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 چکیده

استفاده از سازه در جلوی  .رددا بستگي آبگیر دهانه محل در جریان الگوی به جانبي آبگیرهای به ورودی رسوب مقدار

ی برای تغییر الگو مؤثر هایروش از یکيشود.  ورودی رسوب مقدار در نتیجه و الگو این تغییر باعث توانددهانه آبگیر مي

با دور کردن رسوبات از  دیوار جداکنندهباشد. مي دیوار جداکننده کاربرد جانبي، آبگیر به ورودی رسوب و کنترل جریان

سمت آبگیر و افزایش کارایي منظور هدایت جریان بهبه .شودبگیر ميآدهانه آبگیر باعث کاهش حجم ورود رسوبات به 

و در فاصله  B22/1درجه با طول  01آبشکن با زاویه  .شده استبگیر استفاده آاز آبشکن در مقابل معمولا ، دیوار جداکننده

b2  بگیر قرار داشتآاز مرکز (B  عرض کانال اصلي وb )های دیوار جداکننده با زاویه تاثیر تحقیق، این در. عرض آبگیر

 توپوگرافي و ، نسبت آبگیریآبگیر به ورودی رسوب کنترل بر تغییرات دبي وو دیوار جداکننده  آبشکنترکیب  ،ساحل

در ( 1β=01°، 04°، 02°) دیوار جداکننده با سه زاویه تأثیر ابتدا .است گرفته قرار بررسي مورد آزمایشگاهي صورتهب بستر

 انجام اب در مقابل آبگیر مورد بررسي قرار گرفت. آبشکنو در جلوی آبگیر ترکیب دیوار جداکننده  جلوی آبگیر و سپس

 نتایج حاکي از آن بود که. دش مشخص اهآزمایش در متغیرهارابطه بین  و استخراج بعد بدون هاینسبت ابعادی، آنالیز

 01طور متوسط در دیوار با زاویه در حالت وجود دیوار جداکننده و ترکیب آن با آبشکن مقدار رسوب ورودی به آبگیر به

درصد کاهش یافته است. ترکیب دیوار  30درجه  08دیوار با زاویه  درصد و 38 درجه04درصد، دیوار با زاویه  80درجه 

ای هر سه بر طور متوسطبه در کاهش رسوبات ورودی به آبگیر جداکننده و آبشکن نسبت به دیوار جداکننده به تنهایي

 تاثیر بیشتری دارد.درصد  02به میزان  زاویه
 

 راندمان آبگیری ،کنترل رسوبانحراف جریان، ، آبشکن، جانبي آبگیر: دیلیک هایواژه
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جهت  در جریان جانبي، کانال طرف جدایش جریان به

. شودمي تقسیم قسمت دو به و گرفته شتاب عرضي

 اصلي کانال در مابقي و شده آبگیر قسمتي وارد

یکي از مشکلاتي که در اکثر  .یابدجریان مي دستپایین

آید، تجمع و ورود رسوبات به دهانه وجود ميآبگیرها به

باشد. عدم کنترل رسوبات ورودی به آبگیرها آبگیر مي

 سیساتتا وهای آبیاری موجب انتقال آن به داخل کانال

شده و مشکلات زیادی را در نتیجه حمل رسوبات و یا 

-وجود ميهای مختلف بهها در قسمتنشین شدن آنته

در  رسوب و انتقال جریان نحوه پیچیدگيدلیل به آورد.

نیاز به مطالعات بیشتری در این آبگیر،  محدوده دهانه

اویه تغییرات ز در این تحقیق به بررسي باشد.زمینه مي

ورودی به  دیوار جداکننده و نقش آن در کنترل رسوب

ت ای اسدیوار جداکننده سازه شده است. آبگیر پرداخته

از یک طرف یک صفحه  یل شده وککه از دو صفحه تش

و صفحه دوم به موازات دیوار به ساحل وصل  ایبا زاویه

پلان و مقطع عرضي  0 شود. شکلميجانبي ادامه داده 

 دهد.آن را نشان مي

 

 
  (0999و همکاران،  Barkdoll) مقطع دیوار جداکننده جلوی آبگیرب( و  پلان الف( -1 شکل

 

