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  گفتار  پيش
  

به كارگيري مناسب و مستمر آنها  امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از
نظر به وسعت دامنه علوم و .  تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته استدر پيشرفت جوامع،

 تخصصي واگذار شده -فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 
  .است

   
 در ايران، تهيه استاندارد در بخش با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب

آب از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و از اين رو دفتر استانداردها و معيارهاي فني شركت مديريت منابع آب 
هاي  ايران در جهت نيل به اين هدف، با مشخص نمودن رسته هاي اصلي مهندسي آب اقدام به تشكيل گروه

  . خصصي نموده كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارندهاي ت  تخصصي با عنوان كميته–علمي 
  

  : استانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي گردد 
 نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  استفاده از تخصص و تجارب كارشناسان و صاحب −

 بين المللي استفاده از منابع و مĤخذ معتبر و استانداردهاي  −

ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه،  هاي اجرايي، سازمان بهره گيري از تجارب دستگاه −
 طراحي و ساخت 

 ها  ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره برداري و ارزشيابي طرح −

 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  پرهيز از دوباره كاري −

ازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسات معتبر توجه به اصول و مو −
 تهيه كننده استاندارد 

  
نظراني كه فعاليت آنها به نوعي در ارتباط با تهيه استانداردهاي مهندسي  آگاهي از نظرات كارشناسان و صاحب
  .آب مي باشد موجب امتنان خواهد بود



      

  تركيب اعضاي كميته 
  

 كه در اين نشريه حاضر مشاركت داشته اند به ترتيب  )رسوب (1-14اعضاي كميته فني شماره اسامي 
  : به شرح زير مي باشد  حروف الفباء

 فوق ليسانس آبياري و آباداني  دانشگاه شهيد چمران  خانم زهرا ايزدپناه 

 فوق ليسانس منابع آب  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  آقاي فيروز بهادري 

  فوق ليسانس هيدرولوژي   سازمان آب تهران  آقاي سيد جمال الدين پرورده 

  ليسانس راه و ساختمان  طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور   خانم كياندخت كباري 

  دكتراي هيدروليك   دانشگاه تربيت مدرس   آقاي جمال محمدولي ساماني 
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   قدمهم
 

  منظور استفاده  و بعدها به  و شرب  كشاورزي  از جمله  مختلفي  اهداف ها براي  از رودخانه آببرداشت از ديرباز 
 اعم  ،1آبگيرها   در طراحي  مهندسين  كه  مسائلي ترين  از عمده يكي. بوده است   معمول  انرژي  و نيز تأمين در صنعت 

باشد   مي  انتقال  سيستم  به  وارده  رسوبات ند وضعيت هست مواجه با آنو موارد ديگر   رقابيب و  ياز آبگيرهاي آبيار
  :گيرد  قرار مي  مورد توجه  از دو جنبه  شده  منحرف  مقدار رسوبات  كنترل لزوم.  گردد كنترل  بايد كه

  )كانال آبگير(انتقال آب    در مسير كانال  توسط رسوبات  ايجاد شده مسائل −

   رسوبات انحراف  از  ناشي پيامدهاي −

 
 در   رسوب  مقدار زيادي  در نتيجه  است  اصلي بسيار كمتر از رودخانهغالباً  آبگير   كانالسرعت آب در  از آنجا كه

مورد    با دبي  كانال ، لذا تغذيه  شده  انتقال  كانال  در ظرفيت اي  عمده  كاهش  سبب  پديده اين. شود مي نشين  ته آن
 گردد  هرز مي  رشد علفهاي  سبب  انتقال  در كانال  رسوبات نشيني  ته همچنين. شود  مي  مشكل طرح  دبي نياز يا تامين

 و   انحراف  در كانال  دائم رسوبگذاريبديهي است . آورد  پديد مي موردنظر   دبي  در تأمين  نيزمشكالتي  اين كه
 .]3[د نماي  مي  تحميل حطر  به  دائمي اي  آنها هزينه تخليه

 
 كانالها  به    از ورود رسوبات  ناشي هرچند مسائل. باشند  مي آبگيرها مرتبط با   پيچيده  از مسائل  بخشي  مشكالت اين

   با آنها وجود ندارد و برحسب  مقابله  براي  يكساني حلهاي  راه  دارند ولي  عمومي  جنبه  از آن  ناشي و پيامدهاي
 . اتخاذ گردد د تدابير خاصيمورد باي

 
   كليات - 1
 

 ها  سردهنه  به  وارده  از رسوبات  بخشي  كنترل  آبگير، براي  كانالهاي  به  از ورود رسوبات  زيانبار ناشي ثارآ  بعلت
   و گاهي  آبگيرها غيرممكن  به وارده   رسوبات  كامل  حذف البته. گيرند  قرار مي  مورد استفاده  مختلفي وسايل

 و در   خاك بافت ست ا و ممكن  نموده  درزگير عمل  بعنوان  انتقال  ريز در سيستمهاي سيلت(باشد  مي  نامطلوب
  .]3[ ) نمايد  را اصالح  كشاورزي اراضي   حاصلخيزي نتيجه

  
 رويذخيره    مخازن ساخت روشها   اين  از جمله.  است  كنترل  قابل  مختلفي  كانالها با روشهاي  به  وارده رسوبات

  اندازي  ريزتر را تله  از رسوبات  بزرگي  و بخش  رسوب  درشت  قطعات  تماماً تقريب  كه  است  فصلي هاي رودخانه 
   آبگير اقدام  به  جريان  و انحراف  تراز آب  كنترل بند براي  سرريز يا  ساخت  بهاً غالب  دائمي هاي در رودخانه .كند مي

                                                   
1 - Headworks 
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  يكي. شود آبگيرها مي  به  وارده  مقدار بار رسوب  كاهش  آبگيرها سبب  ساخت  براي  مناسب ن مكا انتخاب .شود مي
  هنگام.   است رودخانه  قوس  خارجي ، ديواره  رسوب  آبگيرها از نظر مالحظات  احداث  براي  مناسب از مكانهاي

   در اطراف مارپيچي   جريانهاي  توسعه وي در قوسها بر ر  جريان  انحرافها و هيدروليك  در مورد هيدروليك بحث
   ديواره  سمت  زياد به رسوب   با غلظت  آب  جريان  زيرين هاي  اليه حركت.   است  تأكيد شدهدار پيچ  مسيرهاي
 اً نسبت  را كه  فوقاني هاي اليه   قوسها آب  خارجي  در بخشهاي  واقع  لحاظ آبگيرهاي بدين. باشد  مي  قوس داخلي

   در احداث  قوس محدب   در ديواره  مارپيچي  جريانهاي  اصل، بنابراين. دنكن  مي باشد دريافت  مي  از رسوب يعار
   وارده  مقداررسوب  كاهش  براي  مصنوعي  انحناهاي، مواقعاز   بعضيدر   حتي. گيرد  قرار مي آبگيرها مورد استفاده

  آستانه  ،1) جداكننده (  هادي هاي  ديواره  مانند احداث  روشهايي همچنين. شود  ايجاد مي  انحرافي  كانالهاي به
   به وارده   رسوبات  كنترل  براي  رودخانه  ساماندهي  و نيز كارهاي3 رسوبگير تحتاني هاي ، دريچه 2 مرتفع هاي) آبپايه(

 .شود  مي ها استفادهآبگير

 
   و بغرنج  آبگير پيچيده  كانالهاي  سيستمهاي  به  وارده بات رسو  فرآيند كنترل  ادعا نمود كه توان  مي بطور كلي

به صورت   ست او ممكن است  ها متغير و غير دائمي  توسط رودخانه  شده  حمل  رسوبات زيرا دبي .باشد مي
  از رودخانهتر   ماليم  با شيباً و عموم  داشته  معيني و بيش   كم آبگير دبي   كانال  كه  تغيير كند، در حالي روزانه
به منظور مقابله با پديده رسوب در .  نمايد  خود را آبياري دست پائين  بتواند اراضي  كه شود بطوري  مي طراحي

 با عملكرد و ويژگيهاي متنوع درنقاط مختلف 5 و تأسيسات دفع كننده رسوب4هاي رسوبگير آبگيرها احداث سازه
  . نگونه تأسيسات به فصول بعدي موكول مي گرددبحث در مورد جزئيات اي. دنيا متداول مي باشد

  
 سازه هاي آبگير و تقسيم بندي آنها  - 2
 
   گفته6، آبگيرنبع تأمين آب از م  آب  انتقال  براي  شده  طراحي  هيدرومكانيكي  ساختمانها و تجهيزات  مجموعه به
 و   ساختماني جزئيات. باشد  مي دخانهاز روآب   انحرافاقدام    هر نوع  آبگير جزء اصلي  كه است  روشن. شود مي

 از  اي نمونه) 1 (  در شكل.باشد  مي انحرافمقدار  و   رودخانه  نسبي  از اندازه تابعي   مربوطه  هيدروليكي مشخصات
  .  است  شده  داده  نشان با جزييات آن آبگير سازه

  
  

                                                   
1 - Dividewall 
2 - Raised Sill 
3 - Under Sluices 
4 - Sediment Excluders 
5 - Sediment Extructors 
6 - Intake 
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   نمونه اي از سازه آبگير-1شكل 
  چپ و راست خاكريزهاي  -1
 دبي رودخانه قبل از انحراف=  Qr  ديوارهاي هادي چپ و راست  -2

  دبي رودخانه بعد از انحراف = Qr - Qd   آبشكن  -3
  دبي انحراف  = Qd  حفاظت با پوشش سنگريزه  -4
  سرريز دريچه اي و حوضه ته نشيني  -5
  حوضچه بااليي  -6
  ) كانال آبگير(مجراي انحراف  -7
  سازه آبگير -8
  ره هاي ساماندهي اتصال آبگير به ديوا -9

  ) ورودي كانال(خروجي انحراف  -10
  محدوده رودخانه  -11
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 3، صخره ها2، دره هاي تنگ1 محلهاي طبيعي مناسبي براي احداث آبگير دارند مثل محل قوسها تمام رودخانه ها،
  ) .2( شكل 4و نواحي شيبدار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ]1[ محلهاي مناسب طبيعي براي احداث آبگير-2شكل 

 
  . از خاصيت جريان در قوسها استفاده مي شود-1در مقطع 
   آرام به جز در مواقع سيالبي   دره تنگ داراي مقطع پايدار، ناحيه اي با جريان عميق و نسبتاً-2در مقطع 
   منظره صخره ها با انحناي جريان مربوط و پاياب -3در مقطع 
  .ر در شرايطي است كه بار معلق ناچيز باشد در سراشيبي رودخانه محل مناسب احداث آبگي-4در مقطع 

  
 را  بندي معيارهاي متفاوت نوع اين طبقه. براي آشنايي و مطالعه انواع آبگيرها نياز به طبقه بندي آنها مي باشد

  . به برخي از انواع طبقه بندي در زير اشاره شده است. مشخص مي كند
  : كننده تعيين مي شود و انواع آن عبارتند از  ويژه استفادهطبقه بندي كاربردي بر اساس شرايط رودخانه و نياز 

  آبگير رودخانه هاي كوهستاني  −
  آبگير رودخانه هاي تپه اي  −
  آبگير رودخانه هاي مسطح  −
  

                                                   
1 - Bends 
2 - Groves 
3 - Cliffs 
4 - Rupids 
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)Q(نوع ديگري از طبقه بنديها براساس ميزان دبي منحرف شده  dانواع آبگيرها ،بندي در اين طبقه.  مي باشد 
   :رتند از عبا

/250 آبگيرهاي بدون سد–الف 
Q
Q

sf

d <)  dQ دبي انحرافي و sfQ دبي رودخانه با تناوب معادل تناوب  

  ) استاندارد دبي طراحي آبگير كه موردنياز آب مصرفي است

1250 آبگيرهاي رودخانه هاي كوچك    –ب  <<
sf

d

Q
Q

/  

150 آبگيرهاي رودخانه هاي معمولي  –ج 
1

><
sf

d

b

d

Q
Q

/و
Q
Q ،) 1bQدبي مشخصه شروع حركت بار بستر   (  

150 آبگيرهاي رودخانه هاي خيلي بزرگ   –د 
1

−> /
Q
Q

b

d  

و آبگيرهاي . ژه استبه عالوه تعاريف ديگري مانند آبگيرهاي رودخانه هاي كوهستاني كه يك نوع وي
  . كه مي تواند در هريك از طبقه بنديهاي الف تا د قرار گيرد، نيز وجود دارد1هاي تپه اي رودخانه

  
در .  انجام داد، مثالً براساس محل قرار گرفتن آبگيرها،عالوه بر طبقه بنديهاي فوق مي توان طبقه بنديهاي ديگري

 و آبگيرهاي با سرريز كناري 4 آبگيرهاي با ايستگاه پمپاژ  ،3ي جلويي، آبگيرها2آبگيرهاي جانبي: اين طبقه بندي 
آبگيرها در يك سمت ساحل و يا : همچنين طبقه بندي بر اساس محل استفاده از آب شامل . قرار مي گيرد

  .  مي شود،آبگيرها در دو سمت ساحل
  

  توان  نظر مي از اين. باشد  مي  انحراف هاي سازه از  برداري  بهره  ضمن  كنترل  آبگيرها براساس بندي  ديگر تقسيم نوع
 . نمود  تقسيم  دو گروه آبگيرها را به

به اين آبگيرها سردهانه نيز ). برداشت آب تابع نوسان طبيعي سطح آب رودخانه مي شود( 5د بن آبگير بدون −
 . شود گفته مي

 )  مي شودتراز و مقدار آب برداشتي توسط بند كنترل( 6د با بن آبگير همراه −

 . دارند  كوچك جاي  آبگيرهاي بندي  آبگير در تقسيم  دو نوع اين

  

                                                   
1 - Foothill 
2 - Lateral Intakes 
3 - Frontal Intakes 
4 - Pump Intakes 
5 - Intakes Without a Barrage 
6 - Intakes With a Dam Or Barrages 
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  آبگيرهاي جانبي  2-1
 

 انحراف جانبي تحت زواياي ، يكي از ساده ترين انواع انحراف آب از رودخانه كه به طور وسيعي مطالعه شده
در اين نوع آبگير با .  نشان داده شده است3شكل  در o90مختلف است، نمونه اي از اين انحراف با زاويه 

 مملو از رسوب مي باشند به سمت آبگيرها افزايش  افزايش بده منحرف شده، ميزان جريانهاي بستري كه غالباً

ميزان رسوب منحرف شده . يابد مي
G

G D)   چندين برابر نسبت ) كل رسوب منحرف شده/رسوب انتقال يافته

(بت بده منحرف شده نس
Q

Q
( dدبي رودخانه باشد % 50عموماً اگر ميزان دبي منحرف شده بيش از .  مي باشد

قطر و ميزان . ]1[حتي در مطلوب ترين شرايط جلوگيري از ورود مقدار قابل توجهي از بار بستر ممكن نيست 
حوضچه هاي آرامش و ساير تجهيزات . گي داردرسوبات قابل قبول در آب منحرف شده به نوع مصرف آب بست

را مي توان براي خارج نمودن رسوبات از آب منحرف شده و برگرداندن آنها به پايين دست رودخانه مورد 
  .استفاده قرار داد

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  آن و الگوي جريان در o90 نمونه اي از آبگير جانبي با زاويه -3شكل 
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  پمپي آبگيرهاي 2-2
 

