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قوس خارجي رودخانه ،مکان مناسبي براي آبگيري است زيرا جريان ثانويه يا حلزوني در اين ناحيه موجب انتقال
رسوبات بستر از قوس خارجي بطرف قوس داخلي ميشود .انحراف جريان از قوس خارجي باعث شكلگيري مولفهاي
عرضي در عمق آبراهه تا سطح جريان ،بسمت آبگير در جهت مخالف جريان ثانويه شده و موجب انتقال بخشي از
رسوبات بستر رودخانه به داخل آبگير ميشود .عالوه بر آن ،انحراف جريان باعث تغيير الگوي جريان در قوس و كاهش
سرعت جريان حلزوني در قوس و بعبارت ديگر كاهش قدرت جريان ثانويه در اين ناحيه شده كه بر ساز و كار انتقال
رسوب در سردهانة آبگير اثر خواهد گذاشت .نتايج تحقيقات حاضر برروي نمونة آزمايشگاهي پيچان رود سينوسي
نشان داد كه در نسبتهاي كم انحراف جريان به آبگير ،اين انتقال اثر زيادي بر قدرت جريان ثانويه در قوس نگذاشته و
جريان حلزوني هم چنان باعث دورسازي رسوبات از قوس خارجي مي شود .با افزايش نسبت انحراف آب ،قدرت جريان
ج

ثانويه کاهش يافته و نسبت رسوب ورودي به آبگير افزايش بيش تري نسبت به قبل بصورت غير خطي پيدا مينمايد تا
اينکه در نسبتي از انحراف آب ،جريان ثانويه درجلوي سردهانه به طور کامل مستهلک شده است .از اين نقطه به بعد
ج

شيب منحني معکوس شده و نسبت رسوب منحرف شده ،آهنگ رشد بيش تري نسبت به انحراف جريان پيدا مينمايد.
نتايج تحقيقات نشان داد که منحني تغييرات نسبت انحراف جريان به نسبت انحراف رسوب به آبگير به شكل منحني S
است .عمق جريان در قوس خارجي نيز از عوامل موثر بر جريان ثانويه است ،در اثر افزايش عمق ،ناشي از افزايش دبي
در آبراهه ،قدرت جريان ثانويه افزايش يافته و ميزان رسوب ورودي به آبگير را كاهش ميدهد .در اين مقاله اثر نسبت
انحراف جريان بر نسبت ورود رسوب به ازاي عمق هاي مختلف جريان ،در آبگيري با زاوية انحراف قائمه بررسي و
ج

نتايج مربوطه ارائه شده است.
نمونة آزمايشگاهي ،آبگير جانبي ،نسبت انحراف آب ،نسبت انحراف رسوب .زاويه انحراف  09درجه ،رودخانه
سينوسي

The Effects of Flow Diversion on Sediments Entering
the Intake in 90 Deg. Diversion Angle in Sinus River
M. Abolghasemi
ABSTRACT
The outer part of curve in meandering rivers are suitable places for diversions, as the secondary currents
in this locations cause the transfer of the river-bed sediments towards the convex bank. Flow diverting from
the outer bend causes the formation of a transverse flow component in depth to surface flow, having an
opposite alignment with the secondary current and consequently transferring a part of the sediment load of
the river to intake mouth. Besides diversion of the flow will cause the change of the flowing currents pattern
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in the river bend and decrease the energy of the secondary current in this location, which is important in
sediment transportation. This research carried out on the physical model of Sinuosity River. The results has
showed that along with low ratios of flow diversion to the intake mouth has a little effect on the secondary
current, and also this current causes the repelling of sediments from the outer bend of river. Along with the
increase of the ratio of diverted flow, the energy of secondary currents decrease and the ratio of sediment
diversion increases. In a ratio of flow diversion, the secondary flow energy fully damped. After that, the
sediments entering to the intake mouth has a higher increase compared to the previous situation. The results
of Research have showed that the graph curve comparing the changes of diverted sediments to the intake
structures, with the flow diversion generally follows the pattern similar to the S shape. The flow depth in
the outer part of curve is also the effective parameters on secondary flow. The Increasing of river depth
causes intensity in secondary energy and thus decreasing in sediment entering to the intake. In this paper,
the effects of flow diversion ratio to sediments ratio entering to the intake structure by considering different
flow depths with 90-degree diversion angle was presented.
KEYWORDS
Physical model, lateral intake, flow rate diversion, sediment rate diversion, 90 deg. Diversion angle,
sinuous river
در اثر تداوم جريان ،مقطع عرضي از شکل مستطيلي (افقي) به
مثلثي ( vشكل نامتقارن كه در قوس خارجي با زاوية تند و در
در طراحي آبگيرهاي جانبي سعي ميشود رسوبات ورودي

قوس داخلي با زاوية كامالً ماليم) تبديل ميشود .اين روند تا

به آبگير را كاهش دهند .زيرا رسوب گذاري در سردهانه آبگير

رسيدن به تعادل و تثبيت مقطع عرضي با توجه به دبي و رسوب

باعث بروز مشكالت بهرهبرداري از اين تاسيسات خواهد شد و

ورودي ادامه مييابد .به ميزاني که سرعت جريان عرضي در

ممكن است منجر به قطع جريان در آبگير شود ،از طرفي اليروبي

قوس يا قدرت جريان ثانويه افزايش مييابد ،توان کف کني جريان

و تخليه رسوبات از تاسيسات آبگير و شبکه انتقال ،مشكالت

و دور سازي رسوبات از قوس خارجي بيشتر و عمق چاله (در

اجرائي و هزينههاي باالئي را نيز بدنبال خواهد داشت .بنابراين

ناحيه فرسايشي قوس خارجي) افزايش بيشتري مييابد.

