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   چكيده
 تحقيق. شوديكي كنترل كننده رسوب استفاده ميصفحات مستغرق در دهانه آبگيرها  به عنوان يك سازه هيدرول 

 مدلعملكرد هيدروليكي  راز انجام گرفت در اين تحقيقيي آب دانشگاه شحاضر در آزمايشگاه هيدروليك بخش مهندس
، هاي عرضي صفحات مستغرقتعداد رديفهاي زيربحراني مورد مطالعه قرار گرفت و تأثير در جريانمستغرق  صفحات 

زاويه نصب صفحات ونيز دبي جريان بر ميزان آبگيري و پروفيل سطح آب در كانال اصلي در مجاورت آبگير جانبي با 
در اين  .شده كه به عنوان بهترين زاويه آبگيري معرفي شده است بررسي گرديد ورودي گرد بادرجه  55يه آبگيري زاو

تايي و موازي سه هايصفحه با دو آرايش همراه درجه 40و  30، 20، 10زاويه نصب چهار با  يسيستم صفحات تحقيق
دهد نشان مي اين تحقيقنتايج . پذيرفتانجام متفاوت دبي  چهار درها و آزمايشگرديد انتخاب  ورودي تايي در عرضدو

در مقايسه با شرايط عدم  و يابدميپروفيل سطح آب در باالدست صفحات افزايش رقوم صفحات،  وجودكه به دليل 
 تاييصفحات مستغرق با آرايش موازي سهدهد كه نتايج نشان ميهمچنين . يابدافزايش مي صفحات، نسبت آبگيري وجود

  .باشنداز بهترين راندمان آبگيري برخودار ميدرجه  30با زاويه نصب ورودي در عرض 
 
  ح آب، صفحات مستغرق، نسبت آبگيريپروفيل سطآبگير جانبي،  :كليدي واژه هاي
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Abstract 

 Submerged vanes are commonly used as hydraulic structures for sediment control at intake 

entrance. In the present research which was undertaken at the Hydraulic Laboratory in Water 

Engineering Department of Shiraz University, the hydraulic performance of these structures in sub-

critical flows was studied experimentally, and the effects of submerged vanes, angle variations of 

submerged vanes and discharge rates on intake ratio and water surface profiles in the main channel 

near the lateral intake with rounded entrance and angle of 55 degree which is named as the best 

intake angle were investigated. In this study the submerged vanes had four installation angles of 10, 

20, 30 and 40 degrees along with the two setups of 2 and 3 parallel vanes across the entrance, 

considering four levels of discharge values. The results showed that the application of submerged 

vanes, regardless of their angles, caused in the increase of water surface elevation near the upstream 

of the vanes as compared to the no vanes condition. The submerged vane cause an increase in intake 

ratio. Finally the results showed that the submerged vanes with angle of 30 degree and three parallel 

vane setup across the entrance had the best intake efficiency. 
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 مقدمه

ختلفي از جمله با اهداف مها آبگيري از رودخانه
رف كشاورزي و توليد برق انجام آبرساني شهري، مص

هاي جانبي مهمي كه در طراحي آبگير اهدافاز . دگردمي
ايش راندمان آبگيري افز ،گيردمد نظر طراحان قرار مي

با توجه به . باشدكنترل رسوب در دهانه آبگيرها مي و
باشد وبي مياينكه همواره جريان آب همراه با بار رس

-مي بنابراين به ناچار مقداري از رسوبات وارد آبگير

در  .كندمشكل مي ايجاد در روند آبگيري ود كهش
عدم توجه كافي به طراحي مناسب تأسيسات صورت 

توان مشكالتي از قبيل مي ،رل رسوب در آبگيرهاكنت

كاهش ظرفيت انتقال جريان در كانال آبگير، آسيب ديدن 
هاي باالي ال و نيروگاهي و تحميل هزينهتأسيسات انتق

صفحات مستغرق به عنوان . اليروبي را انتظار داشت
يك سازه كم هزينه كنترل كننده رسوبات توجه زيادي 

. ه خود معطوف داشته استرا در دو دهه اخير ب
مشخصه اصلي صفحات مستغرق اين است كه بر اثر 

اي در اختالف فشار دو طرف صفحه جريان ثانويه
اطراف آنها ايجاد شده و رسوبات بستر را به داخل 