)Q(اين نوع آبگيرها اكثراً از نظر مقدار دبي منحرف شده  Dاين  اصلي مشخصه.  آبگيرهاي كوچك هستند  جزء   
  وي نير  به  وجه  هيچ  به  آب زيرا انحراف . يابد  انتقال  هر ارتفاعي  به  توزيع تواند براي  مي  آب  كه  است آبگيرها اين

   از پمپ  بالفاصله  آب  چون  حال عين در.  ايجاد كنند  زيادي  انحراف توانند سرعتهاي پمپها مي.  ندارد  بستگي ثقل
 . گردد كنترل شود  مي وارد پمپي كه مواد ريزبايد كند،  عبور مي

 
   گروههاي  به توان آبگيرها را مي  اين. باشد  آبگير مؤثر مي  نوع  اين  مورد نياز در طراحي  آب  و كيفيت شرايط محل
  : كرد زيرتقسيم

 .كند  مي  آبگير را حداقل  به  وارده مقدار رسوب : 1 آب  سطح  نزديك آبگيرهاي

 . شوند  احداث ميها ها و رودخانه  درياچه  روي : جانبي آبگيرهاي

 شناور را   جلبكهاي ونند چوب ما  سطحي  و خاشاك  يخ مربوط به) خطر ( ريسك : 2  بستر رودخانه آبگيرهاي
 .نمايد مي  حداقل

 .دنشو  مي  احداث ها و مخازن  در درياچهاًغالب : 3ساحليفرا  آبگيرهاي

 دما  ، كنترل  آب  انتخابي  برداشت  براي  تجهيزاتي  داراي اند كه  آبگير ساحلي  نوعياًغالب : 4  چند ترازي آبگيرهاي
 .باشد  مي  آب وكيفيت

 آبگيرهايي هستند كه در آنها آبگيري همزمان با عمليات ،آبگيرهاي نفوذي يا گالريها :  5نفوذي  آبگيرهاي
در گالريهاي افقي . شوند شود اين گالريها در دو نوع افقي و عمودي ساخته مي فيلتركردن سريع ماسه انجام مي

يا از فيلترهاي ساخت انسان استفاده ممكن است از بستر طبيعي رودخانه يا درياچه به عنوان فيلتر استفاده شود 
   :توان موارد زير را نام برد از مزايا آبگيرهاي نفوذي مي. شود

 حفاظت از محيط زيست  −

 كاهش شديد حجم رسوب  −

 حذف مسائل كشتيراني با يخ  −

 هاي كم عمق  حداكثر انحراف از رودخانه −

  .  باشد يساخت اين نوع آبگيرها عموماً گران است و تميزكردن آنها مشكل م

                                                   
1 - Intakes near the Water Surface 
2 - River bed Intakes 
3 - Offshore Intakes 
4 - Multi Level Intakes 
5 - Infiltration Intakes 
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. شود براي جلوگيري از ورود رسوبات، مواد ريزدانه و غيره به آبگيرهاي پمپي از سيستمهاي جداكننده استفاده مي
  ، )2توريهاي مستطيلي( صفحات مستطيلي آشغال گير  ،1براي جداسازي از تجهيزات مختلفي مانند آشغال گير

  .  و غيره استفاده مي شود3آشغالگيرهاي متحرك
 
    كوهستاني هاي  رودخانه يرهايآبگ 2-3
 

 اً آنها سريع  جريان شدت.  دارند  جريان  تنگ هاي  و در دره  شيبدار بودهاً غالب  كوهستاني ها در نواحي رودخانه
 تغيير اً شديد  آن  و عمق  جريان سرعت.  ، بسيار زياد است  كم  جريانهاي  شديد به  جريانهاي  و نسبت تغييرنموده

   رسوب  انتقال  ظرفيتشديد،   در جريانهاي باشد و برعكس  مي  از رسوب  عارياً غالب  كم ريانهايج.كند مي
. كند  تغيير مي  بزرگ هاي  صخره  و حتي  سنگ تا تختهشن  و   از ماسه  شده  منتقل رسوبات  اندازه.  باالست
 را  كوچكي   بخش  معلق كنند و رسوبات  مي ل بار بستر حم  صورت  را به  رسوباتاًعمدت   كوهستاني هاي رودخانه
  .دهند  مي تشكيل

  
   :]1[  هستند عبارتند از  استفاده  قابل  خوبي  به  اغلب كهكوهستاني    آبگيرهاي  مختلف  از طرحهاي دو نمونه

 و  )4ل شك (  بوده  بستري  آبگيرهاي  انواع ترين  از قديمي  كه4 تحتاني  جداكننده  با دريچه آبگيرهاي 2-4-1
  :   زير است  اصلي بخش   سه شامل

   5ر آبگي بلوكهاي −
  6زسرري −

 7نشيني ته حوضچه −

بلوك آبگير سازه به خصوص در . بلوك آبگير و سرريز مانع بزرگي در سراسر رودخانه ايجاد مي كند
تاج سرريز در ارتفاعي قرار گرفته كه با . معرض سايش شديد رسوبات در حال حركت مي باشد

 سرريز خطر فرسايش در 8آبپايه. ش جريان رودخانه بيشتر از حد معيني، سرريز شروع مي شودافزاي
دهد و در صورتي كه روي صخره احداث نشده باشد، ممكن است حفاظت  پايين دست را افزايش مي

جمع كننده زير اسكرين، آب منحرف شده را به ) گالري(تونل . ويژه بستر رودخانه موردنياز باشد
چون آب منحرف شده داراي مقادير قابل توجهي مواد جامد مي .  ته نشيني هدايت مي كندحوضچه

شيب كف گالري سرعت جريان نيز به حد كافي . باشد تونل نيز در معرض سايش شديد قرار دارد
  .زياد باشد تا از تجمع رسوب در تونل جلوگيري شود

  

                                                   
1 - Trash Rack 
2 - Screen Panel  
3 - Travelling Screen 
4 -  Bottom Trashrack or Screnn Intakes  
5 - Intake Block 
6 - Spillway 
7 - Settling Basin 
8 - Sill 
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عبور يافته از اسكرين را كه در سيستم انتقال حوضچه ته نشيني در ساحل رودخانه بايد تمام رسوبات 
چون رودخانه هاي كوهستاني معموالً مقدار قابل توجهي سيلت و رس . نشين شده اند، خارج نمايد ته

رسوبات ته نشين شده در حوضچه به .  آب خارج شده از حوضچه ته نشيني صاف مي باشد ندارند،
  ).4شكل (ته مي شوند صورت متناوب يا پيوسته  به درون رودخانه شس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ]1[) آبگير با دريچه جداكننده تحتاني( يكي از انواع آبگيرهاي رودخانه هاي كوهستاني -4شكل 

  
   يعني، متوسط  با شيب  كوهستاني هاي  در رودخانهنوع  ترين  آبگير مناسب اين -1دار  پايه  نوع آبگيرهاي 2-4-2

 بيشتر از اً و غالب  كرده  را حمل  ريزدانه بيشتر رسوبات ي كوهستانيها رودخانه. باشد  مي،01/0كمتراز 
 يبسترنوع   ، آبگيرهاي  ريزدانه  رسوبات باشند با وجود چنين ميليمتر مي 5، ريزتر از رسوبات% 25
 فرم متداول اين نوع آبگيرها داراي يك پايه و يك آبپايه در طول . كنند  عمل د خوبنتوان نمي
اما سرريز آن خطر فرسايش در . شود آبپايه سبب پايداري مقطع رودخانه مي. ودخانه استر

دست را افزايش داده و لذا براي جلوگيري از تخريب بستر بايد تمهيدات ويژه در محل در  پايين

                                                   
1 - Pier Intake 
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 وارد ها ها در آبپايه بار بستر از باالي آبپايه عبور كرده و آب نسبتاً زالل از طريق اسكرين. نظرگرفت
نشيني هدايت و رسوبات در آنجا  هاي ته سپس از طريق تونلهايي در آبپايه به درون حوضچه. شود مي

 ).5شكل (شوند  تخليه مي

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دار   آبگير نوع پايه-5شكل 
  

    بزرگ هاي  رودخانه آبگير 2-4
 

   مورد استفاده تر رودخانه  متوسط و پست هاي بازه در   رودخانه  از جريان  زيادي  بخش  انحراف  آبگيرها براي اين
. باشد  مي  رسوبات  حداقل  و انتقال  رودخانه  بيشتر جريان  هرچه ، انحراف  طراح  مهندسين هدف. گيرند قرارمي
  صاص اخت  و بودجه  محل  و هيدرولوژي  مورفولوژي باشند و به  مي  متعدد و متنوع  اهداف  اين  به دستيابي راههاي
   به   بندي  تقسيم  نوع توان يك  مي ولي. باشد  روشها دشوار مي بندي  تقسيم در نتيجه.  دارند بستگي   پروژه  به يافته

 .  داد  زير ارائه صورت

  1 رودخانه  قوسهاي آبگيرها روي −

 2 كننده  تقسيم هاي آبگيرها با ديواره −

 3  تحتاني هاي آبگيرها با دريچه −

                                                   
1 - Intakes on River Bends 
2 - Intakes With Dividing Walls 
3 - Intakes With Under Sluices 
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 1 رسوبگير لهايآبگيرها با تون −

  2 برگردان  و صفحات  هادي هاي  با پره  سپرييآبگيرها −

  
  هاي مختلف انحراف رسوب توسط آبگيرها و پيامدهاي آن  شكل - 3
  
 بار معلق و بار بستر  3-1
  

در اين راستا . در پروژه هاي انحراف آب، هدف مهندسين طراح تأمين آب موردنياز در زمان موردنظر مي باشد
 به خصوص رسوبات درشت، درختان واجسام شناور به مجراي انحرافي و همچنين ،د رسوباتجلوگيري از ورو

به عالوه كاهش آثار منفي زيست . حداقل نمودن آثار درازمدت مورفولوژيك در رودخانه نيز موردنظر مي باشد
ان و دماي آب نيز  تغيير عمق آب رودخانه، سرعت جري محيطي در رودخانه، در اثر تغييرات تراز آب زيرزميني،

  .بايد مورد توجه قرار گيرد
  

 طراحي و بهره برداري از  معموالً. رسوبات به دو صورت بار معلق و بار بستر به مجاري انحرافي منتقل مي شود
 مملو از  آبگيرها بايد به نحوي باشد كه از ورود جريانهاي بستر به آنها جلوگيري شود زيرا جريانهاي بستر غالباً

بوده، همچنين از ورود جريانهاي سطحي به خصوص در دوره سيالب رودخانه به آبگيرها ممانعت شود رسوب 
  .زيرا حاوي مقادير قابل توجهي اجسام شناور، درختان و غيره مي باشند

  
  پيامدهاي ناشي از انحراف رسوب در سازه هاي انتقال آب و تأسيسات آبگير  3-2
  

بنابراين در صورت . خانه مي باشد و پتانسيل انتقال رسوب نيز كمتر است شيب كمتر از رود در آبگيرها غالباً
وارد شدن بار سنگين رسوب به كانالها، جريان آب قادر به انتقال بار وارده در شيب كم نبوده و الزاماً  بخشي از 

 قطع جريان رسوبات ته نشين شده در دهانه آبگير سبب بسته شدن آن و. رسوبات در كانال ته نشين خواهد شد
همچنين رسوب مواد منتقل شده در كانالهاي انحرافي سبب كاهش . انتقال آب به كانال انحرافي خواهد شد

ظرفيت انتقال كانال شده و بدين ترتيب انتقال آب موردنياز يا پيش بيني شده در طراحي با مشكل مواجه خواهد 
هزينه هاي سنگين اليروبي و تخليه رسوبات را به تجمع رسوبات در كانالها سبب رشد علفهاي هرز شده و . شد

زيانهاي اقتصادي . دنبال خواهد داشت و در بدترين حالت ممكن است سيستم انتقال را غيرقابل استفاده نمايد
  :هاي زير ارزيابي مي شود  ناشي از اين مسائل بر اساس جنبه

هره برداري مطلوب كه البته ممكن است همواره سرمايه گذاري الزم براي بازگرداندن سيستم به وضعيت ب  -الف 
 بسيار زياد بوده و يا تخليه رسوبات بي  امكان پذير نباشد زيرا حجم رسوباتي كه بايد تخليه شود غالباً
  .فايده است، زيرا اين پديده در سالهاي متمادي تكرار مي شود

                                                   
1 - Intakes With Excluder Tunnels 
2 - Intakes With Boffles, Guidevanes, Deflectors 
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بياري حائز اهميت است، خسارات عامل ديگري كه به خصوص در مورد كانالهاي انتقال آب براي آ   -ب 
وارده به محصوالت به علت نقايص سيستمهاي آبياري است كه ممكن است به علت رسوبات موجود در 
آب به آنها وارد شده باشد، اين موضوع به خصوص در آينده با متداول شدن سيستمهاي آبياري باراني و 

 .اهد شداي و نيز كنترلهاي اتوماتيك سيستم ها جدي تر خو قطره

  
 قابليت ،در مورد رسوبات موجود در آب منحرف شده براي نيروگاههاي برقابي مسائلي در ارتباط با بازه توربينها
  .كاربرد شيرها و دريچه ها و نيز خسارات ناشي از سائيدگي پوشش تونلها بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد

  
اي، قطع سيستم خنك كننده كه مي تواند در اثر كاركرد در مورد ساير مصارف آب مانند نيروگاههاي برق هسته 

همچنين قطع . بسيار خطرناك خواهد بود. نامناسب تونلهاي انتقال آب ناشي از وجود رسوب در آنها حاصل شود
 . يا ايجاد هر نوع وقفه در تأمين آب شهر به داليل فوق تهديدي براي سالمتي عمومي خواهد بود

  
  ر آبگيرها  د رسوب  كنترل روشهاي - 4
 

  هستند كنترل  مواج  با آن  برقابي هاي  و پروژه  آبياري  در طرحهاي  هيدروليك  مهندسين  كه  مسائلي  از مهمترين يكي
  و  داشته  اصلي  كمتر از مجراي زيرا معموالً آبگيرها شيبي.  ست اهاه و نيروگا  آبرساني  كانالهاي  به  وارده رسوبات 

  بار الزم  ايجاد  براي  شيب  نيروگاهها نيز كاهش در مورد كانالهاي. باشد  در آنها كمتر مي  رسوب  انتقال پتانسيل
   انتقال  قادر به  آب  شود جريان  وارد كانال  سنگيني  بار رسوبي  كه در صورتي. باشد توليد نيرو مورد نياز مي  براي
  در مورد كانال.  خواهد نمود  رسوب  در خود كانال آن از   بخشياً و الزام  نبوده  كم  در شيب وارده  بار كل

 از ورود   ناشي  زيانهاي  علت به. شود  توربينها مي هاي  پره  به  زيانهايي  سبب  دانه مواد درشت  نيروگاهها نيز
   كنترل  محل ساس برا  روشها كه اين. شود  مي  بكار برده  رسوب  كنترل  براي  مختلفي روشهاي  كانالها  به رسوبات
 يا 2  درماني  و روشهاي  رسوب  تخليه  يا روشهاي1 پيشگيري روشهاي: اند عبارتند از  شده  بندي  تقسيم رسوب
 .  رسوب  دفع روشهاي

 
   رسوبات شود زيرا اين  مي تخليهقبل از ورود به تأسيسات انتقال آب   رسوباتدانه    درشت  فقط بخشاًعموم
 از نظر   كه  و رس  سيلت  تخليه ولي. توربينها مضر باشند  يا براي  شده نشين تهانتقال   نال در كا  است ممكن