Neary مدل عددی سه بعدی ( 0999) و همکاران

درجه در کانالي با مقطع  91روی انشعابي جریان 

-مستطیلي را توسعه دادند و با نتایج آزمایشگاهي صحت

 زایشافهای این محققان، با اساس یافتهاند. بر یابي کرده

عرض ناحیة گردابي کم و بر طول  ،نسبت انحراف جریان

 .(0999و همکاران،  Barkdoll) شودآن افزوده مي

Ramamurthy نشان دادند که با  (2113) و همکاران

 هبت انحراف جریان، طول و عرض ناحیافزایش نس

، . همچنینیابدجدایي جریان در کانال آبگیر کاهش مي

جدایي در کانال آبگیر در کف کمتر از  وسعت ناحیه

 (0999) و همکاران Barkdollتحقیقات  .باشدمي سطح

نشان داد که شدت رسوبات ورودی بستر به داخل آبگیر 

تواند ناچیز پس از نصب صفحات مستغرق زماني مي

که نسبت دبي واحد عرض آبگیر به دبي واحد  اشدب

باشد. پس از  2/1 ( کمتر از حدودqr) عرض کانال اصلي

و حفظ کارایي  qrبرای افزایش بررسي آزمایشگاهي، 

صفحات مستغرق، دو راه حل مناسب شناخته شد، یکي 

مستغرق و قرار دادن دیواره جانبي در کنار صفحات 

و  Ardeshiri) بود دیگری عریض کردن ورودی آبگیر

 به ، نشان داد کهAhmed (0927) .(2104همکاران، 

هایي که گیری، آبشکنلحاظ قدرت جریان و رسوب

عملکرد بهتری از خود نشان  ،دست هستندبه بالا متمایل

هایي با انجام آزمایش( 2100)و همکاران Gu دهند.مي

-به بررسي انتقال رسوب معلق در کانال با حضور آبشکن

پذیر پرداختند. در این تحقیق تاثیر نسبت های نفوذ

ها به طول آبشکن بر روی خصوصیات آبشکنفاصله بین 

جریان و رسوب، ساختار جریان ثانویه و غلظت رسوب 

گرفت، نتایج نشان داد که  معلق  مورد مطالعه قرار

پذیر به سمت نفوذ هایرسوبات معلق بین آبشکن

 ،شوندصورت یکنواخت توزیع ميدست بهپایین

()الف   

 )ب(



 7/  آبگیر دهانه در رسوب کنترل روی کننده جدا دیوار زاویه تأثیر آزمایشگاهي مطالعه

با افزایش آن نسبت، شدت تنش رینولدز  ،همچنین

الگوی  Nakagawa (2119)و  Zhang .یابدافزایش مي

یر های نفوذپذجریان و تغییرات بستر در حضور آبشکن

ناپذیر را مورد بررسي آزمایشگاهي و عددی قرار و نفوذ

روی  ثیر مهمي براتدادند. نتایج نشان داد که نفوذپذیری 

و  Atarzadeh گذارد.الگوی جریان و تغییرات بستر مي

ه، آستان ریتاث يشگاهیآزما يبه بررس (2104) همکاران

آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب و 

 جینتا ،پرداختند يجانب یرهایآبگ بستر در يتوپوگراف

 هیاز بق شیآبشکن ب ریتاث بدر کنترل رسو که نشان داد

 Habibiو  Sajedi sabegh .(Ahmed ،0927) است

مستغرق و مجموعه ثیر کاربرد توام صفحات تا( 2117)

ها را در افزایش راندمان آبگیری بررسي کردند و آبشکن

 هنشان دادند با کاربرد توام صفحات مستغرق و مجموع

یابد. ها ورود رسوبات به آبگیر کاهش ميآبشکن

Ardeshiri خود به تاثیر  قیدر تحق (2104) و همکاران

 ه ازاستفاد طول و موقعیت آبشکن بر میزان آبگیری با

آبشکن نفوذپذیر در آبگیر جانبي پرداختند. نتایج حاکي 

 21 و 00 ،پنجهای دبينسبت  از آن بود که آبگیری با

ل آبشکن باعث افزایش درصد درصد و افزایش طو

درصد افزایش  00 و پنجبگیری آدرصد  آبگیری شد و در

 21 سمت پایین دهانه آبگیر باعث افزایشهفاصله ب

در  Maleknejad (2102)و  Abbasiشد.  درصد آبگیری

وام کارگیری تتحقیق خود به این نتیجه رسیدند که به

باعث کاهش رسوب ورودی آستانه و صفحات مستغرق 

 طورها انجام شده بهبه آبگیر شده و در محدوده آزمایش

درصد نسبت به حالتي که آستانه به تنهایي  32متوسط 

مستغرق به درصد نسبت به حالتي که صفحات  42و 

توان رسوبات ورودی به آبگیر را تنهایي وجود دارد، مي

تعداد Shafai bejestani (0998 )و  Nazari کاهش داد.

، 42، 02های مختلف آبگیری آزمایش بر روی زاویه 74

انجام دادند، نتایج نشان درجه با بستر متحرک  32و  01

را درجه جریان بیشتر با حداقل رسوب  01داد که زاویه 

عمده  تاکنون با توجه به سوابق تحقیق .کندمنتنقل مي

صفحات بر روی  ریآبگ نهمطالعات انجام شده در زمی

ها بوده است. لذا آن بیترک ای مستغرق، آستانه و اپي

 خصوص در حالتي کههدر این زمینه ب یمطالعات بیشتر

 ،استفاده شود ریآبگ یجداکننده در جلو رهاز دیوا

 همچنین جهت نشان دادن میزان اثر. ضروری است

جداکننده بر میزان رسوب ورودی به آبگیر،  وارهید زاویه

استفاده شود و  يو اپ وارید بیلازم است که از ترک

ای بین این حالت با حالت بدون سازه صورت مقایسه

وار دیمطالعه استفاده از  نیا يرو، هدف اصلنی. از اپذیرد

با  يجانب ریودی به آبگدر کنترل رسوب ور جداکننده

 .باشديشکل م يلیدرجه از کانال مستط 01 هیزاو

 

 هامواد و روش

 روش از ابعادی آنالیز روش از با استفاده: ابعادی آنالیز

سری  یک پدیدة در مؤثر پارامترهای به توجه با باکینگهام

محاسبه،  سری یک اجرای با و تشکیل بعد بدون گروه

 زیادی در پارامترهای شود.مي ایجاد بعد بدون روابط

پارامترها  باشند، اینموثر مي آبگیر به ورودی جریان

 از: عبارتند
 در جریان دبي ،)mQ (اصلي کانال در جریان دبي 

 ،sm(Q( اصلي کانال دررسوب  ، دبيQ)l( کانال آبگیر

 کانال در جریان ، عمق )lsQ) در کانال آبگیر رسوب دبي

 (، عرضmV) اصلي کانال جریان در، سرعت (d) اصلي

 کانال شیب (،b) کانال آبگیر عرض (،mB) اصلي کانال

، لزجت () (، دانسیته جریانg) ثقل شتاب ،(mS) اصلي

 اصلي با کانال آبگیر کانال ، زاویه() سیال سینماتیکي

(θ،) آبشکن با ساحل کانال اصلي زاویه (αطول آبشک ،)ن 

(DL فاصله آبشکن از خط مرکزی ،)کانال آبگیر (L) ،

بین دو زاویه  (،1β) جداکننده با ساحل زاویه سازه دیوار

ارتفاع صفحات دیواره  (،2β) جداکننده سازه دیوارضلع 

 طول شاخه ابتدایي دیوار جداکننده ،(H) جداکننده

(1L،) طول شاخه دوم دیوار جداکننده (2L،)  زمان

دانسیته  (،50d) قطر متوسط رسوبات ،(t) آزمایش

 (. با توجه به ثابت بودنSK) (، زبری بسترS) رسوبات

θ ،mB  ،g ،50d ، Sρ ،ρ ،υ ،H ،t ،mS، SK، DL، IL، 2L،2 β با 

 حذف ابعادی و روش باکینگهام و آنالیز از استفاده

 زیر صورتبه نهایي بعدبدون  رابطه ثابت پارامترهای

 .باشدمي ارائه قابل

  1( ) , ,,r r rG f F Q
d
H

                           )0( 

s که در آن،
r

l

sm

Q
G

Q
  نسبت دبي رسوب ورودی

به کانال آبگیر به دبي رسوب ورودی به کانال اصلي،

L
r

m

Q
Q

Q
  نسبت دبي کانال آبگیر به دبي کانال اصلي
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عدد فرود جریان بالادست ابگیر،  rF)نسبت آبگیری(، 

