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چکیده
پیچیدهایهستندکهعواملزیادیبرآنهاتاثیرگذارخواهندبودکهتاثیراینعواملدربرگیرنده رودخانههاسیستمهای

حرکتآبوخصوصیاتریختشناسیبستررودخانهمواردیهستندکهدر . همیشهبهطورکاملدرکنمیگردد
بسیارواضحاستکهتاثیرعواملخارجیمیبایستیمنجر . فرآیندهاییکهبهتطابقیافتنرودخانهمیانجامدموثرهستند

بههمیندلیلتوصیهمیگرددکهقبالزاثرپذیریسیستمو . گیهاوبینظمیهادرسیستمگرددبهیکسریازآشفت
سدهایانحرافیدارایاثراتی همانندعوامل بیرونیهستند، لذا . تطابقپذیریرودخانهحتماًتحقیقات الزمدرموردایناثرپذیریصورتپذیرد

آمدن مشکالتی بهعبارتدیگرسبب بهوجود. اغلببهاندازهکافیبرجریانرودخانهتاثیرگذارمی باشند
. جدیبرایسدانحرافینیزخواهدشدیکیازاینمشکالتچگونگیمقابلهبامشکلناشیازحرکترسوباتدر طول رودخانهاست

روشهاي پژوهش حاضر. روشهایگوناگونیبرایکنترلرسوباتدرسدهایانحرافیوجودداردکهماباانتخابمحلونوعآبگیر شروعمیکنیم
در سدهاي انحرافی، سوباتبهدهانهآبگیر، کهازاهمیت فوقالعادهایبرخورداراست،ورودرگوناگونی براي کنترل رسوبات و ممانعت از 

.به ویژه بند انحرافی دز در استان خوزستان اشاره دارد

رسوب، آبگیر، بند انحرافی دز:کلماتکلیدي 

مقدمه
ین حلتمامیمشکالتموجوددرا. استفادهازآبرودخانههاتوسطانسانبهقدمتتاریخیوپیشینهانسانبازمیگردد

بخشنیازمندوقتکافیاستاگرچهتحقیقاتعلمینشانمیدهدکهانحرافآبازحالتطبیعیومواجههباجریانات 
دالیلیکهمنجربهعدم . حملکنندهرسوباتحتیامروزههمازمشکلترینامورپیشرویهیدرولیکمهندسیمیباشد

:پیشرفتدراینزمینههستنددردوشاخهمیتوانتقسیمبندیکرد
:وعیپیچیدهباپارامترهایپیچیدههیدرولیکیاستکهعبارتندازازیکطرفخودمسئلهانحرافآببهتنهاییموض-
تغییرناگهانیمیزاندبیعبوریویاجهتجریان. 1

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 
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تقسیمغیریکنواختانرژیجریان. 2
000وقوعناگهانیجریاناتثانویهو. 3

.کهتماممواردفوقبررویهمتاثیرگذارخواهندبود
شناختیوتوپوگرافیمنطقهنرخ ازطرفدیگردررودخانهایکهانحرافدرآنرخمیدهدارتباطیبینشرایطزمین-

ازمیانتمامی . باتمامیخصوصیاتویژهومخصوصبهخودرودخانهوجودخواهدداشت000متغییردبیورسوباتو
نتیجهآنکههرگونه . سواالتیکهدرنوردانحرافآبمطرحاستمشکلکنترلرسوببعنوانحادترینمشکلمورد مطرح می باشد

.صورتگیردتالشجدیبرایحلمشکلمیبایستیباتوجهبهشرایططبیعیخودرودخانه

متن اصلی
درجه و 32ییایجغرافيو پهنايخاورقهیدق24درجه و 48ییایجغرافيدر درازاییایجغرافدیشهرستان دزفول از د

.باشدیمتر م140ایدريآن از روياست و بلنداگسترده شدهیشمالقهیدق22
زمینهایپاییندست، توسطدوآبگیر جانبیبرروي سدانحرافیدزیکیازسدهایمهمدراستانخوزستاناستکهبه منظورتامینآب

وجودرسوباتمعلقوتهنشینشدنآنهادر پشتاینسد، عالوهبرایجادیکسریجزایر، سبببروزمشکالت .رودخانهدزبناشدهاست
وجودرسوباتدرپشتسدانحرافیدزومحدودهباالدستآنعالوه برکاهشراندمانمفیداینسد، .عدیدهایبرایآبگیرهایجانبیشدهاست