فقط از اين رو  و   نيست باشد، مطلوب  مي پرهزينه  و  آنها بسيار مشكل  تخليه  عالوه  و به  مفيد بوده كشاورزي
   و رس  سيلت هاي اندازه  در گر رسوباتا بديهي  است .شوند  مي  ميليمتر تخليه072/0تر از   درشت رسوبات

                                                   
1 - Preventive Methods or Sediment Excluders 
2 - Curative Methods or Sediment Ejectors 
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   رسوبات كميت  در مورد البته.  نمود  زياد بايد آنها را خارج  با وجود هزينه  دهند، حتي  را تشكيل درصد زيادي
آب   وارد شود،  آبرفتي  مجراي  يك  ريز به  خيلي  شود، اگر رسوبات  شوند بايد دقت ارجالزم است خ   كه درشتي
 از  قبل. منجر خواهد شددر پايين دست )  نشيني ته (  رسوبگذاري  و به ها برداشته  را از بستر و كناره سوباتبيشتر ر
 و نيز   شده لم ح  رسوبات هاي  از مقدار و اندازه  بايد  كردن  يا دفع كردن  تخليه در مورد روشهاي  گيري تصميم
 و   مربوطه  و اقدامات  رسوب  كنترل  مختلف روشهاي.   يافت جرا آگاهي م  به  يافته  انتقال رسوبات ها و مقدار اندازه
 . شود  مي  زير ارائه  شرح  به  تجهيزات اين  طراحي  اساسي اصول

  
   رسوب  كنترل  و عمليات اقدامات 4-1
 

  د كنترل رسوب راتوان  زير مي  از اقدامات استفادهبا . ردن و يا دفع كردن مي توان كنترل كردك با تخليهرا   رسوبات
  : ده د انجام

  4 كند  با حركت  جريانهاي ، جداكردن 3كننده  منحرف هاي  پره-4  نشيني  ته هاي  حوضچه-3 2پله -2 1شكاف -1

  هاي  حوضچه-8، 7 شستشو  دريچه-7  6 غيرخطي  جريانهاي-6 5 و زيرين  سطحي  جريان  آب جداكردن -5
   9 توري هاي  شبكه-9 ،8آرامش

  
  بطور  در كانال  جريان  و آشفتگي  يابد، سرعت  افزايش  رسوب  حاوي  آب دهنده  انتقال  كانال  مقطع گر سطحا

   افزايش  آن  مقطع  سطح  كه  مجرايي  و طول  جريان ، سرعت  مواد معلق  اندازه يابد و برحسب  مي  كاهش طبيعي
  كردن خارج   براي  ولي  بسيار مؤثر بوده  رسوبات  كنترل  روش ينا. شوند  مي نشين  در بستر ته  از ذرات برخي يافته
. شود  مي  تمام گرانهزينه آن   ، بنابراين  مورد نياز است  طويل  و كانالهاي  كم  خيلي بسيار ريز، سرعتهاي ذرات
   مقطع  يكا احداثكه ب. باشند  مي و اصل كاهش سرعت  فوق  اصل  براساس كننده  آرام هاي حوضچه  و ، پله شكاف

كند،   عبور مي  آن  از روي  مملو از رسوب  آب ها، وقتي  سردهنه جلوي  يا در  بستر كانالعرض  در  فرو رفته
  )6  شكل. ( نمود  آنها را تخليه توان مياً  و بعد  افتاده  آن  داخل  به  از رسوبات بخشي

 

                                                   
1 - Slot 
2 - Step 
3 - Skinnmer Weir 
4 - Drawing off of Slow Moving Currents 
5 - Separation of Top and Bottom Water  
6 - Curved Currents 
7 - Sluice 
8 - Still Pond 
9 - Grillarge 
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   و سپس دهدا  دست  پايين  در انتهاي  كوچكي  حوضچه ، تشكيل  فرو رفته  بتدريج  كانال ، كف  ايجاد پله در حالت
  )7  شكل. (شود  مي  خود تبديل  تراز معمولي  به بطور ناگهاني بستر

  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 ]3 [  پله-7  شكل     شكاف-6  شكل   
 

  كردن  خارج راي رسوبگير ب هاي كنند، حوضچه  مي  ريز حمل  از رسوبات ها بار زيادي  رودخانه در موارديكه
 .باشند مؤثر مي ميليمتر يا كوچكتر 072/0ا قطر  مواد ب اندازي  تله ها براي  حوضچه اين. شوند  مي احداث  رسوبات

  
  هايي كننده  تخليه  زياد از طريق  با سرعت  جريان  كمك  به  رسوبگير و پله ، حوضچه  در شكاف  شده نشين مواد ته

 مواد  بطور متناوبتوان  مي  همچنين.شوند  شستشو مي  منظور ايجاد شده  همين  به تخليه  هاي  دريچه صورت به  كه
   در جهت  رسوبات  توزيع  آب  در جريان  اينكه  به با توجه.  نمود رسوبگير را اليروبي   در حوضچه  شده نشين ته

   كانال  به  وارده  رسوبات توان  زياد مي ت رسوبا  حاوي  بستري  جريانهاي باشد با دوركردن مي   غيريكنواخت عمودي
   سرريزهاي،)8  شكل(،  كننده  منحرف هاي  پره  كمك  به توان  را مي  عمل اين.  داد كاهش اي  مالحظه را بطور قابل

 . داد  انجام  مرتفع هاي يا آبپايه  و  سطحي جداكننده

  
   اصلي  و از كانال  شده  شستشو واقع  دريچه باالدست در  درست 9 و 8مطابق شكلهاي   كننده  آرام  حوضچه يك

 باشد   شستشو بسته  دريچه كه  در حالتي  جداكننده  ديواره احداث. شود جدا مي  كننده  تقسيم  ديواره توسط يك
 و موجب ته نشيني سريع مواد رسوبي حمل شده توسط   ايجاد نموده در آبگير كانال  كم  با سرعت اي ناحيه
 . دهد  مي  را افزايش  تأثير آن  شستشو ناحيه  دريچه  بازبودن هنگامدر  و نه مي گرددرودخا

 
 
 
  

  
  

 در مسير كانال انتقال آب  كننده  منحرف هاي  پره-8  شكل
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 ] 3[ در هند اي  رودخانه  روي  كانال  آبگير  اي از نمونه-9  شكل
 

 قرار  استفاده  مورد، رسوبگير هاي  در شكافها و حوضچه  شده نشين اد ته مو  شستشوي  شستشو براي هاي دريچه
 و  شده  دست  پايين  به  مواد درشت  غلطيدن  سبب  در بستر قرار داد كه  توري  شبكه  يك توان  مي گاهي .گيرند مي
 . رود مي   بيرون  از زير شبكه  پاكًا نسبت آب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

  
  

  ]1[) هند( در سد گانداگ  شستشو هاي  با دريچه  همراه  جداكننده ره ديوا-10  شكل
  

 )روشهاي تخليه رسوب قبل از ورود به كانال انتقال(روشهاي پيشگيري  4-2
 

در اين روشها بخشي از رسوبات ورودي به سازه آبگير . اند  شده  شناخته  پيشگيري  روشهاي  عنوان  روشها به اين
 1 كننده  روشها تخليه  در اين  مورد استفاده  تجهيزات.نتقال توسط آن حذف مي گرددقبل از رسيدن به كانال ا

 : و عبارتند از شده  ناميده

                                                   
1 - Excluder 
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 ]3[ هاآبگير  محلصحيح   انتخاب 4-2-1
 

.  كانالها است)  سردهنه( آبگير   محل  و دقيق  صحيح  انتخاب  درشت  رسوبات  در تخليه  نكته  و مهمترين اولين
 در   وقتي  كانال  داخل  به  شده  منحرف كند مقدار بار رسوب  مي  آبگيري  رودخانه  مستقيم  از بازه ال كان درموارديكه

   از آب  درصد بيشتري  انحراف  در صورت، باشد  بسيار جزيي  شده  منحرف  درصد آب  كه حدمتوسط است
   ممكن  مرتفع  آبپايه  يك  مواردي در چنين. شود ي م  وارد كانال  از بار رسوب ، درصد بسيار زيادي كانال  به رودخانه

 . دهد  را كاهش  كانال  به  وارده  درشت مقدار رسوبات  تا حدي است

 
   مسئله  اين،  است شده   تأكيد  قوس  خارجي  كانالها در بخش هاي  سردهانه  محل  اهميت  بر روي در هندوستان

   جريان  كه  مقطعي دست پايين  و در  منحني  خارج  در بخش  بايد  انحراف محل.   است يد شدهي نيز تأ توسط شاكليش
 بيشتر   با جزئيات اطالعات. قرار گيرد، )باشد مي   داخل  سمت  بار بستر به  انحراف  مسئول كه(   يا حلزوني مارپيچي

 بار بستر، مقدار   بعنوان  شده  منتقل ت ذرا  بار بستر، اندازه  انتقال شدت  از  تابعي  بصورت  نقطه  اين در مورد محل
 در  ها بايد  سردهنه  كه  شده  توصيه اما بطور تجربي.   نيست در دسترس  مجرا  و مشخصات  قوس ، اندازه جريان

oo 4035 طور  ب  باشد، كانال  شده  واقع  داخلي اگر آبگير در قوس.  قرارگيرند  قوس  شروع  نقطه دست پايين −
 را در مورد   نادرستي  محل  اثر چنين شاكليش. خواهد كرد  را دريافت  درشت  از رسوبات  درصد زيادي طبيعي
   داخلي  آبگير در بخش  قرار گرفتن  علت  به كه.  است   تذكر داده  رم  رودخانه  روي1 چورز  نيروگاه  آب كانال
 . گردد  تخليه  يكسال طياً  غالب  بايد  كهمايدن مي   دريافت  ماسه  مقادير زيادي ، كانال قوس

  
   داخلي  از بخش  كه  شود، كانالي  انجام  قوس  سرريز يا سد در محل  يك  از دو سمت  كانال  آبگيري  كه در مواردي

 ضعيتي و  چنين  ترسيمي  مثال يك.  باشد  آماده  رسوبگيري  خطرات  در مقابل كند مي   آبگيري  مقعر قوس قسمت يا
  دست سد درپايين. باشد مي 5/91   متر و طول5/10   ارتفاع  به3  در وايومينگ  پالت  نورت  رودخانه  روي 2سد والن 

و    محدب  از بخش4 اينتراسپيت  كانال  آبگيري ، كه ، با دو آبگير از دو سمت  شده  واقع  رودخانهo90   قوس يك
   كانال  شده  داده نشان 11   در شكل  همانطور كه.شود  مي  مقعر انجام  از بخش5 الرامي ورت ف  كانال آبگيري

 .  است  نموده  عمل مطلوبيالً  بنحو كام  ساخت زمان  از اينتراسپيت

 
،  رماني د  اقدام  يك  بعنوان كه.   وجود داشت  الرامي  فورت  در كانال  اوليه  در سالهاي  جدي  رسوبگذاري مشكالت

  عرض  متر75/43 و   متر طول183 رسوبگير  حوضچه.  شد  ساختهاً و متعاقب  طراحي  رسوبگير جامع حوضچه  يك
  .  است  شده واقع  6 آبگير كانال  دريچه دست  پايين  متري122  ر فاصله د و داشته

 

                                                   
1 - Chevers 
2 - Whalen 
3 - Wyoming (U.S.A), North Platte 
4 - Interspate 
5 - Fort Larami 
6 - Head Gates 
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 (U.S.A)   پالت  نورت  رودخانه  كانال آبگيرهاي -11  شكل

  
 .باشند  مي  در پاكستان2  ايندوس  رودخانه  شكل  منحني در بازه 1 سد ساكر  دو طرف  ديگر آبگير كانالهاي نمونه

   در بخش  واقع  آبگير كانالهاي كنند، در حاليكه  كار مي  بنحو كامال مطلوبي  محدب  در بخش  واقع آبگيركانالهاي
   براي  الزم  انحناي  كه  قوسي  بازه  با ايجاد يك  محل موقعيت.   است يافته   آنها تقليل  و ظرفيت  گرفته رسوب مقعر را
  )12  شكل. (  است  گرديده كند اصالح را ايجاد مي  جريان

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    ايندوس  رودخانه  سد ساكر روي -12  شكل

  
 از   عظيمي  بخش  از نظر دريافت  مشابهي  با مسئله كه)  پاكستان (4 غربي  ناراي  از رودخانه3 ميتهارو در مورد كانال

 .ه است قرار گرفت  و مورد استفاده  ايجاد انحنا پيشنهاد شد  براساس  حلي  بود، راه  مواجه رسوبات بار
 

  در  كانال اين. باشد منحصر بفرد مي)  سويس( در 6 ماسا  رودخانه  روي5 التس  نيروگاه  آبگير مربوط به وضعيت
 بنابراين. نمود  مي  را دريافت  از رسوبات  عظيمي  بخش شد و در نتيجه  مي  احداث بايد   انه مقعر رودخ بخش

                                                   
1 - Sukker 
2 - Indus 
3 - Mitharo 
4 - Estern Nara 
5 - Aletsch 
6 - Massa 
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   يك  از طريق  شد و آب  ساخته  رودخانه  محدب آبگير در بخش  نشان داده شده است 13همانطور كه در شكل 
 .  گرديده است مقعر منتقل  بخش  به  معكوس سيفون

 
 
 
 
 
  
  
  

  
    سويس  ماسا در رودخانه  روي  التس بگير نيروگاه آ-13  شكل

  
. كند   دريافت  از رسوب  عاري  بتواند آب د كهكر   منتقل  باالدست بهبايد بنحوي  را   موارد آبگير كانال ر برخيد

  . يكسان حرافيان سرريزهاي .پيشنهاد شد 3 بورما  رودخانه  روي2يو  يه  كانال1 كاهو  آبگير سر دهنه  براي حلاين راه 
يو   يه كانال چون. دهد  مي ، سرويس  شده  داده  نشان14   در شكل  را همانطور كه4 شاوگ يو و كانال  يه هر دو كانال

   آب  در مركزتحقيقات  مدل  مطالعات لذا طبق. كند  مي  دريافت  رسوب كند، مقدار زيادي  مي  مقعر آبگيري از بخش
  آبگيري   سردهنه  باالدست  قوس  محدب  از سمت  جديد كه  كانال  يك  :شنهاد شد، پي)هند( در پونا 5و برق

  حلهاي راه . شود  ساخته  كانال  بااليي  در بخش  آب  انحراف  براي  سرريز مستغرق  و يك  شده نمايد، ساخته مي
  مناسب   از انحناي  استفاده  ليكن. قرار گيرد  خارجي  آبگير در قوس  محل  است  الزم كند كه  تأكيد مي  شده بحث
  نموده پيشنهاد) هند (CBIP6  .پذير نيست شوند امكان  مي  منشعب  قوس  از دو سمت  آبگيرهايي  كه  كانالهايي براي

 .  قرار گيرد  محدب دهد در سمت  مي  انتقال  بيشتري بده   كانالي كه در مواردي

  
  اجرا شده    كارهاي  مربوط به  مشاهدات همچنينو ،   مختلف  آبگيرهاي هنه در مورد سرد  شده  انجام  مدل مطالعات

   ايجاد انحناي براي. باشد  مي  كانالها حائز اهميت  به  وارده  رسوبات  در كنترل7 آبگير و بند  بين  زاويه  كه داده  نشان
oo   بين  زاويه  كه دو ش  واقع نحوي آبگير كانالها ب د باي  ورود رسوبات  نمودن  و حداقل در جريان  درست 8075  با −

oo  بين  ديگر با زاويه بعبارت. بند يا محورسرريز ايجاد كند 1015  .  شوند قرار داده نسبت به جريان  −

