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 چکیده
 برای رفع آن از طورمعمولبهوب ورودی است که کنترل رس، ی زیر سطحیهاآبگیرئل استفاده از امس از یکی

استفاده از فیلترهای  های کنترل رسوب در این نوع آبگیرهایکی از روشد. شومیسیستم فیلتراسیون استفاده 
متر و طول  5/0عرض ، متر 2/1با استفاده از آزمایشات در فلوم آزمایشگاهی به ارتفاع در این تحقیق ژئوتکستایل است. 

سنجی استفاده از ژئوتکستایل در آبگیرهای زیر امکان، مستقر در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه شهرکردمتر  5
 و ه استگرفت مورد بررسی قرار ژئوتکستایل در چند چیدمان به منظور تصفیه فیزیکی آب با رایزرهای عمودیسطحی 

از دیدگاه جلوگیری از ورود  راندمان فیلترو  مشخص دبی خروجی بر مؤثر پارامترهای، ابعادی تحلیل بکارگیری با
بودن نحوه چیدمان ژئوتکستایل  ایهمطبق بودن یا لول نتایج این تحقیق نشان داد آمد. به دستدر هر چیدمان رسوبات 

، یآبگیر عمود هایلولهقابلیت فیلتر رسوبات در  در دبی جریان از آبگیر ندارد. همچنین نتایج نشان داد دارمعنی تأثیر
دهد د. این نشان میباشمیدرصد  90تا  80بین  درصد و در ژئوتکستایل مطبق 70تا  60بین  ایهبرای ژئوتکستایل لول

 درصد راندمان بهتری برای کنترل رسوب دارد. 3/36، ایهژئوتکستایل مطبق نسبت به حالت لول
 

 فیلتر،، رسوباتغلظت ، ژئوتکستایل ،تصفیه فیزیکی ،آبگیر زیرسطحی :کلیدی هایواژه



 1397/ سال  4شماره  28نشریه دانش آب و خاک / جلد                                                            و...     صمدی بروجنی، محمدی                  84

 

Comparison of the arrangement of Geotextile Filter in the Subsurface Water  

Intakes with Vertical Risers Regarding Sediment Control 

 
M Mohammadi*1, H Samadi Boroujeni2, R Fatahi Nafchi3 

 

Received: 2017/1/18  Accepted: 
1-  Former M.Sc. Student., Water Eng. Dept., Faculty of Agric., Univ. of Shahrekord, Iran 
2- Assoc. Prof., Water Eng. Dep., Faculty of agriculture, Shahrekord University, Iran 
3- Assoc. Prof., Water Eng. Dep., Faculty of agriculture, Shahrekord University, Iran 

* Corresponding Author, Email: mohammadmohammadi314@Gmail.com 

 

Abstract: 
 

One of the problems associated with the sub-surface water intake systems is the sediment inflow 

control, which is usually solved by a filtration system. Geotextile filter is one of the filter types for 

controlling sediment in the subsurface water intakes. In this research in order to investigate the capability of 

geotextile filter for filtration of water through the sub-surface vertical pipe intake, various experiments with 

different arrangement of the geotextile were carried out in a flume with the height of 1.2 m, width of 0.5 m 

and a length of 5 m, located in Soil Mechanics Laboratory of Shahrekord University. Based on the 

dimensional analysis, the effective parameters on the discharge capacity and the filtration efficiency were 

identified. The results showed that the different arrangements of the geotextile filters (laminated and rolled 

geotextile sheets) did not show a significant impact on flow capacity of the system. The results also showed 

that the sediment trap efficiency for rolled geotextile sheets was obtained 60 to 70 percent but it was about 

80 to 90 percent for the laminated geotextile sheets. It indicates that the laminated geotextile sheets controlle 

the sediment by 36.6% more than the rolled geotextile sheets. 
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  مقدمه

که بر زندگی بشر  یزیاد تأثیردلیل به هارودخانه
همواره ، اندداشتهمختلف  هایتمدن گیریشکلو 

برای کاربردهای  موردنیازمنبع آب  ترینمهم عنوانبه
نقش اقتصادی  نیترمهممختلف قلمداد شده و تأمین آب 

 (.1388)بی نام  رودخانه است
ها با اهداف مختلفی از جمله آبگیری از رودخانه

آبرسانی شهری، مصرف کشاورزی و تولید برق انجام 
گردد. از اهداف مهمی که در طراحی آبگیرها مد نظر می

یش راندمان آبگیری و کنترل طراحان قرار میگیرد، افزا

 هنر و مظلوم شهرکی)باشدرسوب در دهانه آبگیرها می
1393.) 