H

d  نسبت عمق جریان در کانال اصلي به ارتفاع

زاویه دیوار جداکننده با  1βصفحات دیوار جداکننده، 

 باشد.ساحل در کانال اصلي مي

تحقیقات حفاظت خاک و  پژوهشکدهدر  هاآزمایش

و  2/0متر و عرض  02به طول  يبر فلوم یزداریآبخ

 و رسوب متر و دارای سیستم گردش آب 9/1ارتفاع 

 0/1 به عرض يکانال جانب وسیلهبه. آبگیری گرفتانجام 

درجه نسبت به جهت  01هیو با زوا 2/2متر و طول 

. کانال آبگیر در شوديانجام م يجریان در کانال اصل

متری از حوضچه آرام کننده بالادست و در  نهفاصله 

 ح آب انتهای فلوممتری از دریچه تنظیم سط سهفاصله 

سیستم گردش آب فلوم  .(2-7-4شکل ) واقع شده است

صورت مدار بسته بوده و آب مورد نیاز از طریق مخازن به

است  هشدمرتبط به هم که در زیر فلوم تعبیه  يزیرزمین

در محل ایستگاه پمپاژ  زیورودی ن ي. دبدشويمین مات

ق . عمشوديشیرهای قابل تنظیم کنترل م وسیلهبه

یک از  که در انتهای هر هایيدریچه وسیلهبهجریان 

کل )ش دشويم متنظی ،قرار دارد ریآبگ و های اصليکانال

های اصلي و آبگیر گیری جریان در کانالبرای اندازه. (7

-از سرریزهای لبه تیز مستطیلي و مثلثي، برای اندازه

سنج گیری سرعت و جهت جریان از سرعت

سسه هیدرولیک وو بعدی ساخت مدالکترومغناطیس 

گیری متر بر ثانیه، برای اندازه ±110/1، با دقت دلفت

( و بستر Point Gageسنج )پروفیل سطح آب از ارتفاع

د. شمتر استفاده میلي ±0/1نگار )پروفایلر( با دقت

گیری سرعت، پروفیل سطح آب و بستر محدوده اندازه

برای  .متری پایین آن بود دومتری بالای آبگیر تا  سهاز 

متر یک نقطه، طول سانتي 01سرعت، عرض کانال هر 

 01کانال در محدوده مورد نظر از سه متری بالا تا 

)شبکه  مترسانتي 41متر پایین آبگیر هر سانتي

(، برای پروفیل بستر و سطح آب طول کانال از 41˟01

 متريسانت 01متری پایین آبگیر هر  دومتری بالا تا  سه

عرض نقاط شبکه برداشت  متريسانت 21طول و 

(. در نزدیک دهانه سمت آبگیر شبکه 21˟01شد)شبکه 

 21و  02، 01، پنجریزتر شد، فاصله عرضي  به صورت 

بندی و در نقاط شبکه، این محدوده شبکه تقسیم شد.

سرعت در سه عمق و پروفیل بستر و سطح آب برداشت 

تشکیل شده،  شاخهدو سازه دیوار جداکننده از  .شد

متر سانتي 22و ارتفاع آن  32که طول آن ابتدایي  شاخه

به  درجه( 08و  04، 01) با زاویه یک سمت آن که

ل وصو سمت دیگر آن به شاخه دوم ساحل سمت آبگیر 

و ارتفاع  002. شاخه دوم موازی ساحل با طول شودمي

-7-2شکل ) ادامه دارد متر در جهت جریانسانتي 22

 ،(0999) و همکاران Barkdollبر اساس تحقیقات  .(4

= 2/0ها نسبت طول شاخه
𝐿2

L1
و مقدار ارتفاع خارج از   

بستر دیوار جداکننده یک سوم عمق جریان در نظر 

و  B22/1درجه با طول  01آبشکن با زاویه  گرفته شد.

 .(4-7-2)شکل  از مرکز آبگیر قرار داشت b2در فاصله 

 .دهدمقادیر تغییرات پارامترها را نشان مي 0 جدول

 

 
 صورت شماتیکبهآبشکن، دیوار جداکننده ، نمای کلي فلوم -2شکل 

 



 2/  آبگیر دهانه در رسوب کنترل روی کننده جدا دیوار زاویه تأثیر آزمایشگاهي مطالعه

 
 صورت شماتیکرسوب به آب و سیستم چرخش و دیوار جداکننده، آبشکن ،نمای کلي فلوم -3 شکل

 

 
 دیوار جداکننده آبشکن وآبگیر، نمای فلوم،  -4 شکل

 

باید طوری ها کار رفته در این آزمایشهرسوبات ب

صورت تعلیق در نیایمعلق نشوند و شد که بهانتخاب مي

از ماسه به قطر . لذا صورت بار بستر حرکت کنندبه

، انحراف 02/2متر، جرم مخصوص میليیک  طمتوس

 -2) باشد. شکلمي 2/2و ضریب یکنواختي  43/0معیار

بندی مصالح بستر مورد استفاده را ( منحني دانهالف

گیری از رسوبات ورودی به کانال دهد. نمونهنشان مي

اصلي و آبگیر با استفاده از سبد توری با قطر کمتر از 

 71متر انجام پذیرفت. رسوبات بعد از گذشت میلي 2/1

ها با و خروج آب ثقلي از آن برداریاز زمان نمونه دقیقه

د. رطوبت شها تعیین وزن و رطوبت آن ±0ترازو با دقت 

د شدرصد تعیین  27این رسوبات بعد از خروج آب ثقلي 

د. شکه بر همین اساس وزن رسوبات خشک محاسبه 

 در بستر بار صورتبه رسوبات حرکت کنترل جهت

 ،دشاستفاده  شیلدز دیاگرام از انتخابي، محدوده دبي

 کمترین در آزمایشگاهي باتوجه به شرایط جریان دبي

برابر  متحرک بستر شیب ثانیه، بر لیتر 22 برابر مقدار

متر، شعاع سانتي 0/4 جریان برابر عمق ،112/1

، عدد 1298/1، سرعت برشي 1422/1هیدرولیکي 

محاسبه  1248/1و پارامتر شیلدز  48/22رینولدز مرزی 

مرزی  رینولدز و  (θ)شیلدز پارامتر. با توجه به شد

(Re*) اساس و بر الذکرفوق شرایط محاسباتي برای 

پارامتر شیلدز بزرگتر از پارامتر شیلدز  شیلدز، نمودار

لذا حرکت رسوبات بستر برای  (θ>θcr) بحراني است

های در آزمایشاین دبي و دبي بیشتر از آن وجود دارد. 