.کتجریانبه طرفآبگیرشرقیشدهوآبگیرغربیرابابحرانشدیدکاهشدبی مواجهکردهاستسببتغییرمسیرحر

ازطرفدیگرتجمعرسوباتدرپشتسدانحرافی دزسببگردیدهارتفاعبستردراینناحیهافزایشیافتهواثراتمخرب 
منظوررفع لذادراینمطالعهضمنبررسیروند انتقالذراترسوبیدرپشتسدانحرافیدز، پیشنهاداتیبه.سیالبهایمنطفهایبیشترگردد

.اینمشکالرائهگردیدهاست

موقعیت شهرستان دزفول در استان خوزستان) 2(موقعیت استان خوزستان در کشور        شکل ) 1(شکل 



موقعیت رودخانه دز) 3(شکل 

سدهایانحرافیمعموالبرایمقاصدیازجملهانحرافمسیرآبوباالآوردنسطحآنمعموالبعدازسدهایذخیرهاییابر حسبنیاز 
ازجملهدیگرکاربریاینسدهاانحرافآبرودخانهازمسیراصلیبراي . مستقالدرقسمتهایمناسبیازرودخانهساختهمیشوند

. ساختسدهایبزرگتررویرودخانهاست

موقعیت بند انحرافی دز) 4(شکل 

بند انحرافی دز) 5(شکل 

روش هاي کنترل رسوب

vتعادلجریانرودخانهورسوبات
باقابلیتتنظیمووفقدادنخودبامحیطدرمسیرهایطوالنیهمگیآنهابهسمتیکناحیهتعادلبانیروهایمحرکومقاومرودخانههاسیستمهاییهستند

. پیشمیروند
. رودخانههایاموادرودخانهایراکهبهاینپایهرسیدهاندمعموالًبهنامرودخانهپایدارمیشناسندچهرسوبکردنویافرسایشرخبدهدیاندهد

. سبتمستقیمومتعادلیداردمحتویاتومقداررسوباتباقدرتحرکتوخودپاالییرودهان
. اگرچهاغلباوقاتمرحلهایکهمتعادلشدندرآنرخمیدهدتاکنونشناسایینشدهاست

اختالفبینمقداررسوبوقدرتانتقالوحرکتمنجربهادامهتغییراتریختشناسیرودمیشودهنگامیکهمقادیررسوبازقدرتحرکتپیشیمیگیردآنگاه
نگامیقدرتحرکتیرودخانهبرمقادیررسوباتپیشیمیگیردفرسایش پدیدهرسوبکردنرخمیدهدورودخانهدرمرحلهآبرفتیشدنقرارمیگیردوه



خانهدرمرحلهفرسودگیکاملقرارمیگیردویااگرازیکفرآیندپوششدهیبهرهبگیریمبسیارنتیجهبخشخواهدبودوماشاهدفرودرخمیدهدور
.سایشبیشترخواهیمبودحتیاگرمقادیررسوبگذاریوقدرتحرکتآبدرتعادلنباشداینمرحلهرافرسایشنهانوپنهانمینامند

vشکالترسوبدراتصالبهکانالهایانحرافآبم
. منحرفکنندههایجریانمعموًالفقطبهمنظوراستخراجوآبگیریبهکارمیروندرسوباتتمایلدارندکهدررودخانه تهنشینشوند
. درجریانقابلرسترسرودخانهبههرحالنرخرسوبگذاریومیزاندبیعبوریآنآبباهممطابقتو همخوانیدارند

. اتبانسبتطبیعیآببهموادجامدجریانباهمتئاخل میکنندنتیجهآنکهمیزانخروجآبومیزانبرگشترسوب
اینموردتنهابامدیریتیکهیکسریقواعدپایهایوضوابطویژهطرحراازابتدایشروعطراحیتامرحله 

درپارهایازمواردنگرانیهایقابل . اتمامپروژهوشروععملیاتوکارانحرافدهندههارعایتکردهباشدمیسراست
هانحرافآبوعلیالخصوصبهساختارآبگیرهادرمحلهاییکه تاملیدربارهکنترلرسوباتوجوددارندکهمنحصرًاب