رسوبات و در نتيجه از ورود  نمايد ميرودخانه منتقل 
بر اساس مطالعات  .كنندبه داخل آبگير جلوگيري مي

ت با ايجاد جريان چرخشي اين صفحا )2001( گاويان
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دست خود ضمن  دور كردن جريان با بار در پايين
يت  جريان رسوبي زياد از مقابل آبگير، باعث هدا

صفحات ايده استفاده از  .شودسطحي به داخل آبگير مي
از جريان حلزوني در پيچ  مستغرق جريان با الهام

 ،بات بار بستروبه منظور دور كردن رس ،هارودخانه
توسط پاپالپر در دانشكده  1947اولين بار در سال 

-آزمايش انجام بابعدها  كهعلوم مسكو مطرح گرديد 

قرار  مورد تائيدهيدروليكي هايي بر روي يك مدل 
راهكارهاي افزايش  سپس توسط ساير محققين. گرفت

كارائي صفحات مستغرق در كنترل رسوب ورودي به 
 و وانگ ادگارد .گرفتي قرار آبگير را مورد بررس

هاي استفاده از صفحات مستغرق را محدوديت  )1991(
فيزيكي  هاي به كمك مدل در ورودي دهانه آبگير

 عدد بررسي تأثير با) 2001( اويانگ .ندبررسي نمود
 مستغرق صفحات كارايي راندمان روي بر جريان فرود
 صفحات زواياي و عرض و طول يابيبهينه به اقدام

  .نمود 1دول بر اساس ج مستغرق

 
  

  .ابعاد توصيه شده توسط اويانگ براي صفحات مستغرق - 1جدول
  پارامتر  زاويه صفحات  ارتفاع صفحات طول صفحات فاصله طولي فاصله عرضي  فاصله از ديواره آبگير

H v3  H v2  H v4  HH vv 32   
45.02.0 

h
H v  4515    محدوده  

    *H v   صفحات ، ارتفاع  زاويه نصب صفحات وh ير كانال اصلارتفاع جريان د 

  
نيز تأثير زواياي ) 2002(نژاد الدينيكشاورزي و شمس

ات مستغرق در كنترل و كاهش مختلف كارگذاري صفح
درجه را  90هاي ثانويه در محل آبگير جانبي جريان

مقدم و كشاورزي اما كرمي. مورد بررسي قرار دادند
تأثير همزمان تغيير زاويه نصب آبگير و گرد ) 1386(

آبگيري بررسي كردند و آنان زاويه  شدگي را بر ميزان
 درجه را به عنوان بهترين زاويه آبگيري از نقطه نظر 55

وند و شفاعي زيني. نسبت آبگيري معرفي نمودند
حات مستغرق در محل براي اولين بار از صف) 1386(

ها جهت كنترل چاله فرسايشي استفاده تالقي رودخانه
حات مستغرق به كرده و نحوه تغيير راندمان كارايي صف

منظور كنترل آبشستگي را مورد بررسي قرار دادند و 
نيز تأثير ) 1389(البته گوهري . نتايج مناسبي ارائه دادند

صفحات مستغرق را در كنترل رسوب ورودي به آبگير 
جانبي را بررسي كرد و به منظور هدايت جريان به 
سمت آبگير و افزايش كارائي صفحات مستغرق از 

تفاده كرده و اثر پارامترهاي طول آبشكن و آبشكن اس
زواياي صفحات مستغرق را بر ميزان رسوب ورودي 

هر چند ساخت سازه صفحات .  به آبگير مطالعه كرد
تواند مشابه يك مستغرق در مجاورت دهانه آبگير مي

مانع نقش منفي در نسبت آبگيري داشته باشد اما وجود 
رخشي باعث اين صفحات همراه با ايجاد جريان چ

طولي سطح آب در مجاورت آبگير  تغييراتي در پروفيل
مان آبگيري را تحت تاثير قرار تواند راندگردد كه ميمي
د لذا با توجه به اندك بودن تحقيقات انجام شده در ده

خصوص عملكرد صفحات مستغرق بر روي وضعيت 
آبگيري و نيز تأثير اين سازه بر روي پروفيل سطح آب 

اين مطالعه هدف از ي در مجاورت آبگير، كانال اصل
 55(براي بهترين زاويه آبگيري  بررسي اين عوامل