آبگیر کفی نوعی از سازه آبگیر ثقلی است که 
انجام  توسط آن از کف مجرابخشی از جریان برداشت 

. این نوع سازه در قسمتی از طول و در بخشی دشومی
با  هجمع کنند صورت بهدر کف مجرا  یا تمامی عرض

های پوشیده شده توسط فیلتر یا مواد آبرفتی روزنه
برداشت  و آب از طریق آن شوندمیایجاد بستر 

ی که در مورد آبگیرهای کفی تحقیقات از جمله .شودمی
با  (1954اورث و همکاران ) به کار توانمی، انجام شده
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درصد و پنج مقطع  20استفاده از کانالی با شیب 
ساکسیوادیول و اشاره نمود.  لزیمتفاوت برای شبکه ف

ذرات معلق  ندطی تحقیقی نشان داد (1970انیشتین )
 از نصف میانگین قطر تربزرگرسوب با قطری برابر یا 

خواهند  نشینتهها جمع کنندهمواد پوششی روی منافذ 
 هایلوله( با بررسی آزمایشگاهی 1996شلما )شد. 
ب و بدون بار ثابت آ تأثیرمستغرق تحت  دارخسورا

خاک و شن و فیلتر بر روی لوله  هایالیهاستفاده از 
با پیشرفت ، یکنواخت دارسوراخ هایلولهنشان داد در 

جریان آب به داخل لوله در دست، پایینجریان به سمت 
 20 کهیطوربه، لوله بیشتر و بیشتر شده دخواحد طول 

درصد کل دبی را  50حدود ، درصد انتهایی طول لوله
. همچنین افزایش اصطکاک تجمعی و نمایدمی آوریعجم

باعث  دارسوراخافت ناشی از تغییر اندازه حرکت لوله 
 سویبهکاهش بار پیزومتریک با پیشرفت جریان 

بر اساس معادالت آد و همکاران . شودمی دستپایین
جریان نشتی تابع قطر ذرات محیط متخلخل ، (2001)

، اوی رسوبات نیز باشداست و چنانچه جریان عبوری ح
روند ، به خاطر امکان گرفتگی منافذ توسط رسوبات

 کاهش سرعت نشت دو چندان خواهد شد.
( به این نتیجه رسیدند 2006موشا و همکاران )

بستر رودخانه دچار گرفتگی شده ، که در نتیجه ترسیب
تغذیه آب زیرزمینی از بستر ، و ترکیبات آب زیرزمینی

تم چاه و کیفیت آب زیرزمینی ظرفیت سیس، رودخانه
. متوسط قطر منافذ دهدمیقرار  تأثیرمنطقه را تحت 

از رسوبات معلق  تربزرگچندین برابر  سنگیپارهمحیط 
. با این وجود اگر مواد دهدمیبوده و لذا گرفتگی رخ ن

ممکن است منافذی با ، حاوی ریزدانه باشد ایهسنگدان
دهد گرفتگی  قطر کم وجود داشته باشد که اجازه

در تله اندازی  سنگیپارهصورت گیرد. بازده محیط 
سرعت جریان نشتی است و  تأثیررسوبات تحت 

تابعی است از  هادر این محیط سرعت جریان نشتی
 است. هیدرولیکیبار  و سنگیپارهنفوذپذیری محیط 

 ( ازژئوتکستایل2006و المپاروتی )موتوکوماران 
 متعارف و مرسوم هایجایگزین روش عنوانبه

همراه با آب و بازیابی مجدد  مواد معلق جداسازی
پساب )تصفیه آب( استفاده کردند و با آزمایش بر روی 

رسوبات بندری و خاکستر معلق نشان دادند سازگاری 
مناسبی بین تجمع مواد جامد بر روی ژئوتکستایل و 

 آبگیری وجود دارد.
میت ( با تأکید بر اه2013بوازا و همکاران )

