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   چکیده
محل جدایی رودخانه ها از جمله . توجه متخصصین علوم آب قرار گرفته استآبگیري و انشعاب از رودخانه یکی از مباحثی است که همواره مورد 

پیشرفت این چاله بخصوص در  .مکانهایی است که به علت شرایط خاص الگوي جریان، چاله فرسایشی در پایین دست دهانه آبگیر تشکیل می گردد
از این رو کنترل چاله فرسایش . نی را به ابنیه مجاور وارد خواهد کردشود که خسارات فراوا شرایط جریان سیالبی باعث تشدید فرسایش سواحل می

هایی هستند که به منظور اصالح الگوي جریان در قوسهاي خارجی بکار  دیوار جداکننده از جمله سازه .می تواند از خسارات آتی جلوگیري نماید
ر نیز با هدف بررسی میزان کارایی دیوار جداکننده در کاهش عمق چاله مطالعه حاض .رفته و باعث کنترل فرسایش در این مکانها گردیده است

هاي متعددي با دیوار  براي رسیدن به اهداف این مطالعه ابتدا فلوم احداث و آزمایش .فرسایشی در محل دو شاخه شدن رودخانه ها انجام شده است
  .جداکننده در کنترل چاله فرسایشی می باشدجداکننده انجام گرفت و نتایج این آزمایشها مبین موثر بودن دیوار 

  الگوي جریان ،دیوار جداکننده ،تالقی رودخانه، چاله فرسایشی :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 
بعضی . هاي انحرافی اساساً سه بعدي هستندجریان. الزمه بررسی مسئله رسوب در آبگیر، شناخت کافی از الگوي جریان انحرافی است

این خصوصیات شامل یک منطقه جداشدگی در دیواره داخلی کانال انحافی  .نشان داده شده است) 1(جریان در شکل از مشخصات 
، یک منطقه جریان فشرده در کانال انحرافی، یک جریان حلزونی یا ثانویه در کنار دیواره خارجی کانال انحرافی و یک نقطه )Aمنطقه(

جریان چرخشی مخصوصاً در قسمت مرکزي ناحیه ). Cمنطقه (آبگیر و کانال اصلی ایستایی نزدیک به گوشه پایین دست تقاطع
در پایین دست تقاطع، در دیواره مقابل به خاطر . سطح جداشدگی جریان در کف بیشتر از سطح است. جداشدگی کامالً آرام است

   ).Bمنطقه (توسعه و انبساط جریان ممکن است جداشدگی ایجاد شود
تقسیم  باعث شتاب این .گیردمی جانبی شتاب جریان آبگیر، انتهايمکش  فشار خاطر به شود،می نزدیک آبگیر به جریان که هنگامی
 داخل به که قسمتی .کندمی پیدا ادامه اصلی کانال دست به پایین مابقی و آبگیر داخل به قسمت یک .شودمی قسمت دو به جریان
که در  گونه همان .است شده داده  نشان )1(  شکل درشود می نامیده 1جریان تقسیم سطح که سطح یک وسیله  به شودمی وارد آبگیر

 عرض مقدار از بیشتر (Bb)کف  در انحرافی جریان عرض مقدار مستطیلی، مقطع با اصلی هايکانال در گردد،می مشاهده 2-2مقطع 
 .خواهد شد آبگیر به زیاد رسوب ورود باعث مسئله این کف، در رسوب زیاد غلظت به توجه با که است) Bs(سطح  در انحرافی جریان
 و نیروي مرکز از گریز نیروي و جانبی فشار گرادیان بین انحرافی موازنه جریان و تعادل عدم باعث جریان تقسیم سطح بودن دارانحناء
 شکل اصلی نیز کانال دیواره کنار در جریانی چنین .شودمی ساعت هايجهت عقربه در ثانویه جریان یک تشکیل باعث که شده برشی