این تحقیق از روشي موسوم به سیستم چرخشي رسوب 

شود. هر دو قسمت کانال اصلي و آبگیر، استفاده مي

باشد که در آن چرخشي رسوب ميدارای سیستم 

قسمتي از جریان و کل رسوب خروجي از آبگیر و کانال 

به ابتدای کانال اصلي در  کشاصلي توسط پمپ رسوب

شود. این سیستم پس از مدتي کانال تزریق ميعرض 

رسد، یعني میزان رسوب ورودی به کانال به تعادل مي

برابر خواهد شود با میزان رسوبي که از کانال خارج مي

 رسیدن تعادل به از بعد هاداده ثبت و هاگیریشد. اندازه

-در آزمایش با سازه شود.مي انجام رسوب و جریان آب

دیوار جداکننده، به خاطر وجود دیوار جداکننده  یها

جلوی آبگیر و کنترل رسوب توسط این سازه رسوب 

شد و اصلا رسوبي از انتهای بسیار کم وارد آبگیر مي

 لوله برگشت جریان آب و رسوب

 آبشکن

 دیوار جداکننده

 آبگیر

 جریان

 پمپ رسوب کش
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رسوب آزمایش شاهد  چهارشد. فقط در آبگیر خارج نمي

ها زمان تعادل در این آزمایش .شداز آبگیر خارج مي

زماني است که مقدار رسوب بستر وارده به ابتدای کانال 

آبگیر و انتهای کانال )مجموع رسوب خروجي از  اصلي

این کار  یکسان باشد. تقریبادر طول زمان  (اصلي

برداری در هر دو مسیر در فواصل زماني وسیله نمونهبه

منظور تعیین زمان تعادل، د. بهشمختلف انجام 

برداری از رسوبات کانال اصلي و آبگیر در طول نمونه

زمان صورت پذیرفت نمودارهای زمان تعادل در شکل 

نتایج اولیه به دست آمده از  ( آورده شده است.ب-2)

 آورده شده است. 0ها در جدول آزمایش

 

 
 ا زمانبتغییرات دبي رسوب ب( بندی مواد رسوبي، نمودار دانه الف( -5 شکل

 

 هامقادیر متغیرها در آزمایش - 1 جدول

شماره 

 آزمایش

شرایط 

 **سازه

  دبي

(1-Ls) 

 عمق جریان

(cm) 

 دبي کانال اصلي

(1-Ls) 

 دبي آبگیر

(1-Ls) 
Fr rG rQ 

0 A 71 2/3 0/22  30/2  70/1 222/1 018/1 

2 A 41 8 02/29  14/4  73/1 232/1 079/1 

7 A 21 9 4/73  32/2  79/1 289/1 027/1 

4 A 01 00 3/40  00/3  72/1 700/1 007/1 

2 10B 71 2/3 28/24  34/2  70/1 100/1 007/1 

0 10B 41 8 04/72  90/7  73/1 182/1 021/1 

3 10B 21 9 4/79  88/4  79/1 192/1 024/1 

8 10B 01 00 08/43  13/3  72/1 001/1 021/1 

9 14B 71 2/3 28/24  04/2  70/1 130/1 019/1 

01 14B 41 8 30/70  29/7  73/1 192/1 007/1 

00 14B 21 9 41 92/4  79/1 198/1 027/1 
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02 14B 01 00 08/43  13/3  72/1 02/1 021/1 

07 18B 71 2/3 90/22  21/2  70/1 180/1 190/1 

04 18B 41 8 72/70  23/4  73/1 190/1 040/1 

02 18B 21 9 4/79  08/0  79/1 198/1 023/1 

00 18B 01 00 02/48  00/8  72/1 047/1 008/1 

03 10C 71 2/3 90/22  01/7  70/1 170/1 072/1 

08 10C 41 8 30/70  40/4  73/1 141/1 079/1 

09 10C 21 9 4/78  73/2  79/1 122/1 041/1 

21 10C 01 00 08/43  41/3  72/1 103/1 023/1 

20 14C 71 2/3 19/27  17/7  70/1 141/1 072/1 

22 14C 41 8 44/71  27/4  73/1 142/1 049/1 

27 14C 21 9 4/79  89/0  79/1 128/1 032/1 

24 14C 01 00 22/40  83/8  72/1 138/1 092/1 

22 18C 71 2/3 0/27  42/2  70/1 142/1 012/1 

20 18C 41 8 04/72  71/4  73/1 122/1 072/1 

23 18C 21 9 4/79  01/2  79/1 102/1 042/1 

28 18C 01 00 08/43  38/3  72/1 183/1 002/1 
**  A  ،بدون سازه IB ،با دیوار جداکننده IC اندیس   ،با دیوار جداکننده و آبشکنI باشدزاویه دیوار جداکننده مي. 

 

 نتایج و بحث

رابطه میان  0 شکل: نسبت رسوب انحرافی به آبگیر

به ازای  آبگیر به انحرافي رسوب نسبت نسبت آبگیری با

های مختلف دیوار جداکننده در سه حالت بدون زاویه

جداکننده و  سازه یا شاهد، با دیوار جداکننده و با دیوار

-همانطور که در شکل مشاهد مي دهد.آبشکن نشان مي

برای یک حالت دیوار جداکننده با زاویه مشخص  ،شود

با افزایش نسبت آبگیری نسبت رسوب ورودی به آبگیر 

( و الف-0با توجه به شکل ) نیز افزایش یافته است.

درجه، با  01نمودار مربوط به دیوار جداکننده با زاویه 

وب ر، نسبت رسنسبت دبي انحرافي به آبگی %21افزایش 

انحرافي در حالت مربوط به شاهد، سازه دیوار جداکننده 

 %02، %2/42ترتیب و سازه دیوار جداکننده و آبشکن، به

 ب(-0شکل) افزایش یافته است. در نمودار %2/83و 

درجه، با افزایش  04مربوط به دیوار جداکننده با زاویه 

نسبت دبي انحرافي به آبگیر، نسبت رسوب  40%

رافي به آبگیر در حالت مربوط به شاهد، سازه دیوار انح

جداکننده و سازه دیوار جداکننده و آبشکن، به ترتیب 

 افزایش یافته است. در نمودار %2/90و  09%، 2/42%

 08مربوط به دیوار جداکننده با زاویه  ج(-0شکل )

 ،به آبگیر نسبت دبي انحرافي %23درجه، با افزایش 

ه آبگیر در حالت مربوط به نسبت رسوب انحرافي ب

شاهد، سازه دیوار جداکننده و سازه دیوار جداکننده و 

افزایش یافته  درصد 92و  2/00، 2/42آبشکن، به ترتیب 

، با د(-0)شکل  ها. در نمودار مربوط به کل دادهاست

برابر  )دونسبت دبي انحرافي به آبگیر درصد 011افزایش 

 %83انحرافي به آبگیر ، نسبت رسوب دبي اولیه آبگیر(

سازه دیوار . با توجه به شکل در افزایش یافته است

ترکیب دیوار درجه، دیوار جداکننده و  01جداکننده 

در  ،درصد 3/81و  03ترتیب جداکننده و آبشکن به

در دیوار  ،درصد 38و  2/04درجه  04دیوار جداکننده 

رسوب  درصد 7/32و  2/23درجه  08جداکننده با زاویه 

مقایسه سه حالت   ورودی به آبگیر را کاهش داده است.