ویژه  مواد ژئوسنتیک و به هایارزیابی ویژگی
آن بر رفتار  تأثیرو  راشباعیغژئوتکستایل در حالت 

مواد  جداسازیپارامترهای مهندسی آب در خاک و 
همراه با آب عملکرد و هدایت هیدرولیکی معلق 

ژئوتکستایل و آسترهای ژئوسنتیک محافظ خاک رس را 
 .اندهموردبررسی قرار داد

( شیوه جدیدی 1392حید و اسماعیلی )کورش و
برای آبگیری از رودخانه پیشنهاد کردند که در آن 

مشبک در سیستم  هایمتخلخل جایگزین کف طیمح
ضریب  هرچندآبگیری از بستر رودخانه شده است. 

 30تا  10گذردهی آبگیر کفی با محیط متخلخل حدوداً 
اما  ،درصد ضریب گذردهی آبگیر کفی مشبک است

عدم نیاز به نیروی انسانی ، بلندمدتیی سیستم در کارا
جهت حفظ و نگهداری سیستم و همچنین حفظ شرایط 

مناسب  یطیمحستیزطبیعی رودخانه و ایجاد شرایط 
برای رودخانه و منطقه از مزایای این سیستم به شمار 

 .درومی
( نیز به 1387و شفاعی بجستان ) بدستکمان 

ی کفی هاف در آبگیرمنظور تعیین ضریب دبی انحرا
کف بازشدگی در  تحت اثر شیب و درصدهای متفاوت

      ابعادی رابطه کلی تحلیلمشبک ابتدا با استفاده از 
، استخراج و سپس برای تعیین ضرایب این معادله بعدبی

در  هاآزمایشمختلفی انجام دادند. این  هایآزمایش
-و بر روی مدل آشغالمتر سانتی 60فلومی به عرض 

شیب و درصد بازشدگی متفاوت بود  هاآنگیر که در 
انجام گرفت. تحت شرایط متفاوت هیدرولیکی و رسوب 

روابط  هاآزمایشحاصل از این  هایو با بکار بردن داده
 متعددی مورد بررسی و بهترین رابطه انتخاب گردید. 

( برای تصفیه فیزیکی 1393اکرام نیا )همچنین 
 افقی که دور لوله R500کستایل آب با استفاده از ژئوت

به این ، متر پیچیده شده بود 3به طول  ایهمشبک شد
 99ند تا توامیئوتکستایل ژنتیجه رسید که این الیه 

 کند. زدائیرسوبآب را درصد 
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اطمینان از کیفیت مناسب آب با جلوگیری ، از موارد مهم
د و بدین باشمیکلکتور آبگیر کفی  رسوب بهورود  از

برای تسهیل ورود  های پوششیالیهر استفاده از منظو
الزامی است. لذا در این تحقیق آب و فیلتراسیون 

در اندازه و استفاده از ژئوتکستایل  سنجیامکان
در آبگیرهای زیر سطحی به منظور متفاوت  هایچیدمان

 .گرفته است تصفیه فیزیکی آب مورد بررسی قرار
رایطی مانند سعی شده است تا ش، در این تحقیق

مطابقت ( 1393 پیشین در این زمینه )اکرام نیا تحقیق
 منظوربهداشته باشد تا بتوان توانایی ژئوتکستایل را 

قرارگیری مورد  یک فیلتر در حالت عمودی و دو جهت
 مقایسه قرار داد.

 
 هامواد و روش

 فلوم آزمایشگاهی و منصوبات مورد استفاده
می مستطیلی با در فلو این تحقیق یهاشیآزما

 50عرض ، متر 2/1به ارتفاع  ایهشیش هایجداره
متر با استفاده از مدل آبگیری زیر  5متر و طول سانتی

 سطحی در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه شهرکرد
صورت شماتیک اجزای سیستم آبگیری که به شد.انجام 

  از: اندعبارت، نشان داده شده است 1در شکل 
  جنسافقی از لوله PVC  و  مترمیلی 90با قطر

)جمع کننده جریان  کلکتور عنوانبه متر 4طول 
که در امتداد طولی فلوم قرار  رایزرهای عمودی(

 ، رد(گیمیمتر لوله مورد استفاده قرار  3)تنها ، ردگیمی
 16  آبگیر رایزر  عنوانبه عمودی صورتبهلوله