 
                                                   

1- Kaho  
2 - ye - u 
3 - Burma 
4 - Shwage 
5 - Central Water Power Research Station (CWPRS) 
6 - Central Board of Irrigation and Power (CBIP) 
7 - Barrage 
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 ) بورما( مو   رودخانه يو روي  يه  كانال  آبگيرهاي  محل -14  شكل
 
 ]3[ ها  سردهنه  به  ورود رسوبات كنترل مختلف براي  1اتتجهيز 4-2-2
 

   مستقيم  بازه  نشود، آبگير بايد در يك  كانالها يافت  بند و سردهنه  احداث  براي  شكلي  منحني  بازه در موارديكه
. باشد مورد نياز مي)  انحرافي (  كانال  به  از ورود ماسه  جلوگيري  براي  تجهيزاتي  مواردي در چين.  شود قرارداده

   تجهيزات اين. شود  مي  بكار برده  ورود رسوبات  كنترل  اصالح  براي  تجهيزات  نيز اين  قوسي  بازه  درحالت حتي
 : عبارتند از 

 
    جداكننده هاي ديواره 4-2-2-1
 

 ،  ديواره اين. اشدب  مي  موازياً تقريب كند و با سردهنه  را از بند جدا مي  باالدست جريان،  جداكننده ديواره
   زير را دنبال  اهداف  جداكننده ديواره). 9(  كند شكل  جدا مي 2 شستشوكننده هاي هدريچاز   را  اصلي هاي آبراهه
  .كند مي
 . كند ايجاد مي   كانال كننده  تنظيم  در جلوي3 آرامش حوضچه −
  .كند  مي  كمك  از كانال  بخارج  مواد درشت  انحراف  به كه  بنحوي  را تشديدنموده  جريان انحناي −
  .كند  جدا مي  اصلي جريان  را از كننده تنظيم −
 

 در مورد ضوابط  ارزشي  با اطالعات  CBIP   و جاگلكار و مطالعاتاينگلس توسط  شده   انجام تحقيقات
كردن دريچه هاي در صورت ايجاد ديواره جداكننده، با باز.   است نمودهفراهم    جداكننده ي ها ديواره طراحي

 نسبت سرعت آب در رودخانه به سرعت آب در حوضچه ايجاد شده  ،)9شكل (شستشوكننده تحتاني 

u
u 

حوضچه
 مي باشد به طوري كه يك انحناي مقعر مطلوب ايجاد شده و سرعت آب در حوضچه 1 بيشتر از رودخانه

) رسوبگير( اين حالت عرض حوضچه آرامش در . شود كه رسوبات درشت ته نشين شوند به اندازه اي كم مي
بايد به اندازه اي باشد كه به ازاي وضعيت موجود، نسبت سرعت آب در رودخانه به سرعت آب درحوضچه، 

  هاي در اكثرسردهنه. دبي ورودي به حوضچه مساوي دبي برداشت شد، توسط كانال يا كانالهاي انشعابي باشد
. كند تغيير مي 18/1 تا 145/0 از) 9شكل (   جداكننده  ديواره  طول  به  كانال كننده  تنظيم  طول  در پنجاب  شده ساخته

                                                   
1 - Appurtenances 
2 - Undersluice 
3 - Quite Pool 
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 چنانچه  كه  است  شده توصيه.  هستند  معموالً طويل  جداكننده هاي تر، ديواره  قديمي هاي  از سازه ، در بعضي ولي
3 بايد  دهكنن  تقسيم  ديواره كند، طول  مي آبگيري) سد( از سرريز   كانال فقط يك 

در .  باشد1 آبگير كانال  طول2
   باالدست  بيشتر از انتهاي  بايد كمي كننده  تقسيم ديواره. نمايد  مي  آبگيري  ساحل  از يك  كانال  از يك بيش  حالتيكه
   مشخص سبتو ننظر موقعيت  از   معيني  هندسهبراي  كهمشخص شده است . امتداد يابد  باالتر كانال

Q
Q

رودخانه
 . موجود باشد  حوضچه  عرض  به  جداكننده  ديواره  طول براي اي  بهينه ، بايد نسبت كانال

  
    گرديده  توصيه ليكن. نمايد  مي  را اصالح  آن  كارآيي كننده  تقسيم  ناچيز ديواره افاست كه انحر   داده  نشان تجربه

10نبايد از    انحراف كه
   داراي  ديواره   دماغه  كه  در حالتي  داده  نشان  تجربه همين. بيشتر شود مقدار تعيين شده 1

 . ، ناچيز خواهد بود  قائم  حالت  به  نسبت كننده  تقسيم  ديواره  دردماغه  باشد، آبشستگي )افقي (3:  ) قائم (1  شيب
 

   از اين اي  نمونه .ها است  در رودخانه آب  انحراف  از كارهاي  در بسياري غالب   از طرحهاي  يكي  جداكننده ديواره
   دريچه  بخش  يعني  دو قسمت ، بند را به  چپ  در سمتاين ديوار.  است  شده  داده  نشان10   ديواردر شكل نوع

  .]1[ كند  مي بند تقسيمبدنه  و   آبگيرانحرافي  نزديك تحتاني
 

  ايجاد شرايط به)  سراب (  باالدست بخش. يابد  بند امتداد مي دست  و پايين  معموالً در باالدست ه جداكنند ديواره
  جريانها  اين  كه  و خسارتي  عرضي  جريانهايمقابله با   براي دست  پايين  و طول  نموده  كمك  شده  كنترل جريان

  تخليه هاي  دريچه  در جلوي  جداكننده  ديواره  وسيله  به  شده  تشكيل حوضچه. رود مي كار توانند ايجاد كنند به مي
  .كند  مي  زير كمك  اهداف  به  در رسيدن  انحرافي  و آبگيرهاي تحتاني 

 مقدار   ترتيب ، بديني تخليهها  دريچه  بودن  بسته ، هنگام  انحرافي  آبگيرهاي  جلوي نشيني  ته ايجاد حوضچه −
 شده و به طرف  ها شسته  دريچه  از طريقاً متناوب  شده نشين مواد ته(دهد  مي   را كاهش  شده منحرف  رسوب

 ).شوند ميپايين دست منتقل 
هاي   هنگام زياد بودن ارتفاع جريان خروجي از دريچه  خصوص ، به  حوضچه  در ورودي  جريان جاد انحناياي −

 . كند مي   كمك  حوضچه  از ورودي  خارج  به  درشت  رسوبات  حمل  به  جريان  انحناي  جداكننده ديوارهنزديك 
  

بزرگتر  ، pV   در حوضچه  سرعت به ، rV ،  )10شكل (نزديك به بند   هاي  از دريچه  رودخانه  آب سرعت نسبت
 و  شده   جريان  موضعي اد انحناي ايج ، سبب  به بند نزديك هاي  از دريچه  عبوري جريان. شود مي  حفظ از يك

 با ايجاد   عمل اين. كند  مي  منتقل  حوضچه  از ورودي  خارج  بستر به  نزديك معكوس   را توسط جريان رسوبات

   بهتر نسبت  كنترل براي. شود  مي يابد تقويت  مي  توسعه ديواره   در دماغه  كه  فرسايشي حفره
p

r

V
V

 از  خيدر بر  
 ه ديوار  متداول طولگرچه . شود  مي  تركيب  تحتاني  شستشوي هاي با دريچه   اضافي  حوضچه  جديد يك بندهاي

3از حدود باالدست   جداكننده
بهينه اي براي ديوار    طول باشد، ولي  مي  انحراف  سازهورودي  عرض  تا تمام2

دهد كه  هاي ساخته شده در هند نشان مي هاي حاصله از سري داده.  وجود دارداي  بهينه و نيز عرضجداكننده 

                                                   
1 - Canal Regulator 
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نسبت طول ديواره جداكننده به عرض حوضچه
W
L  و عرض حوضچه به عرض آبگيري انحرافي

cW
Wدر   

(با نسبت دبي انحرافي به دبي رودخانه   حوضچه
Q

Q
( Dداراي رابطه مشخص مي باشد .  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   حوضچه  عرض  به  جداكننده  ديواره طول رابطه بين نسبت -15 شكل
W
L آبگير   عرض  به  حوضچه و عرض 

  انحرافي
cW

W
 جريان   از نسبت  تابعي  صورت به 

Q
QD  )شده  تعيين هاي  داده  به  شكل ، اعداد روي)1977شارما   

  . دارد  اشاره  توسط نويسنده  شده  ارائه در جدول

  
شود، در   مي  حوضچه  درون  به  بيشتري  ورود رسوبات  زيادتر سبب  در سرعتهاي  باريك  خيلي هاي حوضچه
  هاي  دريچه  با بند در جلوي  موازي  جريان  يك  صورت  به رخشيچهسته  ،  عريض  خيلي هاي در حوضچه  حاليكه
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  تراز  حد بااليي. دهد  مي  كاهش نشيني  ته  حوضچه  يك  عنوان  را به  تأثير حوضچه  چرخش اين. يابد مي   توسعه بسته
  اگر جلوي. د شو لوگيري ج  آب شود تا از سرريزشدن حفظ ميطراحي    سيل باالتر از تراز جريان   جداكننده ديواره
   كه  پل  پايه  صورت  به  نشود، دماغه  حفاظت شرايط موضعي  با  متناسب  سنگي  پوشش  اليه  با يك  جداكننده ديواره

  . كند  مي ، عمل  داده  تشكيل اي  زاويه با جريان
 
    سطحي  جداكننده و سرريزهاي)  مرتفع (  برآمده هاي آبپايه 4-2-2-2
 

   سبب  مرتفع آبپايه. شود  مي ايجاد   آن  در ورودي  برآمده  آبپايه  يا يك  سطحي  جداكننده  با يك آبگيرهااًعموم
   جلوگيري  كانال  به  درشت ، لذا از ورود رسوبات  شده  ريز وارد كانال  رسوبات  حاوي  سطحي آب شود كه مي
الزم است كه تراز آب دو حوضچه در حد ،   آن ث احدا  در صورت  كه  است  اين  آبپايه اثر ديگراحداث. شود مي

 .شود  مي  حوضچه  به  وارده  مقدار ماسه  كاهش  و در نتيجه سرعت  كاهش  خود سبب  كهبااليي نگهداري شود
   عمق  بلكه  نيست  شستشو مهم  دريچه  يا در نزديكي  بستر رودخانه  در باالي  آبپايه ، ارتفاع  نظر شاكليش براساس

  مطالعات. كند  مي  تعيين  از ورود مواد درشت  را در جلوگيري  آن مؤثر بودنميزان ،   مخزن  در زير تراز كامل يهآبپا
در . د باش3/0  بايد  حداقل  حوضچه  عمق  به  آبپايه  ارتفاع ، نسبت  مواد درشت  تخليه  براي  كه  داده  نشان1الهور مدل
. باشد  مي  حوضچه  متر باالتر از كف5/2   الي2   آبپايه  ارتفاع  شده  ساخته ب در پنجا  كه هايي  از سردهنه برخي

ها   آبپايه  باشد يا نه  شده  احداث  تخليه  تونل  اينكه  به  هند، بسته  در اوتارپرداش  شده  ساخته  كانالهاي درسردهنه
 متر در 1استاندارد طراحي در ايران حداقل اين نسبت در (. گيرند  قرار مي  حوضچه  متر باالتر از كف1/2  تا2/1

 كاربرد   مرتفع هاي  آبپايه  كه  داده  در هند نشان  مدل  و مطالعات  صحرايي مشاهدات.) نظر گرفته شده است
.   است  غيراقتصادي  تخليه  با روش  مكرر رسوبات  شستشوي  كه  داده  در سد ساكر نشان تجربه.  دارند محدودي

 . كند  باز مي  كانال  داخل  خود را به شود راه  مي  غلطيده  آن  داخل  به  كه بستري بار شود، هر  پر مي  حوضچه وقتي

 
 2 آمده  پيش سكوي 4-2-2-3
 

  رسوبات  تخليه  براي  كه  است ، از اقداماتيآبگير   در جلوي  رودخانه  درون به)  نفوذي ( آمده  پيش  سكوي احداث
  كه  داده  نشان  صحرايي  و مشاهدات  با مدل  شده  انجام  آزمايشهاي ليكن. شود  مي جام ان  كانال  داخل  به وارده

، سكوها در  كننده  تنظيم زيرا در جلوي.   مؤثر نيست  بزرگ  كانالهاي هاي  در سردهانه آمده  پيش  سكوي ساخت
   ورود رسوب  سبب ود ندارد حتي سكوها وج  اين  كه  حالتي  به  نسبت  و گاهي  شده  دفن  رسوبات زيرتجمع
) هند (4 واال  در تاج  غربي3 يامونا  كانال  در جلوي آمده  پيش  سكوي  شدن  از ساخته پس. شود مي   كانال  به بيشتري
 بلندتر   شده نشين  نقاط تراز بستر مواد ته  در بعضي  كه  شده  تشكيل  مرتفعي ، رسوبات كانال  شد در جلوي مشاهده

   كانالهاي  به  ورود رسوبات  كنترل اند و براي  شده  سكوها، اصالح  نوع  اين ولي .از خود سكو بود) تر عمرتف(

                                                   
1 - Lahore 
2 - Cantilever Platform 
3 - Yamuna 
4 - Tajewala 
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 9/0 تا 6/0 و   شده  ساخته  يا چوب  سكوها از ساروج  مواردي در چنين . مفيد خواهد بود  كم هاي  با دبي انشعابي
  . باشند  مي متر بلندتر از بستر كانال

 
 1 ن زيري ه تخلي دريچه 4-2-2-4
 

  مواد اين. كنند  ايجاد مي  آبگير در كانال  جلوي اي  مالحظه  قابل  رسوب  تجمعقبلي   ذكرشده هاي  سردهنه تجهيزات
 .شود  مي انجام) 2 تخليه دريچه (  زيرين كننده  تخليه هاي  دريچه  كمك  كار به  اين. شوند  و خارج  شده بايد شسته

  موقعيت. شود پذير مي  امكان  كانال  داخل  به  ورود رسوبات ، كنترل  تخليه هاي  دريچه  مناسب برداري  با بهره عالوه به
 .   است  شده  داده  نشان9  در شكلآبگير  بند و   به  نسبت  تخليه دريچه

 
 ، 3 معكوس دريچه  موقعيت:  شوند عبارتند از  در نظر گرفته  تخليه هاي  دريچه  بايد در طراحي  كه  مهمي فاكتورهاي

  در حوضچه  شديدي ، آبشستگي  تخليه  دريچه  كه  است  اين  طراحي  اصلي هدف. ها و ابعاد آنها  دريچه ظرفيت
  هاي خروجي (  تخليه  و راههاي  بوده  بايد پايين  معكوس دريچه.  كند  را خارج  شده نشين  و مواد ته ايجاد نموده 

  و  حوضچه  عرض  كردن  متناسب  براي  ضابطه پنج] 1[ هند  در استانداردهاي.  باشند كبايد باري)   تخليه هاي دريچه
 .  است  شده  ارائه  زيرين  تخليه هاي دريچه

  . باشد  كانال  دو برابر ظرفيت  حداقل  بايد  زيرين  تخليه  دريچه ظرفيت −

 .  شديد باشد  حداكثر در سيالبهاي سيل  از دبي% 20 تا 10   انتقال  قادر به  بايد  زيري  تخليه دريچه −