 با همراه ثانویه جریان این .یابدمی کاهش ثانویه جریان این قدرت جریان خاطر ویسکوزیته به دست پایین سوي به پیشروي با. گیردمی
 .شودمی بعدي سه پیچیده بسیار جریان یک به منجر) Aمنطقه (آبگیر  داخلی دیواره طول در جداشدگی ناحیۀ
در  2لوله جریان یا انحرافی جریان عرض .کندمی تعیین را فرعی کانال به انتقالی دبی میزان اصلی کانال جریان در تقسیم سطح اندازه

 آبگیر تقاطع دست پایین  به گوشۀ نزدیک ایستائی نقطه به منتهی جریان خط تا آبگیر طرف کانال اصلی دیواره فاصله جریان، سطح هر
 حداقل دهانۀ باالدست در و دست حداکثر پایین دهانۀ در سرعت شود،می آبگیر دهانۀ آب وارد که هنگامی .شودمی تعریف اصلی کانال و

 خود دور به گردساعت جهت در جریان جداشدگی، در ناحیۀ. گرددگردابی می و ثانویه هايجریان ایجاد باعث سرعت این تفاوت است،
 ناحیه این رسوبات در ینینش ته دبی ورودي، کاهش باعث مسئله این شود،می قسمت این جریان از مانع عبور چرخش این و چرخدمی

 شدگی کاسته شودجدا ناحیۀ اندازه از که است بوده آن سعی بر دهه اخیر همواره چند طول در .شودمی آبگیر بسته شدن جهینت در و
  .گیرد صورت گذاري رسوب نظر از تريمطمئن و ترمناسب آبگیري تا
  

 
  .الگوي جریان در محل آبگیر جانبی  -1 شکل 

 
                                                        
1.Dividing Stream Surface 
2.Stream Tube 
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عدم کنترل رسوبات ورودي به . باشدآید، تجمع و ورود رسوبات به دهانه آبگیر مییکی از مشکالتی که در اکثر آبگیرها به وجود می
نشین شدن  تاًسیسات شده و مشکالت زیادي را در نتیجه حمل رسوبات و یا ته وهاي آبیاري آبگیرها موجب انتقال آن به داخل کانال

آبگیر، نیاز به مطالعات  در محدوده دهانه رسوب و انتقال جریان پیچیدگی نحوهبه دلیل . آوردهاي مختلف به وجود میآنها در قسمت
وار جداکننده و نقش آن در کنترل رسوب  ورودي به آبگیر تغییرات زاویه دی در این تحقیق به بررسی. باشدبیشتري در این زمینه می

اي به ساحل وصل و اي است که از دو صفحه تشکیل شده و از یک طرف یک صفحه با زاویهدیوار جداکننده سازه. پرداخته شده است
 .دهدپالن و مقطع عرضی آن را نشان می) 2(شکل. شودصفحه دوم به موازات دیوار جانبی ادامه داده می

  
  

   ،)Barkdoll et al., 1999( .)ب(و مقطع دیوار جداکننده جلوي آبگیر ) الف(پالن  - 2 شکل
  

هاي اخیر مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی البته محدودي براي شناخت بیشتر الگوي جریان و وضعیت فرسایش و در سال
انجام شده ) 1385( بجستان و قبادیان توان به مطالعه جامعی که توسط شفاعیگذاري در محل تالقی انجام شده است که می رسوب

در این . اندبینی حداکثر عمق چاله فرسایش و ارتفاع تپه رسوبی ارائه نمودهآنها در این مطالعه روابطی را براي پیش. است اشاره کرد
هایی نسبت به رودخانه ها، ضروري است تا با استفاده از روش مطالعه تاکید شده است براي جلوگیري از خسارات وارده در محل تالقی

  . اصالح الگوي جریان اقدام گردد
از جمله . هایی هستند که در دو دهه اخیر و به منظور تغییر الگوي جریان مورد توجه قرار گرفته اندصفحات مستغرق از جمله سازه

تواند به طور نتایج این مطالعه نشان داد که نصب صفحات مستغرق می. شاره کردا )1991(توان به مطالعات ادگارد و همکاران می
گذاري در این منطقه ها جلوگیري کند بلکه باعث رسوبموثري الگوي جریان ثانویه را تغییر و نه تنها از فرسایش در خم خارجی قوس

