست كه  ياشده تكهتكهمهمي در ميزان بار رسوبي آن حوزه دارد. رسوب ذرات 

سوبات در كنند. رگرد تا تيز گوشه تغيير مي كامالًشكل ظاهري از  ازنظرباشد و بزرگ مي يهاسنگقلوهاز ذرات كلوئيدي تا  هاآنتغييرات اندازه 
نهشته شدن رسوب به عوامل مختلفي از قبيل اندازه و . [1] باشديم كوارتز هاآن، اما مواد غالب در اندمتفاوت باهمتركيبات معدني و وزن مخصوص نيز 

هاي كانال، عمق نسبي جريان، اندازه چگالي رسوبات، درجه چسبندگي بين ذرات و بار رسوبي يا شكل مقطع)، زبري جداره ريتأثابعاد هندسي كانال ( 
وع حركت كنند. نحركت مي شسته بارصورت بار بستر، بار معلق و رسوبات در رودخانه و ساير مجاري انتقال آب به سه  .[2]	ي داردغلظت رسوبات بستگ

ركت بار بستر ح صورتبه چسبنده ريغدانه ذرات درشت عمدتاًباشد. چسبندگي ذرات مي جملهمنهاي آن گياز اندازه و ساير ويژ متأثرذرات رسوب 
از جريان آب كه ضخامت آن چند برابر اندازه ذرات رسوب  ياهيالكند. به حركت مي يوجهشصورت چرخشي، غلتشي 	كنند. بار بستر نيز به سهمي

پرش، غلتيدن و يا لغزش  ورتصبهبستر  يهيالدو برابر) بوده و بالفاصله باالي بستر تئوري كانال قرار دارد اليه بستر گويند و به رسوباتي كه درون  معموالً(
ند باشد. در فراينشيني مواد رسوبي ميگذاري شامل فرايندهاي فرسايش، انتقال و تهرسوب. [3] شوديم اطالقهستند بار بستر  درحركتروي بستر كانال 

ر د جداشدهشوند. سپس ذرات هاي باران و يا نيروهاي به وجود آمده در اثر حركت آب، از بستر خود جدا ميذرات خاك توسط ضربه قطره فرسايش،
وند. شرايط شاز سوي آب بيشتر از نيروي مقاوم باشند، ذرات همراه با جريان آب منتقل مي واردشدهنيروي  كهيدرصورتگيرند و آستانه حركت قرار مي

ها به خصوصيات جريان آب نظير سرعت، عمق و نيز به خصوصيات شكل كانال يا رودخانه نظير شعاع شروع آستانه حركت ذرات و ميزان انتقال آن
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د نشين خواهناز طرف آب كاهش يابد، ذرات رسوبي ته واردشده. چنانچه در مسير انتقال به هر دليلي نيروهاي [4]	ستگي داردره بهيدروليكي، شيب و غي
توان گفت در اولين مرحله، خسارت از محلي كه رسوبات شسته آورند و ميهاي متعددي را به بار ميمواد رسوبي حمل شده در آب زيان مسلماً شد. 
هاي روگاههاي پمپاژ، نيمختلف آبي همچون سدها، ايستگاه ساتيتأسگردد. بدين ترتيب، مواد رسوبي وارد جريان رودخانه شده و در يشوند شروع ممي

ا، ههاي آبياري شامل مواردي چون كاهش ظرفيت كانالگذاري در شبكهشوند. مشكالت ناشي از رسوبنشين ميهاي آبياري تههاي شبكهآبي و كانال
و ايجاد شرايط مناسب جهت رشد  ساتيتأسهاي نگهداري ها، افزايش هزينهها، قطع جريان آب براي اليروبي كانالش و خرابي ديواره كانالفرساي
 توان به انتخاب مناسبگردد، كه ميهاي كنترل متعددي استفاده ميهاي آبياري از روشلذا در جهت كاهش رسوب در شبكه باشد.هاي هرز ميعلف
هاي عبيه لولهگير، تهاي رسوب، ساخت دهانه آبگير با آستانه بلند، ساخت تونلجداكنندههاي ، ساخت ديوارهكنندهتيهداهاي آبگير، ساخت ديواره محل

نتقال آب ساخته اي اهعريضي است كه در ابتدا و يا در طول مسير كانال نسبتاًهاي رسوبگير اشاره نمود. حوضچه رسوبگير كانال گردابي و ساخت حوضچه
ني ذرات ريز نشيايجاد فرصت كافي جهت ته منظوربهكاهش سرعت جريان آب  جهيدرنتشود و اصول طراحي آن بر مبناي افزايش سطح مقطع كانال مي