 حفظ   بحراني  كمتر از سرعتهاي  حد كافي  به  ورودي  باشد تا سرعتهاي  عريض  حد كافي  بايد به  تخليه دريچه −
 . شود  حاصل  اطمينان  حداكثر بار معلق  نمودن و از رسوب شود

  برداري  بهره  ايجاد امكان  سيالبها براي مترين و ك  اولين  انتقال  بايد قادر به در مورد سرريزها، حوضچه −
 . باشد4تاجي ايه دريچه

 موردنياز   سرعتبراساس بايد   حوضچه شود، عرض  مي  استفاده  سيلت هاي كننده  از تخليه كهدر مواردي  −
ر اقتصادي به منظو.  باشد  توجه  سد قابل  عرض  كه در نقاطي.  شود نشيني  ته د تا موجبو ش  تعيين درحوضچه

   حوضچه  به ودخانهي از ر اتصال هاي دريچهمي توان،  سيالبها   و كمترين  اولين  تخليه  براي نمودن هزينه ها،
  . احداث نمود

  
  مورد نياز براي  تخليه  زمان  و محاسبه  مطلوب منظور ايجاد اثر شستشوي  به  الزم  سرعت بيني  پيش براي) 5 لوي(
  .د نمو  استفاده  مالشي  نيروي وري از تئ  از رسوبات  معيني  عمق شستشوي 

  

                                                   
1 - Undersluices 
2 - Sluiceway 
3 - Sluice Invert 
4 - Crest Gates 
5 - Levy 
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   1 رودخانه  ساماندهي اقدامات 4-2-2-5
 

   انجام كمك  به توان  را مي  رودخانه  باالدست  در بازه)2 عبور ، انحناء و محل در مورد پايداري ( شرايط مطلوب
 .  آورد دست  به  مناسب ساماندهي  اقدامات

 
   حفاظتي هاي ديواره. باشند  مي5  و جزاير پلكاني4ها  آبشكن،3  حفاظتي هاي  از ديواره اده استف ها شامل  روش اين

 قرار   مورد استفاده  مناسب  مجراي  در يك  رودخانه  جريان  محدودكردن  براي  سازه  يا دو طرف  طرف دريك
   همچنين  حفاظتي هاي  دارند، ديواره ندار شد  و خم  پيچ  به  ميل  كه  آبرفتي هاي مورد رودخانه در. گيرند مي

   مورد استفاده  ورود رسوبات  كنترل  براي  كه  حفاظتي هاي ديواره. نمايند محدود پايدار مي   بازه  را در يك رودخانه
   نوع  دارند، اين  نياز در شرايط خاص  به باشند و بستگي  از آنها مي  يا تركيبي،  محدب، مقعراًگيرند عموم قرار مي
ها   ديواره اين). 9  شكل(اند   شده  هند احداث  و بسيار از بندهاي پاكستان  سد ساكر  براي  حفاظتي هاي ديواره

 پيشنهاد   متحده  در اياالت  ريپابليك  رودخانه  بر روي7 بارتلي انحرافي  و سد6  ريپابليك  سد انحرافي  براي همچنين
  .اند شده

  
هاي زياد در سراسر  هاي كم در مجراي كامالً مشخصي جريان يافته ولي در دبي دبيهاي آبرفتي در  رودخانه

ها بايد به صورت غيرعادي بزرگ  در نتيجه طول پلهاي احداث شده روي اين رودخانه. يابند دشت گسترش مي
ي با چنين موارد. بوده و به عالوه هيچ تضميني وجود ندارد كه در تمام طول سيل در محل پل ايجاد خطر نكند

شود كه رودخانه  هاي حفاظتي سبب مي احداث ديواره. هاي حفاظتي اصالح شده است ويژگي با احداث ديواره
هاي حفاظتي منطبق با عرض موردنياز رودخانه براي عبور دبي  فاصله اين ديواره. كند هاي پل حركت  بين پايه

هاي   يا احداث بند در رودخانه8هاي با ارتفاع كماين نوع هدايت جريان هنگام ساخت سرريز. باشد سيل طرح مي
شود كه از  براي هدايت جريان در محل سرريز يك جفت ديواره حفاظتي احداث مي. شود آبرفتي انجام مي

  . نمايد سرريزها نيز حفاظت 
  

هاي  هاي حفاظتي هدايت نموده و ديواره هاي جانبي جريان را از طريق ديواره اي و آبشكن باندهاي حاشيه
  . كند كه رودخانه از دو سمت به سرريز هجوم نياورند حفاظتي تضمين مي

  

                                                   
1 - River Training  
2 - Approach 
3 - Guide Banks 
4 - Spurs 
5 - Pitched Islands 
6 - Republic 
7 - Bartley 
8 - Low Head Wier 
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  با ايجاد پوشش شود و از نظر فرسايش  ايجاد مي  در رودخانه طور مصنوعي  به  كه  است اي ، جزيره  پلكاني جزيره
  اهداف ، به  از ساير اقدامات كيبي يا با تر  تنهايي  به اي  جزيره چنين. شود  مي  حفاظت  آن هاي  كناره  در همه سنگي 
   جريان  توزيع يكي. كند  مي  خدمت  اصلي  دو هدف  به  رسوب كننده  با تخليه  در تركيب ولي. كند  مي  كمك مختلفي 

   تعيين  مدل  با مطالعات  معموالً در موارد جداگانه ، فضا و ابعاد جزيره محل.   مطلوب  ايجاد انحناي وديگري
   ايجاد انحناي  براي  مركزي  جزيره كنند، يك  مي  آبگيري  عريض  رودخانه  يك  كانالها، از دو سمت وقتي .شوند مي

   رودخانه  روي1 سالمنكي هاي  جزاير در سردهانه  از اين اي نمونه. شود  مي  ساخته  رودخانه ساحل  در دو مناسب
 . اند  شده  ساخته پنجاب ، در2سوتلج

 
   رودخانه  داخل  سمت  به  رودخانه  از سواحل  رودخانه  عمود بر جريان  در جهت  هستند كه هايي آبشكنها سازه

   آبشكنها همچنين.روند كار مي  به  رودخانه  بازه  يك  در طول  رودخانه  جريان  هدايت آبشكنها براي. يابند مي  توسعه
  نيروگاه  در آبگيرهاي  آبشكنهايي چنين. باشند  مفيد ميمالً كا  جريان  مسير عمومي  يا انحراف  ساحل حفاظت  براي

 ). 13  شكل(اند   قرار گرفته مورد استفاده)  سوئيس( ماسا   رودخانه التف 
  
  3كننده  منحرف هاي پره 4-2-2-6
 

 ندارد،  وجود  جريان  موضعي  ايجاد انحناي  براي  ديگري  راه  هيچ  كه  مستقيم  بازه  از يك  كانال  آبگيري هنگام
  .باشد  مفيد مي رودخانه)  كف( در بستر  كننده  منحرف پره  يا چند يك  ساخت

 

2 برابراً تقريب  ارتفاع  به  مستغرق  شكل  منحني  پره يك
4  تا1

 و  دست ، در مسير پايين  اصلي  در جريان  آب  عمق1
   و به  از ديواره  خارج  مواد بستر را به  كه مي كند ايجاد   حدي  به  موضعي انحناي)  ساحل (  از ديواره آمده پيش
 هر   كه طوري  شوند به  واقع  در باالدست  حد كافي  به ها بايد پره). 16  شكل(كند   مي  منحرف رودخانه  محور سمت
 خود را   انحرافي  كانال  به  جريان  از رسيدن كند قبل  مي  تبديل  معلق  حالت  مواد را به  كه جريان   آشفتگي نوع

 متر يا 12 تا 6 آنها از   و شعاع  بوده  افقي  فوقاني  قسمت  داراي ها بايد  پره  كه  است شده  توصيه.  نمايد مستهلك
 . بيشتر باشد

 
 
  
 
 

  
  
  

  منفرد كننده  منحرف  پره-16  شكل

                                                   
1 - Sulemanki 
2 - Sutlej 
3 - Deffecting Vanes 
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    كينگ  پره-17  شكل

 
   مستغرق  شكل  منحني  پره  تعدادي  كينگ هاي پره. دنباش  مي  كينگ هاي  پره كننده  منحرف هاي  پره  از انواع يكي
  اي باشند و با زاويه  مي  بر جريان  و مماس  شده  آبگير شروع از باالدستها  اين پره.  يكديگرند  موازي كه باشند مي
  .شوند  مي ختم  شده   داده نشان) 17(   در شكل كه

  كننده منحرف  منفرد،  بسيار مؤثرتر از پره  كينگ هاي  پره ، ولي  منفرد است  پره  مشابه  كينگ  مستغرق هاي پره
 :  عبارتند از   كينگ هاي  پره ضوابط طراحي. باشند مي

  : ها  پره شعاع

  شعاع حداقل.  بزرگتر باشد  بايد تر شود، شعاع متوسط بيش  سرعت ، هرچه  داشته  سرعت  به  بستگياً عموم  الزم شعاع
 .باشد  متر يا بيشتر مي12 اً متر و ترجيح5/7

  : ها  پره دست  پايين انتهاي

  يعني( دارند   با مسير جريان درجه27 بيشتر از  اي  زاويه  باشد كه  بر خطوطي  مماس ها بايد  پره دست  پايين انتهاي
 نيابند،   توسعه دست  پايين  به  كافي  اندازه ها به اگر پره.   است  شده  داده  نشان16  ل در شك همانطور كه) 2:1  شيب
   توسعه  كانال  محور مركزي  به  نسبت)افقي: قائم  (2: 1   با شيب  در خطوط مستقيم ، بايد)ها  پره طول ( ضابطه طبق

 . امتداد يابند
  : ها از آبگير  پره فاصله

  .كند متر تغيير مي 6/3 تا 5/1  بيناً  و غالب متر بوده 5/1 بيشتر از  بايد (X)  از آبگير  پره  درازترين فاصله
 : ها  پره طول

   در جهت2:1   با شيب  آبگير كه دست  پايين  از انتهاي  شده  جلوتر از خط رسم  بايد طور معمول ها به پره
متر جلوتر  5/1  تا6/0ها   موارد پره  در برخي.)17  شكل(ابند ، امتداد ي  شده  رسم  محور مركزي  به نسبت باالدست
 . شوند  مي طراحي  خط از اين
  : ها  پره  پوشش  تحت  مجراي طول

2  بايد Y  )فاصله ( ها در باالدست  توسط پره  شده  پوشش  اصلي  كانال عرض
  در كانالهاي.  باشد  كانال  عرض1

2الً بيشتر از معمو Y كوچك
  .  متر است6/0 و حداقل آن باشد  مي  كانال  عرض 1
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 : ها  پره ارتفاع

2  ها بايد  پره  معمولي ارتفاع
4 تا 1

  . باشد  طرح  در دبي  اصلي  در مجراي  آب  عمق1

  : ها  پره ضخامت

 آنها   متر باشد، ضخامت5/0ها كمتر از   پره اگر ارتفاع.  دارند  بيشتري تر باشند كارآيي ها نازك  پره معموالً هرچه
 . متر باشد24/0   بايد  بلندتر ضخامت هاي در مورد پره. متر باشد 12/0  بايد

 : ها  پرهجنس

  . باشد ها از بتن غلتكي و يا صفحات فوالدي مي جنس پره
 

   بايد  جريان  آنها عمق  كاركرد مناسب  براي  شوند بسيار مؤثراند، ليكن  طراحي طور دقيق  به  وقتي  كينگ هاي پره
 در .شوند  مي  باشد توصيه  ثابتاً نسبت  و انحراف  رودخانه  دبي  كه  در مواردي  كينگ هاي پره.  باشد  ثابتاًتقريب

 كه  مواردي
Q

QD  3 از   بيش  انحراف  دبي  كه  و يا زماني ه شديد داشت نوسانات
 باشد و نيز در   رودخانه  دبي1

 .دنشو  نمي  توصيه  كينگ هاي  باشد پره  بستر رودخانه  باالياً اساس انحرافي  بستر كانال  كه مواردي

  
 را   كينگ هاي  پره  موارد كارآيي در برخي .كند  تغيير مي  با عمق  باشد راندمان  داشته  نوسان  جريان اگر عمق

   رسوب  تجمع  كينگ هاي ، پره در موارد مشخصي). 18  شكل( داد   افزايش  شكل  منحني  پره ايجاد يك  با توان مي
 با ايجاد  توان  مي  رسوبات  تجمع  نوع از اين. كند ها ايجاد مي  پره  انتهاي دست  پايين درست ،  اصلي در كانال

 . نمود  جلوگيري)19  شكل(  مطابق   اضافي  معكوس هاي رهپ
 
 
 
 
 
  
  

   منحني  با بال  كينگ  پره-18  شكل

 
 
  
 
 
 
  
  
  
 

   معكوس هاي  با پره  كينگ هاي  پره-19  شكل
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 بستر را  ها آب  پره اين. شوند  مي  ناميده  بستري  هادي هاي  پره  عنوان  تحتفوق   ذكر شده هاي  پره  مختلف انواع
  هاي  پره اند كه  داده  نشان2 و انگر1 كارلسون. كنند  مي  از آبگير منحرف  خارج  به  است  بااليياً نسبت  رسوب حاوي كه

،  در مسير باالدست)   شده مورب (  شده  منحرف ، ولي  در طرح  بستري هاي  پره  موقعيت  در همان  شده  نصب سطحي
  و  انداختن  تله  آنها در به  ناتواني  سطحي هاي  پره  عمده اشكال. كنند  مي  را كنترل ت ورود رسوبا طور مؤثري به

   كنترل ، براي  هادي  بستري هاي پره. كند  ايجاد مي اي  عمده برداري  بهره  مسايل  كه  مواد شناور است كردن جمع
  و انگر كارلسون. اند  قرار گرفته مورد استفاده در هند   اصلي  از كانال  شده  گرفته  انشعاب  به رسوبات ورود

  در  كه  كانالهايي هاي  در سردهانه  رسوبات  كنترل  براي  ايجاد شده هاي  را در مورد پره  شده  انجام  مدلهاي مطالعات
 . اند  نموده اند، ارائه  شده  ساخته  انحراف  سازه نزديك

  
  تخليه كننده هاي تونلي 4-2-2-7
 

براساس اين . كننده براساس اصل جدانمودن آب اليه هاي بااليي از اليه هاي زيرين مي باشداين نوع تخليه 
  افقي)  اليه (  صفحه  يك با قراردادندر اين نوع تخليه كننده .  ايده تونلهاي تخليه كننده را ارائه نمود3اصل السون
در .  جدا نمود توان  مي انحرافي  تر را از جريان بس  نزديك  مملو از رسوبات بستر، آبتر از  باال  كمي در ارتفاعي

 از   عاري  را از آب  زيرينات پر از رسوب آب  در ارتفاع كمي باالتر از بستر،   افقي صفحهاين تخليه كننده يك 
  مقادير ، ولي  است  انحرافي  جريان شدت% 20 تا 15 معموالً حدود  از تونل  جريانشدت . كند  باال جدا مي رسوب
   هر نوع  زيرا بايد مانع، دارد رسوباتاندازه    به  در تونلها بستگي  وسرعت  است  شده نيز استفاده% 30  باالي