ثري از فرسایش سواحل در رودخانه ؤبطور م ،نشان دادند که نصب صفحات مستغرق ،)1375(شفاعی بجستان و فروغی . گرددنیز می
توانند باعث تغییر الگوي جریان در محل دهانه آبگیرهاي جانبی گردد که صفحات مستغرق همچنین می. کندکرخه جلوگیري می

، بارکدول و )1991(مطالعات ادگارد و همکاران توان به از جمله می. باشدگیر ورود رسوب به دهانه آبگیر مینتیجه آن کاهش چشم
  . اشاره کرد )1377( شفاعی بجستان و بهزادي پور، )2006(، میشل و همکاران )1999(همکاران

اي انجام نشده ها تاکنون مطالعهمروري بر منابع نشان می دهد که در رابطه با کاربرد دیوار جداکننده در محل دو شاخه شدن رودخانه
ه اشاره کرد که در آن به کاربرد دیوار جداکننده براي کنترل رسوب ورودي اشاره کرد )1999(توان به مقاله بارکدولها میاست و تن

ولی در   .ها استدیوار جداکننده، که بطور کلی بیان شده است، نصب آنها در محل دو شاخه شدن رودخانه دیگر از کاربردهاي. است
باشد از این رو به مطالعه بیشتري نیاز می. موقعیت قرارگیري این صفحات مطلبی ارائه نشده استخصوص مبانی طراحی آن از جمله 

  . باشدکه هدف اصلی این تحقیق می
  

  هامواد و روش
متر و  12به طول  یفلوم براي انجام این آزمایشها از  .براي رسیدن به اهداف این مطالعه نیاز به انجام آزمایشات مختلفی می باشد

متر و  6/0به عرض  یآبگیري توسط کانال جانب. استفاده شدانجام  و رسوب متر و داراي سیستم گردش آب 9/0و ارتفاع  5/1عرض 
سیستم گردش آب فلوم به صورت مدار بسته بوده و  .شودیانجام م یدرجه نسبت به جهت جریان در کانال اصل 60هیو با زوا 5/2طول 

( الف( )ب(   
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در محل  زیورودي ن یدب. گرددیاست تأمین م شدهمرتبط به هم که در زیر فلوم تعبیه  یاز از طریق مخازن زیرزمینآب مورد نی
 هاي اصلیکه در انتهاي هریک از کانال هاییعمق جریان توسط دریچه. شودیایستگاه پمپاژ توسط شیرهاي قابل تنظیم کنترل م

هاي اصلی و آبگیر از سرریزهاي لبه تیز مستطیلی و مثلثی، گیري جریان در کانالبراي اندازه. )3شکل(گرددیم مقرار دارد تنظی ریوآبگ
 ±001/0سنج الکترومغناطیس دو بعدي ساخت مؤسسه هیدرولیک دلفت، با دقت گیري سرعت و جهت جریان از سرعتبراي اندازه

متر استفاده میلی ± 1/0با دقت) پروفایلر(و بستر نگار ) Point Gage(گیري پروفیل سطح آب از ارتفاع سنج متر بر ثانیه، براي اندازه
بندي این محدوده شبکه. متري پایین آن بود 2متري باالي آبگیر تا  3گیري سرعت، پروفیل سطح آب و بستر از محدوده اندازه. گردید

ار جداکننده از دو شاخه تشکیل شده، شاخه سازه دیو .و در نقاط شبکه، سرعت در سه عمق و پروفیل بستر و سطح آب برداشت شد
به ساحل سمت آبگیر و سمت دیگر ) درجه 18و  14، 10(متر که یک سمت آن با زاویه سانتی 25و ارتفاع آن  75ابتدایی که طول آن 

بر ). 3شکل (رد ر در جهت جریان ادامه دامتسانتی 25و ارتفاع  112شاخه دوم موازي ساحل با طول . شودآن به شاخه دوم وصل می
మ= 5/1ها نسبت طول شاخه ،)Barkdoll et al., 1999( بارکدول و همکاراناساس تحقیقات 