 .باشدمي )درجه با ورودي گردگوشه

 هامواد و روش

  تئوري تحقيق
 وقتي يك صفحه در جهت جريان 1مطابق شكل      

ايجاد شده در طرفين صفحه گيرد اختالف فشار قرار مي
ت عت سيال در امتداد سمگردد كه مؤلفه سرموجب مي

فشار رو به پايين پرفشار رو به باال و در سمت كم
فقي يا حركت نمايد كه نتيجه اين عمل تشكيل چرخش ا

تواند به باشد كه ميگردابي در انتهاي صفحه مي
دست حركت نمايد و يينصورت مارپيچ به طرف پا

وجود يك صفحه . ميدان تنش برشي را تغيير دهد
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اي با جهت ستر رودخانه همراه با زاويهدر ب مستغرق
گردد كه رسوبات از قسمت مكشي جريان موجب مي

نشين برداشته شود و در قسمت فشاري ته صفحه

در  2نصب رديف صفحات طبق شكل  شوند، مسلماٌ با
توان رسوبات را بر روي سطح بزرگتري نيز توزيع مي

.نمود
 
 
 

  
  
  
  

  
      
 
 
 
 
 
  . صفحه چند وجود اثر در جريان تغييرات - 2شكل                  .مستغرق صفحه يك وجود اثر در ريانج تغييرات - 1شكل  

  
  

  باكينگهامپي آناليز ابعادي به روش 
متغيرهاي مؤثر بر ميزان جريان انحرافي به آبگير      

عمق : صفحات مستغرق عبارتند ازهمراه با جانبي 
، سرعت جريان نزديك )y(جريان در كانال اصلي 

،  دبي جريان در )Qw(، ميزان جريان آبگير )v(شونده 
 ، عرض كانال اصلي)g( شتاب ثقل ،)Qb( كانال اصلي

)Bm(عرض آبگير ،)Bw(شيب كانال اصلي ،)Sb( زبري ،
، ارتفاع )(، زاويه آبگير با كانال اصلي)Ks(بستر

H(صفحات مستغرق v(طول صفحات مستغرق ، )l( ،
، زاويه نصب )N( تعداد رديف صفحات مستغرق

له طولي صفحات مستغرق ، فاص)( صفحات مستغرق
(يكديگر  از s(فاصله عرضي صفحات مستغرق از هم ، 
) n(فاصله عرضي اولين صفحه از دهانه آبگير ،) b( ،

 وجرم حجمي) ( ، كشش سطحي)( لزجت ديناميكي
) .( با انتخاب متغيرهايH v  و  وg  به عنوان

 17 تعدادباكينگهام پي تكراري در روش متغيرهاي 
       .آيد مي دست به )1(معادله  شرح به بعدبي پارامتر
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با تعريف  Qr(، (بنام نسبت آبگيري 0 نام ه ب 2

F(بنام عدد فرود  1و ) *Q(پارامتر جريان r (رابطه ، 
 .شوداستخراج مي )2(عد تحقيق به صورت رابطه ببي

                                    [2]  FNQfQ rr ,,,*   
Fكه در اين رابطه  r  عدد فرود جريان در باالدست

  .باشدپارامتر جريان مي *Qنسبت آبگيري و  Qrآبگير، 
  
  روش آزمايش 
اين تحقيق در آزمايشگاه هيدروليك بخش مهندسي      

-سانتي 50آب دانشگاه شيراز در دهانه آبگير به طول 

متر سانتي 20متر با گرد شدگي لبه ورودي به شعاع 
كانال اصلي داراي مقطع  .مورد بررسي قرار گرفت

، مترسانتي 40، عمقمترسانتي 50با عرض مستطيلي
به . باشدمي 1000در  3/0متر و شيب كف  15طول 

متر،  8موازات كانال اصلي يك كانال فرعي به طول 
متري آب تخليه سانتي 40متر وعمق سانتي 40عرض 

شده توسط آبگير جانبي را به حوضچه انتهايي منتقل 
ر قبل از آبگير تا مت 5/0اندازه گيري عمق آب از  .كندمي

متري  توسط سانتي 20متر بعد از آبگير در فواصل 1
متر برداشت گرديد و ميلي 1/0اي با دقت سنج نقطه عمق

هاي اصلي و فرعي ريان  تخليه شده از كانالميزان 
 ها قرارتوسط دو سر ريز مثلثي كه در انتهاي كانال

ل مدپالن  3شكل . گيري و ثبت گرديدد اندازهدارن
.دهدرا نشان مي و تجهيزات وابستهآزمايشگاهي 