 با  هاي  و در رودخانه  متر برثانيه3 تا 8/1   بين  سرعت  محدوده  اي ماسه هاي رودخانه در.  شود  رسوبات نشيني ته
 . باشد مي% 90 تا 80   باالي دانه  مواد درشت  تخليه بازده . است   متر بر ثانيه4   باالي بستر شني

 
 و زير   سطحي آب (  باال و بستري  دو بخش  به  آب  جدا نمودن  در هند، اصل  مورد استفاده  تخليه در تونلهاي

 جدا  توان اشند ميب  مي  از رسوب  مقادير عظيمي  حاوي  را كه  آب  زيرين هاي اليه.   است  شده كار گرفته به ) سطحي
  اين.  شد  ساخته6  در آبگير خانكي5  چناب  در كانال4 نيكلسون  توسط  تونلي كننده  تخليه اولين. كرد  و خارج نموده
   خود شامل  خانكي  تونل كننده تخليه. شود  مي  شناخته خانكي   نوع كننده  تخليه  نام  حاضر نيز به  در حال كننده تخليه

  ، تخليه)20  شكل (  زيري  تخليه  دريچه  مربوط به گذرگاه  دو  آبگير و به  سمت  به طور موازي  به  كه  است  تونل6
   و دو گذرگاه كننده  تنظيم  جلوي  بين  گوشه  سه بيش  و  كم  شكل  به  تونل دهنده  تشكيل  بااليي قطعات. شوند مي

   به  بستهاً عموم  تونل ارتفاع. شود  حفظ مي كانال  كننده  در تراز تنظيم،  قطعه باالي. باشند  مي  زيري هاي كننده تخليه

                                                   
1 - Carlson 
2 - Enger 
3 - Elsden 
4 - Nicholson 
5 - Chenab 
6 - Khanki 
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   است  ممكن پوشاند، ولي  را مي  تخليه هاي دريچه  از  حدود دو گذرگاه كننده  تخليهاًغالب. كند  تغيير مي  جريان عمق
   شده ساخته)  پاكستان (  بند امرسون ي دررو كننده  تخليه  نوع اين.  را بپوشاند  زيري هاي  دريچه  عرض  كل گاهي
   شوند كه برداري  بهره  نحوي بايد به ها دريچه. شود  مي  تنظيم  زيري  تخليه هاي  تونلها توسط دريچه دبي.  است

  دبي% 20 تا 15 حدود  بهينه  عملكرد ، براي  كه  داده  نشان  در پنجاب  شده  انجام آزمايشهاي. تونلها مسدود نشوند
 حدود   را با اين اي  عمده  از طرحها تفاوتهاي  بسياري  كه  يابد، در حالي  انتقال كننده  تخليه  بايد از تونلهاي كانال
 متر بر 3   سرعت  و حداقل است   از تونلها الزم داري  بهره  متر براي2/1 متر تا 9/0   ارتفاع حداقل. دهد  مي نشان
  .  تونلها بايد حفظ شود شدن از مسدود  جلوگيري  براي ثانيه

  
 .  است  گاالبك كننده ، تخليه تونلي  كننده  ديگر تخليه نوع

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 )  خانكي كننده  تونلها در تخليه طرح (  تونلي كننده  تخليه-20  شكل

  
هاي زيري و  اين است كه صفحه جداكننده آب اليه  در  خانكي  با نوع  كاالبگ  نوع كننده  تخليه  تونل تفاوت
   نوع اين. يابد  امتداد مي كننده جدا   و ديواره كننده  تنظيم  بين  زيري تخليه  ريچه دحوضچهطول  در كامالًبااليي 
   كننده  تخليه  شده  اصالح مدل .  است  شده نصب) هند (2 هولي كانال  هاي  سردهنه  روي1 در تريمو كننده تخليه
  . است  يافته انتقال   باالدست  تونلها به  كليه به  ورودي  كه  تفاوت ، با اين وده ب  خانكي  نوع  مشابه خانكي

 
   آماده  براي  ضوابطي  حاصله  تجربيات  براساس  كه  شده  و ساخته  در هند طراحي  تونلي كننده  تخليه تعداد زيادي

  :  ضوابط عبارتند از  اين  است  شده  ارائه  اوليه طرحهاي  نمودن

  تا  درجه90   آبگير با محور بند زاويه كننده  محور تنظيم  كه  است  نحوي  به  آبگيري  مجراي  ساخت  اقدام اولين −

   كانال  به  رسوب نظر انتقال شود از نقطه  مي  حاضر توصيه ، در حال  تجربي  كارهاي براساس.  بسازد درجه105
 .د باش  درجه110 تا   درجه105   بين زاويه  اين

                                                   
1 - Trimmu 
2 - Heveli 
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 . آبگير باشند  جريان  كننده  تنظيم  به  نزديكاً عموم  بايد  زيري  تخليه هاي دريچه −

 .بند تونلها باشد  پشت  سقف  متر باالي3-1 آبگير  كننده تنظيم)  آبپايه ( آستانه −

  كننده  تنظيم  برابر عرض8/7 تا 2/1 حدود   غيرضروري صورت  به  جداكننده هاي ، ديواره  قبلي در كارهاي −

3   جداكننده  ديواره  حاضر طول در حال.  بودند آبگيرطويل
اگر در . باشد  بيشتر مي  يا كمي كننده  تنظيم  عرض2

 امتداد  كننده  تنظيم  باال دست  بيشتر از انتهاي  بايد  جداكننده  آبگير ايجاد شود، ديواره  از يك بيش   ساحل يك
 . شود  مي در نظر گرفته) سيل طرح( حداكثر   باالتر از تراز سيل  كمي  جداكننده ديواره  ييالباتراز . يابد

  . آبگير باشد كننده  تنظيم  برابر عرضاً  تقريب  بايد  زيري  تخليه  دريچه  حوضچه عرض −

 
. داده شده است   نشان در هند  شده  جديد ساخته  تونلي هاي كننده  از تخليه  تعدادي  ابعاد اصلي،1  جدولدر 

 حداكثر   اندازه  به  بايد  تونل عمق.  شود  در نظر گرفته  كانال دبي% 30 كمتر از  كننده  تخليه دبي شود  مي توصيه
  هاي ها و دريچه كننده  تنظيم  تاج  ترازهاي  بين كند و نيز اختالف  عبور مي  كانال از درون  مورد انتظار كه رسوبات
   متر محدوده3 تا 8/1   ولي  متغير استاًشود عموم  مي  در هند استفاده  كه تونل  عمق.  مرتبط شود  زيري تخليه

 .باشد  مي  عمق  براي بخشي رضايت

 
 ]3[در هند ) تونلي(  كننده  جديد تخليه هاي  از نمونه  ابعاد تعدادي-1  جدول

 
بخشهايي از 
عرض آبگير 
تحت پوشش 

ديواره 
 )جداكننده(

عرض 
ضچه حو

رسوبگير 
  تحتاني
(m)  

طول 
ديواره 
  جداكننده

(m)  

  دبي كانال

)
sec
m(

3
 

دبي 
كانال 
  متوسط

)
sec
m(

3

 

عرض 
آبگير 
(m)  

تفاوت 
تراز تاج 
آبگير و 
دريچه 
  تحتاني
(m) 

زاويه 
 آبگير

 شماره نام بند

 Sarda 1 - - 8/115 16977 4/328 8/112 3/68 كامالً *

  1010 -  4/131  18414  0/849  4/153  7/181  ج از آبگيرخار
Harike 2  

  1070  74/1  5/62  14164  7/240  6/68  0/125  كامالً
Narara 3  

95%  9/121  4/88  7/244  14400  7/60  42/1  1100  
Dakpathar 4  

  900  13/2  6/71  24079  8/509  9/121  4/120  خارج از آبگير
Gandak 5  

  Kasi(East) 6  50/102  83/1  2/98  26912  4/127  4/88  6/79  خارج از آبگير
7/66%  0/41  10/37  0/50  7360  0/50  40/1  1050  

Kasi(West) 7  
  1070  30/2  0/51  4500  0/200  0/90  5/10  كامالً

Ahsan 8  
1 

                                                   
عرض آبگير تحت پوشش ديوار جداكننده يا در خارج % 95و غيره اين است كه در واقع تمام يا % 95 منظور از كامالً *

  . از ديوار جداكننده قرار مي گيرد
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   در مقطع  تونل  در عمق  رسوب انتقال.  نمود  فرض  عمق  را مشابه  عرض توان  مي  آزمايشي در محاسبات
   بطور مساوي  كرد بار رسوبات  فرض توان مي.  نمود  موجود محاسبه  با روشهاي توان  را مي كننده تخليه باالدست

   براي  بحراني  از سرعت  شود كه  كنترل  جريان  ابتدا بايد سرعت در هر تونل. شود  مي  تقسيم  مختلف تونلهاي بين
   متوسط كنترل  و سرعت  هيدروليكي ، گراديان متوسط رسوبات   بايد غلظت سپس.  بيشتر باشد  درشت ذرات  انتقال
   شود كه  بايد كنترل سپس. ها را ارضاء كند  در لوله  غيرهموژن  در جريان  رسوب  انتقال  قانون  كه بنحوي .شود

   و نيز دبي وده نم  توزيع كننده  تخليه  در مسير طولي  را بطور يكنواخت ، دبي كننده  تنظيم  براي مفروض  عرضهاي
   اطالعات  كسب براي. باشد  مي  شرايط الزم  اين  به  رسيدن  براي  آزمون چندين.  باشد  كانال دبي %30 كمتر از  كل

 . شود  مراجعه و پانده   گارده  مطالعات بيشتر به

 
  ] 3[ بند  كمك  به تنظيمكنترل و  4-2-3
 

   بند شده  دقيق  بر تنظيم  مالحظه  كانالها تأكيد قابل  به سوبات ورود ر  كنترل  در هند، براي  حاصله در تجربيات
   باز   نيمه  جريان  سيستم-   ب  آرامش  حوضچه  سيستم-  الف:  بند عبارتند از   تنظيم  متداول  روش سه . است
  . اي گوه  نوع  سيستم-  ج

 
 .مانند  مي  بسته  است  فعال  كانال  كه  تا زماني رسوب   زيري  تخليه هاي  بند، دريچه  تنظيم  آرامش  حوضچه در سيستم
   حوضچه  از جريان  رودخانه  اصلي  جريان  جداكردن  به  جداكننده  و ديواره  ناچيز بوده  در حوضچه  جريان سرعت
 . كند  مي كمك

  
   هدايت  كانال  به ب از رسو  عاري  و آب  شده دانه  مواد درشت نشيني  ته  منجر به  در حوضچه  سرعت كاهش

   تخليه  موجب جريانكند، انحنا  كار مي  كانال  جريان كننده  و تنظيم  بوده ها بسته  دريچه  كه هنگامي .شود مي
ها   در حوضچه ، رسوبات) آرامش ( نشيني  ته  از حوضچه برداري  از بهره  پس مدتي .شود  مي  از كانال رسوبات

 و مواد   شده  بسته ، كانال  شرايطي  چنين تحت. كند  مي رسوبات دريافت نمودن    به ع شرو  و كانال  شده نشين ته
   از حوضچه برداري  بهره سيستم. شوند  مي  شسته  خارج به   رسوب شستشوي  هاي  دريچه نمودن  با باز  شده نشين ته
  .  است ده ش شناخته   رسوبات  كنترل  روش ترين بخش  رضايت  عنوان  به نشيني ته

 
   سبب مانند، كه  باز مي  در كانال  جريان ، هنگام  رسوب  شستشوي هاي  از دريچه  باز، قسمتي  نيمه  جريان در سيستم

حوضچهدرسرعتنسبت  كاهش
رودخانهدرسرعت

PU
U

  اين. شود  مي  آورده  حوضچه  به  بيشتري  رسوبات  و بنابراين شده 

   اين  تقسيم  اين  حسن.شوند  مي  شسته  خارج  به  رسوب  شستشوي هاي چه دري  از طريق طور پيوسته به  رسوبات
تر از   پايين شوند، تراز بستر حوضچه  مي  شستشو شسته هاي  دريچه طريق  از طور پيوسته  به رسوبات   چون  كه است
 .كاربرد مناسبي ندارد شديد   سيالبهاي  جز در طي  سيستم اين.  است   قبلي سيستم
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   به  نسبت  بيشتري  بازشدگي  داراي كننده  تقسيم  ديواره  به  نزديك هاي  بند، دريچه  تنظيم اي  گوه  سيستمدر
   حوضچه  سمت  به  در جريان  مناسبي  ايجاد انحناي  كار سبب اين. باشند  مي  ارتفاع كننده  تنظيم نزديك  هاي دريچه
   شده  ساخته  آن ها، كانالها در دو طرف  از سردهنه در بسياري. دهد  مي  را كاهش  كانال  به  وارده رسوبات  و شده
 مجزا در هر   جداكننده هاي  و ديواره  شده  فشرده  با تاجهاي رسوب   شستشوي هاي  دريچه مواردي  در چنين.  است

   كه در حالي. گيرد  قرار مي فاده، مورد است  تنظيم اي  دو گوه  سيستم  شرايطي در چنين. شوند  ايجادمي  آن دو انتهاي
   افزايش  جداكننده  ديواره  طرف  به  تدريج  به ، بازشدگي  بوده  كم  سرريز اصلي مركزي  هاي  دريچه بازشدگي

 .يابد مي

 
  كه يهنگام. شود  مي ها انجام  در سردهانه  رسوبات  تخليه  براي  كه  است  ديگر از اقداماتي  يكي  كانال  دريچه بستن

 مواد موجود در   كه  باالست  حدي  به  تراز بستر حوضچه  كه  و يا هنگامي  است  زيادي  بار رسوبي  حاوي رودخانه 
   از چهار تا بيست  كانال شدن  بسته هاي دوره. شود  مي  بسته  وارد شوند كانال  كانال  داخل  و به  بلند شده آن  كف

   براي  ولي  است  ممكن  آبياري  فقط در مورد كانالهاي  اقدامي  چنيناًمسلم. كند هند تغيير مي روز در شمال
 .   نيست استفاده   نيروگاهها قابل كانالهاي

 
 اجرايي  روشهاي 4-3
 

   درماني  روشهاي  به  اضافي  رسوبات  كردن  خارج  براي دست  پايين  در كانال  تجهيزاتي ها يا نصب  سازه احداث
 .شود  مي  ناميده 1كننده دفع. شود  مي  منظور استفاده  بدين  كه ها و تجهيزاتي ازه و س بوده  موسوم

  
  احتياطي  تدابير  شد عليرغم بحثقبالً ) آبگيرها( كانالها   سردهنه  به  وارده  مقدار رسوبات  متعدد كاهش روشهاي

  رسوبات  از  عظيمي  حجم  است ر كانالها ممكن آبگي هاي  سردهنه  به  وارده  مقدار رسوبات  كاهش  براي  شده انجام
  مواردي  در چنين.  نباشد  مطلوب  قبلي  ذكر شده  از روشهاي  برخي  است  ممكن  حال  و در عين وارد كانالها شده

كانالها  در كننده  برداشت هاي  سازه  كار با احداث اين.  شود  برده كننده  تنظيم دست  پايين  به شود رسوبات  مي الزم
 .   است  دستيابي شوند قابل  مي  خوانده كننده  يا دفع  كننده  استخراجاً اصطالح كه

 
   نبايد به  محل باشد اين  مي  حائز اهميت  عملكرد مؤثر آن ، براي  كانال  رسوب كننده  يا تخليه كننده  دفع  دقيق محل
 تراز بستر   باالآمدن  و سبب  شده نشين  ته  بازه  در آن  كانال ه ب  مواد وارده  دور باشد كه  كانال دست از پايين  حدي

