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 خالصه
ز سیستم اخیر ا. در کفهای مشبک ایده جایگزینی یک محیط متخلخل با این میله ها را مطرح کردکفی های آبگیر  احداث میلهمشکالت ناشی از 

گرفتگی به  لحاظ کاهش انتقال رسوب به کانال انحراف بسیار موثر عمل کرده و عالوه بر گذردهی مناسب در بلند مدت، محیط نیز از لحاظ رسوب
اب دانه دهد با انتخ نشان میآزمایشگاهی نتایج . حالت تعادلی و خودپاالیی رسیده و لذا جهت نگهداری از سیستم نیازی به نیروی انسانی نخواهد بود

  .گرفتگی سیستم را نیز کنترل کرد توان انتقال و رسوب  بر اساس نوع رسوبات عالوه بر گذردهی قابل قبول از سیستم می آبگیربندی و شیب مناسب
 

 آبگیری از کف، محیط متخلخل، گرفتگی، انتقال رسوب :کلمات کلیدی
 
 

   مقدمه  .1
 

تـوان بـه    ها مـی  از جمله این روش . های خاص خود را دارند      گیرد که هر یک ویژگیها و محدودیت       های متعددی صورت می     آبگیری از رودخانه به روش    
شـوند، غالبـا در    ها نصب مـی  این نوع آبگیرهای مجهز به آشغالگیر که در بستر رودخانه. های مشبک اشاره کرد سیستم آبگیری از کف با استفاده از کف       

دار   آنها شیب تند، بستر نامنظم، رسوبات انتقالی زیاد و سیالبهای ناگهانی مانع از استفاده از سـدهای دریچـه                  های نسبتا کوچک کوهستانی که در         رودخانه
در برخـی حـاالت کـه ارتفـاع آب          . ]2[رونـد     کفهای مشبک، در ساخت جریان شکنهای کوچک نیز بکار می         . ]1[گیرند    شود مورد استفاده قرار می      می

ها برای دستیابی بـه    تمامی این سازه. توان از کف مشبک  به عنوان مستهلک کننده انرژی استفاده کرد         افزایش یافته، می  پایین دست در کانالهای منشوری      
ایست که بتواند در شرایط حدی نیز که کل بار بستر در طی  طراحی آبگیرهای بستر رودخانه به گونه. اند حداکثر آب ممکن در حداقل طول طراحی شده

  .]3[های طولی استفاده می شود کند آبگیری کنند و لذا برای کاهش پدیده گرفتگی غالبا از میله ف مشبک عبور میسیالب از روی ک
احداث این میله ها در کف رودخانه مشکالتی به همراه دارد که از جمله مهمترین آنها آسیب دیدگی، زنگ زدگی و در نهایت از کارافتادگی 

به منظور فائق آمدن بر این مشکالت، ایده جایگزینی یـک محـیط متخلخـل               . نگهداری سیستم و تخلیه رسوبات است     آنها و همچنین مشکالت مربوط به       
تواند با محدودیتهایی همراه باشد اما هزینه کم طراحی و کارایی این سیستم در بلند مدت؛ تحقیق  هرچند این محیط نیز می  . شد  تراوا با این سیستم  مطرح       

توان متصور شد، مشکالت مربوط به رسـوبگیری و عـدم گـذردهی و در            از جمله محدودیتهایی که برای این سیستم می       . کند  وری می در این زمینه را ضر    
لذا باید با انتخاب مناسبترین دانه بندی و اعمال اقدامات الزم جهت بهینه سازی این طرح، مشکالت مربوط               . نتیجه آبگیری مناسب از این نوع آبگیر است       

توان با گذردهی جریان از بستر رودخانه به سمت آبهای زیرزمینی و گرفتگی و  آبگیری از چنین محیط متخلخلی را می. گیری را به حداقل رساندبه رسوب
  .آبگذری فیلترها مقایسه کرد
 اساسا به تنش k دهد کاهش هدایت هیدرولیکی  در خصوص الیگذاری در بستر رودخانه و محیطهای متخلخل نشان می]4[مطالعات شالشلی 