 

  
  .)بدون مقياس(مدل آزمايشگاهي و تجهيزات وابسته  - 3شكل

  
  

تأثير صفحات مستغرق بر ميزان به منظور بررسي 
آبگيري و پروفيل طولي سطح آب در مجاورت 

به شعاع  درجه با ورودي گرد شده 55آبگيرهاي جانبي 
 3مدل آزمايشگاهي مطابق شكل يك  مترسانتي 20

همراه با  استفاده از سيستم صفحات مستغرق ساخته 
-اين سيستم داراي پارامترهاي طراحي زيادي مي. شد

باشد كه در اين تحقيق براي تعيين بهينه صرفا دو 
هاي عرضي صفحات پارمتر زاويه نصب و تعداد رديف

ر به عنوان متغيرهاي اصلي مورد آزمايش و بررسي قرا
بر  تفادهسيستم  صفحات مستغرق مورد اس. گرفت

و شكل  2مطابق با جدول  )2001( ساس توصيه اويانگا
ي در عرض و آرايش تايشامل آرايش موازي سه 4

آبگير جانبي

كانال اصلي

 كانال فرعي
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جنس اين صفحات از . باشدتايي در عرض ميموازي دو
 4در  كهمتر بوده ميلي 1ورق گالوانيزه با ضخامت 

و درجه  40درجه و  30درجه،  20درجه،  10زاويه 

 5ل شكمطابق با  با جهت جريان در كانال اصليموازي 
  .مورد آزمايش قرار گرفتند نصب ودر كف كانال 

  
  .مشخصات صفحات مستغرق استفاده شده در آزمايش - 2جدول

H نوع آرايش صفحات مستغرق v  l   s   n   b  

 cm 3 cm 8 cm 12 cm 9 cm 6    موازي سه تايي در عرض

 cm 3 cm 8 cm 10 cm 8  cm 7 موازي دو تايي در عرض

  
-كنترل از پايينبدون كنترل و با ها در دو حالتآزمايش

فرسايشي براي روي يك بستر صلب بتني غيردست 
شرايط ليتر بر ثانيه در  30و  20، 15، 10چهار دبي 

صفحات مستغرق با  بدون نصب صفحات مستغرق و
تايي در عرض و صفحات مستغرق با آرايش موازي سه

  .تايي در عرض انجام پذيرفتيش موازي دوآرا
  

 

  

  
  نتايج و بحث

  هاي سطح آبپروفيل
صفحات مستغرق در چهار زاويه  هايآزمايش     

درجه با جهت جريان در  40و  30،  20،  10قرارگيري 
ر بر ليت 30و 20،  15،  10كانال اصلي و در چهار دبي 

تغييرات پروفيل   7و  6هاي شكل. ثانيه انجام گرفت
ليتر  20سطح آب را در راستاي كانال اصلي براي دبي 

ايش در شرايط نصب صفحات مستغرق با آر بر ثانيه
تغييرات  9و  8هاي شكلو تايي در عرض موازي سه

پروفيل سطح آب را در راستاي كانال اصلي براي دبي 
صفحات مستغرق با  ليتر بر ثانيه در شرايط نصب 20

براي شرايط مختلف تايي در عرض آرايش موازي دو
صفحات  ساخت سازه. دهددست نشان ميكنترل پايين

ي باعث ايجاد مقاومت در برابر مستغرق در كانال اصل
جريان عمق و افزايش جريان در كانال اصلي گرديده 

دست صفحات مستغرق را به دنبال داشته بالفاصله باال
دليل  به درجه 10در صفحات با زاويه نصب . است

ايجاد و  زاويه كمتر برخورد جريان با صفحات مستغرق
  دست صفحات،در پايين جريان چرخشي ضعيف

پديده  ،هاي فوقانيآبگيري كانال انحرافي از جريان
گردد و صفحات افزايش موضعي عمق جريان ايجاد مي

در اين زاويه نصب  مانعي مقابل جريان انحرافي به 
در حالتي كه زاويه نصب صفحات . باشندميآبگير 

ايط جريان درجه باشد ، در اين شر 20مستغرق 
د شده و دست صفحات ايجاسبي در پايينچرخشي منا