ه اليروبي ي است كبوده و بديه ازيموردنهاي بزرگ آبياري، يك حوضچه مناسب و كارا در تمامي شبكه باًيتقرباشد. واضح است كه معلق در آب مي
ير توان گفت كه هرچه حوضچه رسوبگشود. از طرفي ميتر تمام ميها و صدها كيلومتر از كانال ارزاناز اليروبي ده مراتببهيك حوضچه رسوبگير 

اخت حوضچه اهش هزينه سرود. بنابراين بايد سعي كرد با كگيرد، ولي هزينه ساخت آن باال ميبهتر صورت مي يريگرسوبساخته شود عمل  تربزرگ
. 2بلوك در حوضچه رسوبگير.  ريتأث. بررسي 1از:  اندعبارتشوند . لذا اهدافي كه در اين مطالعه دنبال مي[5]	مطلوب را انجام داد يريگرسوبعمل 

	اندازه بلوك در حوضچه رسوبگير. ريتأثبررسي 

  :ردهاي زير اشاره كتوان به نمونهكه مي است شدهانجامدر داخل و خارج از كشور  مطالعاتيحركت بار بستر و حوضچه رسوبگير  كنترل ةنيدرزم
. قراردادند يموردبررسآستانه بر كنترل رسوب بار بستر در آبگيرهاي جانبي را با استفاده از مدل آزمايشگاهي  ريتأث [6]عباسي و همكاران 

و سكون  يگذاررسوببوده و عرض ناحيه 	تابعي از نسبت دبي آبگيري و عدد فرود جرياننشان داد كه رسوبات ورودي به آبگير 	هاي ايشان بررسي
در 	يگذاررسوبها، وجود آستانه سبب كاهش رسوبات ورودي به آبگير و تقليل عرض ناحيه بررسي	. بر اساس اينباشديمتابعي از نسبت دبي آبگيري 

	Spoljaric,1986	and	Odgaard	آزمايشگاهي ( يهادادهاده از يك مدل محاسباتي كه با با استف [7]در تحقيقي اوانگ  رودي آبگير شده است.و
;	Wang,1991 اندشدهيابيارز منفرد صورتبهاالضالع متفاوت طول به عرض و صفحاتي به شكل ذوزنقه و متوازي يهانسبت) واسنجي شده، صفحاتي با .

ا شرط صفحات بهينه انتخاب شدند. بر اساس مطالعات اوانگ ب عنوانبهگذاري بيشتري در سمت پرفشار شدند، در اين تحقيق صفحاتي كه موجب رسوب
طول متفاوت، اني با هاي تحتاني و فوقو يال ثابتارتفاعاي شكل با ثابت ماندن مساحت سطح صفحات، و در مقايسه با صفحه مستطيلي مبنا، صفحه ذوزنقه

ود. شموجب كاهش عملكرد صفحه مي شدهطرحاي شكلي كه به ازاي طول ثابت قاعده و افزايش ارتفاع، موجب افزايش عملكرد، و صفحه ذوزنقه
كه يال  االضالعييكه يال فوقاني آن به سمت باالدست جريان متمايل شده، موجب افزايش عملكرد، و صفحه متواز ياالضالعيمتوازهمچنين صفحه 

	كنترل	در	مركب	مطالعه كاربرد صفحات مستغرق	به	[8]	پور حسن شود.جريان متمايل شده، موجب كاهش عملكرد مي دستنييپافوقاني آن به سمت 

	درجه 180قوس 	در	جانبي	به آبگير	انحرافي	نسبت رسوب	بر	صفحات مستغرق	اثر	[9]	رداخت، دهقاني مستقيم پ	مسير	در	جانبي	آبگير	ورودي به	رسوب

	آبگير	به	رسوبات	ورود	جلوگيري از	در	مستغرق	صفحات	مختلف آرايش	به بررسي تأثير	[10]	و منتصري	 قرارداد يموردبررسرا  بستر	الگوي تغييرات	و

ير هاي رسوبگطراحي بهينه حوضچه ةنيدرزمتعداد بسيار كمي پژوهش حوضچه رسوبگير،  ةنيدرزمپرداختند. و 	درجه 180باقوسي  	كانالي	در	جانبي
هاي رسوبگير تحت شرايط و معيارهاي اولين كساني بودند كه به طراحي بهينه ابعاد حوضچه [12،13]و جين و همكاران [11]است. ويتال و راقاو شدهانجام