بررسي ميزان اثر عوامل دخيل بر رسوب ورودي به آبگيرها امر

درصورتي که از قوس خارجي ،آبگيري انجام شود ،جرياني از

ضروري بوده كه با شناسايي اين عوامل ،امكان انتخاب

قوس بسمت سردهانة آبگير شکل ميگيرد و در نتيجه باعث

راهکارهاي مناسب براي کاهش ميزان رسوب ورودي به آبگير

كاهش قدرت جريان ثانويه شده و شرايط براي ورود رسوبات

امکان پذير ميشود.

به آبگير را تسهيل مينمايد .عوامل موثر بر نسبت انحراف رسوب

عامل اصلي كاهش ميزان رسوب ورودي به آبگير در قوس،

به آبگير ( ،Grنسبت رسوب انحرافي به آبگير به رسوب تزريقي

جريان ثانويه است که در مقطع عرضي قوس ،شکل ميگيرد و با

در باالدست و يا ورودي آبراهه) را ميتوان به نسبت انحراف

ترکيب با جريان طولي آبراهه ،بصورت جريان مارپيچ در طول

جريان ( ،Qrنسبت دبي آبگير به دبي آبراهه) ،هندسة آبراهه،

قوس توسعه مييابد .جريان ثانويه بر اثر نيروي گريز از مرکز

هندسة آبگير شامل زاويه آبگيري ،ارتفاع آستانه ورودي آبگير،

که به ذرات سيال وارد ميشود به وجود ميآيد .مولفه شعاعي

عمق آب در قوس خارجي ،عدد فرود جريان ورودي به قوس و

نيروي گريز از مركز باعث افزايش تراز سطح آب در قوس

قطر ذرات رسوب وابسته دانست .از اين ميان ،يكي از مهم ترين

خارجي نسبت به قوس داخلي ميشود و گراديان حاصله در

عوامل موثر بر انحراف رسوب به آبگير ،نسبت انحراف جريان

عرض آبراهه ،شرايط اوليه را براي چرخش جريان از سمت

است که از نسبت هاي خاصي به باال ،اثر عمده اي بر الگوي

قوس خارجي به داخلي قوس در عمق فراهم مينمايد .عالوه برآن

چرخشي جريان در قوس ميگذارد و باعث تشديد نسبت رسوب

گراديان سرعت جريان در پالن ،ناشي از مولفه عمودي نيروي

ورودي به آبگير ميشود .محققان زيادي بر روي ساز و كار

گريز از مرکز و نيز گراديان سرعت در عمق جريان ،ناشي از

جريان در قوس و اثر انحراف جريان بر ميزان رسوب ورودي

اصطکاک بستر ،باعث تقويت جريان چرخشي اوليه ميشود .اين

به آبگير تحقيق نموده اند از جملة آنها ميتوان به بولو ()1051

جريان باعث کفکني بستر و انتقال رسوبات كفرو ،از قوس

(به نقل از اس چوکيتسچ  ،)1391،دن سي ( ،)1391سي سن

خارجي به سمت قوس داخلي ميشود .در صورتيکه سطح اوليه

(( )1391به نقل از راودکيوي  ،)1339رزوان (  ،)1393نيري و

رسوبات در بستر (در آزمايشگاه) بصورت افقي ايجاد شده باشد

همكاران ( ،)1339آقاسي اوقلو و يوکسل ( ،)1339دن سي

(( ,)1391به نقل از راودکيوي  ، )1339فارس ( ،)1339وانوني
( ،)1331هاب ماس ( ،)1331بالنک كاكرت ( ،)2002اسچيورلين
( )1399و موسسه تحقيقات آبياري ايالت اوترا پرادش ()UPIRI
(به نقل از رادكيوي )1339اشاره نمود .نتايج تحقيقات برروي
آبگيري در آبراههها ،در مسير مستقيم نشان ميدهد كه منحني
تغييرات نسبت رسوب به نسبت جريان منحرف شده به آبگير
بشكل  Sاست (شكل  .)1نحوه تغييرات نسبت اين دو عامل برروي
آبگير در مسير مستقيم در تحقيقات باركدول ( )1331داراي
حداكثري در نسبت دبي انحرافي حدود  99درصد است .البته
آزمايشهاي اين محقق در شرايط بدون تزريق رسوب انجام
شده است ،بنابراين به مرور با حمل رسوبات بستر و افزايش
عمق ،قدرت حمل جريان كاهش يافته و با افزايش نسبت دبي
انحرافي ،نسبت رسوب ورودي به آبگير بسمت صفر ميل نموده
است .عباسي ( )1992در مسير مستقيم آبراهه و پيرستاني
( )1999و دهقاني ( )1999در آبراهه با خم  190درجه ،نتايج
مشابهي را بدست آورده اند .نتايج تحقيقات ايزدپناه ( )1992و
نظري ( )1911برروي آبراهه با خم  30درجه در اين شكل نيز
ارائه شده است .همان طور که اشاره شد تحقيقات انجام شده در