భ
و مقدار ارتفاع خارج از بستر دیوار   

از مرکز آبگیر قرار  b2و در فاصله  B25/0درجه با طول  60آبشکن با زاویه  .جداکننده یک سوم عمق جریان در نظر گرفته شد
   ).3- شکل(داشت

  

  
  به صورت شماتیک آبشکن، دیوار جداکننده ، نماي کلی فلوم - 3شکل 

  
  نتایج و بحث

 کانالتوپوگرافی بستر بررسی 

در . تواند شکل فرم بستر را تحت تأثیر قرار دهدهاي گردابی موضعی شکل گرفته که میبه دلیل وجود اغتشاشات در کانال، جریان
هاي بستر شدت آن گیري و توسعه فرمفرم بستر، سرعت عمقی از اهمیت زیادي برخوردار است که با شکلگیري و توسعه ابعاد شکل

نحوه و میزان رسوبات ورودي . شودبخشی از رسوبات حمل شده در کانال اصلی همراه با جریان وارد کانال آبگیر می. شودنیز تقویت می
هاي بدون سازه، وجود سازه دیوار در داخل کانال آبگیر در هر یک از حالت گذاريبه آبگیر، محل ورود رسوبات و الگوي رسوب

محل ورود رسوبات به کانال آبگیر عالوه بر وجود موانعی چون . جداکننده و وجود سازه دیوار جداکننده به همراه آبشکن متفاوت است
هاي کم آبگیري معموالً از ابتداي دهانۀ آبگیر ر نسبتد. دیوار جداکننده و آبشکن، تابع نسبت دبی آبگیر به کانال اصلی نیز است

دست کانال آبگیر ترین رسوبات از مجاورت ضلع پایینهاي باالي آبگیري بیشکه در نسبتشود، در صورتیرسوبات وارد کانال آبگیر می
هاي زیاد آبگیري است ل آبگیر در نسبتدر حالت بدون سازه ایجاد جریان ثانویه در مجاورت ضلع پایین دست کانا. شودوارد آبگیر می

کند و از طرف دیگر کم شدن دبی و سرعت جریان در کانال اصلی بعد از آبگیر باعث که بخشی از رسوبات را وارد کانال آبگیر می
دهد رخ می گذاري در دهانه آبگیرگردد، که در نتیجه رسوبدست آبگیر میکاهش ظرفیت حمل رسوب جریان در کانال اصلی در پایین
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در حالت وجود سازه دیوار جداکننده و آبشکن رسوبات در اثر ایجاد جریان ثانویه در پشت . گرددو بخشی از آن وارد کانال آبگیر می
در . شود، شسته شده و از قسمت میانی کانال آبگیر وارد می)از اتصال المان سازه با دیواره کانال تا اتصال دو المان سازه( سازه 
کنی رسوبات شده تر بوده، که باعث افزایش کفهاي باالي آبگیري، جریان ثانویه تشکیل شده به علت افزایش سرعت جریان قوي نسبت

  . دهدو میزان ورود رسوبات را افزایش می
ب در پاي دیواره، رسوبات عالوه بر آن در نسبت آبگیري باال، رسوبات در جلوي المان سازه موازي کانال اصلی تجمع کرده و با ایجاد شی

هایی از تغییر توپوگرافی محدوده آبگیر در حالت بدون سازه، وجود سازه دیوار نمونه. شودروي آن غلتیده و وارد کانال آبگیر می
ها مربوط به این شکل. نمایش داده شده است) 9(تا ) 4(هايجداکننده و وجود توأمان سازه دیوار جداکننده و آبشکن در شکل

متر بوده سانتی 11لیتر بر ثانیه، عمق جریان  60درجه، دبی جریان در کانال اصلی  10هایی است که زاویۀ دیوار جداکننده زمایشآ
شود رسوبات در جلوي مشاهده می) 8(و ) 6(هاي طور که در شکلهمان. رقوم تراز اولیه بستر در جلوي دهانه آبگیر صفر است. است