فقی جمع از لوله اکمربند  وسیلهبه کهاستفاده گردید 
دارای  رایزر هایاین لوله .اندهمنشعب شد، کننده جریان

 7/13متر و فاصله سانتی 25طول ، مترمیلی 75قطر 
 ند.باشمیمتر از همدیگر سانتی

   عمودی به لوله رایزر  هایاتصال لولهبرای
 مترمیلی 45به قطر  هاییسوراخ، جمع کننده جریان افقی

ایجاد ر روی لوله افقی بمتر سانتی 7/13در فواصل 
 تصالاو بر روی هر سوراخ یک کمربند برای  گردید

مجموع مساحت  حالتدر این لوله رایزر نصب شد. 
از  برای ورود جریان بر روی لوله آبگیر افقی هاروزنه

محاسبه  مترمربع 026/0برابر با  رایزرهای عمودی

در دد که با آزمایش آبگیری در حالت افقی که گرمی
 مطابقت دارد (1393، انجام شده )اکرام نیا یقات قبلتحق

 (.2)شکل

 14  متر از سانتی 20عدد پیزومتر به فاصله
گیری فشار برای اندازه، ی آبگیریکدیگر در زیر لوله

پس از خروج از  پیزومتر هایلوله. داخلی لوله آبگیر
خارجی کانال دیوار بر روی ، جدار طولی کانال

 ند.دشقائم نصب  صورتبه

قائم نصب و افت  هایپیزومتر روی لولهعدد  12 
 گیری شد.ژئوتکستایل اندازه هایانرژی در ستون

 رسوببا استفاده از آب همراه در دو حالت  هاآزمایش
بار تکرار برای هر حالت  3بدون رسوب با حداقل آب و 

بار پیزومتریک  3انجام شد. تیمارهای تحقیق شامل 
، 20به میزان  آب روی لوله آبگیر ارتفاع)شامل  خارجی

 با تراکم) ژئوتکستایل نوع فیلتر 1( و متریسانت 60و 40
 در دو حالت قرارگیری در لوله (3cm  gr 1/0برابر

در حالت مطبق( و دو حالت آب و  ایهلول صورتبه)
بر لیتر  گرممیلی 5000 غلظت رسوب زالل و آب با

حجمی  صورتبهدر هریک از آزمایشات دبی  د.باشمی
گیری و تراز سطح آب در هر پیزومتر تکرار اندازه 3در 

 رسوباز روی اشل مدرج قرائت گردید. برای هر دبی 
 مورد استفاده

به منظور بررسی میزان تصفیه فیزیکی آب توسط 
، یزر عمودیزیرسطحی با را یریآبگژئوتکستایل در 

د. اندازه رسوبات باشمینیاز به استفاده از رسوبات 
( منافذ مؤثراز اندازه ظاهری ) ترکوچکبایستی 

اندازی  ژئوتکستایل در نظر گرفته شود تا میزان تله
 گیریاندازه درستیبهرسوبات توسط ژئوتکستایل 

اندازه ظاهری منافذ  کمینهلذا با توجه به  شود.
ذرات عبور ، مورد استفاده در تحقیق هایژئوتکستایل

( که شامل ذرات الی مترمیلی 075/0) 200کرده از الک 
 عنوانبه، دباشمی مترمیلی 065/0معادل  d90و رس با 

 مورد استفاده قرار گرفت. هاآزمایشرسوب در 
بر لیتر  گرممیلی 5000این رسوب در غلظت 

بدون مورد استفاده قرار گرفت و آزمایش آب زالل )
  شاهد در نظر گرفته شد. عنوانبهرسوب( 
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 (.1393 )اکرام نیاآبگیری در حالت افقی  -2شکل 

 
 
 نوع فیلتر
در این تکستایل مورد استفاده مشخصات ژئو 
الیه  ، تولید کارخانه)متوسط R500نوع  از که پژوهش

ه گردید ارائه 1جدول  در بوده (بافان استان اصفهان
 .است

نشان داده  حالت 2به تایل مورد استفاده ژئوتکس
استوانه عمودی(  صورته به شده )لول،  3 شکلشده در 

 40روی هم به تعداد مربعی  هایورقهحالت مطبق ) و

بوده   یکسان  (cm  gr 1 /0-3)چگالی مساحت و ( باورقه
 است. 