هاي رسوبگير كوچك كه هزينه طراحي حوضچهريزي غيرخطي براي از مبحث برنامه [14]همكارانهاي اخير هسو و سالپرداختند. در  محدودكننده
- ها حداقل باشد، استفاده كردند. اين محققين مدل خود را با استفاده از الگوريتم ژنتيك حل كرده و آن را براي طراحي حوضچهآن يريكارگبهساخت و 

 لهترسي تعيين بهترين هندسه حوضچه بر پايه بيشترين درصد با روش آزمايشگاهي به بر [15]و همكاران فر انيآررفتند. هاي رسوبگير در تايوان به كار گ
كه  ياگونههببسزايي دارد  ريتأثنشين شده ها، بر مقدار رسوبات تهها نشان داد كه زواياي ورودي و خروجي حوضچهرسوبات پرداختند. نتايج آن يانداز

دي هاي رسوبگير كه زاويه وروبيشتر است. همچنين در حوضچه يانداز تلهد، مقدار تر باشدر حالت ديواره ورودي قائم، هرچه زاويه ديواره خروجي ماليم
در  دهشليتشكهاي قوي شوند، ليكن بر اثر گردابوارد حوضچه مي يآسانبهداراي شيب ماليم بوده و ديواره خروجي قائم است، هرچند رسوبات 

سوبي با ها نشان داد كه تله ريابند. و همچنين بررسي كمي آنبه بيرون از حوضچه راه مي اي از اين رسوبات دوباره تعليق شده و، بخش عمدهدستنييپا
با روش آزمايشگاهي و عددي  [16]مكارانرسوبات را دارند. خادمي و ه يانداز تلهدرجه، بيشترين راندمان  34درجه و زاويه خروجي  90زاويه ورودي 

ز كانال ا واردشدهها نشان دادند زماني كه جت نشيني آبياري پرداختند. آنهاي تهدر حوضچه يانداز هتلبررسي اثر تيغه عمودي مستغرق بر راندمان 
درصد افزايش راندمان به ميزان حداكثر  15آورد، نصب تيغه در عمق استغراق به ميزان ، تغييرات شديد عرضي سرعت را در حوضچه به وجود ميباالدست
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ه حوضچ يانداز تله راندمان بربا روش آزمايشگاهي به بررسي اثر طول و عمق صفحات هدايت جريان  [17]ي و اسماعيليپي دارد. ساالردرصد را در  8,5
 يمؤثرنقش  يانداز تلهراندمان  شيافزاتوانند در جريان مي كنندهتيهداهاي هاي رسوبگير مستطيلي با تيغهرسوبگير پرداختند و نشان دادند كه حوضچه

هاي هادي جريان، طول مسير حركت جريان را افزايش داده و به راندمان بيشتري توان در حوضچه با طول كمتر با نصب تيغهكه ميايفا نمايند، چنان
است  نشدهنجاماهاي رسوبگير بر حركت بار بستر استفاده از بلوك در حوضچه ريتأثتاكنون تحقيقي در خصوص  دهديمبررسي منابع نشان  .افتيدست

  قرار گرفت. يموردبررسلذا در اين تحقيق آزمايشگاهي موضوع مذكور 
  
 

  هاروشمواد و 
  

به ترتيب برابر  به طول و عرض ريپذ بيشهاي تحقيق حاضر در آزمايشگاه هيدروليك دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند در فلوم مستطيل شكل آزمايش
اق افتاده هاي اتفكند كه كليه پديدهگالس بوده و اين قابليت را فراهم مي. ديواره فلوم از جنس پلكسيانجام شدمتر  5/0متر با ارتفاع ديواره  3/0و  10

  قرار گيرد. ليوتحلهيتجزمشاهده و مورد  يراحتبهبراي رسوبات 

  

 
  نماي كلي از كانال آزمايشگاهي -1شكل 

  

كننده جريان براي برقراري جريان يكنواخت، در نظر گرفته شد. حوضچه آرام نوانمتر به ع 3/0يعني متر با عرض اوليه فلوم  7/0از ابتداي كانال به فاصله 
متر براي كاهش عرض فلوم استفاده شد. اين بخش  5/0متر و ارتفاع  075/0متر، عرض  4اي به طول هاي شيشهاز باكس ،كننده جريانپس از حوضچه آرام