ار جداکننده تجمع کرده و در پشت سازه از اتصال المان سازه دیوار جداکننده به دیواره کانال اصلی تا اتصال دو المان مستقیم سازه دیو
تجمع رسوبات در ) 6(در شکل . المان سازه آبشستگی رخ داده است و تا حدودي نیز در پایین دست آبگیر آبشستگی اتفاق افتاده است

اي در کانال اصلی استفاده نشده روفیل بستر براي حالتی که سازهپ. دست آبگیر رخ داده است جلوي دهانۀ آبگیر و آبشستگی در پایین
ها در داخل آبگیر راهکاري مناسب جهت به حداقل با توجه به ورود رسوبات و انباشت آن .نمایش داده شده است) 7(است در شکل 

بات وارده به آبگیر از پشت سازه دیوار جداکننده، حدفاصل بین اتصال عمده رسو. رسدرساندن ورود رسوبات به آبگیر ضروري به نظر می
سازه به دیوار ساحل تا نقطۀ تالقی دو المان سازه وارد آبگیر شده و همچنین باعث تجمع رسوبات در جلوي دهانۀ آبگیر در دو سوم 

شد مقدار رسوب موجود در پشت سازه کمتر خواهد بود و از این رو اگر زاویۀ اتصال المان سازه به دیوار ساحل کمتر با. شودانتهایی می
  .به دنبال آن رسوب ورودي به آبگیر کاهش خواهد یافت

 b2تغییرات توپوگرافی بستر در کانال اصلی در حالتی که از سازه دیوار جداکننده به همراه آبشکن در ساحل مقابل آبگیر در فاصله    
ها مشهود است ایجاد همانطور که در این شکل. نمایش داده شده است) 9(و ) 8(هاي در شکلاز مرکز دهانۀ آبگیر استفاده شده است 

آبشستگی موضعی در اطراف آبشکن به دلیل ایجاد جریان گردابی افقی و عمودي ایجاد شده است و رسوبات آن را به سمت ساحل 
نصب سازه دیوار جداکننده باعث تجمع رسوبات در جلوي  شود،هاي مشاهده میهمانطور که در شکل. مقابل آبگیر هدایت کرده است

  .سازه از ابتداي اتصال دو المان سازه تا دهانۀ پایین آبگیر شده و تا حدود زیادي باعث کاهش ورود رسوبات به داخل آبگیر شده است
 
 

  
  )شاهد(فرم بستر پس از تعادل در حالت بدون کاربرد سازه -4شکل 
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  در حالت سه بعدي) شاهد(فرم بستر پس از تعادل در حالت بدون کاربرد سازه - 5شکل 

 

  
  فرم بستر پس از تعادل با کاربرد سازه دیوار جداکننده   - 6شکل 

 

  
  فرم بستر کانال اصلی پس از تعادل با کاربرد سازه دیوار جداکننده در حالت سه بعدي -7شکل 

 

 آبگیر

 آبگیر
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  فرم بستر پس از تعادل با کاربرد سازه دیوار جداکننده و آبشکن   - 8شکل 

 

  
  فرم بستر پس از تعادل با کاربرد سازه دیوار جداکننده و آبشکن در حالت سه بعدي -9شکل 

  
  کانال آبگیرالگوي ورود رسوب به 

ایجاد تغییراتی در الگوي جریان شده که به دنبال آن سبب وجود کانال آبگیر و انحراف بخشی از جریان به داخل دهانۀ آبگیر باعث 
در پایین دست دهانۀ آبگیر و در مجاورت دیواره کانال اصلی، ) 11(و ) 10(هاي با توجه به شکل. گرددتغییر در توپوگرافی بستر می

تواند منجر به ناپایداري ین آبشستگی میایجاد ا. گرددآید که باعث ایجاد آبشستگی در این محدوده میاي به وجود میجریان ثانویه
اکثر رسوبات ورودي به کانال آبگیر در حالت بدون سازه در مجاورت ضلع باالدست . آبگیر گردد، در نتیجه شناخت ابعاد آن اهمیت دارد