يابد لذا بخش كمتري از به صورت حلزوني گسترش مي

 
.نحوه قرارگيري صفحات مستغرق –5شكل 

 
نمونه اي از صفحات مستغرق با آرايش  –4شكل 

.موازي سه تايي در عرض  
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سمت دهانه آبگير به جريان منحرف شده سطحي به 
دست كانال اصلي برخورد كرده و افزايش ديواره پايين

براي . شودناگهاني عمق در پروفيل طولي مشاهده نمي
اويه نصب درجه همانند ز 30صفحات با زاويه نصب 

درجه افزايش ناگهاني عمق آب در كانال اصلي در  20

دست صفحات قابل مشاهده نبوده و اين امر بيانگر پايين
-خورد جريان با صفحات بوده و نشانزاويه مناسب بر

دهنده افت انرژي كمتري در محل برخورد با صفحات 
  .باشدمستغرق مي

  

  

  
  

  زاويه نصب صفحات مستغرق بهترين تعيين
ساخت سازه صفحات مستغرق در كانال اصلي باعث     

ايجاد مقاومت در برابر جريان در كانال اصلي شده و 
ال اين مقاومت افزايش عمق در محل آبگيري را به دنب

زاويه  بهترين اي به عنواندارد و به تبع اين امر، زاويه
افزايش شود كه بتواند در گام اول  نصب انتخاب مي

دست محل نصب صفحات و عمق بيشتري را هم در باال
هم در محل آبگيري ايجاد كند و در گام دوم نسبت 

بررسي تغييرات نسبت  .آبگيري بيشتري را فراهم كند

پارامتر جريان در دو حالت نصب  آبگيري در مقابل
صفحات مستغرق و عدم نصب صفحات با توجه به 

صفحات  احداثدهد كه نشان مي 13 تا 10هاي  شكل
مستغرق با زواياي نصب مختلف در دهانه آبگيرهاي 

را درصد  29تا  9جانبي افزايش نسبت آبگيري به ميزان 
يري با نمودارها بيانگر افزايش ميزان آبگ. به دنبال دارد

با . باشدافزايش در زاويه نصب صفحات مستغرق مي
در نظر گرفتن اين نكته كه در تمامي آزمايشات عامل 
منفي تأثير سازه صفحات مستغرق با توجه به ثابت 

20

22

24

26

28

30

0 50 100 150 200

مق
ع

)
cm(

)cm(فاصله

بدون صفحه
كف كانال

درجه 10زاويه 
درجه 20زاويه 
درجه 30زاويه 
درجه 40زاويه 

 

براي آرايش موازي  پروفيل طولي سطح آب -9شكل 
 .دستكنترل پايين بدونتايي در عرض دو
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براي آرايش موازي  پروفيل طولي سطح آب -8شكل 
 .دستپايين با كنترلتايي در عرض دو
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براي آرايش موازي  پروفيل طولي سطح آب -7شكل 
 .دستپايين تايي در عرض بدون كنترلسه
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براي آرايش موازي  سطح آب طولي پروفيل -6شكل 
 .دستتايي در عرض با كنترل پايينسه
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بودن طول و سطح مقطع صفحات يكسان بوده است 
آبگيري عملكرد اين صفحات بنابراين علت تفاوت در 

زاويه نصب صفحات كه  در نتيجه افزايش. باشدمي
شود به عنوان يك عامل منجر به افزايش آبگيري مي

هاي چرخشي در مثبت توانسته است با تقويت جريان
يان سطحي را به شكل بهتر و دست صفحات، جرپايين

 11و  10شكل هاي  .تري به آبگير  هدايت نمايدمناسب
جريان در شرايط  تغييرات نسبت آبگيري مقابل پارامتر

آرايش  براي صفحات با را دستترل روي پايينكن
تايي در عرض تايي در عرض و آرايش دوموازي  سه
كمترين افزايش در نسبت آبگيري در . دهدنشان مي

 10مقايسه با حالت عدم نصب صفحات مربوط به زاويه 
درصد و بيشترين افزايش را صفحات با  11درجه با 

-د ايجاد ميدرص 29درجه به ميزان  30زاويه نصب 

دهند كه براي جريان ورودي نمودارها نشان مي. كنند
در كانال اصلي ، ) 40پارامتر جريان (ليتر بر ثانيه  20

هاي باالتر نسبت آبگيري ماكزيمم بوده و براي جريان
تواند افزايش عمق علت مي. يابداين نسبت كاهش مي