. رودخانههابهعنوانشاخصتعیینکنندهایدراینقاعدهمطرحنمیباشدمعطوفشدهاست
. چشمپوشیازاینگونهمشکالتخطرناکوبدونتوجیهخواهدبود

, s cheuerline(اثرپشتوانهاطالعاتیمنحرفکنندههایجریانبررویرودخانهمیبایستیبدقتدرطراحیانحرافدهندهالحاظ گردد 
1983(

درادامهیکسریازقواعدوضوابطویژهطراحیبرایموفقیتدرکنترلرسوباتدرسدهایانحرافیمعرفیوتوصیهمیشونداینقواعدحاصلتحقیقاتوتجرب
:سالهمولفدررابطهبا25یات

سازههایهیدرولیکیازایندست.1
)بهطورعملی( طراحیپالنهاوجداولپوششدهندههایسازهایدرمحل.2
استفادهدرعملیاتکاربردیدرنمونههایواقعیتستمدلهایهیدرولیکیهمگامبا.3

vانتخابمحلموردقبولومطمئن
انحرافکنندههانبایددرمحلیکهانباشتگیرسوباتآبرفتیوجودداردمورداستفادهقرارگیرندامروزهنسبتنامتعادل 

موجودبینآبورسوباتمیبایستیدرراستایتغییرکردنباشدزیرادراینگونهمواردحتیجلوگیریازتهنشینی 
بنابراینبخشهاییازرودخانهکهدرمرحلهپایداریهستندبهعنوان . سوبیغیرقابالجتنابخواهدبودمقادیربیشترموادر

مرحلۀتوسعهتعادلومتعادلشدن )ازلحظهایکهمرحلۀتعادآلغازمی شود(محالنحرافدهندههامناسبنیستند
(اخیرممکناستزمانزیادیطولبکشدومضافاًاینکهممکناستبهکارهایهزینهبرتخصصینیازباشد بهترینمنطقه . 

نهجریان باالاستونه )ایاجرایانحرافدهندههادربخشیازرودخانهاستکهدرمرحلۀفرسایشنهانقراردارد بر
. جریانپاییناستدرانحرافدهندههاینیمپایدارجریانتغییررفتاریازخودنشاننمی دهند

. هنگامیکهمیزان رسوب زاییرودکاهشیابدباعثتسریعدرفرآیندتطابقدهیرودمیگردد
ندازةمنطقهایکهدرمرحلۀفرسودگیپنهانقرارداردمؤثروموردقبولنیستامابسیارمناسبترازرودخانهایاسبخشیکهدرمرحلۀفرسودگیاستبها

هروقتکهمواردفوقبعنوانمحالحداثانحرافدهنده . تدرمرحلۀتعادلویادرمرحلهآبرفتگیوتهنشینشدنقراردارد
. هاموردتوجهقراربگیرندنبایدمسئلهیکسانساختنسدهایانحرافیرافراموشکنند

ابهوجودآوردنیکنقطهثابتدررودخانهسعیدرجلوگیریبیشترداشتهباشندتالحظهایکهجریان بدینترتیبکهب
. رودخانهدرطرحموردتوجهاستانحرافدهندهجریانبایدبهطورموردقبولی،درحاشیهخارجیامواجوقسمتفررفتۀ دورازامواجواقعگردد

سمتداخلیوقسمتبرآمدگیسواحلسوقمی پسبنابراینروندجریاناتسهمودیباجریاننزدیکبستردراینبخشانحرافدهندههایجریان رابه
بایدازاستفادةرودخانه.دهندجلوگیریازورودرسوباتبهحوزهآبگیردرمسیرهاو    قسمت هایمستقیمرودخانه هابهمراتبسادهتراست

تمایل . بریدهخودداریکرده–هایبریده
یروهاي حرکتناپایدارکنندةجانبیکهبهعنوانخصوصیاتاینگونهرودخانههاذکرمیشودمارامجبوربهاستفادهازن

. کاریتعلیمدیدهدرساختانحرافدهندههابهمنظورپوششعملیاتآبگیرخواهدکرد



vانتخابنوعآبگیر
:چهارنوعازانحرافکنندههاباجنبههایگوناگوندرطرحآبگیرشناختهشدهاند«scheurlein»بنابر 