بی است و رسوبات وارد شده صورت گردابا توجه به اینکه جریان در این ناحیه به . شوندنشست میکانال آبگیر که ناحیۀ سکون است، ته
-عرض ناحیۀ رسوب. شودنشست کرده و به دنبال آن از عرض مفید براي عبور جریان در کانال آبگیر کاسته میبه محدوده گردابی ته

- سوبهایی از الگوي رنمونه. گذاري در حالت بدون سازه، وجود دیوار جداکننده و وجود توأمان دیوار جداکننده و آبشکن متفاوت است
) 11(و ) 10(هاي گذاري در کانال آبگیر در حالت بدون سازه، وجود دیوار جداکننده و وجود توأمان دیوار جداکننده و آبشکن در شکل

درجه، دبی  60درجه، آبشکن با زاویه  10هایی است که زاویه دیوار جداکننده ها مربوط به آزمایشاین شکل. نشان داده شده است
گذاري با افزایش زاویۀ دیوار عرض ناحیۀ رسوب. متر بوده استسانتی 11لیتر بر ثانیه و عمق جریان  60صلی جریان در کانال ا

شود رسوب ورودي به کانال آبگیر در هاي مشاهده میطور که در شکلهمان. یابدجداکننده نسبت به دیواره کانال اصلی افزایش می
گیري گذاري کاهش چشمیوار جداکننده و آبشکن کم بوده و نیز عرض ناحیۀ رسوبحالت وجود دیوار جداکننده و وجود توأمان د

شکل . رسوب ورودي به آبگیر در حالت وجود دیوار جداکننده و آبشکن در مقایسه با وجود دیوار جداکننده کمتر است. داشته است

 آبگیر
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طور که در این تصویر واضح است همان. دهدان میمحل ورود رسوبات به آبگیر در حالت وجود دیوار جداکننده و آبشکن را نش) 11(
شود که رسوبات روي آن غلتیده رسوبات تجمع کرده در جلوي آبگیر موجب آن می. شودتر از قسمت میانی وارد آبگیر میرسوبات بیش

  .و وارد آبگیر شوند
 

 

 

 
وجود سازه دیوار : وجود سازه دیوار جداکننده، ج: ، ب)بدون سازه( حالت شاهد: گذاري در داخل کانال آبگیر الفالگوي رسوب  -10 شکل

  جداکننده و آبشکن
  

 
  دیوار جداکننده و آبشکنتغییرات توپوگرافی دهانۀ آبگیر و رسوبات ورودي به آبگیر در حالت وجود سازه  - 11شکل 

  
  

شاھد) الف(  

دیوار جداکننده و آبشکن) ج(  

دیوار جداکننده) ب(  

 الگوی رسوبگذاری در آبگیر
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 گیري نتیجه
عمده رسوبات وارده به آبگیر از پشت سازه دیوار جداکننده، حدفاصل بین اتصال سازه به دیوار ساحل تا نقطۀ تالقی دو المان        

رو اگر زاویۀ اتصال المان از این . شودسازه وارد آبگیر شده و همچنین باعث تجمع رسوبات در جلوي دهانۀ آبگیر در دو سوم انتهایی می
سازه به دیوار ساحل کمتر باشد مقدار رسوب موجود در پشت سازه کمتر خواهد بود و به دنبال آن رسوب ورودي به آبگیر کاهش 

 خط مکان تغییر نتیجه باعث در و بیشینه سرعت عرضی مکان تغییر باعث ساحل مقابل در آبشکن و آبگیر همزمان وجود .خواهد یافت
  شودمی ر در جلوي آبگیرالقع

از اتصال المان سازه با دیواره کانال تا ( در حالت وجود سازه دیوار جداکننده و آبشکن رسوبات در اثر ایجاد جریان ثانویه در پشت سازه 
  . شود، شسته شده و از قسمت میانی کانال آبگیر وارد می)اتصال دو المان سازه
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