جريان در كانال اصلي بيشتر از ميزان توصيه شده 
به ارتفاع صفحات باشد كه باعث كاهش كارايي  نسبت

نسبت ) 2001(بنابر تحقيقات اويانگ . صفحات گردد
ارتفاع صفحات به عمق جريان در كانال اصلي حداكثر 

تغييرات نسبت  13و  12هاي شكل .باشد 6/0بايد 
ان در شرايط بدون كنترل در آبگيري مقابل پارامتر جري

تايي آرايش موازي  سهدست را  براي صفحات با پايين
با بررسي . دهدتايي در عرض نشان ميدر عرض و دو

شود كه با افزايش جريان ورودي نمودارها مشاهده مي
شود زيرا عمق به كانال اصلي نسبت آبگيري بيشتر مي

جريان در كانال اصلي زياد شده و عدد فرود كاهش 
درصد  9در اين حالت نسبت آبگيري حداقل . يابدمي
 23درجه  و حداكثر  10سط صفحات با زاويه نصب تو

درجه نسبت  30در صد بوسيله صفحات با زاويه نصب 
زاويه . يابدبه شرايط عدم نصب صفحات  افزايش مي

درجه به دليل زاويه كم برخورد جريان ،  10نصب 

افزايش عمق نسبت به ساير زواياي نصب افزايش به 
 9ن آبگيري را بين هد و ميزادمراتب كمتري را نشان مي

رجه د 20زواياي نصب . دهددرصد افزايش مي 11تا 
شرايط عدم نصب نسبت آبگيري را در مقايسه با 

درصد افزايش داده و  23تا  14صفحات به ميزان 
- همچنين منجر به افزايش عمق در مجاورت آبگير مي

درجه به دليل زاويه مناسب  30زاويه نصب . شود
ش عمق در باالدست و در برخورد منجر به افزاي

تا  16شود و نسبت آبگيري را بين مجاورت آبگير مي
درصد در مقايسه با حالت عدم نصب صفحات  29

درجه نسبت به ساير  40زاويه نصب . دهدافزايش مي
زوايا افزايش عمق بيشتري را در باالدست محل آبگيري 

كند ولي به دليل زاويه زياد برخورد جريان با ايجاد مي
صفحات در محل آبگيري عمق كاهش يافته و آبگيري 

يابد و در درجه كاهش مي 30و  20نسبت به زواياي 
مقايسه با حالت عدم نصب صفحات نسبت آبگيري را  

با توجه به توضيحات  .دهددرصد افزايش مي 15تا  11
فوق و بررسي پروفيل ساخت سازه صفحات مستغرق 

جريان در در برابر  اصلي باعث ايجاد مقاومتدر كانال 
كانال اصلي شده و اين مقاومت افزايش عمق در محل 

اي به ال دارد و به تبع اين امر، زاويهآبگيري را به دنب
شود كه بتواند در عنوان زاويه بهينه نصب انتخاب مي

دست محل افزايش عمق بيشتري را هم در باالگام اول  
و در نصب صفحات و هم در محل آبگيري ايجاد كند 

-پروفيل. گيري بيشتري را فراهم كندگام دوم نسبت آب

سطح آب برداشت شده در زواياي مختلف نصب  هاي
درجه ضمن افزايش  30نصب  زاويه ،صفحات مستغرق

، عمق آب در محل آبگيري را افزايش داده عمق باالدست
-يه جدايي جريان در كانال اصلي ميو باعث كاهش ناح

گردد قسمت اعظمي از جريان شود كه اين امر سبب مي
آبگيري  دهانه آبگير متمايل شده وسطحي به سمت 

درجه در هر دو  30بيشتري ايجاد گردد لذا زاويه نصب 
بهترين رديفه به عنوان رديفه و سهحالت صفحات دو

  .شودزاويه  نصب انتخاب مي
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  نصب صفحات مستغرق بهترين آرايشتعيين 

آرايشي از صفحات  ،در دو حالت آرايش
شود كه انتخاب مي بهترين آرايشمستغرق به عنوان 

، راندمان آبگيري بيشتري را بتواند در شرايط يكسان
پروفيل سطح آب و با توجه به نمودارهاي . ايجاد نمايد

صفحات  شود كهتغييرات نسبت آبگيري مالحظه مي
تايي در عرض به دليل مستغرق با آرايش موازي سه