 بستگی دارد d10/dm و توزیع دانه بندی بستر رودخانه i، گرادیان هیدرولیکی مابین رودخانه و آب زیرزمینی C، غلظت بار معلق Θبرشی بی بعد جریان 
  .  اندازه میانه ذرات تشکیل دهنده بستر استdmکه در آن 

در مورد قابلیت . دهد های مختلف در انتقال و نگهداری ذرات را نشان می  شده، تاثیر شکل دانه ارائه]5[مدل طراحی فیلترها که توسط بارتون و بوشبرگر 
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گرفتگی سطحی، مساحت مقطع . تواند در فضای فیلتر قرار گیرد تر باشد، بازه گسترده تری از ذرات می بندی ذرات تیزگوشه گرفتگی فیلترها هرچه دانه
دهد که به سیال  دهد در حالیکه گرفتگی عمقی در صفحات افقی مختلفی رخ می متخلخل را کاهش میعرضی موجود در یک صفحه واحد از محیط 

. شود این وضعیت باعث کاهش افت انرژی در گرفتگی هر ذره می. دهد در جهت منافذ مجاور که دچار گرفتگی نشده اند منحرف شوند اجازه می
  . ]6[گیرد  ی را با افت انرژی کمتر میفیلتری که گرفتگی عمقی را افزایش دهد، ذرات بیشتر

برای یک بستر مشخص، متغیرهای فیزیکی همچون شرایط جریان، بار معلق، توزیع دانه بندی و شکل ذرات معلق، گرادیان هیدرولیکی 
تواند  وسط ذرات خارجی میگرفتگی بسترهای نفوذپذیر ت. ]8[ و ]7[ای بر فرآیند گرفتگی بگذارند  تواند تاثیر عمده جریان نشتی و جهت آن می

بستر . ]10[و  ]9[ظرفیت زهکشی و ذخیره آنها را شدیدا کاهش داده و نفوذ رواناب سطحی به داخل بستر یا الیه نفوذپذیر را با مشکل مواجه کند 
ینی از بستر رودخانه، ظرفیت رودخانه در نتیجه ترسیب و انباشتگی رسوبات ریزدانه دچارگرفتگی شده و ترکیبات آب زیرزمینی، تغذیه آب زیرزم

ترسیب مواد معلق باعث کاهش هدایت هیدرولیکی و شسته شدن بستر باعث . دهد سیستم چاه و کیفیت آب زیرزمینی منطقه را تحت تاثیر قرار می
  .]11[شود  افزایش هدایت هیدرولیکی کف رودخانه می

این سه فاکتور . ]13[ و ]12[،]6[ شود سط سه فاکتور اصلی کنترل میگذاری در محیط متخلخل تو دهد که فرآیند الی مطالعات نشان می
  .عبارتند از اندازۀ ذرات رسوب و شن، غلظت رسوبات و سرعت جریان نشت

 به RSتواند توسط یک پارامتر ساده به نام نسبت اندازۀ ذرات   نسبت اندازۀ مصالح محیط متخلخل به اندازه ذرات رسوبی بستر رودخانه می
  :]15[ و ]14[زیر تعریف شود  صورت
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همچنین مطالعات . بندی محیط متخلخل و رسوبات از آن ریزترند  دانه٪85 و 15 به ترتیب قطر الکی است که sed(d85) و Gr(D15)که در آن 
 بزرگتر از RSهنگامی که  ]6[ گزارش ساکسیوادیول و اینشتین طبق. ، فاکتور حاکم بر توزیع ته نشینی رسوبات استRSنشان داد که  ]16[وو و هوانگ 

  . شود حجم منافذ کل با رسوبات ته نشین شده اشغال می% 1 باشد،کمتر از 15
 نفوذپذیری قائم k0 کارمن و بر اساس - برای پیش بینی کاهش نفوذپذیری بستر نفوذپذیر با استفاده از معادله کوزنی]17[تان و همکاران 

 و ضریب یکنواختی RS که تابعی از نسبت اندازه α تخلخل، مقدار ماده مسدود کننده و ضریب تجربی آزمایشگاهی n، (m/s)ستر نفوذپذیر اولیه ب
  : تجربی زیر را ارائه دادند- است، فرمول تئوری Cuآنها 
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)شین شده    ته نشینی ویژه و یا نسبت حجم رسوب ته ن          σدر معادله فوق     )C∀     به حجم کل محیط تخلخل ( )T∀     بوده و به شکل زیر تعریف 