   طراحي  آن  پاييني  قسمت  به  نسبت  تندتري  با شيب  بايد  كانال 2 بااليي  بازه  مشكل  با اين  مقابله براي.  شود آن
   نبايد به كننده  يا تخليه كننده عدف.  باشد  بااليي  بخش  به  وارده  مواد درشت  انتقال  قادر به طوريكه به شود،
،  كننده  تنظيم دست  در پايين  زياد بالفاصله آشفتگي   شدت  صورت  باشد زيرا در آن نزديك   جريان كننده تنظيم
  .دارد    نگه  معلق  حالت  شوند به  خارج كننده  بايد توسط دفع كه  را  مواد درشتي  است ممكن

                                                   
1 - Ejectors 
2 - Head Reach 



  33

   :  عبارتند از ها كننده  دفع  متداول انواع
 
 1 رسوبگير هاي حوضچه 4-3-1
 

   اين  مختلف انواع. باشند  مي  از آب  رسوب  ذرات  نمودن  خارج  روشهاي  از مؤثرترين ها يكي  حوضچه اين
   سطح  با افزايش  جريان  سرعت كاهش. كنند  مي  عمل بخشي  رضايت  شكل  به  كه  شده هادر آمريكا ساخته حوضچه

. دهد  مي  را نيز كاهش  بستر و آشفتگي  برشي ، تنش  سرعت كاهش. شود  مي  انجام  آن  درسراسر طول  كانال مقطع
  شود كه  مي  و نيز سبب  مواد بستر شده  حركت  توقف  باشد، سبب  حد كافي  به  برشي  وتنش  سرعت اگر كاهش

 با   حوضچه  شود، طراحي  بايد تخليه  كه اد رسوبي قطر مو  حداقل  از تعيين پس. شوند نشين  ته  از مواد معلق بخشي
 . شود  مي  انجام  شده نشين  مواد ته  تخليه روش   و انتخاب  آن  و طول  عمق تعيين

 
   طول توان  ندارد، مي  رسوب  سقوط ذرات  سرعت  روي  اثري  هيچ  آشفتگي  اينكه  و با فرض  ساده  تحليل  كمك به

 در   جريان  افقي  سرعتu.  نمود  تعيين  را، در حوضچه  معين  و سرعت  با قطر معين  رسوبات ل انتقا موردنياز براي
   مسيري  آب  در سطح  رسوب  هر ذره بنابراين.  شود  بايد تخليه كهاست    سقوط ذراتي سرعت oω و  قائم  هر مقطع
   بر روي  آب  سطح  روي  ذره  شدن نشين  ته  براي  الزم زمان. دارد oωو  u مقدار   به بستگي  كند كه  مي را تعقيب

،   كف
oω

D  كه است  D از  است  عبارت  زماني  فاصله اين  در  شده  طي افقي  فاصله. باشد  مي حوضچه  عمق  :  

...)t∆ut∆ut∆u(L 321   زمان ∆t و   قائم  در جهت  در نقاط مختلف  سرعت و غيره  2uو  1u   كه=++

با رابطه L باشد،   متوسط جريان  سرعتUاگر . باشد مي
oω

UD سقوط  ، سرعت  آشفتگي علت به. شود  مي تعيين 

  ، در مورد اثر آشفتگي  اطالعات چون. شود بيشتر مي   آن  به  بسته،  حوضچه از براي مورد ني  و طول  يافته كاهش
، هر   داشت  بايد توجه البته.   است  شده توصيه   حوضچه در طول% 20  ، افزايش  نيست  سقوط كافي  سرعت روي
تر در   مواد درشت همچنين. شود  مي يننش ته  كف  روي  كوتاهتري  در فاصله تر قرار گرفته  پايين  در عمق  كه اي ذره

 با   سرعت  كاهشاً غالب، دارد بستگي   سرعت  بهاً مستقيم  حوضچه  طول چون. شود  مي نشين  ته  كمتري فاصله
تر  عميق (  كف  بردن  پايين همچنين  و  عرض ، با افزايش  كانال  مقطع  سطح  منظور مساحت  بدين تر است صرفه
   هدايت  و جريان  بوده تدريجي  شدگي  پهن  كه  داشت  كار بايد توجه  اين  انجام براي. شود  مي افه اض كانال)  شدن
   يا انحرافي  هادي هاي ديواره  با ايجاد توان  مي  طول  را با حداقل  مقطع  در كل  جريان  يكنواخت توزيع. شود
 در كاليفرنيا   برقابي نيروگاه   كرن  رودخانهنشيني ته  حوضچه   روي  هادي  ديوارهاي  از اين اي نمونه.  آورد دست به
  .)21  شكل (  است  شده استفاده)  متحده اياالت(

 

                                                   
1 - Settling Basin 
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 ]3[ (U.S.A)    كرن  رودخانه نشيني  ته حوضچه)   نيمه طرح ( -21  شكل

 
  اقتصادي  شود و طول  بايد تخليه ه ك  قطر رسوبي  كوچكترين  به نشيني  ته  در حوضچه  مطلوب  افقي متوسط سرعت

.   است  شده  ارائه2   در جدول نشيني  ته هاي  از حوضچه  برخي  مربوط به اطالعات.  دارد  بستگي حوضچه 
   كه  كمتر در مواردي از سرعتهاي. باشد  مي  متر بر ثانيه45/0 تا 08/0   در محدوده  موجود، سرعت هاي درحوضچه

   طويل  خيلي نشيني  ته هاي  ريز، حوضچه  مواد خيلي  تخليه  براي چون. شود  مي  شود استفاده ليهريزتر بايد تخ مواد
مواد .   نيست  اقتصادي نشيني  ته هاي  از حوضچه  با استفاده  و رس  ريز، سيلت  ماسه  تخليهاًباشد، عموم موردنياز مي

ها از   حوضچه  موارد شيب در اغلب.  شود  تخليه  يا متناوب طور پيوسته  رسوبگير بايد به  در حوضچه شده  نشين ته
. شود  مي  حوضچه  مركزي  جويچه  در يك  مواد رسوبي  شدن  جمع  موجب باشد كه  مي  مركز آن سمت  به دو طرف
 .شود  مي  شسته  تخليه  دريچه  توسط يك جويچه   از اين رسوبات
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  ه هاي ته نشيني  داده هاي مربوط به برخي از حوضچ-2جدول 
  

 رسوبات) خارج كردن(تخليه 

  قطر رسوبات
  تخليه شده
 ميليمتر

  ابعاد مقطع
 متر × متر 

  طول
 متر

  سرعت افقي
 متر بر ثانيه

 نام

 ) آمريكا(فورت المي روي رودخانه پالت  34/0 183  46   ×7/3 10/0 .  براي تخليه رسوبات بهره برداري مي شوند دريچه متناوباً

رك در طول حوضچه دو پمپ را حمل يك پل متح
  .كند مي

023/0  9/4 × 61  3220  21/0  
  )  آمريكا(رودخانه لوپ در نبراسكا 

مواد ته نشين شده در گودال را كه از آنجا شسته شده 
  . جمع آوري مي كند

06/0  8/3 × 85  235  07/0  
 ) آمريكا(سد امپريال روي رودخانه كلرادو 

ين دست به طور متناوب دريچه هاي شستشوي انتهاي پاي
  . رسوبات را شستشو مي دهند

  12/0  244  2/9به عرض   -
نيروگاه نيسكوالي بر روي رودخانه 

  ) آمريكا(نيسكوالي 
دريچه هاي شستشوي انتهاي پايين دست به طور متناوب 

  . رسوبات را شستشو مي دهند
20/0  7/3 × 3/15  26  46/0  

  ) شيلي(كانال نيروگاه در رانكاگو 

هاي كف به سمت گودال مركزي به طور معكوس شيب
  . عمل مي كند

081/0  1/6 × 3/18  146  15/0  
  ) آمريكا(نيروگاه رودخانه كرن 

ها به طور دستي رسوبات از گودال  با بازنمودن دريچه
  . خارج مي شوند

10/0  7 × 6  20  07/0  
  ) هند(تأمين آب دهلي مرادناگار 
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   براي تحليلي   حل  راه دوبينز يك.   است  شده ارائه 2و دوبينز 1گير توسط كمپ رسوب  حوضچه يكعملكرد   تحليل
 باشد،  ثابت   مقطع  طول  در تمام  پخش  و ضريب  يكنواخت  سرعت  صفر، توزيع  طولي  غلظت  گراديان  كه حالتي

ترهاي از پارام  و با استفاده  گرافيكي  شكل  را به  فوق حل   راه كمپ.  آورد دست به
st

se

q
q

و
u
ωو

UD
Lω

∗

oo به دست  

 در  متوسط جريان  سرعتU    حوضچه  و عمق  طول  ترتيب به D و L  و  سقوط ذرات  سرعتoω  در آن كه. آورد
   كه ندازه ا  باهمان مقدار مواد معلق qst شود و  مي  خارج  از حوضچه  كه  با قطر معين مقدار مواد معلق  qse،حوضچه

 ، پارامتر  مانينگ  از رابطه با استفاده. شود  مي وارد حوضچه
∗u

ωo صورت  به توان را مي 
gnU

Dω / 61
o  و بدين نوشت   

  همچنين. دهد مي   را نشان نشيني  ته هاي  حوضچه  تخليه  راندمان  رابطه22 شكل.  نمود  را تعيين  آن سادگي  به ترتيب
متغير را در    پخش  و ضريب  سرعت  لگاريتمي  توزيع3ساريكايا. ه است تأييد گرديد  آزمايشهايي  كمك  به22  شكل

  بين  رابطه ولي. كار برد  خود به  در تحليل سراسر عمق
st

se

q
q

و
u
ωو

UD
Lω

∗

ooآمد تفاوت دست  توسط او به   كه   

 .  نداشت22   با شكل اي عمده 

 
USBR  دهد  مي  ارائه  تخليه  راندمان  زير را براي  ساده معادله.  

  
)1 ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

  
 ]3[  نشيني  ته هاي حوضچهدر    رسوب تخليهبازده    تابع-22  شكل

                                                   
1 - Camp 
2 - Dobbins 
3 - Sarikaya 
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 .باشد  و دوبينز مي  توسط كمپ  شده  ارائه  تابع  از همبستگي  خاصي  شكل  معادله  اين شود كه  مي مالحظه

  بخش  و ضريب  سرعت  لگاريتمي  توزيع  نمود با فرض  باز را تحليل  كانال  در يك  رسوبات نشيني  ته1سامر
 . نمود  زير را ارائه  رابطه توان مي 

 
)2   (  
 

   نمود با اين حلλ  متوسط)  شدت( مقدار   آوردن دست  به  را براي  جرم  بقاي  او معادله  معلوم در شرايط مرزي

ز  ا  تابعي  صورت  به  معلق  از حالت  ذرات  در آن كه  فرضيات
Ku

ωβ
∗

= o 23  شكل(شوند   مي خارج .(  

2D
tελ s= متوسط مقطعي sεوt واقعي  طول با درنظر گرفتن.   است در حوضچه متوسط زمان باقيماندن   
 . آمد دست  زير به  شكل به)  نشيني ته( رسوبگير   حوضچه  مطلوب ، طول ذرات  نشيني ته

  
) 3 (  
  

  براي) 3 (  معادله  دوبيتر است تر از تحليل  پيچيده  سامر خيلي  تحليل چون.   در نظر گرفت4/0  توان را مي K مقدار
 ).22شكل (   است  شده  رسوبگير توصيه هاي  حوضچه  در طراحي استفاده

 
و كانال آب آور نيروگاه ) هند (2ديد كه تاكنون شرح داده شد در رودخانه هاي ياموناج   حوضچه دو نوع
  تر درون ، مواد درشت نشيني  ته  حوضچه  به يامونا، با ورود آب  حوضچهدر . ستا   شده ساخته)  پنال( 3يتريسول
 در قيفها از   شده نشين مواد ته. شود مي  نشين  ته دست پايين   قيفهاي  و مواد ريزتر درون  شده نشين  ته  قيف اولين
   فوق رسد ابعاد و سرعت  نظر مي به. شوند شستشو مي   متر برثانيه3   متر و با سرعت8×2 ابعاد   به  مجاري طريق
باشد  مي% 90   حوضچه  و راندمان  شده منحرف جريان% 32 شستشو  دبي.  باشد  كافي  رسوبات  شستشوي براي

 ).24  شكل(
 
  شده ، احداث%63 تا حدود   درشت  رسوبات  غلظت  كاهش  براي اي كننده دفع) 23  شكل ( يسولي تر  حوضچهدر

   يك تعبيه.  شود  بايد تخليه  كه  بوده  مواد ريزدانه  مقدار زيادي  داراي  هنوز جريان كننده  دفع  اين دست پايين.  است 
   است نشيني  ته  محفظه  يك  داراي  مخزن اين. باشد  منظور مؤثر مي  اين اي شستشو بر  مقدمات  با تهيه نشيني  ته مخزن

 هر. باشد  شيبدار مي دست  پايين  سمت  به  هر بخش  و كف  شده  تقسيم  دو بخش  به  جداكننده  ديواره  توسط يك كه
،   عمودي هاي ، ديواره  پروژه دست در باال در حاليكه. باشد  مي دست  پايين  در قسمت  تونل5  ، داراي  محفظه بخش
   به  متصل  نيروگاه  از  كانال ، بخشي  مخزن  شستشوي  نياز به هنگام. نمايد  مي  تقسيم  زير قسمتهايي  را به محفظه هر
  و بوده% 77   حوضچه  نوع  اين راندمان. شود  شستشو مي  طور مستقل  به  محفظه  و هر بخش  شده ها بسته محفظه  اين

 ]3[. باشد  ميليمتر مي075/0 درشتر از   رسوبات تخليه  قادر به

                                                   
1 - Sumer 
2 - Yamuna 
3 - Trisuli 
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   ذرات نشيني در مورد ته β وλ    رابطه -23  شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

   پايه  يامانا انتهاي  رودخانه  روي  با ناودان نشيني  ته  حوضچه-24  شكل

   مقطع-   ،  ج  پالن-   ،  ب  طولي  مقطع-  الف
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  ي تريسول  رسوبگير نيروگاه  حوضچه -25  شكل
 
 ]3[ 1  گردابي  لوله اندازهاي تله 4-3-2
 

   براساس  رسوب هاي كننده  تخليه  توسعه  آمريكا براي2 كالينز  در فورت اي  مالحظه  قابل  و تحقيقات مطالعات
  صورت  به  كانال  در سراسر كف  كه  است  بازي  لوله  گردابي انداز لوله هتل.   است  شده  انجام  گردابي جريان گسترش

  اندازهاي  تله  انواع)26  شكل(.   است  قرار گرفته  جريان  به  نسبتo45يا o30  برابر اي  يا با زاويه عمود برجريان
 . دهد  مي اند، نشان  شده زمايش آ3 توسط پارشال  كه گردابي  لوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  

   توسط پارشال  شده  آزمايش  گردابي  لوله هاي اندازه  تله-26  شكل

                                                   
1 - Vortex Tube Sandtraps 
2 - Fort Collins 
3 - Parshall 
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 شود، كه  برقرار مي  دور در دقيقه500 تا 200   چرخشي  با سرعت  گردابي يابد، جريان  مي  جريان  لولهدر   آب وقتي
   متر در انتهاي5/1 قطر از   بهاً عموم  گردابي هاي لوله.   است  كافي  سنگ وه قل  و حتي  درشت  شن  تخليه براي 