اين خصوص بيش تر بر روي آبگيري در مسير مستقيم رودخانه
صورت پذيرفته است و بنابراين اثر ميزان آبگيري بر رسوبات
ورودي به آبگير در خمهاي پيچاني رودخانه کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .در اين مقاله در خصوص اثر نسبت انحراف
جريان بر نسبت رسوب ورودي به آبگير با زاويه انحراف 30
درجه به ازاي نسبتهاي مختلف انحراف و عمقهاي مختلف
جريان (ناشي از تغيير دبي آبراهه) در يك شرايط هندسي (نمونة
آزمايشگاهي پيچانرود سينوسي) تحقيقات گستردهاي انجام
شده است.
از ويژگيهاي اين تحقيق ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
تزريق پيوسته رسوب در آزمايش ها ،انتخاب مقياسي بزرگ
براي نمونة آزمايشگاهي و درنتيجه مواجه شدن با احجام باالي
رسوب تزريقي ،نحوه و مکان تزريق ،روش تعيين نسبت رسوب
منحرف شده به آبگير ،ابداع روش رهگيري الگوي جريان با
نوارهاي رنگي و غيره.

شکل پيچان رود (كامل) سينوسي را با الگو گرفتن از
رودخانههاي پايدار و استفاده از روابط رودخانههاي رژيمي در
دشت ،با هندسهاي منظم مطابق شكل ( ،)2انتخاب شد .اين طرح
در فضايي به ابعاد  89×09متر ،در سالن رودخانة موسسه
تحقيقات آب اجراء شد .جريان از ناحيه باالدست در محل  Aوارد
نمونة آزمايشگاهي مي شود ،در محل  Bجريان ورودي توسط
سرريز لبه تيز به عرض  5متر اندازه گيري ميشود .مقطع
ذوزنقهاي آبراهه از  Cشروع ميشود .شروع قوس اول  Dو
انتهاي اين قوس و شروع بازة مستقيم  ،Fشروع قوس دوم  Gو
انتهاي آن  Iاست .قوس سوم از  Jشروع و تا  Lادامه مييابد.
جريان عبوري از نمونة آزمايشگاهي در انتها به مخزن زيرزميني
سالن آزمايشگاه تخليه و توسط ايستگاه پمپاژ ،آب دوباره به
نمونة آزمايشگاهي برگردانده ميشود ولي رسوبات آن در
حوضچهاي در حد فاصل نقاط  Mالي  Nدر انتهاي آبراهه و
بين  Oتا  Fدر ناحيه خروجي آبگير ،تلهاندازي و بازيافت ميشود.
محل بهينه استقرار سردهانه آبگير در سه چهارم زاويه مرکزي
قوس توسط رازوان ( )1030توصيه شده است ،زاويه مرکزي
قوس 00/2 ،درجه و براساس اين توصيه ،زاويه استقرار آبگير
 21درجه بدست ميآيد .گفتني است محل بهينه براي جانمايي
سردهانه آبگير در مکاني است که جريان حلزوني به بلوغ کامل
رسيده باشد ،در اين مکان بيشترين پتانسيل دورسازي رسوبات
از قوس خارجي وجود دارد و در نتيجه رسوب کمتري وارد
آبگير ميشود .براساس آزمايش هاي گسترده اي که در شرايط
بدون آبگيري در آبراهه صورت گرفته موقعيتهاي چاله ها
(عميق ترين نقطه در قوس خارجي) در دبي هاي مختلف بدست
آمد ،بنابراين براساس اطالعات حاصله ،مکان استقرار سردهانه
آبگير مدل آزمايشگاهي در زاويه مرکزي  20درجه انتخاب شد.
عرض و ارتفاع آبگير بترتيب  09و  19سانتيمتر و عرض و عمق
کانال ذوزنقهاي (بستر صلب)  509و  29سانتي متر (بدون رسوب
در كف) است .زوايه انحراف آبگير در اين تحقيق  09درجه
انتخاب شده است .مشخصات هندسي قوس و آبگير از عوامل
اصلي اثر گذار بر اين پديده است كه در اين تحقيق هندسة آبراهه
و آبگير ثابت است ،بنابراين ادامة تحقيقات مي تواند بر اثر
تغييرات در شكل آبراهه ،زاوية آبگيري و غيره متمركز شود.

Bulle,1926,Straight Channel
Cecen,1967,Straight Channel
Barkdoll,1997,Straight Channel
Izadpanah,1382,Curve90
Nazari,1377,Curve90, Var. Diversion angle
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آزمايشها به چندين روز متوالي– افزون بر  9روز -افزايش مي
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ذره  12درصد ريزتر و  لزجت سينماتيكي سيال ميباشد.