  :شود می
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 ، ذرات معلق رسوب با قطری برابر یا بزرگتر از نصف میانگین قطر منافذ خاک ته نشین خواهند]6[طبق گزارش ساکسیوادیول و اینشتین 
شد و با گذر زمان حجم خاک را کامال مسدود خواهند کرد و ذرات معلق رسوب با قطری کمتر از نصف میانگین قطر منافذ خاک در منافذ ایستا 

  .چسبند سقوط خواهند کرد و یا با فشارجریان شسته یا پرتاب شده و در نتیجه نیروی چسبندگی درون ذره ای به دیگر ذرات می
دهد که سرعت جریان  در خصوص بازده نیروی نشت در تله اندازی رسوبات در سد پاره سنگی نشان می ]18[ان مطالعات آد و همکار

نشتی در داخل سد پاره سنگی تابعی است از نفوذپذیری محیط پاره سنگی و هد هیدرولیکی متغیری که در نتیجه اختالف تراز آب در طول سد ایجاد 
 در شن با تله اندازی رسوبات در محیط سنگریزه ای متفاوت بوده به نحویکه در محیط شنی رسوبات معلق با فرآیند تله اندازی رسوبات. شود می

  .دهد فرآیند فیلتراسیون به تله می افتند در حالیکه در محیط پاره سنگی تله اندازی رسوبات در نتیجه سقوط ذرات معلق رخ می
ز سیستم جدید آبگیر کفی با محیط متخلخل در مقیاس آزمایشگاهی مطالعه شده و در تحقیق حاضر نحوه رسوبگرفتگی و عبور رسوبات ا

با مقایسه دبی جریان رسوبدار در آبگیر کفی با محیط متخلخل با دبی جریان در شرایط بدون . هدف بررسی امکان کارایی این سیستم در بلند مدت است
  .قابل استخراج است نتایج قابل قبولی در خصوص کاربردی بودن طرح ]19[رسوب 
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   مواد و روشها  .2
 

برای .  سانتی متراستفاده شد10 و ارتفاع 30، عرض 20ای از سه حجم مکعب مستطیلی با طول  به منظور شبیه سازی آبگیر کفی با محیط متخلخل سنگدانه
انتخاب .  سانتیمتر اختیار شد4 و 2رتیب صفر،  درسطح فوقانی محیط متخلخل، اختالف ارتفاع وجه باالدست به ت٪20 و 10های صفر،  ایجاد شیب

 نوع دانه بندی مختلف 3محیط متخلخل با . ]21[و  ]20[ها و مطالعات انجام شده توسط سایر محققین استوار بوده است  شیبهای مذکور بر اساس توصیه
)P1 ،P2 و P3 (  نوع رسوب 4انتخاب شد و به منظور تغذیه رسوب از )S1 ،S2 ،S3 و S4 (ر باالدست محیط متخلخل به صورت بار بستر استفاده د

بر اساس بررسیهای اولیه و با توجه به . آورده شده است) 2(و ) 1(بندی مواد محیط محیط متخلخل و رسوبات بستر به ترتیب در شکلهای  آنالیز دانه. شد
در این حالت حجم .  متر در نظر گرفته شد5/1انتیمتر و طول  س5حداکثر دبی و حداکثر زمان اجرای آزمایش ضخامت مواد رسوبی در بستر کانال 

   .گیرد کافی بوده و سیستم با کمبود رسوب مواجه نخواهد شد رسوبی که در این فضا جهت ایجاد گذردهی پایدار حدی قرار می
  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5 7 9 11 13 15 17 19
(mm) قطر دانه بندی