جداکننده با  شاهد با سازه دیوار جداکننده و دیوار

دهد که در حالت وجود دیوار آبشکن نشان مي

جداکننده و ترکیب آن با آبشکن مقدار رسوب ورودی 

 80درجه  01طور متوسط در دیوار با زاویه بهبه آبگیر 

دیوار با زاویه  درصد و 38 درجه04درصد، دیوار با زاویه 

کاهش یافته است. ترکیب دیوار درصد  30درجه  08

جداکننده و آبشکن نسبت به دیوار جداکننده به تنهایي 

در کاهش رسوبات ورودی به آبگیر تاثیر بیشتری دارد. 

رل ها در کنتدر نسبت آبگیری پایین تاثیر این سازه

 هکو در نسبت آبگیری بالا کمتر است. رسوب بیشتر 
 جستجو جریان جدایي عرض در نتایج توانمي علت را

 رسوبات بار بستر در دیوار جداکننده ورود کرد. در واقع
 دلیله ب ولي دهدمي کاهش را به آبگیر اصلي کانال
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های آبگیری نسبت در آن، به نزدیک کف جریان برخورد

 که باعث یابدمي افزایش اطراف دیوار در آشفتگي بالاتر
آبگیر  وارد و شده بلند کف از رسوبات از بخشي شودمي

  شوند.

 

 

 
درجه، )ج( دیوار  04درجه، )ب( دیوار با زاویه  01، )الف( دیوار با زاویه آبگیری دبي نسبت حسب بر آبگیر به انحرافي رسوب نسبت -6 شکل

 هادرجه، )د( برای کل داده 08یه با زاو

 

 رسوب نسبت به (H/d)نسبت  ارتباط بین 
 آبگیر به انحرافی

 رسوب و (rQنسبت دبي ) تغییرات 3 شکل    
ارتفاع نسبت ) (H/d) را نسبت به آبگیر  به (Gr)انحرافي

 (d عمق جریانبه  H خارج از بستر دیوار جداکننده

 ب(-الف-3 شکل) دردهد. همانطور که نشان مي

 درجه، 01در دیوار جداکننده با زاویه  ،شودمشاهده مي

در حالت شاهد، دیوار  ،(H/d)در مقدار  %2/73با افزایش 
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به  (Gr)مقدار جداکننده و دیوار جداکننده و آبشکن، 

 21 ،77 (rQ)و مقدار  %2/83و  %2/07، %2/42ترتیب 

 د(-ج-3)شکل  یافته است. درافزایش  درصد 2/00و 

در  %011با افزایش ، درجه 04دیوار جداکننده با زاویه 

و  %09، %2/42به ترتیب  (Gr)مقدار ، (H/d)مقدار 

افزایش یافته  %40و  21% ،73% (rQ)و مقدار 2/90%

 08دیوار جداکننده با زاویه  و( -ه -3)شکل  دراست. 

به  (Gr)مقدار ، (H/d)در مقدار  %011با افزایش درجه، 

 21% ،0/34% (rQ)و مقدار %23و  %2/88، %2/42ترتیب 

تغییرات پارامتر بدون بعد افزایش یافته است.  %23و 

(d/H)  به علت تغییرات دبي و در نتیجه تغییرات عمق

افزایش عمق جریان دبي بیشتری با باشد. جریان مي

-شود و مولفه عرضي سرعت افزایش ميوارد آبگیر مي

.شود رسوب بیشتری وارد آبگیر شودیابد باعث مي
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شاهد سازه دیوار آبشکن و سازه دیوار
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شاهد سازه دیوار آبشکن و سازه دیوار
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درجه، ج و د،  01، الف و ب، زاویه آبگیر به انحرافي رسوب نسبت عمق جریان به نسبت ارتفاع خارج از بستر دیوار جداکننده به -7 شکل

 درجه 08درجه، ه و و، زاویه  04 زاویه

 

و نسبت  (1β)ارتباط بین زاویه دیوار جداکننده 

 رسوب ورودی به آبگیر

ها با سه زاویه دیوار در این تحقیق آزمایش      

انجام  نسبت به ساحل درجه 08و  04، 01 جداکننده

، 41، 71با چهار دبي  برای هر زاویهها آزمایشگرفت. 

لیتر بر ثانیه و برای سه حالت بدون سازه، با  01و  21

سازه دیوار جداکننده و با سازه دیوار جداکننده و آبشکن 

-( مشاهده مي8های )انجام گرفت. همانطور که از شکل

درجه  08به  01شود با افزایش زاویه دیوار جداکننده از 

 -8 )شکلدر هر دو حالت دیوار جداکننده به تنهایي 

ج و  -8 )شکل و دیوار جداکننده و آبشکنالف و ب( 

د. هرچه شونسبت رسوب انحرافي به آبگیر بیشتر مي د(،

زاویه کوچکتر باشد فاصله سازه دیوار جداکننده تا 

ر کمتر در واقع عرض پشت دیوار ساحل سمت آبگی

کوچکتر میشود و حجم رسوبات پشت دیوار نیز کمتر 

و پروفیل عرضي کانال اصلي ( 9شود. مطابق شکل )مي

ها شود که در این آزمایشمشاهده ميدر محل آبگیری 

یر از بگآدرصد بالایي از رسوبات انتقال یافته به داخل 

یان پس از جر باشد.قسمت پشت دیوار جداکننده مي

داکننده و عبور از روی آن به ج برخورد به سازه دیوار

علت سرعت روبه پایین و اختلاف فشار دو طرف سازه 

 ، تغییرات در تنش برشي بسترباعث ایجاد جریان ثانویه

 .ودشخالي کردن پشت سازه ميانتقال کل رسوبات و و 

ه پشت سازلیتر بر ثانیه  01و  21های با دبي در آزمایش

دیوار جداکننده از محل نصب به ساحل تا محل تقاطع 

درصد رسوبات  91دو ضلع سازه دیوار جداکننده تا 

( 8مطابق شکل ) شسته و به داخل آبگیر منتقل شدند.