 

 
 

 
چیدمان نحوه نصب رایزرها بر روی لوله افقی و  -3شکل

 .(ایه)مطبق و لولژئوتکستایل 

 



 1397سال  / 4شماره  28نشریه دانش آب و خاک / جلد                                                            و...     صمدی بروجنی، محمدی                  88

 .د آزمایشژئوتکستایل( مور)مشخصات فیلتر  -1جدول 
 R500 واحد اختصاری عالمت ژئوتکستایل
  W 2-Grm 500 وزن واحد
  H Mm 5/3 ضخامت

 AOS Mm 15/0 اندازه ظاهری منافذ

 K 1-Cms 25/0 نفوذپذیری

 
بر  مؤثربررسی ارتباط بین عوامل  منظوربه

از تحلیل ابعادی در این پژوهش تصفیه فیزیکی  ییکارا
 نظرصرفاست. با شده  استفاده روش باکینگهامبا 

 یریپذتراکمکردن از اثرات مربوط به کشش سطحی و 
در یک آبگیر  جمع کنندهمنشعب شده توسط دبی ، مایع

فیلتر در آن استفاده  عنوانبهکفی که از ژئوتکستایل 
تابع نشان داده شده در  صورتهب توانمیشده باشد را 

 :بیان نمود 1رابطه

 
]1[ )D , ,  , out,c inc , ,G H, ,90d AOS, ,A, = F(K Q  

 

 لولهمنشعب شده توسط  دبی Q، 1در رابطه 
 سطح A، ضریب نفوذپذیری الیه ژئوتکستایل K، کلکتور

اندازه ظاهری منافذ  AOS، های ورودیروزنه مؤثر
که از رسوبات ورودی  ایهاندازه ذر 90d، ژئوتکستایل

از آب تر H، ترندکوچکدیگر از آن  درصد ذرات 90
 inc، چگالی آب ، چگالی الیه ژئوتکستایل G، روی لوله

 V، خروجیآب بات وغلظت رس outc، آب غلظت رسوبات
 ، قطر لوله آبگیر D، سرعت جریان در لوله آبگیر

سپری شده از  زمانمدت tلزجت دینامیکی آب و 
 د.نباشمی سیستم برداریبهره

، قبل اگر در رابطهمتغیرها  بندیگروهبا 
Re=VD/   معادل عدد رینولدز درون لوله آبگیر

در  معادل راندمان عملکرد فیلتر inc /outc - 1(=   *(100و
در  هاآزمایشبا توجه به عدم انجام گرفته شود و  نظر

و  شدهحذف نیز از رابطه فوق tپارامتر ، طول زمان
 :آیدمیرابطه زیر در  صورتبه

 
]2 [ )Re, ,  G,H,90Q = F(K,A,AOS,d  
 

پس از  در این پژوهش، با عنایت به نتایج تحلیل ابعادی
 9تعداد  هاآزمایشدر کلیه ، ساخت مدل آزمایشگاهی

 ,, Re,  GH, ,90AOS,d A, K, Qشامل مؤثرپارامتر 
 آمد. به دستگیری و اندازه

 
 نتایج و بحث

 ارزیابی هیدرولیکی فیلترها
 هاز روزنهبا توجه به معادله حاکم بر جریان ا

شامل افت انرژی  جمع کنندهمقاومت ورود آب به لوله 
 و فیلتر است. هادر ترکیب روزنه

Q = Cd . aopH0.5    [3]  

 

 dC، سطح روزنه  opaدبی جریان،  Q، 3در فرمول  
 می باشد. خامت فیلترض Hضریب تخلیه و 

و مطبق از  ایهدر این تحقیق دو چیدمان لول
از این رو با  ،فیلتر استفاده شده نعنوابه کستایلتژئو

بررسی تغییرات میزان دبی خروجی در مقابل هد آب 
ن ضریب کمپلکس جریان را برای تیمارهای توامی

حداقل در این تحقیق با توجه به اینکه تحقیق تعیین نمود. 
لذا با انتخاب ، بود مترسانتی 20روی آبگیر  آب ارتفاع