درصد رد شده

P1

P2

P3

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
(mm) قطر رسوبات

درصد ردشده

S1
S2
S3
S4

  
   منحنی دانه بندی رسوبات-2شکل   منحنی دانه بندی سنگدانه ها-1شکل

  
  . درج شده است1مقادیر آن محاسبه و در جدول  RSبا توجه به اهمیت 

  
 (RS) نسبت اندازه دانه بندی ها و روبات مختلف -1جدول 

  نوع رسوب  نوع دانه بندی
P1  P2  P3  

S1 64/4  04/6  07/8  
S2  05/3  96/3  3/5  
S3  50/2  25/3  34/4  
S4  60/2  38/3  52/4  

  
 و طول cm 50، ارتفاع cm 30شکده کشاورزی در یک فلوم مستطیلی با عرض آزمایشات در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آب دان

m10  به منظور ایجاد آبگیر کفی به عنـوان  .  مدل آزمایشگاهی همراه مقطع مورد آزمایش به صورت شماتیک نشان داده شده است    3در شکل   .  انجام شد
در محل محیط متخلخـل مقـداری از آب از          .  متر از باالدست قرار گرفت     5فاصله  کانال انحراف، از یک کانال دو طبقه استفاده شد و محیط متخلخل در              

ای وارد کانال تحتانی شده و آبگیری از کف صـورت             دهد و بخشی از آن از داخل محیط سنگدانه          روی آن عبور کرده و در کانال فوقانی ادامه مسیر می          
ب که در انتهای فلوم و در محـل ورود آب بـه داخـل مخـزن، رسـوبات عبـوری از کانـال        انتقال رسوب به صورت سیستم بسته است به این ترتی        . گیرد  می

اخـتالف قرائـت سـرریز      . شـود   در انتهای فلوم و در کانال فوقانی با استفاده از یک سرریز دبی کانال فوقانی اندازه گیری می                 . شود  تحتانی جمع آوری می   
رسوبات عبوری از روی محـیط متخلخـل نیـز در کانـال فوقـانی و در پـشت سـرریز انباشـته                     . د بود باالدست و پایین دست معادل دبی کانال تحتانی خواه        

 lit/s 4/13 و 8/10، 4/8، 2/6 دبـی  4 شیب محیط متخلخـل اسـت،   3 نوع رسوب و 4 نوع دانه بندی،  3برای مجموع آزمایشات که شامل تغییر        .شوند  می
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 نبـوده و لـذا در       S3 قادر به عبور رسـوبات       lit/s 2/6دبی  . گیرد  و یک سرریز در باالدست صورت می      شود که کنترل آن  توسط فلومتر          اندازه گیری می  
بـه منظـور بررسـی رونـد تغییـرات        .  در نظر گرفته شـد     005/0شیب طولی کانال در تمام آزمایشات ثابت و برابر          .  قرائت دبی صورت گرفت    135مجموع  

. ای جمـع آوری و تـوزین شـد     دقیقـه 10هـای زمـانی    زمایش، رسوبات عبوری از کانال تحتانی در بازه دقیقه زمان آ30رسوبدهی محیط متخلخل در طی    
در انتهـای هـر   . گرفتگی محیط متخلخل مطالعه شد     های مختلف، نحوه رسوب     اندازی شده در محیط و در الیه        آوری مجموع رسوبات تله     همچنین با جمع  

عالوه براین درصد گرفتگی . گیری شد خل نیز که در پشت سرریز پایین دست متجمع شده بود اندازهآزمایش حجم رسوبات عبوری از روی محیط متخل      
  .رسوبات تحت تاثیر دبی جریان در حاالت مختلف از لحاظ دانه بندی و شیب محیط متخلخل و همچنین نوع رسوبات بررسی شد

  

   مدل آزمایشگاهی مربوط به آزمایشات با رسوب کف-3شکل
  
 
   ی نتایجبررس  .3
 

   تغییرات زمانی رسوبدهی کانال انحراف
  

شود که با گذر زمان،  در شکل دیده می.  رسم شده استRs=96/3  گذردهی رسوب از کانال تحتانی برای یک حالت نمونه در 4در نمودارهای شکل 
ای که محیط از لحاظ  در واقع لحظه. ر ثابتی برسدرود پس از مدت زمانی به مقدا حجم رسوبات عبوری از کانال تحتانی کاهش یافته و انتظار می