با توجه به اينكه ذرات رسوب در طول نمونة آزمايشگاهي و
در محدودة دبيهاي آزمايشي ،بايد بصورت باربستري حركت
نمايند ،الزم است آزمايش هايي براي تعيين محدودهاي از قطر
مصالح كه در طيف گستردة دبي انتخابي  159تا  539ليتر در
ثانيه همواره اين شرايط را حفظ مي نمايند ،انجام شود .اين
ج

يافت ،بنابراين ،دبي حداقل  120ليتر در ثانيه انتخاب شد .مدت
زمان انجام آزمايش براي شكلگيري بستر بستگي به ميزان دبي
و قدرت جريان حلزوني دارد ،در مقادير باالتر دبي ،قدرت حمل
رسوب در طول بازه افزايش يافته و بستر سريعتر شكل مورد
نظر خود را يابد ،بنابراين مدت زمان آزمايش از  3تا  85ساعت
وابسته به دبي ،متغير بود .هم زمان با عبور جريان ،تزريق
رسوب بصورت پيوسته انجام مي شد .ميزان تزريق رسوب
براساس منحني انتخابي دبي جريان – دبي رسوب با معيار فراهم
شدن وزن كافي و قابل توزين براي رسوبات انحرافي طي
آزمايش هاي اوليه تعيين شد .بعد از رسيدن نسبي تعادل در
آبراهه ،اندازهگيري کمي عوامل جريان و برداشت کيفي الگوي
جريان انجام شد .عوامل کمي جريان شامل; برداشت عمق آب که
در مقاطع مختلف به خصوص مقطع كنترل در قوس مياني
(باالدست قوس دوم) و پاييندست اين قوس (انتهاي بازه
مستقيم) و نيز اندازه گيري شيب سطح آب در مقاطع کنترل با

آزمايشها در مصالحي با دانهبندي يكنواخت انجام شد .مصالحي

دوره تناوب يک ساعت صورت ميپذيرفت ،روز بعد از آزمايش

(  ) gكمتر از ( 1/8شفاعي بجستان )1823 ،باشد.

كه بستر به طور کامل زهكشي شده بود برداشت كمي تغييرات

را با دانهبندي يكنواخت گويند كه انحراف معيار ذرات مصالح آن
()3
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مصالح مورد نياز براي تامين بار بستر در حداقل يك دوره
كامل آزمايش ها به روش الك نمودن ،تهيه شد .مصالح منتخب،
g 

در طبقهبندي شن ريز قرار ميگيرد (جدول .)1
جدول ( :)1مشخصات مصالح بار بستر(ميليمتر)
و عامل هاي هندسي
ج

بستر ،موقعيت چاله و نيز جمع آوري و توزين ميزان رسوبات
تلهاندازي شده در حوضچه بعد از آبگير براي تعيين وزن و
محاسبه نسبت رسوب ورودي به آبگير صورت ميپذيرفت.
اندازهگيري عوامل كيفي در حين آزمايش بعد از حصول تعادل،
شامل; برداشت الگوي جريان به روشهاي رديابي رنگي با
تزريق مواد رنگي و ره گيري با کاربرد نوارهاي رنگي و نيز
اندازهگيري سرعت جريان در سطح و عمق صورت ميپذيرفت.
اينگونه آزمايشها به ازاي نسبتهاي مختلف انحراف جريان
به آبگير تکرار شد .گفتني است که معيار تعادل نسبي ،تثبيت شيب
سطحآب و عدم تغيير نسبي مكان چاله (عميقترين نقطه در قوس
خارجي) در آزمايش هاي روزهاي متوالي است .محدودة عدد
فرود حاصله در مقطع كنترل ورودي به قوس مركزي (دوم) در

با تخليه رسوبات در بستر و صاف نمودن آن در ضخامت
حدود  52سانتيمتر ،دبي موردنظر ،از باالدست رها شده است.
آزمايش ها در مراحل مختلف در محدوده دبي از  120ليتر در
ثانيه تا دبي مقطع پر در نمونة آزمايشگاهي به مقدار  290ليتر
در ثانيه در  9دبي مختلف انجام شد .در دبيهاي كمتر از 159
ليتر در ثانيه در اثر كاهش قدرت حمل جريان ،رسوبات منتقله به
آبگير ناچيز شده ،بنابراين براي جمعآوري رسوبات كافي و قابل
توزين كه بتواند خطاي توزين با باسكول را پوشش دهد ،زمان

دبيهاي آزمايشي از  9/81تا  9/20بدست آمده است .عدد
رينولدز ذره در اين مقطع (رابطه  ،)1حداقل مقدار 100حاصل
شده است.
مهم ترين تجهيزات مورد استفاده در اندازهگيريهاي کمي
شامل :بستر نگار ،اندازه گير نقطه اي سطح آب ،سرعت سنج
 ،ADVباسکول است و تجهيزات اندازهگير کيفي جريان شامل:
نوارهاي رنگي ،مواد رنگي ،دوربين عکسبرداري و فيلمبرداري
و غيره بوده است.