با افزایش دبي مقدار دبي انحرافي و نسبت رسوب نیز 

 افزایش یافته است.
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 00/  آبگیر دهانه در رسوب کنترل روی کننده جدا دیوار زاویه تأثیر آزمایشگاهي مطالعه

 
 

، )الف( و )ب( دیوار جداکننده، )ج( و )د( آبشکن و دیوار ورودی به آبگیر و دبي ارتباط بین زاویه دیوار جداکننده و نسبت رسوب  - 8شکل

 جداکننده

 

لا و با تغییرات پروفیل عرضی بستر در موقعیت

 نه اده پایین

 بستر در کانال اصلي در دو موقعیتپروفیل عرضي      

(  =3/01xنه )ادهپایین ( و =01xنه )ادهبالای  طولي

برای زوایای ( 00و )( 01برداشت شد و مطابق شکل )

های مختلف شاهد، حالتو  دیوار جداکننده مختلف

با سازه دیوار جداکننده و آبشکن سازه دیوار جداکننده و 

 کانال در جریان شروع با. پروفیل عرضي ترسیم شد

 در اصلي کانال ابتدای های بستر ازفرم تشکیل اصلي،

 شروع آبگیر دست کانال و پایین آبگیر کانال دست بالا

 های بستریابد. فرممي دست توسعه پایین به و شودمي

 به و شوندمي متوقف مقابل آبگیر به رسیدن از پس

 منتقل دست پایین به و آنها شسته از پیشاني تدریج

 پایین در جریان جدایي وجود ناحیة به دلیل. شوندمي

 جدایي، در ناحیة جریان سرعت کاهش و دست آبگیر

 شوند. بیشینه ارتفاعمي انباشته آبگیر داخل در رسوبات

در صد عمق  91 تا آبشکن پشت در رسوبات انباشت

( دیوار جداکننده و 9شکل ) .یابدافزایش مي جریان

-رسوبات انباشت شده جلوی دهانه آبگیر را نشان مي

 دهد.
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 آبگیردیوار جداکننده و رسوبات انباشت شده جلوی دهانه  -9 شکل

 

نه ادهبالای بستر در  عرضي پروفیل بررسي با      

(01x=مي )این مقطع عرضي را (01)توان مطابق شکل 

 (02( و )00بر اساس تغییرات بستر و نمودارهای شکل )

ناحیه تقسیم کرد. قسمت اول از ساحل سمت  0به 

آبگیر تا خود سازه دیوار جداکننده که برای دیوار با زاویه 

( و با 1-04/08درجه ) 04(، با زاویه 1-07درجه )01

معیار  باشد.متری مي( سانتي1-08/27درجه ) 08زاویه 

انتخاب این فواصل بر اساس سینوس زوایای سازه دیوار 

در این ناحیه به محض ورود دست آمده اند. جداکننده ب

جریان به این قسمت و عبور جریان از روی سازه دیوار 

جداکننده، جریان شروع به کندن رسوبات پشت سازه و 

کند. پس از مدتي این حمل آنها به داخل آبگیر مي

کني از این قسمت قسمت گود و تا انتهای آزمایش کف

کني به ها عمق این کفوجود دارد. در بعضي از آزمایش

ها رسد. در تمام آزمایشنزدیک کف کانال هم مي

قسمت عمده رسوبات وارد شده به آبگیر مربوط به 

قسمت پشت سازه دیوار جدا کننده )از ساحل سمت 

باشد. ناحیه دوم از جلوی آبگیر تا دیوار جداکننده( مي

-سانتي 42سازه دیوار جداکننده تا فاصله عرضي 

در این ناحیه انباشت رسوب را  باشد.مي (07-42متری)

با توجه به این که ارتفاع سازه دیوار . وجود دارد

فت رجداکننده از ارتفاع لایه بستر بیشتر بوده انتظار مي

رسوبي وارده کانال نشود ولي بدلیل اغتشاش جریان در 

بخشي از  نشستمحدوده ورودی آبگیر و همچنین ته

دیوار جداکننده  جلوی  رسوبات و ایجاد شیب در

ود شرسوبات روی شیب غلتیده و وارد کانال آبگیر مي

 (. 9شکل )
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 07/  آبگیر دهانه در رسوب کنترل روی کننده جدا دیوار زاویه تأثیر آزمایشگاهي مطالعه

 بر اساس تغییرات بستر در جلوی آبگیر قسمت 0تقسیم مقطع عرضي به  (11شکل)

 

کنترل اگر چه دیوار جداکننده تمام رسوبات را       

ای در رسوبات ورودی به هظنکرده ولي کاهش قابل ملاح

 31تا  42آبگیر داشته. ناحیه سوم از فاصله عرضي 

پروفیل عرضي بستر  (00شکل ) .باشدمتری ميسانتي

 و پایینالف ( -00نمودار)شکل در کانال اصلي در  بالا 

را نشان  دهانه آبگیر با سازه و بدون سازه ب(-00)شکل

 مقابل ساحل در آبشکن نصب بااین ناحیه  در دهد.مي

 و یابدمي افزایش جریان طولي آبگیر، سرعت از بالاتر و

 جریان ایجاد و عملکرد دیوار جداکننده تقویت باعث

 جلوگیری آبگیر به داخل رسوبات از ورود قوی، ثانویة

 جهت خلاف در کف کانال در ثانویه جریان این . شودمي

 وجودباشد. مي سمت آبگیر به سطح در آبگیر جریان

 تغییر باعث ساحل مقابل در آبشکن و آبگیر همزمان

 تغییر نتیجه باعث در و بیشینه عرضي سرعت مکان

 سرعت عرضي شود. تغییر مکانمي القعر خط مکان

در مقابل  و شودمي شروع آبشکن دست بالا از حداکثر

 آبگیر، به ناحیة از جریان گیریشتاب دلیل به آبگیر،

 مکان عرضي تغییر رسد. اینمي خود بیشینة مقدار

درجه باعث شده کف  08در زاویه  بیشینه، سرعت سریع

نمودارهای  کني داشته باشد.متر کفمیلي 31به اندازه 

پروفیل کف بستر در بالای دهانه  و(، جالف،  -02شکل)