مقاومت بيشتر در مقابل جريان در كانال اصلي و 
هاي ثانويه ن تأثير همپوشاني صفحات بر جريانهمچني

ايجاد شده توسط صفحات ديگر كه سبب توليد جريان 
را در  شود راندمان آبگيري باالتريچرخشي قويتر مي

تايي در عرض ايجاد كرده مقايسه با آرايش موازي دو
   .است

) 1386(مقدم و كشاورزي از طرفي طبق تحقيقات كرمي
انه كه تأثير صفحات مستغرق در كنترل رسوب در ده

تأثير آرايش  ن دادند، نشاآبگير جانبي را بررسي نمودند
به آرايش دوتايي در  تايي در عرض نسبتموازي سه

ورودي به دهانه آبگير  بيشتر  عرض در كاهش رسوب
درجه را به عنوان زاويه مناسب  20و زاويه  باشدمي

لذا با توجه به شكل  .براي كنترل رسوب معرفي نمودند
تايي در عرض با آرايش موازي سه  15و شكل  14

درجه به دليل راندمان آبگيري  30زاويه نصب صفحات 
درصد نسبت به آرايش موازي  14 تا 9تر به ميزان باال
نصب بهترين آرايش تايي در عرض به عنوان دو

  .گرددصفحات مستغرق انتخاب و معرفي مي
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راي آرايش موازي ب نسبت آبگيري زوايا  - 13شكل 
.دستپايينكنترل  نبدوتايي در عرض دو  
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براي آرايش موازي  وايانسبت آبگيري ز  - 11شكل 
.دستپايينتايي در عرض با كنترل دو  
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راي آرايش موازي نسبت آبگيري زوايا ب  - 12شكل 
.دستپايينكنترل  بدونتايي در عرض سه  
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ي آرايش موازي برا نسبت آبگيري زوايا  - 10شكل 
.دستتايي در عرض با كنترل پايينسه  
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 كلي نتيجه گيري

كه نصب صفحات  دهدميتحقيق نشان اين نتايج       
ورودي دهانه آبگير باعث افزايش پروفيل  مستغرق  در

د و نسبت آبگيري در وشمي اصلي سطح آب در كانال 
- مقايسه با عدم استفاده از صفحات مستغرق  بيشتر مي

صفحات مستغرق با ايجاد جريان چرخشي در . شود
دست خود باعث افزايش سرعت جريان و ايجاد پايين

نسبت افزايش  موجبلذا  گرددبيشتر ميگشتاور 
هاي مختلف درصد در آرايش 29تا  9آبگيري به ميزان 

آبگيري  هايهمچنين با مقايسه راندمان. گرددمي
تايي در عرض اهده گرديد كه در آرايش موازي سهمش

درجه  به دليل  30زوايه نصب  ،تايي در عرضو دو
 زاويه مناسب برخورد جريان با صفحات و ايجاد جريان

ساير زواياي نصب، سبب  چرخشي قويتر نسبت به

-ميافزايش عمق جريان در در مجاورت دهانه آبگير 

درصد در  39تا  16و نسبت آبگيري را به ميزان  گردد
لذا . نمايدمقايسه با شرايط عدم نصب صفحات ايجاد مي

توصيه درجه  30نصب صفحات مستغرق  بهترين زاويه
با مقايسه نسبت آبگيري صفحات مستغرق با  .گرددمي

-مشخص مي ،هاي يكسانهاي مختلف در دبيآرايش

صفحات مستغرق با آرايش راندمان آبگيري  شود كه
تايي در عرض به دليل ايجاد جريان چرخشي موازي سه

رق با درصد  بيشتر از صفحات مستغ 14تا  9قويتر، 
 بنابراين  .باشدتايي در عرض ميآرايش موازي دو

تايي در عرض صفحات مستغرق با آرايش موازي سه
انتخاب آرايش بهترين درجه به عنوان  30با زاويه نصب 
  .گرددو  معرفي مي

  
 مورد استفاده منابع

صفحه . هاقي رودخانهبررسي آزمايشگاهي كاربرد صفحات مستغرق در محل تال .1386، م و شفاعي بجستان م وندزيني
 .شهركرد شهركرد، ششمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه. 393تا  385هاي 

درجه با گردشدگي لبه  55تأثير صفحات مستغرق در كنترل رسوب در دهانه آبگير . 1386 ،ع و كشاورزي م مقدمكرمي
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