طبق مشاهدات . گرفتگی به حالت پایدار رسیده و حجم رسوب ورودی و خروجی ثابت شده باشد، دبی کانال تحتانی نیز به تعادل رسیده است
اظ دریافت و عبور رسوبات در کش و قوس است تا رسد اما محیط متخلخل از لح  دقیقه اول به تعادل می20 الی 15آزمایشگاهی، دبی کانال تحتانی در 

های کوچک حجم رسوبات عبوری Rs همچنان دیده می شود با این تفاوت که در 4های دیگر نیز روند نزولی شکل Rsدر . اینکه بتواند به تعادل برسد
 های بزرگ برای ثابت شدن رسوبدهی کانال  Rsعالوه بر این باید گفت که در . های بزرگ این حجم بیشتر استRsاز کانال تحناتی کمتر و در 
  .آوری و توزین شد ای آزمایش جمع  دقیقه30انتهای زمان  رسوبات کانال فوقانی در .تحتانی زمان بیشتری نیاز است
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  روند تغییرات انتقال رسوب با شیب) ب  روند تغییرات انتقال رسوب با دبی) الف

  Rs= 96/3حراف با زمان برای حالت   تغییرات رسوبدهی کانال ان-4شکل 
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 بوده به نحوی که با گذر زمان 4مشاهدات آزمایشگاهی نشان می دهد که روند عبور رسوبات از کانال فوقانی کامال برعکس روند مشاهداتی در شکل 
  .حجم رسوبات عبوری از روی محیط افزایش یافته تا به یک مقدار مشخص رسیده و ثابت بماند

  
  های مختلف آبگیر کفی با محیط متخلخل  گی الیهگرفت رسوب

  
سپس . گیری شد  الیه مجزا از داخل جعبه برداشته شده و وزن رسوبات هر الیه اندازه3در انتهای هر آزمایش، مجموع سنگ و رسوبات داخل جعبه در 

اندازی شده در محیط متخلخل، درصد وزنی  سوبات تلهبرای تشخیص میزان گرفتگی در هر الیه، با تقسیم وزن رسوبات در هر الیه بر مقدار کل ر
  .رسوبات هر الیه محاسبه شد
نمودارهای شکل . دهد  رسوبات در هر الیه را در حاالت مختلف نشان می1 درصد عمقی محیط متخلخل و احتمال تجمعی5نمودارهای شکل 

بندی،  دهد و باید اشاره کرد که تاثیر توام متغیرهای دانه های مختلف نشان می  تنها چند حالت نمونه را برای مشاهده روند تغییرات رسوبگیری در الیه5
  . ها بسیار حائز اهمیت است رسوب، شیب محیط متخلخل و دبی جریان در بررسی روند گرفتگی الیه

بطور کلی حجم رسوب  درشت دانه  بندی شود که برای یک نوع رسوب مشخص و در شیب و دبی ثابت دانه مشاهده می)  الف-5(در شکل 
  .بیشتری دریافت کرده است

مجددا مقدار رسوباتی که . یشتر از الیه دوم و الیه دوم بیشتر از الیه سوم دچار رسوب گرفتگی شده استهمچنین در تمامی حاالت الیه اول ب
شود که  مشاهده می)  ب-5(در شکل . اند بندی محیط متخلخل کاهش یافته اند با کاهش قطر دانه دانه بندیهای مختلف در الیه های مختلف دریافت کرده

 S4رسوبات . کنند و رسوبات درشت دانه در الیه اول تجمع بیشتری دارند های پایینتر نفوذ می کمتر تجمع کرده و به الیهرسوبات ریزدانه در الیه اول 
 که درشت ترین رسوبات موجود در آزمایشات محسوب S3 قرار گرفته و رسوبات S2 و S1که ترکیب رسوبات قبلی است در فاصله رسوبات 

نشان )  ج-5(تاثیر شیب در نحوه رسوبگرفتگی الیه ها در شکل . کند مع را داشته و کمتر به الیه های پایینی نفوذ میشود، در الیه اول بیشترین تج می
وجود شیب سبب . کنند شود، با افزایش شیب محیط متخلخل رسوبات کمتری در الیه سطحی محیط تجمع می همانطور که مشاهده می. داده شده است