 برابر   كارآيي  داراي  با قطر ثابت هاي  لوله ولي. شوند  گشاد مي دست  پايين  متر در انتهاي2تا حدود  باالدست
 و 1كونزمن. شود  مي  كنترل اي  با دريچه  گردابي  لوله دست  پايين  در انتهاي  خروجي جريان  شدت. باشند مي

 هر  آيد كه  مي دست  به  حداكثر وقتي  بمانند، راندمان  باقي  ساير شرايط يكسان  كه در صورتي  دريافتند2البرتسون
 قطر  اند كه  نموده  توصيه 4 و رابينسون3 برون.  واحد باشد  لوله  و عدد فرود در طول بوده   در تراز يكسان  لوله دو لبه

   يا مقدار رسوب  بوده  طويل  خيلي  گردابي اگر لوله.  باشد8/0 در عدد فرود  نجريا   عمق معادل  بايد  گردابي ولهل
   طولي با تقسيم. شود  مي  متوقف  آن  و لذا كاركردن  شده  بسته  است  ممكن گردابي  باال باشد، لوله  خيلي ورودي

شود،   مي  تخليه  لوله  در انتهاي اي  دريچه  از طريق  جداگانه  هر قسمت  كه لمستق  و  مختلف  در مقاطع  گردابي لوله
  بزرگتر از   درصد رسوبات80تواند   مي  گردابي  لوله كننده  تخليه يك. كرد  جلوگيري  آن  از مسدود شدن توان مي

 .)27  شكل(  كند  ميليمتر را تخليه5/0

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 ]3[   نامساوي  با طولهاي  گردابي  لوله ا سه ب كننده  تخليه-27  شكل

 
  شود كه  مي  توصيه  ترتيب  همين به. باشد  مي3/0 تا 2/0 حدود   پوشش  بدون  در كانالهاي عدد فرود متداول

  چون.   گرفت  كمك  يا ايجاد برآمدگي  كانال  كردن  با منقبض توان  مي8/0 اعداد فرود باال تا حدود   به رسيدن براي
 . دارد  ارجحيت  كانال  كردن منقبض.  شود  سازه  در باالدست  رسوبگذاري  افزايش  سبب  است  ممكن ايجادبرآمدگي

   6 ، وايت  گردابي هاي  با لوله  صحرايي  آزمايش  توجهي  و تعداد قابل5فرد  در والينگ  شده  انجام تجربيات براساس
   طراحي  الزم براي هاي داده.   است  پيشنهاد نموده كننده  تخليه ردابي گ هاي  لوله  براي  طراحي روش  يك ]30[

 در   آب  طراحي ، عمق  كانال  طراحي ، دبي كننده  تخليه  نصب  پيشنهادي  در محل  كانال  مقطع سطح: از  عبارتند

                                                   
1 - Koonsman 
2 - Albertson 
3 - Brouun 
4 - Robinson 
5 - Wallingford 
6 - White 
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(   فرارآب  نسبت كانال
Q

Q
( Pتوسط آب م  مواد بستر و دماي  اندازه ، توزيع ) QPو   از لوله  عبوري  دبي Qدبي   

 ).باشد  مي كانال

  
  :باشد  زير مي  شرح  كار به روش

103050707590 توزيع با  رسوبات  سقوط  سرعت  تعيين − d,d,d,d,d,d 103050707590 آنها را  كه w,w,w,w,w,w 
 . ناميم مي

    شرايط محل  متر با در نظر گرفتن7/0 تا 1/0  بين oh   گردابي لولهجريان در    عمق انتخاب −

    از رابطه  با استفاده  لولهكفدر  oPU   مماسي  سرعت محاسبه −
 
)4  (  
 
d/L(/γ(   فوق  در رابطه كه t24220= ، L و  لوله طول  dt فرض  گردابي  لوله  شستشوي براي. باشد  مي قطر آن   
   در حالت  آن  شستشوي  براي  باشد، در حاليكه  عادي برداري  بهره در حالت 75ω  بزرگتر از  بايدoPU  كه دهش

90ωUP لذا، با جايگزيني. باشد 90ωاز   بزرگتر  بايد  سرعت ، اين دستگاه   بودن خاموش =oرا   فوق دله معا 

 و حل coshγ    براي توان مي
td

L اگر .  نمود تعيين راLاگر مورب (  كانال  يا بزرگتر از عرض  كانال  عرض  مساوي  

. د آور دست  به توان  را ميdt شود،  فرض)  را نپوشاند  كانال  عرض اگر كل(   كانال يا كوتاهتر از عرض)  شود نصب

 مقدار  براي
td

Lمقدار  و يك  حاصله oh  متوسط در لوله ، سرعت فرضي   Upشود  مي  زير محاسبه صورت  به . 

 
)5 (  
 

  .آيد مي   زير بدست  از رابطه  لوله دبي.   است  شده توصيه dt  3/0 معادل عرض با سيلتذرات    براي  فوق معادله

  
)6  ( 
 

  نسبت
Q
Qp مقدار بهينه.  بايد كمتر باشد  مقدار معين  و از يك  است  طراحي  از پارامترهاي يكي 

Q
QP   تا 2/0از  

اگر مقادير . باشد مي 1/0
Q
Qp و يا dtتوان  نباشند مي  قبول  قابل  oh  ياLتوان  مي  نمود، همچنين  را اصالح  

 . نمود  را بررسي  ازدو يا چند لوله  استفاده احتمال
 

  :  است  نموده  ارائه  تخليه  راندمان  محاسبه  زير را براي  تقريبي  روش وايت

oo gh
γcosh

/U P 26930=

oghγtanh/U P 27210=

PtP U)/dπ(Q 42=
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15   صورت  به يا برآورد آن ( در كانال *U  متوسط  برشي  سرعت تعيين
U (ر  مقادي و محاسبه

∗∗∗∗∗ u
ω,

u
ω,

u
ω,

u
ω,

u
ω   با  گردابي  لوله  برداشت  راندمان  رابطه  كه)27  شكل( از  با استفاده 1030507090

∗u
ω

  و نسبت 

 فرار
Q

QP  تله اندازي دهد، راندمان  مي را نشان (TE)مقدار كل.  آورد دست به  توان  مي اي  هر اندازه  را براي   

TEخواهد بود از  عبارت  : 

 
)7  (  
 

 TE تر مقدار  دقيق  محاسبه  براي  كامپيوتري  برنامه يك. باشد مي TE 77/0   واقعي  شده  محاسبه  تخليه راندمان

  . است  شده  ارائه  توسط وايت  پيچيده  روش  از يك بااستفاده

  
   نمود كه  فرض توان باشد مي  مي مشخص)  تئوريكي (  بار بستر بطور نظري  نمودن خارج   براي  گردابي  لوله توانايي

   حالتي  باشد، در چنين  معلوم  قائم  صورت  به  رسوب  و توزيع  شده  گرفته  كانال  آب  زيري هاي از اليه  Qp دبي
   توسط لوله  رسوبات  اين  تمام  اينكه  فرضبا.  آورد  را بدست  جريان  اين  مربوط به  هر اندازه غلظت  توان مي

 . آورد  بدست توان  را مي  رسوبات  دفع  راندمان شوند حد باالي مي   دفع گردابي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

   به نسبت TE   تغييرات-28  شكل
Q
Q

و
U
ω p

∗

o 3[   گردابي هاي در لوله[ 

59070503010 /)TTTTT(T EEEEEE ++++=
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    تونلي1 هاي كننده تخراجاس 4-3-3
 

  كننده  تخليه  نمود اين  خارج  تونلي هاي كننده  توسط دفع توان  شود مي  آبگير وارد كانال  از طريق  را كه د درشتيموا
 را از   مملو از رسوب  بستري هاي  اليه  رسوبات  كه  بوده  باالتر از بستر كانال  كمي  افقي  ديافراگم يك  شامل
   تونلهاي  درون  را به  بستري هاي  اليه  آب  وجود دارند كه  تونلهايي ديافراگمكند در زير  مي  جدا  فوقاني هاي اليه

اند و   يافته وار شكل  منحني هاي  پره  با ساخت  وجود دارند كه تونلها، زير تونلهايي در زير اين. كند  مي فرار حمل
تونلها معموالً در . شوند  جدا مي  تخليه نلهاي تو  از آن باشد كهمي    واقع اي ديواره  تونلها در دست  پايين انتهاي
 )29(  ، در شكل  شده  ساخته  در پنجاب  كه كننده  استخراج  نوع  از اين اي نمونه .شوند  همگرا مي دست  پايين انتهاي
 .   است  شده  داده نشان

 
 
 
 
  
  

 ]3[)  هند پنجاب (  تونلي كننده  استخراج -29  شكل

  
 بستر كانال  −

 .  افقي، آب مملو از رسوبات اليه هاي زيري را از اليه هاي بااليي جدا مي كندصفحه −

 ) در هر تونل زير تونلهايي با پره هاي قوسي وجود دارد(تونلهاي انتقال آب اليه هاي زيري به مجراي فرار  −

 . ديواره اي كه تونلهاي تخليه از آن جدا مي شود −
 

4 اً عموم  آن  در دهانه  تونل ارتفاع
5 تا 1

   ادامه  متر بعد از تونل6/0 حدود   طول  به  تونل سقف. باشد  مي  آب  عمق1
آميز   موفقيت برداري  بهره براي.   است  شده  تعبيه  دبي  تنظيم  براي اي  دريچه  هر تونل دست  پايين در انتهاي .يابد مي

معموالً . شود  حفظ مي  متر برثانيه3 در حدود   در تونل سرعت. باشد  مي  متر الزم75/0   ارتفاع لحداق  كننده از دفع
   بازه  ظرفيت  ترتيب  همين لذا به. باشد  موردنياز مي كننده  از دفع برداري  بهره  براي  كانال از دبي% 25  تا20حدود 

 . موجود باشد  دبي كل بيشتر از   بايد كننده تخليه  و كننده  تنظيم بين
 
 براي شستشوي رسوبات   مورد نياز آب 4-4
 

. باشد  مي  از موارد حائز اهميت ها در بسياري كننده ها و دفع كننده  از تخليه برداري  بهره  مورد نياز براي مقدار آب
  كننده  كنترل  خصوص  به  نوع  انتخاب  براي  مورد نياز معياري  و لذا آب  حد وفور موجود بوده  به در اكثرموارد آب

   داراي  از تجهيزات  موردنياز هر نوع آب.  حفظ شود  بايد  دسترس  قابل  آب  كل  كه  در مواردي ولي.  نيست  رسوب
 .خواهد بود  اهميت

                                                   
1 - Extractors 
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  كننده ه تخلي  نياز دارند لذا تجهيزات  آب  به كننده  يا دفع كننده  برداشت ها بيشتر از تجهيزات كننده  تخليهاًعموم
   مورد نياز تجهيزات  در مورد آب  محدودي هاي  شوند داده  مي كار برده  نباشد به  كمياب  آب  كه در مناطقياً عموم
 .شود  مي  ارائه3   در جدول باشد كه  مي  در دسترس كننده  ودفع كننده تخليه

 
  كننده  و دفع كننده  تخليه  مورد نياز تجهيزات  آب-3  جدول

  
 درصد اتالف دبي كانال تجهيزاتنوع 

 10 – 100 تخليه كننده تونلي

  10 – 25  دفع كننده تونلي
  5/0 – 3  حوضچه هاي رسوبگير

 
  ا هنتيجه گيري و پيشنهاد - 5
  

،   است  قرار گرفته  مورد استفاده  وسيعي  صورت  به  در گذشته  رسوب  كنترل هاي  شيوه  مختلف  انواع  كه با وجودي
، با   طراح مهندس.  پذير نيست  امكان  شرايط معين ، تحت  حل  راه  بهترين  عنوان  به  روش  يك ر تعيين حاض درحال
 را   در محل  مختلف هاي  از گزينه  يكي  تجربي  و مطالعات  مختلف  فاكتورهاي ، بررسي  اقتصادي  مالحظات به  توجه

   : همچنين پيشنهاد مي شود .كند مي  انتخاب
ننده ها اغلب به مقدار آب زياد براي تخليه رسوبات نياز دارند با توجه به شرايط كشور ايران كه در تخليه ك −

بهتر است به روشهاي اجرايي براي دفع رسوبات از آبگيرها و كانالهاي انحرافي . ناحيه كم آبي قرار دارد
 . توجه بيشتري شده و تحقيقاتي نيز در اين مورد صورت گيرد

بار بستر و بار معلق (هميت انتقال رسوب در رودخانه هاي ايران كه عموماً  از نوع پررسوب با توجه به ا −
مي باشند، بررسيهاي تحقيقاتي در خصوص عملكرد الگوهاي مختلف سازه هاي آبگير به طور فراگير ) زياد

 . انجام شود

  . آوري و تكميل گردد جمعتحقيقاتي را كه بر روي آبگيرهاي موجود در رودخانه كارون انجام شده است  −
  
  

 خالصه روشهاي مختلف تخليه و دفع رسوبات و راندمان مربوط به برخي از اين روشها ارائه شده 4در جدول 
 .است
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  دامنه تغييرات بازده رسوب گيري در آبگيرها-4جدول 
 

 محلي كه جريانهاي ثانويه به طور كامل توسعه  مناسب ترين محل احداث آبگيرها در قوس خارجي رودخانه ها در : انتخاب محل مناسب -
وع  . يافته و با زاويه انحراف مناسب بسته به هندسه محل و اندازه رسوبات مي باشد

ن
ش
رو

 

رتي كه مقدار دبي منحرف البته در صو. راندمان برحسب هندسه محل، اندازه رسوبات، زاويه انحراف و مقدار دبي منحرف شده متغير است
8ذرات درشت تر از % 90دبي رودخانه باشد تقريباً % 50شده در حدود 

3 هاي   به همين دليل معموالً دبي]4[.  به انحراف منتقل خواهند شد′′
مان  .شود منحرف مي% 50كمتر از 

اند
ر

 

هاي  كننده تخليه
 تونلي

هاي  پره
 منحرف كننده

اقدامات 
 اماندهيس

هاي  دريچه
 تخليه ريزي

  سكوي 
 پيش آمده

هاي  آبپايه
)برآمده(مرتفع 

هاي  ديواره
 جداكننده

استفاده از 
جداكننده تجهيزات وع 

ن
ش
رو

 

مواد درشت 
%90 تا 80دانه   - - - - - - 

مان
اند
ر

 

ري
شگي

ي پي
شها

رو
 

وع  )آرامش(حوضچه هاي رسوب گير  تله اندازهاي لوله گردابي دفع كننده تونلي
ن

ش
رو

 

 مناسب دفع مواد درشت
تغييرات راندمان با توجه به پارامترهاي % (77

Q
Qp و 

∗U
ωoاز شكل قابل محاسبه است  .( 

  مؤثرترين روش تخليه رسوبات درشت
مان %80تا % 77

اند
ر

 

رو
 با 

يي
جرا

ي ا
شها

دفع
از 

ده 
ستفا

ا
 

نده
كن

 ها 

وع  كنترل و تنظيم به كمك بند  سيستم حوضچه آرامش  ان نيمه بازسيستم جري سيستم گوه اي 
ن

ش 
رو

 

- 
قابل استفاده در سيالبهاي 

 شديد 
رضايت بخش ترين 

 روش كنترل رسوبات 
- 

مان
اند
ر

 

شها
 رو

اير
س

 

يي
زدا

ب 
سو

ي ر
شها

رو
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