آبگير را پيدا نموده است .پخشيدگي رنگ در شكل ) -8ب( ،نشان
به ازاي دبيهاي  290 ،190 ،120و( 290دبي مقطع پر آبراهه)

دهنده الگوي جريان در ورودي لبة باالدست سردهانة آبگير و

ليتر در ثانيه ،اثر انحراف جريان به ازاي درصدهاي مختلف از

نيز پاييندست آبراهه است ،بخشي از رنگ بداخل آبگير و بخش

 10درصد تا بازشدگي كامل دريچة آبگير (شرايط بدون اعمال

ديگر در اثر جريان ثانويه از سردهانه دور شده است .شكل )-8

كنترل بر خروجي جريان از آبگير) ميزان رسوب ورودي به

ج( ،توسعه جريان ثانويه برروي نوك زبانة ماسهاي را نشان

آبگير بدست آمده است .علت انتخاب حداقل نسبت انحراف جريان

ميدهد از اين مكان به پاييندست ،جريان ثانويه رسوبات را از

به ميزان  10درصد ،ورود بسيار ناچيز نسبت رسوب (9/1

سردهانه بسمت آبراهه دور مينمايد .شكل ) -8د( ،توسعه

درصد) در اين حالت بوده است که با استخراج منحني برازش بر

جريان ثانويه در لبة پاييندست آبگير را نشان ميدهد ،همانطور

نتايج ميتوان براي درصدهاي كمتر از آن ،ميزان رسوب ورودي

كه مشخص است جريان عمقي بسمت آبراهه توسعه يافته است،

را تخمين زد .الگوي عمومي جريان ورودي به آبگير در سردهانه

اثر جريان برگشتي بسمت آبراهه باعث فرسايش و ايجاد حفرهاي

شامل دو ناحيه ميشود ،ناحية اول شامل جريان چرخشي قوي

در دوسوم عرض سردهانه شده است.

است كه بصورت مخروطي در داخل آبگير از پشت لبه باالدست

با افزايش درصد انحراف جريان به ميزان  52و  91درصد،

سردهانه شروع و به داخل آبگير توسعه مي يابد .ناحيه دوم

نسبت رسوب ورودي بترتيب به مقدار 2/5و 11/0درصد افزايش

شامل جريان طولي است كه از جلوي لبة پاييندست سردهانه

يافت ،مقايسه نتايج اين دو انحراف جريان نشان ميدهد که به

آبگير از سطح جريان در نسبتهاي كم انحراف ،به عمق در نسبت

ازاي  10درصد افزايش در نسبت انحراف جريان ،نسبت رسوب

هاي انحراف زياد بسمت كانال آبگير توسعه مييابد ،رسوبات

ورودي به آبگير سه برابر افزايش يافته است .البته در اين حالت

ورودي به سردهانه در اثر اين دو جريان وارد آبگير ميشوند.