  . گرفتگی کمتری در الیه اول ایجاد کنند٪0جود شیب ثقلی از سطح شسته شده و لذا در مقایسه با شیب شود تا رسوبات بواسطه و می
شوند و با بزرگتر   کوچکتر، اکثر رسوبات ورودی در سطح و الیۀ باالیی ته نشین میRsشود که برای مقادیر با  مشاهده می)  د-5(در شکل 

 بزرگتر است، به خاطر پایین Rsاز سوی دیگر، هنگامیکه . ا با یکنواختی بیشتری در عمق توزیع شوند، رسوبات ته نشین شده تمایل دارند تRsشدن 
های مختلف تحت تاثیر  گرفتگی الیه مقایسه نحوه رسوب. کنند بودن راندمان انتقال رسوبات، بخش بزرگتری از رسوبات ورودی به عمق جعبه نفوذ می

 Rs بوده و همانطور که اشاره شد در Rs عمق محیط متخلخل بیش از آنکه متاثر از شیب جعبه باشد تحت تاثیر دهد که توزیع رسوبات در شیب نشان می
ها چندین برابر قطر رسوبات بوده و   های بزرگ، قطر فضاهای خالی ناشی از چیدمان سنگدانهRsهای بزرگتر نفوذ عمقی رسوبات بیشتر است چراکه در 

  .کنند های زیرین نفوذ می در اثر شدت جریان باالدست به الیهرسوبات ورودی به الیه سطحی 
های مختلف برابر است اما  مقایسه تاثیر دبی در نحوه گرفتگی نیز نشان می دهد که مقدار ته نشینی رسوبات در الیه های باالیی تقریباً برای دبی 

نیز توزیع  ]16[در مطالعات وو و هوانگ . شود  ته نشینی بیشتر رسوبات می های بزرگ، افزایش دبی باعثRsهای پایینی جعبه و بویژه برای  در الیه
این مطلب نشان . ترند های باالتر موازی های توزیع در الیه دهد که منحنی احتمال تجمعی رسوبات ته نشین شده در سرعتهای نشت مختلف نشان می

رای سرعتهای نشت مختلف برابر است، در حالیکه در بخشهای پایینتر محیط متخلخل های باالیی تقریبا ب نشینی رسوبات در الیه دهد که مقدار ته می
   .شود نشینی رسوبات با مقادیر بیشتر می سرعت نشت بزرگتر باعث ته

ات ورودی کنند، مسلماً به مقدار رسوب مانند و از درون جعبه عبور می دهد که مقدار رسوباتی که در الیه سطحی باقی می همچنین نتایج نشان می
مانند و از درون فیلتر عبور  نیز اعالم کردند که هم مقادیر نسبی و هم مقادیر دقیق ماسه که در باالی سطح فیلتر باقی می ]16[وو و هوانگ . اند وابسته
وی که برای رسوبات درشت های مختلف متفاوت است به نحRs با این حال، الگوهای ته نشینی برای . کنند، به مقدار رسوبات ورودی وابسته اند می

این بدان . دانه، اساسا توزیع در احتمال ته نشینی سطحی متفاوت است، در حالیکه برای رسوبات ریزتر تفاوت اساسی در احتمال نفوذ عمقی است
 تفاوت الگوی ته نشینی بیشتر در کند و لذا های پایینی نفوذ می های سطحی ته نشین شده و کمتر به الیه معناست که رسوبات درشت دانه بیشتر در الیه

این . دهد تر بیشتر بوده و تفاوت ته نشینی در الیه های پایینی رخ می برعکس در رسوبات ریزدانه نفوذ رسوبات به الیه های پایین. سطح مشهود است
  .نیز گزارش شده است ]16[موضوع در مشاهدات وو و هوانگ 

. یابد یابد، راندمان انتقال از محیط متخلخل کاهش می ی که مقدار رسوبات ورودی افزایش میدهد که هنگام  مطالعات انجام شده نشان می

