
  و همكارانبجستان  محمود شفاعي
 

 201

  
 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1391، دوم، شماره نوزدهمجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

 گير جانبي هاي سرعت در آب بررسي ميزان رسوب ورودي و مؤلفه
  

  3مقدم  و مهدي كرمي2سيدمرتضي سيديان*، 1بجستان محمود شفاعي

  ،، دانشگاه گنبدآبخيزداريار گروه استادي2دانشگاه شهيد چمران اهواز، ، گروه مهندسي آباستاد 1
  تهران، واحد علوم و تحقيقات  اسالميآزاد، دانشگاه گروه مهندسي آبدانشجوي دكتري 3

  10/9/90:  ؛ تاريخ پذيرش15/8/89: تاريخ دريافت
  1چكيده
  در گير با استفاده از ترزيق رسوب با يك غلظت ثابت  هايي در يك آب اين پژوهش، آزمايشدر 

  در عرض دهانههاي سرعت سپس مؤلفه . انجام گرفت20/0-45/0ر محدوده اعداد فرود و د عمق 3
نتايج  .گيري شد  اندازهADVبعدي  سنج سه سرعت عمق جريان با استفاده از از سطح 3 در گير آب

ر به گي نسبت رسوب ورودي به آب (rQrGمقدار ،  عمق3نشان داد با افزايش عدد فرود در هر 
هاي سرعت و  مؤلفه همچنين بررسي .گردد حداقل مي، 36/0 عدد فرود در محدوده )گيري نسبت آب

سرعت ، rQrGو افزايش نسبت  با افزايش عدد فرودشان داد ن گير ورودي جريان به آب زاويه
و  رسوبات است تر كننده قسمت بيش كه تأمين در اليه كف جريان و زاويه ورودي خطوط عرضي

  .يابد نيز افزايش مي باشد گير مي اليه در ميزان رسوب ورودي به آب ترين مهم
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  مقدمه
. باشند ها مي هاي انتقال آب از رودخانه ترين سازه ترين و مناسب گيرهاي ثقلي يكي از قديمي آب
اي نشان داد با افزايش زبري نسبي بستر، ورود رسوبات  در مطالعه) 1993(، رادكيوي )1967(چچن 

. يابد گير كاهش مي گير جانبي با كاهش قدرت جريانات ثانويه تشكيل شده در دهانه آب انحرافي به آب
 5نشان داد حداكثر مقدار مؤلفه عرضي سرعت براي ) 2007(هاي رامامورتي و همكاران  آزمايش

براي طراحي صفحات ) 2009(ادگارد . آيد وجود مي گير به دست آب ت دبي مورد آزمايش در پاييننسب
بيني  منظور پيش اي را به  درجه و بدون آستانه، رابطه90گيرهاي  منظور كنترل رسوب در آب مستغرق به

  .گيري ارايه داده است عرض مجراي جريان در سطح با نسبت آب
گير با جهت  براي تعيين زاويه بين بردارهاي ورودي سرعت به آب) 2003(هاي عباسي  در پژوهش
  : استفاده گرديد1جريان از رابطه 
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زاويه صفر نشان . ار سرعت با راستاي جريان در كانال اصلي بر حسب درجه استزاويه برد: φكه در آن 
 نشان 90نمايد و زاويه  گير عبور مي از مقابل آبطور مستقيم در راستاي كانال اصلي  دهد جريان به مي
ترتيب سرعت در  به: 2U و 1U. گير در حركت است طور مستقيم و در جهت كانال آب دهد جريان به مي
  .گردد تر مي گير بيش دهد انتقال ذرات به آب  نشان ميφافزايش . باشد اي كانال اصلي و فرعي ميراست

هاي رسوب با هدف تأثير عدد فرود بر ميزان رسوب ورودي به  در اين پژوهش ابتدا آزمايش
سپس با استفاده از . ام شدانج) حداكثر دبي و حداقل رسوب(گيري  گير و تعيين بهترين شرايط آب آب