متر با همان عرض  5/1. سپس طولي برابر كانال باالدست حوضچه رسوبگير منظور گرديد عنوانبهباشد متر مي 15/0 متر و عرض 4از فلوم كه داراي طول 
ندسي كانال دست با همان مشخصات هحوضچه رسوبگير در نظر گرفته شد. پس از حوضچه رسوبگير تا انتها، كانال پايين عنوانبهمتر  3/0اوليه فلوم يعني 

دبي جريان  است. شدهگرفتهدر نظر  002/0ها ثابت و برابر اهرم تنظيم شيب، تنظيم شد و در همه آزمايش لهيوسبهگيرد. شيب كف فلوم باالدست قرار مي
متري از ابتداي فلوم مقطع  5/2در فاصله شد. گيري ميالكترومغناطيس اندازه سنج يدب لهيوسبهليتر بر ثانيه با استفاده از شير ورودي تنظيم و  10به ميزان 

برابر قطر متوسط ذرات  2-3برابر  يضخامت با  ٥٠D=mm١بندي يكنواخت با با دانه اترسوب ،متر در نظر گرفته شد كه در اين مقطع 1رسوبي به طول 
  گرفتند.قرار مي
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  شماتيك فلوم آزمايشگاهي و مقاطع مختلف – 2شكل     

  

ها، لوكها و همچنين بين بهاي مختلف از جنس چوب استفاده شد كه با چسب در فواصل معين و برابر از ديوارههايي با اندازهبلوكدر تحقيق حاضر از 
ا مقدار ي برقرار شد. دبي جريان تآرامبهها، بعد از تراز كردن رسوبات با روشن كردن پمپ جريان آب انجام آزمايش منظوربه به كف فلوم چسبانده شد.

شاهده به نحوي تنظيم گرديد تا شرايط آستانه حركت م انتهايي عمق آب با استفاده از دريچه شدهنييتعمشخص افزايش يافت. پس از رسيدن به دبي 
دري افزايش از پايين آوردن عمق جريان ق . پس از رسيدن جريان به شرايط آستانه حركت كه شروع حركت بار بستر است، سرعت جريان با استفادهگرديد

ه به توجبراي جريان در نظر گرفته شد. با  ١/٢=u/ucها نسبت در كليه آزمايش بار بستر مشاهده شد. درحركتكه شرايط يكنواخت  ياگونهبهداده شد 
ساعت ثابت در نظر  5/4 مان انجام آزمايشزها مايشآزها تعيين گرديد و همچنين براي تمامي متر براي آزمايش 0/16حركت يكنواخت رسوبات، عمق 

. در تحقيق حاضر يك يافتو آزمايش پايان مي شدهمتوقفساعت جريان  5/4و بعد از گذشت  ثبت گرديدهكليه رخدادها با شروع آزمايش . گرفته شد
 تصورنيبدها در حوضچه رسوبگير چيدمان و اندازه بلوكوه انجام شد. نح هابلوكحضور ها) و چهار آزمايش با آزمايش شاهد (بدون حضور بلوك

در نظر گرفته ) 3شكل (متغير ( بعد در امتداد جريان)   bLيكسان و ( بعد عمود بر جريان)  bWو اندازه  3در  5بلوك با آرايش خطي  15بود كه تعداد 
ه فاصله پيموده با توجه ب داربلوكحوضچه شد. با پايان آزمايش فاصله پيموده شده جبهه رسوب از انتهاي مقطع رسوبي برداشت گرديد و در آخر عملكرد 

هاي جديد و تراز ندن بلوكرسوب شده و با چسبا	محاسبه گرديد. با اتمام آزمايش، فلوم خالي از 1مطابق رابطه حالت شاهد 	شده جبهه رسوب نسبت به
  گرديد.رسوبات، شرايط براي شروع آزمايش بعد مهيا مينمودن 

)1(  ١٠٠ 

  : 1كه در رابطه 

sR  درصد كاهش فاصله پيشروي جبهه رسوبي نسبت به آزمايش شاهد :  

Xe فاصله پيموده شده جبهه رسوبي در حوضچه رسوبگير بدون بلوك :  

Xb : فاصله پيموده شده جبهه رسوبي در حوضچه رسوبگير بلوك دار  
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  يرگدر حوضچه رسوب هابلوكي ريقرارگنحوه  - 3شكل 

   و بحث نتايج
  

  است.  شدهدادهنشان  صورت زيربه مكعبي  يهابلوكبا حضور  نتايج  عملكرد حوضچه رسوبگير   4در شكل 

  