:آبگیرجانبی) الف
یکیبازگرداندنموادرسوبیازابتدابهوسی:هپایهایوجودداردرایجتریننوعمورداستفادهآبگیراستدرارتباطبانحوةجابجاییوانتقالرسوباتدوفلسف

. لۀدیوارههایهدایتکنندهوآستانههامیباشد
ازمزایاینوعدومرایجقابلقبوالیناستکهرسوباتراازآبگربهیکمجرایتخلیهحملمیکندوجریانپاییندستبصورتتحتفشاروسریعرسوبزیادیمیگر

. دد
بوروورودبهآبگیررابهآنجامیدهد،وبعدبهدقتبیرونکشیدنآنها،یااستفادهازتقسپذیرفتنرسوباتبهعنوانبخشیازجریاناستکهاجازةعراهدیگر؛

p rofcecen»یمکنندههایافقیجریانوشستوشویتحتفشارپاییندست حاویمقادیرکمرسوباتآبگیرازروبروبهطورعمدهتوسط 
.معرفی و شناسایی گردید«1977

آبگیر جانبی) 6(شکل 

:آبگیرازروبه رو) ب
بسیارنرماالستبدینصورتکهرسوباتبهعنوانبخشیازجریانپذیرفته می شوندوبعدامنحصرًاازجریانجدا می برایجریاناتجهت دار

گردندبرخالفآبگیرجانبیبدلیلتأثیرنامطلوببرتقسیمرسوباتدر تقاطع 
بیرونآوردنرسوباتدرمرحلۀبعدیتوسطجداسازهایافقیصورت میگیردو .هایجریانکمترموردتوجهواقعمیگردند

. تشویسریعالزماالجرااستدرادامهاستفادهازشس

آبگیر از رو به رو) 6(شکل 

Tirolean weirآبگیریازکفیا )ج
بهطوروسیعیدرمناطقکوهستانیمورداستفادهاستاستخراجآبتوسطکانالیکهدرآنازآشغالگیربهمنظورجلوگیریازورودسنگدانههایبزرگترا

. لتردارترکیبگردداینسیستمبایدباآبگیرهایرسوبگیروفی. زحدمعموالستفادهشدهصورتمیگیرد



:آبگیرمکنده)د
. برایآبگیریازرودخانهاستفادهمیکندرایج ترینشیوهاستفادهازلولههایمجهزبهپمپمیباشد)مکش(ازفشارمنفی

. ذکرگردیدهاست) 1(مزایاومعایبآبگیرهادررابطهبارسوبزداییدرجدول
بررسیومقایسهانواعگوناگونآبگیرهاباجنبههایمربوط بهرسوبزدایی)1(جدول

آنوع
بگیر

محاسنمعایبمهمقابلذکر

ت
وبا

رس
زدن

پس
باز

یبا
انب

رج
گی

آب

oمکانبایددقیقاًانتخابگردد.
oممکناستبهمقادیربیشتریپوششدهینیازبا

. شد
oسهولتکنترلرسوباتدرطرحآمادهشده .
o پیچیدگیالگوییسهبعدیجریاننیازبه

. مدلهاییجهتآزمایشمیباشد
oنیازبهوجودسدانحرافی
oآمادهدرطرحآسهولتکنترلیرسوباتدرطرح

مادهشده
oنیازدائمیبهعملیاتمجرایتخلیهرسوباتازدس

. تدادنآب
oهنگامیکهمجرایتخلیهتنگاستتمیزکردنآن

.مشکالست
oنیازبهمدلهاییجهتآزمایش .

üعمومًادردسترسیوحتیبدونسدانحرافی .
üوقتیدرمکانموردقبولواقعگرددوبهطورمناسبطراحیمیگرددهیچگونهمشکالزلحا

. کلجریانباشد%50ایکهنرخخروجیما کمترازظرسوباتنداریمالبتهتالحظه
üعملیاتسادهوکمهزینه .
üنیازبهآبکمبرایشستشویافشار .
üدیدگاهواضحهیدرولیکی .
ü65درصورتوجودطراحیدقیقیاعبوریکمتراز%

. ازمجموعجریانمشکالتناشیازرسوبوجودندارد
üعدمنیازبهمقادیراضافیدررودخانه.