  گير با عدد فرود در  هاي سرعت و زاويه ورود جريان به آب هاي برداشت شده، رابطه مؤلفه سرعت
  . سطح از عمق جريان مورد بررسي قرار گرفت3
  

  ها مواد و روش
، هايي در آزمايشگاه هيدروليك آزمايش، منظور رسيدن به اهداف اين پژوهش به: تجهيزات آزمايشگاهي

هايي  گير داراي مقطع مستطيلي با كف و ديواره كانال اصلي و آب. دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد
طول كانال اصلي و آبگير به .  متر است7/0 متر و ارتفاع مفيد 25/0گالس با عرض  از جنس پلكسي

 درجه به 90لي با زاويه  متري از ابتداي كانال اص5/5 متر است و كانال آبگير در فاصله 25/2 و 8ترتيب 
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مترمكعب مورد   گرم بر سانتي04/1رسوب پالستيكي با جرم حجمي . كانال اصلي متصل شده است
استفاده  ADVبعدي  سنج سه هاي سرعت از يك سرعت منظور برداشت مؤلفه به. استفاده قرار گرفت

  .شت شد ثانيه بردا45 هرتز در مدت زمان 65سرعت در هر نقطه با فركانس . گرديد
دليل  هاي هيدروليك جريان به متر و آزمايش  سانتي25 و 20، 10هاي رسوب در سه عمق  آزمايش
 با 20/0-45/0متر و در محدوده اعداد فرود   سانتي25سنج فقط در عمق  هاي دستگاه سرعت محدوديت

در .  شدانجام) متر  سانتي18 و 9نزديك كف و اعماق ( سطح 3سرعت در هاي  گيري مؤلفه اندازه
 دقيقه تزريق و پس از پايان 90مدت   گرم بر ليتر به1ثابت هاي رسوب، رسوب با غلظت  آزمايش

  .گير تعيين شد آوري شده، خشك و توزين گرديد و نسبت رسوب ورودي به آب آزمايش، رسوبات جمع
  

  نتايج و بحث
گير به نسبت  نسبت رسوب ورودي به آب( rQrG بعد  بين عدد فرود و پارامتر بي رابطه1 شكل

نكته . اند نمودارها براساس پارامتر زبري نسبي از يكديگر تفكيك شده. دهد را نشان مي) گيري آب
در اين عدد . باشد  مي36/0دار، وجود يك نقطه حداقل در محدوده عدد فرود توجه در هر سه نمو قابل

در صورت ايجاد چنين شرايط هيدروليكي . رسد ار ميترين مقد گير به كم فرود، رسوب ورودي به آب
با افزايش زبري . گير گردد آيد كه حداقل رسوب ممكن وارد آب وجود مي گيرها اين امكان به آبدر 

  .مطابقت دارد) 1993(گير كاهش مي يابد كه با مطالعات رادكيوي  نسبي رسوب ورودي به آب
  

  
  

  .گيري بر حسب عدد فرود گير به نسبت آب  تغييرات نسبت رسوب ورودي به آب-1شكل 
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زاويه .  آورده شده است2براي اليه كف در شكل  گير  يا جريان ورودي به آبزاويه بردار سرعت
ها در  در تمام اليه.  تعيين گرديد1گير به كانال اصلي و با استفاده از رابطه  بردارها در امتداد محل اتصال آب

گردد سپس زاويه ورودي  شروع جريان گردابي، جرياني وارد نميدليل   بهگير ابتداي آبمتري  چند سانتي
  .يابد رسد و بعد از آن با شيب زيادي كاهش مي گير به اوج مي يابد و در انتهاي دهانه آب افزايش مي