  
  كاهش فاصله پيشروي جبهه رسوبي نسبت به آزمايش شاهد ‐4شكل

  
	

متر در نظر گرفته شد. در اين سانتي 5و 4، 3، 2مقادير  bLمتر (ارتفاع بلوك) ثابت و براي سانتي bh=4و  bW=4مقادير  ي تحقيق حاضرهادر آزمايش
ار را نشان دكه در حقيقت راندمان حوضچه بلوك شد در نظر گرفته پيشروي جبهه رسوبات در طول فلوم كاهش ،هاعملكرد بلوك تحقيق معيار سنجش

، پيشروي رسوب bLبوده است و با افزايش مقدار  رگذاريتأثها در روند حركت رسوبات وجود بلوك شودمشاهده مي 4شكل طور كه در . هماندهدمي
پس از شروع درصد افزايش يافته است.  30 بيش از درصد به 9از حدود  SRپارامتر   25/1به  5/0از  bh/bLاي كه با افزايش به گونه است يافتهكاهش 

متر) تشكيل جبهه اصلي را داده و با سرعت يكسان تا ابتداي حوضچه حركت سانتي 20كوتاه (حدود  فاصلهكيآزمايش رسوبات تراز شده در  هر
ديف اول ر عبور از بعد از عبور كرده و هااز بين بلوكنامنظم  صورتبه رسوبات ،رديف اولهاي . با وارد شدن به حوضچه و برخورد به بلوككردندمي

 ،دليل افزايش عرض مقطع و در ادامه به بينيد.از رديف اول را مي رسوبات بعد جبهه تشكيل مجدد  5جبهه رسوبات تشكيل شده كه در شكل  مجدداً
  . دادندخود ادامه مي طبيعي و به حركت ،شده كمحركت رسوبات  سرعت

  

8
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	هاي رديف اولتشكيل جبهه رسوبي بعد از بلوك – 5شكل 

  
متر سانتي 4اي در جلوي رديف اول به عاع اين حركت گردابهش شد.مي مشاهدهقابلها بلوكاز قبل و بعد   يه اگرداب هايجريانها آزمايش در طول

با افزايش و . ر بودها كمتشعاع كاسته شده و پرتاب رسوبات از بين بلوك نيا از بعدهاي . در رديفارتباط آن با ارتفاع بلوك است دهندهنشانرسيد كه مي
ادند. در دبه حركت خود ادامه مي جيتدربهكردند و در ادامه تجمع مي هاكاسته شده و رسوبات پشت بلوك هاپشت بلوك هااز شدت گردابه  bLمقدار 

ا ادامه هها كاسته شده و به حركت طبيعي خود از البالي بلوكاز سرعت حركت آن مرور به رسوبات توان بيان كرد در طي مسير حركتحالت كلي مي
 در آزمايش شدند در حالي كهمي يانداز تلهها مقداري از رسوبات در مسير جريان وجود بلوك واسطهبههاي با بلوك نشان داد كه آزمايش دادند.مي

 يدازان تلهمشاهده شد كه حجم  گرفتهانجامهاي بودند و در آزمايش درحركتدر فلوم  يكنواختمنظم و  صورتبهنبود و رسوبات  نيچننياشاهد 
  .)6 (شكلاست داكردهيپ، افزايش bLرسوبات با افزايش مقدار 

  
  

                                  
  آزمايش يا بلوك مكعبي –آزمايش شاهد                                                                                                 ب  –الف 

  
	حركت رسوبات پس از اتمام آزمايش –6شكل 

  
 

  يريگجهينت
  

ها ود بلوكآزمايشگاهي بررسي شد. نتايج نشان داد وج مدلبا استفاده از  ريگرسوبها بر حركت بار بستر در حوضچه اندازه بلوك ريتأثدر تحقيق حاضر، 
 30درصد به بيش از  9از حدود  SRپارامتر   3/1به  4/0از  bh/bLبا افزايش  كهينحوبه .شودميكاهش سرعت بار بستر  باعث ريگرسوبدر حوضچه 

متر شده كه خود ك ثابت بودن بعد عمود بر جريان بلوك، با افزايش بعد در امتداد جريان، پيشروي جبهه رسوبات درصد افزايش يافته است. نتايج نشان داد
گرديده  ريگرسوبرسوبات در حوضچه  يانداز تلهها باعث باشد و همچنين وجود بلوكها مياز بلوك متأثركاهش سرعت حركت رسوبات  دهندهنشان
  ت.اس
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