جلو
راز

گی
آب

oهزینهساختباال
oانحرافینیازبهسدهای
oنیازبهطرحدقیقبهعملیاتوکارکرددائمیمجا

. ریتخلیهرسوباتنیازاست
oهنگامیکهمجرایتخلیهتنگاستتمیزکردنآن

. مشکالست
oاستفادهازمدلبرایآزمایشالزماست .

üدیدگاهواضحهیدرولیکی
üعدمحساسیتدرانتخابمکان
ü80درصورتطراحیاصولیتانرخخروجیپایینتراز%

. جریانکلیمشکلیازلحاظرسوباتندارد

نی
حتا

یرت
غیرقابالستفادهدررسوباتریزدانهoآبگ

oدسترسسختبهآشغالگیروکاناآلبگیر

üعدمحساسیتدرانتخابمکان
üعملیاتساختاریسادهوکمهزینه
üعدمنیازبهعملیاتدائمیوتعمیرونگهداري
üبسیارمؤثردررسوباتدرشتدانهدرجریاناتکوهستانی

عمل
ربا

گی
آب

ند
مک

رد
ک

گی

oنیازبهانرژیخارجی
oاستخراجوخروجیمحدودیتمیزان
oعملیاتدائمیونیازبهتعمیرونگهداري

üعدمحساسیتبرایانتخابمحل
üعدمنیازبهسدانحرافی
üکلجریان% 20عدموجودمشکالتناشیازاینرسوبزداییتانرخخروجیزیر

vپیشنهادهاییبرایطرحهایسازهاي
راانجامدهند هریکازانواعمختلفآبگیرنیازمندالمانهایساختاریگوناگونهستندکهبتواندبهنحوناسبیوظایفخود

اینمطلب . اغلباینالمانهابخشهاییازخودساختارسازهایانحرافدهندههاهستندوبقیهمربوطبهرودخانههاهستند
وقتیحائزاهمیتمیگرددکهماازیکآبگیرثانویهمرسومدررودخانههابهعنوانپوششدهندةکنترلرسوباتدر 

مقادیرآبرودخانهبهمنزلۀ . شیمبسیاریازآبگیرهایجانبیوترجیحاًدرمناطقفرورفتۀحاشیهرودخانهاستفادهکردهبا
. ..تمایلجریانبهمناطقبیرونزدهومحدبکهمیتوانندشامالنواعموجشکنوبندهایقویو. حمایتقابلقبوآلبگیرهایثانویهاست

s cheurlein»موردبحث،واقعشدهاستآبگیرهایجانبیبا. برایاصالحسواحلمحلیباشد
تازورودآنهابهآبگیربهکارمیروندارتفاعآستانهمیبایستیبدقتانتخابگرددکهمثالهایمتعددزیادیدراینبارهتوسطبازگرداندنرسوباتوممانع«



اگرخیلیکوتاهباشدهیچفایدهاینخواهدداشتواگرهمخیلیبلندباشدکاهشسرعتدرمراحلورودیمی .
. تواندسبببلندکردنرسوباتازکنارزمینوحمآلنبهآبگیرگردد

سدانحرافیهمکارکنندهرگاهآبگیربایکسدترکیبیافتهباشدبههرالزماستایننکتهراذکرکنیمکهآبگیرهایجانبیتحتاینموقعیتمیتوانندبدون
حاالنحرافدهندهابایدهمچنینمجهزبهمجراهایمخصوصتخلیۀرسوبات باشند

. برایایمنیمضاعفدرمقابلورودرسوباتدرمجراهایمجاورهمازیکآستانۀثانویهنیزدرمدخلورودیآبگیراستفادهمیشود.
سدانحرافیهستندبدونیکگرادیانانرژیمخصوصبینجریانباالدستوپاییندستعملیاتکانالآبگیرهایجانبیباتخلیۀرسوباتنیازمندترکیبشدنبایک

کانالهایرسوبزدابایدبهاندازهایکه . هایرسوبگیرغیرممکنخواهدبود
آبگیرهاازروبروهمچنینبهیکا.آبگیرهاازجلومثآلبگیرهایجانبییااستخراجرسوباتکارمیکنند.توسطیکفردموردمعاینهقرارگیرندبزرگباشند