جريان ثانويه هنوز در وجه پاييني زبانة ماسهاي وجود دارد و

جريان چرخشي لبة باالدست آبگير ،رسوبات را از كنار لبة

بسمت آبراهه متمايل است (فلش آبي رنگ ،شكل  .)0افزايش

باالدست سردهانه در عمق بداخل آبگير منتقل نمايد و جريان

انحراف جريان باعث كشيدگي زبانه رسوب بداخل آبگير و نيز

دوم ،رسوبات را متاثر از دو جريان انحرافي و جريان ثانويه كه

افزايش عرض محدودة ورود رسوب در وجه باالدست زبانة

جهتي معكوس با يكديگر دارند وارد آبگير نمايد .هرچه درصد

رسوب شده است(فلش قرمز ،شكل .)0

انحراف جريان بيشتر باشد مولفه طولي سرعت بسمت آبگير

در شرايط بازشدگي كامل دريچة آبگير ،جريان ورودي كه

افزايش يافته و نيز مشاركت جريان ورودي به آبگير در عمق

پيش تر فقط در بخشي از عرض سردهانه وارد آبگير ميشد

توسعه بيشتري مييابد و قدرت جريان ثانويه در اطراف

توسعه بيش تري بسمت پاييندست آبراهه پيدا نموده و وجه

سردهانه استهالك بيشتري مييابد ،بنابراين حجم رسوبات بيش

پاييندست زبانة رسوب به لبة پائين دست سردهانة آبگير

تري را از اين ناحيه وارد آبگير مي نمايد .در اين حالت ابعاد زبانة

نزديك شده است (شكل  .)2در اين حالت طول زبانه رسوب نيز

رسوب ورودي (بصورت مثلثي شکل) به داخل سردهانه آبگير

رشد بيشتري بداخل آبگير داشته است ،بنابراين عالوه بر ورود

رشد نموده و بداخل آبگير و بسمت وجه پاييندست سردهانة

رسوب به آبگير از وجه باالدست سردهانه ناشي از جريان

آبگير نيز پيشروي مينمايد .نتايج نشان ميدهند كه در

چرخشي ،از وجه پاييندست تحت تاثير جريان طولي ،رسوب

درصدهاي كم انحراف ،جريان ثانويه در قوس خارجي و حتي

وارد آبگير شده است .در اين حالت ،جريان ثانويه با قدرت كمتر

در عرض سردهانة آبگير در عمق ،باعث دورسازي رسوبات از

از قبل ،به محلي پائينتر از سردهانه منتقل ميشود ،بنابراين تاثير

آبگير شده و توسعة طولي و عرضي زبانة ماسهاي بداخل

آن در سردهانه مستهلک شده و جرياني پيش تر يك سويه بسمت

سردهانه را كاهش ميدهد .به ازاي  10درصد انحراف ،جريان

آبگير شكل گرفته است .شكل ( )8معرف الگوي جريان در

ورودي به آبگير نمي تواند پيش آمدگي ماسهاي را بداخل

محدودة سردهانه در دبي  290ليتر درثانيه با ميزان  %99انحراف

سردهانه توسعه دهد (شكل  -8الف) و تا كمتر از يك سوم عرض

(بازشدگي كامل دريچة پاياب آبگير كه معادل با ظرفيت كامل

سردهانة آبگير (در ناحية باالدست) ،سطح رسوب افزايش يافته

آبگذري كانال و سردهانة آبگير است) است .نسبت رسوب

و شرايط ورود رسوب به آبگير را در اين قسمت فراهم نمايد .با

ورودي به آبگير  91/1درصد است كه نسبت افزايشي آن نسبت

توجه به وجود جريان حلزوني قوي در قوس ،از اين قسمت مقدار

به انحراف جريان به ميزان  91درصد به بيش از دو برابر رسيده

جزئي از رسوب از پشت لبة باالدست سردهانه اجازه ورود به

است.

شکل ( : )9الگوي جريان و رسوب در سردهانة آبگير به ازاي دبي  290ليتر درثانيه و انحراف  10درصد جريان

شكل ( :)9الگوي جريان و رسوب در سردهانة آبگير به ازاي انحراف  91درصدي جريان

شكل ( :)1الگوي جريان ،رسوب در سردهانة آبگير به ازاي انحراف  99درصد جريان (بازشدگي كاملدريچة آبگير-ظرفيت کامل آبگير)

نسبت ورود رسوبات به آبگير مي گذارد کمتر شده است .نقطه
عطف منحني (نسبت  82درصد انحراف جريان) معرف شرايطي
به ازاي دبي  539ليتر در ثانيه منحني تغييرات نسبت انحراف

است که جريان ثانويه در جلوي سردهانه به طور کامل مستهلک

جريان ( )Qrبه نسبت رسوب منحرف شده به آبگير ( )Grدر

شده است .بررسي الگوي جريان در نمونة آزمايشگاهي نشان

شکل  1رسم شده است .همانطور که ديده ميشود در نسبتهاي

داد که جريان ثانويه ضعيفي در پايين دست سردهانه در اين

کم انحراف جريان ،نسبت رسوب ورودي به آبگير ناچيز است.

حالت شکل گرفته است .جريان در آبراهه بعد از نسبت انحراف

در اين شرايط دبي منحرف شده به آبگير اثر کمي بر جريان

 82درصد با انحناء وارد سردهانه مي شود و شرايطي مانند

ثانويه در قوس گذاشته و پيش تر رسوبات از سردهانه بسمت

جريان در قوس خارجي را بوجود ميآورده است ،بنابراين

قوس داخلي رانده ميشود .در حدفاصل صفر تا  12/8درصد

پتانسيل حمل رسوبش بيشتر شده است (جريان حلزوني كه در

انحراف جريان ،بيشترين نسبت رسوب منحرف شده 9/2درصد

ورود به آبگير بوجود مي آيد ،قدرت كفكني و حمل رسوب

است .در اينحالت نسبت انحراف رسوب به جريان  9/902است

بيشتري دارد) و به همين علت است که شدت ورود رسوبات بعد

و شيب تغييرات  9/90است .با افزايش نسبت انحراف جريان تا

از نقطه عطف بيشتر از درصدهاي باالتر جريان انحرافي است.

 52درصد بيشينه نسبت رسوب به  2/5درصد افزايش مييابد،

در نسبتهاي باالتر از  03درصد الگوي جريان شباهت بيشتري

در اين حالت نسبت انحراف رسوب به جريان حدود  9/10است

به جريان در مسير مستقيم دارد و نسبت ورود رسوبات رابطهاي

که نسبت به حالت قبل  8/0برابر ميزان ورود رسوبات به آبگير

نسبتاً خطي با نسبت انحراف جريان دارد.

افزايش يافته است و نشاندهنده کاهش تدريجي اثر جريان ثانويه

درصورتيكه نتايج مربوط به تمام دبيها ( 589 ،139 ،159و

و ورود رسوبات بيشتر به سردهانه شده است ،در اين حالت

 539ليتر درثانيه) را يک شکل رسم نماييم منحني برازش بر كل

شيب تغييرات  9/0است .با افزايش نسبت دبي انحرافي تا 82

نتايج به شكل ( Sشكل شماره  )3بدست ميآيد .نقطه انتهايي

درصد نسبت انحراف رسوب به  12/0درصد افزايش مييابد .در

منحني معرف اين است كه با انحراف كل جريان به آبگير ،كل

اين حالت نسبت انحراف رسوب به جريان  00درصد ميشود و

رسوبات وارد آبگير ميشود و نقطه ابتدايي بدين معناست كه در

شيب تغييرات به  9/02افزايش يافته است .با افزايش نسبت

شرايط نبود انحراف جريان ،رسوبي وارد آبگير نخواهد شد.