پروفیل بستر در پایین  (د، ه ب،-02و نمودارهای )شکل

 .دهدنشان ميرا  08°و  04°،01°برای زاویه های دهانه 

متری سانتي 91تا  31ناحیه چهارم از فاصله عرضي      

باشد. این ناحیه تحت تاثیر شدید آبشکن قرار دارد. مي

 ثانویه جریان قدرت افزایش با آبشکن، در نزدیکي

 آبشکن دست پایین به و شوندمي از محل کنده رسوبات

 متوسط آبشکن، دماغة کنند. در نزدیکيپیدا مي انتقال

 و شستن رسوبات باعث و قائم سرعت تقویت مؤلفه

شود بیشینه ارتفاع  مي آبشکن دست پایین به آنها انتقال

 71متر یا میلي 21انباشت رسوبات در پشت آبشکن تا 

 ورودیابد. درصد ارتفاع کل رسوبات نیز افزایش مي

 کانال آبگیر مقابل در آبشکن نصب آبگیر با به رسوبات

کاهش  توانمي پدیده را این علت . یابدمي کاهش

دانست. در  آبشکن نصب با جریان جدایي خط عرض

 و است زیاد کف در جریان جدایي خط عرض آبگیرها

 مکش آبگیر با کف، در بالای رسوبات غلظت دلیل به

یابند. مي راه داخل آبگیر به رسوبات از زیادی مقدار

 مقابل در  آبشکن نصب طبق نتایج تحقیقات گوهری با

 کاهش کانال کف جریان در جدایي خط عرض آبگیر،

 ناحیه عمل این که با یابدمي افزایش سطح کانال در و

 ورود و مقدار کاهش کف کانال در آبگیر تأثیر تحت

 توسعة طرف دیگر، با یابد. ازمي کاهش آبگیر به رسوب

ه بجریان  ورود مقدار ، سطح در جریان جدایي خط

ناحیه پنجم از فاصله عرضي  یابد.مي افزایش نیز آبگیر

باشد. اثر آبشستگي دماغه متری ميسانتي 071تا  91

آبشکن در این ناحیه ادامه دارد در پروفیل مربوط به 

کني برای زاویه . عمق کفشودکني دیده نميشاهد کف

باشد. ناحیه ششم از فاصله بیشتر از بقیه ميدرجه  01

باشد، در این ناحیه متری ميسانتي 021تا  071عرضي 

 .شودآبشستگي وجود ندارد و انباشت رسوب دیده مي

نه اده پایین بررسي پروفیل عرضي بستر در      

(3/01x=مطابق )  ب، د، ه(-02شکل) ب( و-00)شکل 

نه بالا در ناحیه ابا دهنه ادهد که تفاوت این دهنشان مي

تا  1باشد. در ناحیه اول فاصله عرضي اول و دوم مي

انباشت  ،انهدهپایین پشت دیوار جداکننده، در  سازه

بالای دهانه در حالي که در  وجود داردمقداری رسوب 

. جریان در ردکني وجود دادر پشت دیوار جداکننده کف

ات در مختصنه پس از برخورد به گوشه کانال )ادهپایین 

شود. ( به دوقسمت تقسیم مي1و عرض  701طول 

قسمتي به داخل کانال آبگیر و قسمت دیگر به پایین 

کند. در این نقطه که دست کانال اصلي ادامه پیدا مي

یابد. نقطه سکون نام دارد عمق جریان افزایش مي

رسوبات پس از برخورد جریان به گوشه و تقاطع کانال 

ر شوند. ددر این قسمت انباشت ميبه پایین سقوط و 

 91 عرضي تا بین سازه فاصله و سوم و چهارم ناحیه دوم

به علت مولفه قائم سرعت در این ناحیه انباشت رسوبي 

وجود ندارد و ایجاد آبشستگي در فاصله طولي پایین 

در این ناحیه  شود.دست از این ناحیه شروع مي

ا زاویه نده ببیشترین آبشستگي مربوط به دیوار جداکن

هم  عمق جریان %21باشد که عمق آن به درجه مي 08

متری در سانتي 041تا  91رسد. در ناحیه عرضي مي

یشترین مقدار بگذاری وجود دارد. نه پایین رسوبهاد

 باشد.درجه مي 04مربوط به دیوار جداکننده با زاویه 
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بالای دهانه ( در ناحیه عرضي 02الف-مطابق شکل )

درجه بیشترین  01دیوار جداکننده با زاویه برای 

( مربوط 71-42آبشستگي جلوی آبگیر فاصله عرضي )

به سازه دیوار جداکننده به تنهایي و در ناحیه عرضي 

 د.باش( مربوط به ترکیب آبشکن و دیوار مي071-91)

درجه ترکیب آبشکن و  08و  04برای سازه با زاویه 

. نه آبگیر را دارددیوار بیشترین آبشستگي جلوی دها

متر و میلي 021درجه به  04زاویه  درعمق آبشستگي 

 ترتیببه بالا و پایین دهانه برای درجه  08برای زاویه 

 رسد.مي عمق لایه رسوب %92 و %71به

جریان  سرعت موضعي افزایش قسمت دماغه، در       

چرخشي  جریان و وقوع مقطع تنگ شدگي از ناشي

شود.  آبشستگي مي حفره تشکیل به منجر رونده پایین

 خود آرایش آبشکن، به شدن نزدیک با خطوط جریان

 سازه نوع هندسي، ساختار از تبعیت به و را تغییر داده

 در جریان از متفاوتي الگوهای فني، سایر مشخصات و

 ایجاد ها،این جریان شود. تأثیرمي دماغه آبشکن پدیدار

 در نشستن رسوبات و آبشکن آبشستگي پیرامون ناحیه

خواهد داشت.  پي در را های کانالکناره و دست پایین

-صورت جریان به سطح آب، بالایي هایلایه هایجریان

 علت اصطکاک کمتر به و کرده عمل پایین به رو های

 های پایینيلایه های جریان از زودتر مجاور، هایلایه با

هایي گردابه و رسانندمي آبشکن دماغه به را خود

است،  جریان مسیر بر عمود هاآن محور که عمودی

افقي  هایگردابه نیز، آن با و همزمان شودمي تشکیل

با  آبشکن تماس محل در های پایینلایه جریان از ناشي

 بدنه و بال داخل محدوده و بالادست در بستر سطح

به جداسازی  قائم هایردابهگشود. مي تشکیل آبشکن

افقي، رسوبات  هایگردابه و پردازندمي بستر از رسوبات

کنند. این مي پرتاب خود سطح از خارج به را شده جدا

دماغه آبشکن  در آبشستگي ایجاد اصلي عامل هاگردابه

 کاهش سرعت است. بعد از عبور جریان از آبشکن و

 شود. رسوبات انتقالمي گذاری انجامرسوب جریان

 دست هر پایین در هاآبشکن اطراف آبشستگي از یافته

گیرد. با مي شکل رسوبي ایپشته صورت به آبشکن

توجه به فاصله آبشکن از دهانه آبگیر این آبشستگي و 

پشته رسوبي بعد از آن نیز نسبت به دهانه بالا و پایین 

 .کندآبگیر تغییر مي

 