ارتفاع پایه )مبنا( و تقسیم  عنوانبه متریسانت 20ارتفاع 
خروجی بر دبی خروجی متناظر ارتفاع  هایکلیه دبی

آبگیر بر دبی خروجی  ارتفاع آب بر روی تأثیر، پایه
ارتفاع  تأثیر 4شکل آبگیر مورد بررسی قرار گرفت. در
نشان  جمع کنندهاز آب بر روی آبگیر بر دبی خروجی 

، بی با ارتفاعد افزایش 4با توجه به شکل داده شده است.
 بازشدگیافزایش شیب صعودی دبی با افزایش میزان 

شیر خروجی و همچنین کاهش شیب صعودی دبی با 
همچنین بر . شودمیافزایش غلظت رسوبات مشاهده 

افزایش بار  یازااساس این شکل شیب تغییرات دبی به 
آبی در مورد فیلتر ژئوتکستایل مطبق و آب حاوی 

ئوتکستایل مطبق و آب حاوی رسوب کمتر از تیمار ژ
ن نتیجه گرفت که میزان توامیلذا ، دباشمیرسوبات 

مقاومت در برابر جریان در تیمار دوم بیشتر از تیمار 
کمپلکس جریان در تیمار اول بوده و از این رو ضریب 

 از تیمار دوم بوده است.  تربزرگاول 
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غلظت رسوبات آب بر دبی  تأثیربررسی  منظوربه
 عنوانبهخروجی آب زالل را  هایدبی، آبگیرخروجی 

خروجی را  هایدر نظر گرفته و کلیه دبی شاهد ماریت
ی بد عنوانبهشاهد کرده و تیمار  دبی متناظر تقسیم بر

ترسیم  5و شکل ددر نظر گرفته ش (RQ=Qds/Qd) نسبی
 برای هر ژئوتکستایل در، این نمودارها بر اساسشد. 

آبگذری ، رسوبات با افزایش غلظت، یک ارتفاع خاص
ن به دلیل توامیکه علت آن . یابدمینسبی کاهش 

 ترسیب و هاروزنهآب و رسوب به سمت دبی افزایش 
بیشتر رسوبات بر روی ژئوتکستایل و در نتیجه افزایش 

همین نتایج نشان . عنوان نمودگرفتگی ژئوتکستایل 
و مطبق در هر  ایهایل لولدهد بین دو نوع ژئوتکستمی

در دبی نسبی  یوجود رسوب تغییر، ارتفاع آب ثابت
ن نتیجه توامیبر این اساس نیز ایجاد ننموده است. 

 هایغلظتگرفت که عملکرد هیدرولیکی دو چیدمان در 
مشروط بر آنکه ارتفاع آب متفاوت رسوبی آب خام 

راندمان  هستند.یکسان  تقریباً، روی آبگیر ثابت باشد
 ایهفیلترهای مطبق و لول گیریرسوب

عملکرد هیدرولیکی هر دو به منظور ارزیابی 
از ، کنترل رسوباز دیدگاه  مطالعه مورد چیدمان

د. شومیستفاده ا()  راندمان عملکرد فیلترشاخص 
 دستبهراندمان عملکرد فیلتر با استفاده از فرمول زیر 

 ید:آمی

 
= (1- Cout/ Cin)     [4] 

 

غلظت  outC، عملکرد فیلتر بازده که در آن 
غلظت رسوبات ورودی  inCرسوبات خروجی و 

قابلیت ، تر باشدباال بازدهدارای  فیلترد. هرچه باشمی
در تصفیه فیزیکی آب و کاهش غلظت رسوبات بیشتری 

به آزمایشگاهی  هایداده بر اساس .خواهد داشتآب 
عملکرد فیلتر به ازای ارتفاع  بازدهتغییرات ، آمده دست

بر این ان داده شده است. شن 6 در شکلآب مختلف 
ای عملکرد فیلتره بازدهد شومیاساس مشخص 

متوسط به ترتیب  طوربه ایهژئوتکستایل مطبق و لول
مقایسه عملکرد دو چیدمان درصد بوده است.  56و  76
فیلتر ژئوتکستایل  بازده، دهدمیو مطبق نشان  ایهلول