                                                 
1 Cumulative Probability 
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دهد که مقدار رسوبات نفوذ یافته در فضای محیط متخلخل با افزایش سرعت نشت افزایش  مقایسه تغییرات ته نشینی رسوبات با سرعت نشت نشان می
  . یابد دهد، با گرادیان هیدرولیکی افزایش می کردند فرآیند ته نشینی که در نتیجۀ سقوط ثقلی رخ می نیز اعالم ]13[کانینگهام و همکاران . یابد می
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  تاثیر رسوب) ب   تاثیر دانه بندی) الف 
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 Rsتاثیر ) د    تاثیر شیب) ج   

  خلخلمقایسه تاثیر عوامل مختلف در نحوه رسوبگرفتگی در الیه های مختلف آبگیر با محیط مت. 5شکل 
  

همچنین نتایج نشان . یابد  های بزرگ، عالوه بر افزایش رسوبات داخل جعبه، درصد رسوبات عبوری از کانال تحتانی نیز افزایش میRsدر 
ر ماسه ، اکث)شود که شامل ماسه های نسبتا درشت تا شن می( کوچکترRsبرای مقادیر با . یابد دهد که مقدار رسوبات ته نشین شده با عمق کاهش می می

انیشتین و . ]16[ فاکتور حاکم بر توزیع ته نشینی رسوبات است Rsبه طور واضح، . شوند های ورودی در سطح و الیۀ باالیی فیلتر ته نشین می
  . شود حجم منافذ کل با رسوبات ته نشین شده اشغال می% 1 باشد،کمتر از 15 بزرگتر از Rsکه  گزارش کردند هنگامی ]6[ساکسیوادیول 
 ٪60 است و لذا ٪40های بزرگتر درصد تجمعی رسوبات در انتها حدودا Rsشود که در   نیز مشاهده می]16[ نتایج آزمایشات وو و هوانگ در

در سری آزمایشات مربوط به آبگیر کفی با . اند رسوبات اولیه به خاطر فراخ بودن قطر فضای تخلخل نسبت به قطر رسوبات از محیط متخلخل خارج شده
  .های پایینی راه گریز و فراری نداشته و لذا در کف جعبه متجمع شده اند  متخلخل رسوبات راه یافته به الیهمحیط

  
  روند عبور رسوبات از کانالهای اصلی و انحراف

  
یابند و  جریان می) اصلی (در نتیجه انتقال جریان رسوبدار از باالدست به پایین دست بخشی از رسوبات از روی محیط متخلخل گذشته و در کانال فوقانی

در . یابند راه می) تحتانی(اندازی شده و مابقی به کانال انحراف  بخشی دیگر به داخل محیط متخلخل راه یافته که مقدار اندکی از آن در داخل محیط تله
گیری شده و درصد وزنی هریک  اندازهاندازی شده در محیط متخلخل  انتهای هر آزمایش وزن خشک رسوبات کانال تحتانی، فوقانی و رسوبات تله

درصد وزنی .  درصد وزنی رسوبات کانال تحتانی است”L“ نماد درصد وزنی رسوبات کانال فوقانی و ”U“ 6در نمودارهای شکل . مشخص شد
 U وL جمع درصدهای حاصل.  ناچیز بوده و لذا از آوردن این درصد در نمودارها خودداری شده استUوL رسوبات محیط متخلخل نسبت به درصد 

   .اندازی شده در محیط متخلخل خواهد بود  از این مجموع معادل درصد رسوبات تله1در هردبی و تفاضل 
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 در ارتباط است به Rsدهد که عامل کنترل کننده در نحوه عبور رسوبات از رو و درون محیط متخلخل مستقیما با  مقایسه نمودارها نشان می
 حجم رسوبات تحتانی بیشتر از فوقانی است و با کاهش شیب جعبه این نسبت افزایش یافته و درصد عبور رسوبات از کانال  های بزرگ،Rsنحویکه در 

 های بزرگ بوده و حجم رسوبات تحتانی کمتر از رسوبات فوقانی است و همانند Rs های کوچک روند کامال برعکس Rsدر . شود تحتانی بیشتر می
 های مختلف ناشی از Rsعلت بروز رفتار متفاوت گذردهی رسوبات تحت تاثیر . یابد به حجم رسوبات تحتانی افزایش میحالت قبل با کاهش شیب جع