انحراف جريان تا  00درصد (بازشدگي کامل دريچه آبگير يا

نتايج نشان ميدهند که در نسبتهاي كم انحراف جريان تا حدود

آبگيري با ظرفيت کامل) ،نسبت انحراف رسوب به  81درصد

 19درصد ،انتقال جريان به آبگير اثر زيادي بر جريان ثانويه در

افزايش مييابد ،در اينحالت نسبت انحراف رسوب به جريان به

قوس نگذاشته و اين جريان باعث دورسازي رسوبات از قوس

مقدار  9/35افزايش يافته است و شيب تغييرات  1/12شده است.

خارجي و از داخل سردهانه آبگير بسمت آبراهه شده است .با

درصورتيکه ظرفيت آبگذري آبگير اجازه انحراف بيشتر جريان

افزايش نسبت انحراف جريان ،قدرت جريان ثانويه کاهش يافته

را ميداد روند افزايش رشد نسبت رسوب ورودي تا رسيدن به

و نسبت رسوب ورودي به آبگير افزايش بيشتري نسبت به قبل

نقطه عطف منحني با شتاب بيش تري ادامه مييافت.

بصورت غير خطي مييابد تا اينکه در نسبت انحراف جريان به

به ازاي دبي  159ليتر در ثانيه (حداقل دبي انتخابي) منحني

ميزان  00درصد ،جريان ثانويه درجلوي سردهانه کامالً مستهلک

تغييرات نسبت انحراف جريان به نسبت رسوب منحرف شده به

شده است (نقطه عطف منحني) .از اين نقطه به بعد شيب منحني

آبگير در شکل ( )2ترسيم شده است .همانطور که ديده ميشود

معکوس شده و نسبت رسوب منحرف شده آهنگ رشد بيشتري

در نسبتهاي کم انحراف جريان ،نسبت رسوب ورودي به آبگير

نسبت به نسبت انحراف جريان پيدا مينمايد .از نطقه عطف تا

ناچيز است .از نسبت  %19انحراف جريان به باال روند افزايشي

نسبت انحراف جريان در حدود  23درصد ،آهنگ ورود رسوبات

در نسبت رسوبات منحرف شده به آبگير شروع مي شود .اين

از درصدهاي باالترش بيشتر است ،علت آن شکلگيري جرياني

افزايش شيب تا نقطه عطف ادامه مييابد .از نقطه عطف به بعد

انحناءدار بسمت آبگير مانند جريان در قوس است که پتانسيل

روند معکوس مي شود .بنابراين با افزايش در نسبت انحراف

حمل رسوبات در آن از مسير مستقيم بيشتر است .از نسبت

جريان ،نسبت رسوب ورودي به آبگير افزايش بيش تري يافته

انحراف حدود  29درصد به باال ،جرياني مشابه مسير مستقيم

است .با افزايش نسبت انحراف جريان از حدود  03درصد ،شيب

بسمت آبگير شکل گرفته است که رابطهاي نسبتاً خطي بين جريان

منحني تغييرات کاهش يافته و با افزايش دبي ميزان اثر که بر

و انتقال رسوب وجود دارد .بين اين دو درصد انحراف جريان و

رسوب حالت گذار شکل گرفته است.
مقايسه منحنيهاي حاصله به ازاي دبيهاي مختلف نشان مي
دهد .ميزان رسوب ورودي به آبگير با افزايش عمق جريان (دبي)

سرعت در عمق عامل اين تغيير است ،بنابراين با افزايش مقدار
اين عامل ،منحني تغييرات بسمت محور طولها (نسبت انحراف
جريان) چرخش نموده است.

در قوس خارجي بشدت كاهش يافته است ،افزايش گراديان

شکل ( :)9نسبت انحراف جريان به نسبت رسوب ورودي به آبگير در دبي  290ليتر در ثانيه

شكل ( :)1نسبت انحراف جريان به نسبت رسوب ورودي به آبگير در دبي  120ليتر در ثانيه
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شكل ( :)9نسبت انحراف جريان به نسبت رسوب ورودي به آبگير در زواية آبگيري 30درجه

با توجه به منحني هاي بهدست آمده ،مشخص شد كه شكل

ازاي دبيهاي مختلف و آبگير با زاوية انحراف  30درجه در

عمومي رابطة رياضي نسبت رسوب به نسبت جريان به فرم S

هندسه خاص مورد بررسي قرار گرفته و اين نتايج حاصل شده

است ،با توجه به اينكه در ابتدا و انتهاي اين منحني ،جهت انحنا

است.

عوض ميشود ،اين نوع منحني نميتواند بر نتايج درصدهاي كم

 -با افزايش درصد انحراف جريان ،اندازه مولفه طولي

و زياد انحراف جريان برازش خوبي داشته باشد .براي اصالح

سرعت بسمت آبگير افزايش يافته و نيز مشاركت جريان ورودي

از معادلة درجه  9بصورت تلفيقي با معادلة  Sبه روش سعي و

به آبگير در عمق توسعه بيشتري مييابد بنابراين قدرت جريان

خطا ،بهترين شكل برازشي بر نتايج بدست آمده است.