بوده و در عین  ایهتایل لولمطبق بیشتر از فیلتر ژئوتکس
کاهش راندمان فیلتر با افزایش نرخ جریان عبوری حال 
لتر ژئوتکستایل مطبق نیز با روندی کندتر نسبت در فی

 جینتااین رخ داده است.  ایهبه فیلتر ژئوتکستایل لول
  ،مترسانتی 20دهد در ارتفاع آب همچنین نشان می

درصد  4/27، ایهژئوتکستایل مطبق نسبت به حالت لول
راندمان بهتری برای کنترل رسوب دارد. این رقم برای 

درصد و برای  2/38معادل  متریسانت 40ارتفاع آب 
 به دستدرصد  1/45برابر  مترسانتی 60ارتفاع آب 

هد ژئوتکستایل دمیید. در مجموع این نتایج نشان آمی
بهتری  بازدهدرصد  3/36، ایهمطبق نسبت به حالت لول

همچنین نتایج فوق حاکی از  برای کنترل رسوب دارد.
با افزایش ، ترکه در هر دو حالت چیدمان فیل آن است

راندمان عملکرد فیلتر در ، ارتفاع آب روی آبگیر
افزایش  به خاطرید. این امر آمیپایین  گیریرسوب

افزایش ارتفاع آب روی آبگیر  واسطهبهسرعت جریان 
د چراکه افزایش سرعت جریان احتمال تله افتادن باشمی

 دهد. رسوب در فیلتر را کاهش می

هر دو  SAS افزارنرمهمچنین با استفاده از 
مورد مقایسه قرار  5000و  0 هایغلظتژئوتکستایل در 

آماری بین میانگین  وتحلیلتجزیهداده و مشاهده شد که 
در هردو ژئوتکستایل مذکور در ارتفاعات مختلف دبی 

ندارد ولی از ی وجود دارمعنی( اختالف 60و40، 20)
 بین دو نوع فیلتر اختالف ، نظر راندمان کنترل رسوب

 بازدهکمترین  که ایگونهبه، وجود دارد دارمعنی
و غلظت  مترسانتی 60با ارتفاع  ایهدر ژئوتکستایل لول

دمان در ژئوتکستایل مطبق با و بیشترین ران 5000
مشاهده شد  5000متر در غلظت سانتی 20ارتفاع 
 (.2)جدول

درصد کاهش  11 ایهغلظت صفر( در فیلتر لول)
درصد کاهش دبی مشاهده  13دبی و برای فیلتر مطبق 

این مقادیر به ترتیب ،  مترسانتی 40شد. برای ارتفاع آب 
این  مترسانتی 60درصد و برای ارتفاع آب  11و  16

 ارقام 
آمده است. میانگین  به دستدرصد  20و  14به ترتیب 

درصد  7/14و  7/13ب نیز به ترتیب این سه ارتفاع آ
دهد فیلتر مطبق د. این نتیجه نشان میشومیمحاسبه 
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د ولی این شومیباعث کاهش بیشتری در دبی عبوری 
، کاهش نسبت به نقش این نوع فیلتر در کنترل رسوب

این نوع فیلتر در  تأثیرکه  ایگونهبهبسیار کمتر است 
 برابر بیشتر است. 3/5، گیریرسوب

 
 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

20 40
60

بی
س
 ن
بی
د

cm    ارتفاع

 ل ت  فر

ژئوتکستایل لوله ای

مطبق

 

 
 بر روی آبگیر بر دبی خروجی آبگیر. ارتفاع آب تأثیر -4شکل 
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 .کلکتور  ل ت رسوبات آب بر دبی خروجی تأثیر - 5کلش

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 .گرم بر لیتر 5ارتفاع آب روی آبگیر بر راندمان عملکرد فیلتر در  ل ت  تأثیر -6شکل                                           
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 .بین میانگین دبی و راندمان فیلتر در هردو ژئوتکستایل SAS افزارنرمآماری با استفاده از  وتحلیلتجزیه -2جدول

به  ایهدهد در فیلتر لولین نتایج نشان میچنهم       
راندمان ،  مترسانتی 60و  40، 20ازای ارتفاع آب 

بوده حال اینکه  %51و  %55، %70به ترتیب  گیریرسوب
  %80و  %75، %80مطبق به ترتیب  همین نتایج برای فیلتر