 
 

 با سازه و بدون سازه دهانه آبگیر پروفیل عرضي بستر در کانال اصلي در  بالا و پایین -11 شکل 
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 02/  آبگیر دهانه در رسوب کنترل روی کننده جدا دیوار زاویه تأثیر آزمایشگاهي مطالعه
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 .سازه و بدون سازهبا دهانه آبگیر پروفیل عرضي بستر در کانال اصلي در بالا و پایین  -12شکل 

 

 تحقیقات نتایج با تحقیق این نتایج مقایسه

 دیگر

 تحقیقات با تحقیق این نتایج مقایسه منظور به       

 همکاران و بارکدول تحقیقات نتایج از شده، انجام

 پورحسن (،0930)رادکیوی  از نقل هب بول، (0999)

 07 شکل. گردید استفاده( 0738) شفاعي و (0782)

 رسوب نسبتارتباط بین نسبت دبي ورودی به آبگیر و 

را  رسوب سازه کنترل بدون درحالت آبگیر به انحرافي

-مي دیده شکل این در که طورماندهد. هنشان مي

 رسوبنسبت  (Qr) افزایش با تحقیقات همه در شود

که  چند هر یابدمي افزایش نیز (Gr) آبگیر به انحرافي

مقادیر  در هم و نمودارها شیب در هم هایيتفاوت

-آزمایش مختلف شرایط خاطر به عمدتا   که دارد وجود

 که تحقیقاتي نتایج که رودنمي انتظار مسلما .است ها

 با است شده انجام مختلف آزمایشگاهي شرایط در

 توانمي روند تغییرات بررسي با ولي باشد مشابه هم

 اینکه علت. کرد بررسي را دیواره شیب نوع سازه، تاثیر

 رسوب نسبت افزایش الگوی مختلف، تحقیقات در

 است، متفاوت آبگیری نسبت افزایش ازاء ورودی به

 فرودهای عدد در تحقیقات مختلف که است این

 و کانال اصلي متفاوت هندسي شرایط در و مختلف

( یک 0999بارکدول) نتایج در. است شده انجام فرعي

 با بعد به نقطه آن از که دارد وجود عطفينقطه 

 رسوب نسبت مقدار نحرافي،ادبي  نسبت افزایش

 بجستان شفاعي تحقیقاتدر . یابدمي کاهش ورودی

 با درجه 91 قوس از آبگیریچون  (0738) نظری و

 به ورودی رسوب باشد،مي درجه 01 آبگیری زاویه

 هایآزمایش در .باشدمي دیگر محققین از کمتر آبگیر

 گردید انجام درجه 71 زاویه با درآبگیری که بول

 افزایش با نقطه این بعد از که دارد وجود عطفي نقطه

د. کمتری دار افزایش آبگیر به ورودی رسوب آبگیری

 رابطه یک پورحسن توسط شده ارائه منحني در

 در انحرافي رسوب و آبگیری بین نسبت خطي

. دارد وجود درصد 22 از کمتر آبگیری محدوده

 آبگیری نسبت تاثیر اینکه به استناد با پورحسن

 عدد یک برای را اهآزمایش است فرود ازعدد بیشتر

 بازه دراو  اهآزمایشبلکه  نداد انجام ثابت فرود

 یاهآزمایش در. پذیرفت صورت (0/1-4/1د)فرو

با  ،درصد 78 آبگیری نسبت در همکاران و بارکدول

 . یابدمي کاهش انحرافي رسوب میزان آبگیری افزایش

و  دش انجام 42/1 دفرو عدد در تنها نیزآنان  نتایج

 آنان یاهآزمایش در رسوب دبي گیریاندازه روش
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 03/  آبگیر دهانه در رسوب کنترل روی کننده جدا دیوار زاویه تأثیر آزمایشگاهي مطالعه

 طول در تلماسه ارتفاع متوسط نصف که بود گونهبدین

 سرعت در حاصله عدد و دش ضرب تلماسه موج

 لذا. آید دستهب رسوب دبي تا ضرب شد تلماسه

 یاهدر آزمایش رسوب دبي مستقیم گیریاندازه

 خود این که نپذیرفت صورت همکاران و بارکدول

  .گردد تحقیق این نتایج با تفاوت بروز تواند سببمي

 

 رسوب کنترل سازه بدون حالت در دیگر تحقیقات با نتایج تحقیق این در انحرافي رسوب نسبت نتایج مقایسه -13شکل 

 

 اهنتایج وپیشنهاد

در  دیوار جداکنندهمطالعه استفاده از  نیا يهدف اصل

درجه از کانال  01 يجانب ریکنترل رسوب ورودی به آبگ

 در این تحقیق به بررسي. باشديشکل م يلیمستط

تغییرات زاویه دیوار جداکننده و نقش آن در کنترل 

 و نتایج زیر حاصل شدهرسوب  ورودی به آبگیر پرداخته 

 .است
دبي  نسبتبه آبگیر با افزایش نسبت دبي انحرافي  -

 یابد.افزایش مي به آبگیر ي ورودیرسوب

در حالت وجود دیوار جداکننده و ترکیب آن با آبشکن  -

مقدار رسوب ورودی به آبگیر به طور متوسط در دیوار 

درصد، دیوار با زاویه  80درجه  01با زاویه 

 30درجه  08درصد و دیوار با زاویه  2/38درجه04

 درصد کاهش یافته است. 

آبشکن نسبت به دیوار ترکیب دیوار جداکننده و  -

در کاهش رسوبات ورودی به آبگیر  جداکننده به تنهایي

 تاثیر بیشتری دارد. 02%

در دهانه آبگیر پشت دیوار جداکننده در قسمت بالا  -

نه انباشت اگودال آبشستگي و در قسمت پایین ده

 .مشاهده گردیدرسوب 

آبشکن درجه در ترکیب با  01دیوار جداکننده با زاویه  -

بر از مرکز دهانه آبگیر  b2فاصله دردرجه و  01زاویه ا ب

ه نسبت بو کنترل رسوب میزان افزایش دبي آبگیری 

تأثیر  %0و  %2به ترتیب  درجه 08و  04زاویه های 

 .داردبیشتری 

با توجه به جدید بودن ترکیب دیوار جداکننده و  -

های دیگری با شود آزمایشآبشکن پیشنهاد مي

های و آبشکن با ابعاد و موقعیت فرودهای مختلف

 مختلف انجام پذیرد.
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