 مربوط به شاخه صعودي 45/0 و 40/0، 35/0اعداد فرود  مشخص است 1با توجه به شكل 
با توجه به . يابد گير افزايش مي ه با افزايش عدد فرود، رسوب ورودي به آبباشند و در اين محدود مي
غلظت آن كاهش كه غلظت رسوب در اليه كف زياد است و با نزديك شدن به سطح جريان،  اين
در اليه كف با . باشد گير مي ترين اليه در ميزان انتقال رسوب به آب يابد، بنابراين اليه كف مهم مي

يابد و با افزايش زاويه،  گير افزايش مي ود زاويه جريان ورودي در تمام عرض آبافزايش عدد فر
  .گردد گير مي تري وارد آب رسوب بيش

  

  
  

  .در اليه نزديك كفگير  آب مقابل دهانه درسرعت  زاويه بردار -2شكل 
  

  گيري نتيجه
با  .يابد كاهش مي رگي به آب ورودي رسوب نسبي، زبري با افزايشكه  نشان داد نتايج اين پژوهش

اين  و حداقل نشان داد كاهش و سپس افزايش rQrG پارامتر 20/0-45/0 در محدوده فرود افزايش
انجام  در محدوده اين عدد فرود گيري شرايط آب كه در صورتي .داافت  اتفاق 36/0در عدد فرود  پارامتر
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در شاخه  rQrG با افزايش فرود و افزايش .گردد مي گير آب حداقل رسوب ممكن وارد شود
 رسوب از اين اليه تر  كه قسمت بيشاليه كف نيز در شاخه صعودي جريان در ورود زاويه صعودي،
  .يابد شود، افزايش مي وارد مي

  
  سپاسگزاري

از  وسيله يناه ب است كه  مين شدهأوهانه نويسنده اول تژاز محل پ طرح اين هاي هزينه از بخشي
 .نمائيم سپاسگزاري ميوهشي دانشگاه شهيد چمران ژمعاونت پ

  
  منابع

1.Abassi, A.A. 2003. Experimental investigation on sediment control at lateral 
intake in right channel. Ph.D. dissertation, Tarbiat Modares University, 192p. 
(In Persian) 

2.Odgaard, A.J. 2009. River Training and Sediment Management with Submerged 
Vanes. ASCE publisher, Reston, Virginia, USA, 171p. 

3.Ramamurthy, A.S., Junying, Q., and Diep, V. 2007. Numerical and experimental 
study of dividing open-channel flows. J. Hydra. Eng. 133: 10. 1135-1144. 

4.Raudkivi, A.J. 1993. Sedimentation, Exclusion and Removal of Sediment from 
diverted Water. IAHR, AIRH Hydraulic Structures. Design Manual. 163p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1391) 2(، شماره )19(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش
  

 206

 
 

J. of Water and Soil Conservation, Vol. 19(2), 2012 
http://jwfst.gau.ac.ir 

 
Investigation of sediment entry and velocity vectors at lateral intakes 

 
M. Shafai-Bajestan1, *S.M. Seyedian2 and M. Karami Moghadam3 

1Professor, Dept. of Water Engineering, Shahid Chamran University, 2Assistant Prof.,  
Dept. of Watershed Management, Gonbad University, 3Ph.D. Student, Dept. of Water 

Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran 
Received: 2010/11/06; Accepted: 2011/12/01 

 
Abstract1 

In this study, experimental tests have been conducted in intake by feeding the 
sediments from the upstream of intake by a constant rate in three different flow 
depths and Froude numbers in the range of 0.2-0.45. During each test, three 
components of flow velocities were measured using ADV. The results showed that 
as Froude number increases, the ratio of sediment entry ratio to the discharge ratio 
( rQrG ) reaches to a minimum value at Froude number of 0.36. From analysis of 
velocity vectors and angle of stream line entering the intake, it was found that as 
Froude number and rQrG  increase, the lateral velocity component and angle of 
entry stream line in lower layer that provides a large amount of sediment and the 
most important layer in sediment entry, increases as well. 
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