آمده است. بر این اساس متوسط راندمان  به دست
 %78و برای فیلتر مطبق  %59 ایهفیلتر لول گیریرسوب

درصدی فیلتر 3/36د که حاکی از بیشتر بودن باشمی
 د. باشمی ایهمطبق در کنترل رسوب نسبت به فیلتر لول

همچنین برای مقایسه ظرفیت عبور دبی دو نوع 
 20چیدمان فیلتر نیز نتایج نشان داد به ازای ارتفاع آب 

کاهش دبی عبوری در حالت وجود رسوب ،  مترسانتی
 بر لیتر( نسبت به حالت آب زالل  گرممیلی 5000)غلظت 

مناسبی  کارایین گفت فیلتر مطبق توامیر این اساس ب 
در دبی  مالحظهقابلدر کنترل رسوب بدون اینکه کاهش 

د شومیخواهد داشت و توصیه ، عبوری ایجاد کند
 مطبق استفاده شود. لتریفاز  ایهبجای فیلتر لول

با توجه به نتایج مطالعات فتاحی و همچنین  
با ، دار یکنواختخ( در یک لوله سورا2004) هازپرا

افت اصطکاکی در دست، پایین سویبهپیشرفت جریان 
( و دبی Qدبی جریان در داخل لوله )، (LHطول لوله )

( و ارتفاع sq) افتهیشیافزاجریان در واحد طول لوله 
( کاهش dt( و زمان نفوذ )hiپیزومتریک در داخل لوله )

، داشت چنین امری در این تحقیق نیز مطابقت که ابدییم

در داخل  میزان دبی ایهدر ژئوتکستایل لول کهیطوربه
بنابراین میزان افت فشار لوله بیشتر از مطبق بود 
بیشتر از ژئوتکستایل  ایهپیزومتر در ژئوتکستایل لول

 .شودمیمشاهده  7د که در شکل باشمیمطبق 

 
 

مقایسهه افهت ارتفهاع پیزومتریهک در طهول لولهه در  -7شکل
: ژئوتکسهههههتایل مطبهههههق، G4متر ،سهههههانتی 20ارتفهههههاع 

G2:ایژئوتکستایل لوله ،:op بازشدگی شهیر خروجهی زانیم 
 متر.سانتیآب بر روی آبگیر بر حسب  ارتفاع :Hو 

 
 ی کلیریگجهینت

آمده از این تحقیق  به دستبا توجه به نتایج 
 قابل ارائه است: یبندجمع عنوانبهموارد زیر 
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ت آب بر دبی غلظت رسوبا تأثیرمقایسه  (1
 ایهکه ژئوتکستایل لول، دهدمیخروجی آبگیر را نشان 

و بدون رسوب( در  رسوب دار دو حالتشکل )در 
دبی ، مقایسه با ژئوتکستایل مطبق با افزایش ارتفاع

و در ژئوتکستایل مطبق  دهدمیبیشتری از خود عبور 
 افت فشار بیشتری مشاهده شد.

بق نسبت به دهد ژئوتکستایل مطنتایج نشان می (2
درصد راندمان بهتری برای کنترل  3/36، ایهحالت لول

 رسوب دارد.

دهد قابلیت فیلتر رسوبات در نتایج نشان می (3
بین  ایهبرای ژئوتکستایل لول، آبگیر عمودی هایلوله
 90تا  80بین  درصد و در ژئوتکستایل مطبق 70تا  60

 .دباشمیدرصد 

ن به توامی ،انجام شده هایبا توجه به آزمایش (4
از نظهر  ایهلولهاین نتیجه رسید که هرچند ژئوتکسهتایل 

د و میهزان دبهی رسهمیبه نظر  ترآسانکاربردی بهتر و 
نههد ماننههد توامیامهها ن، دهههدمیخههود عبههور بیشههتری از 

 ایمالحظههه قابههل صههورت بههه مطبههقژئوتکسههتایل 
 کند. گیریرسوب

 انیمقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات اکرام (5
 فیلتر ایهبه ازای چیدمان لول( نشان داد 1393)

 گیریرسوبلوله آبگیر افقی راندمان ، ژئوتکستایل
 بهتری نسبت به آبگیر رایزر عمودی دارد. 
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