بندی محیط متخلخل درشت تر است رسوبات به راحتی به محیط و  تفاوت در فضای خالی موجود در محیط متخلخل است به نحوی که هنگامیکه دانه
 های کوچکتر و تحت شرایطی که رسوبات تغییر نکرده Rsدر . کند لذا حجم بیشتری از رسوبات از کانال تحتانی عبور میالیه های پایینی راه یافته و 

نیز مشاهده )  د-5(در شکل . کند های پایینی نفوذ کرده و لذا حجم بیشتری از رسوبات از کانال فوقانی عبور می شود که رسوبات کمتر به الیه مشاهده می
کنند که این مطلب موید نحوه گذردهی   های کوچکتر رسوبات بیشتر در الیه فوقانی تجمع کرده و کمتر به الیه های پایینی نفوذ میRsر شود که د می

  .باشد  می6رسوبات در شکل 
حو است که ، دبی رسوب و شیبهای مختلف متفاوت است اما شکل کلی به این نRsتاثیر دبی جریان در نحوه گذردهی رسوب نیز تحت تاثیر 

توان به غلبه نیروهای هیدرودینامیکی بر  این اتفاق را می. یابد با افزایش دبی، حجم رسوبات عبوری از کانال فوقانی افزایش و کانال تحتانی کاهش می
  .نیروهای ثقلی و عدم ته نشینی رسوبات در بستر متخلخل نسبت داد
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  های مختلفRs و انحراف تحت تاثیر روند عبور رسوبات از کانالهای اصلی. 6شکل 

  
  گیری نتیجه  .4
 

های شبکه آبگیر  های کوهستانی پیشنهاد شده که در آن محیط متخلخل تراوا جایگزین میله در این مطالعه، سیستم جدیدی برای آبگیری از کف رودخانه
با کف مشبک مقدار کمتری است اما کارایی این سیـستم در بلنـد              هرچند گذردهی کانال انحراف در سیستم اخیر در مقایسه با آبگیری            . کفی شده است  

ای در محل و      مدت، خودپاالیی سیستم از لحاظ رسوبگرفتگی و در نتیجه عدم نیاز به به نیروی انسانی جهت نگهداری، در دسترس بودن مصالح سنگدانه                     
  .کند اقتصادی بودن  طرح اجرای آنرا توجیه می

ای که محیط از لحاظ گرفتگی  دهد که  با گذر زمان، حجم رسوبات عبوری از کانال تحتانی کاهش یافته و لحظه نتایج آزمایشگاهی نشان می
محیطهای متخلخل با دانه بندی . به حالت پایدار رسیده و حجم رسوب ورودی و خروجی ثابت شده باشد، دبی کانال تحتانی نیز به تعادل رسیده است

بگرفتگی شده و هرچه رسوبات ریزدانه تر باشد، با یکنواختی بیشتری به عمق محیط متخلخل رسوخ کرده و لذا گذردهی درشت تر غالبا بیشتر دچار رسو
کنند اما فضای تخلخل کم آنها مانع از  محیط متخلخل با دانه بندی ریزتر نیز هرچند رسوبگرفتگی کمتری را تجربه می. دهند را بیشتر کاهش می

 مطالعه شد نشان می دهد که در Rsتاثیر توام دانه بندی محیط متخلخل و نوع رسوبات که در غالب نسبتی به نام . د بودگذردهی مناسب سیستم خواه
در این محدوده حجم رسوبات عبوری از کانال . دهد  عالوه بر گذردهی بهتر، رسوبگرفتگی کمتری نیز در محیط متخلخل رخ میRs ≥5/4محدوده 

 های مطالعه شده حجم رسوبات تله اندازی شده در الیه اول Rsدر تمامی . کنند ده و رسوبات غالبا از کانال فوقانی عبور میتحتانی نیز بسیار کمتر بو
وجود شیب . یابد تر افزایش می  حجم رسوبات ورودی به الیه های پایینRsبیشتر از رسوبات گیر کرده  در الیه های دوم و سوم بوده و با افزایش نسبت 

  .محیط متخلخل سبب بروز گرفتگی کمتر و عبور بیشتر رسوبات از الیه سطحی شده و لذا گذردهی جریان در این حالت بیشتر خواهد بوددر سطح 
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