ثانويه در اطراف سردهانه استهالك بيشتري نموده و حجم

درصورتيكه بخواهيم رابطهاي را تا نقطة عطف منحني S

رسوبات بيشتري را از اين ناحيه وارد آبگير نمايد.

استخراج نمائيم معادله درجه  9ميتواند نتايج بهتري را در اين

 -در درصدهاي کم انحراف جريان (تا حدود ،)%19جريان

محدوده ارائه نمايد .رابطة  0معادلة رياضي انحراف رسوب براي

ورودي به آبگير نمي تواند پيش آمدگي ماسهاي را بداخل

زاوية آبگيري  30درجه با ضريب همبستگي ( )R2=9/00براي

سردهانه توسعه دهد و تا كمتر از يكسوم عرض سردهانة

رنج کامل انحراف جريان در تمام دبيها براي هندسة و ابعاد

آبگير ،سطح رسوب ترفيع يافته است ،با افزايش درصد انحراف

خاص آبراهه و آبگير و رسوب انتخابي ،حاصل شده است.

جريان به ميزان  52و  91درصد ،نسبت رسوب ورودي بترتيب

براي برازش بر اطالعات از نرمافزار  SPSSاستفاده شده
است.
()0

به مقدار 2/5و 11/0درصد افزايش يافت .گفتني است که در
انحراف جريان کمتر از  %19ميزان ورود رسوبات به آبگير

3

 0.773  Qr

)r

 Exp(1.47397  0.9090 / Q

Gr

 Grو  :Qrنسبت انحراف رسوب و جريان به آبگير.

بسيار ناچيز است ،بنابراين تخمين ميزان رسوب ورودي به
آبگير در درصدهاي پايين تر انحراف جريان از اين مقدار ،به
روش برازش منحني بر اطالعات حاصل ميشود.
 -منحني نسبت انحراف جريان به نسبت رسوب ورودي به

در اين تحقيق اثر انحراف جريان به آبگير در مقدار رسوب

آبگير به ازاي تمامي دبيها به شكل  Sاست .در اين منحني يك

ورودي به آبگير در يک نمونة آزمايشگاهي آبراهه سينوسي ،به

نقطه تغيير انحنا (نقطه عطف) وجود دارد .در نسبتهاي انحراف

کمتر جريان قبل از اين نقطه ،اثر انحراف بخشي از جريان باعث
استهالك کامل جريان ثانويه در قوس نشده و همچنان اين
جريان ،باعث دورسازي رسوبات از قوس خارجي بوده و ورود

رسوب ورودي به آبگير را به صورت قابل مالحظه اي كاهش
ميدهد.

رسوب به سردهانه را كاهش ميدهد ،تا اين نقطه ،با افزايش

 -با توجه به نتايج اين تحقيق ،رابطه رياضي نسبت رسوب

درصد انحراف جريان ،ميزان رشد نسبت انحراف رسوب كمتر

به نسبت جريان در آبگير با زاويه انحراف  09درجه در اين

از نسبت انحراف جريان است .همانطور كه بيان شد عوامل

هندسه و قطر ذرات رسوب بصورت معادلة درجه ( 9در ابتدا و

اثرگذار بر اين پديده عبارتند از جريان ثانويه و نسبت انحراف،

انتها) با تلفيق با معادلة  Sبصورت رابطه شماره  0حاصل شده

اثر اين دو عامل متضاد باعث اين شكل از تغييرات شده است .در

است.

باالي نقطة عطف ،بدليل انحراف زياد جريان به آبگير ،الگوي

 -نتايج تحقيقات ديگران نشان ميدهد عواملي نظير مكان

جريان در خم اثر بيش تري از شرايط آبگيري پيدا مينمايد و

آبگيري ،زاوية آبگير ،ارتفاع آستانة ورودي به آبگير كه معرف

جريان عرضي شديدتري بسمت قوس خارجي ،در جهت مخالف

هندسة آبگير است ،نسبت انحراف جريان به آبگير ،عمق جريان

جريان ثانويه شكل گرفته است و اثر جريان ثانويه در اطراف

در قوس و قطر ذرات بستر كه معرف شرايط هيدروليكي جريان

سردهانه به طور کامل مستهلک شده و به انتهاي سردهانه و يا

و رسوب است و شعاع انحناء ،عرض آبراهه و بطوركلي هندسة

پاييندست آن منتقل شده است بنابراين در سردهانه جرياني

آبراهه از عوامل مؤثري هستند كه بر ميزان انحراف رسوب به

تقريباَ يكسويه بسمت آبگير بوجود آمده است.

آبگير اثر ميگذارند.

 -افزايش عمق آب ناشي از افزايش دبي جريان در آبراهه

در اين تحقيق برروي مهمترين عوامل ،نسبت انحراف جريان

باعث کاهش اثر اصطکاک کف بر جريان سطحي و در نتيجه

و تغيير دبي آبراهه در شرايط ثابت هندسي براي آبراهه ،آبگير

افزايش گراديان سرعت در قوس ميشود ،افزايش گراديان

و رسوب تمركز و نتايج مربوطه ارائه شده است.
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