.  آبگیرهاازروبروبایدکامالًعمودبرمسیرجریانرودخانهقرارگیرند.رلکنندةسدانحرافینیازدارندپراتورکنت
. لولههایجداکنندةبینآبگیرهاوسدانحرافیبایستیدرپائینترینقسمتدرجلویتصفیهخانهقرارگیرند

قطععرضیدرمحلیکهترکهایافقهدفکلیۀمقادیرباالمانهایسازههایبایدبهوجودآوردنیکجریانبهندرتواحدباتالطمهایهمساندرمدخلورودیم
آبگیرتحتانیبهرودخانههایبا دانههایرسوبیدرشتترمحدودمی . یناشیازجریاناتفاقمیافتدباشد

درجه 30درجه تا10نتیجتاًتمامبخشهایدرمعرفیرسوباتمثلتمامقسمتهایواقعدررودخانهبایستیبهاندازةکافیدرمقابلفرسایش.شود
قابلقبولمی باشد،میله درجه30ییکشیب. یلههایآنبایدموازیجهتجریانباشدعضومرکزیآبگیرآشغالگیرمیباشدکهم. مقاومباشند

هابایددرمقابللرزشغیرحساسباشندودارایسطحمقاومکمیدرمقابل جریان باشند
. باشد3به1تا2به1نسبت،عرضمیلههافاصلۀخالیبینمیلههایمیبایستیدرحدود.

آبگیره.هایریزکهدراثرحرکتآشغالگیرواردسیستممیشوندرابگیردسرعتدرزیرآشغالگیردرکانالبایدبهاندازهایباشدکهجلویورودذراتورسوب
ایتحتمکشمعموًالبهیکسریازپمپهامجهزهستنددرارتباطباجنبۀکنترلرسوباتبرایمثالبرایجلوگیریازورودرسوباتبهآبگیرهافاصلهازدهانۀم

کندةپمپداخلبستررودنمیبایستیکمترازیکحدخاصاختیار گردد
سرعتجریاندردهانۀمکندهوهممیزانرسوبرودخانهبستگیداردوبایدبهطورجداگانهآنهاراموردبررکهاینحداقلفاصلهبههردویمواردیعنیهم.

.سیقرارداد

vتوصیههایجهتعملیات
طرحصحیحیکانحرافدهندهیکشرطبسیارمهموموردنیازجهتموفقیتوعملکردمطلوبطرحمیباشداگردر 

. داقلدرسطحیپایین ترازقابلیتخودقرارمیگیردصورتعدمعملیاتموردنیازبهحدکافییکطرحخوبپایهایهممیتواندبهسرعتتخریبشودیاح
. حساسیتانحرافدهندههادرمقابلسوءمدیریتوضعفعملیاتبراي همۀطرحهامثلهمنیستوبهطورعمدهونوعودرجهاهمیتآبگیربستگیدارد

:درصورتیکهبخواهیممیزانبرداشتآبهاازرودخانهبامشکلرسوباتمواجهنگردد،بهتراست
Qi »نسبت Q t »به ) جریانبرداشتیازرودخانه(« :رادرمواردزیردقیقاًرعایتکنیم)میزانکلجریان( «

Qi :آبگیرجانبیبابازگردانیرسوبات £ 0.5´Qt
Qi :آبگیرجانبیبااستخراجرسوبات £ 0.7´Qt

Qi :آبگیرهاازروبرو £ 0.8´Qt
. بهطوراتوماتیککارمیکند:آبگیرتحتانی

Qi:آبگیرتحتمکش á0.2´Qt
بنابرمحدودیتهایفوققواعدخاصیدرموردعملیاتانحرافدهندههایدرمعرضمقادیرمحدودشدةرسوباتوجود

:داردکهبنابرنوعآبگیربهصورتزیردستهبندیوارائهمی شود
نیازیبهعملیاتدائمیکنترلتسهیالترسوبگیرندارد: آبگیرهایجانبیبابازگردانیرسوبات)الف

وقتیآبگیربایکسدانحرافیمورداستف)مطابقبانیازواقعی(زمایشگردندومنافذخروجیرسوباتبایدبازباشد،رسوباتنزدیکدهانۀآبگیرمیبایستیآ.
.ادهقرارگیرددریچههاي سدبایدهمیشهتحتشرایطمطلوببرایدریچههایثانویکنترلگردند



آبگیر جانبی با استخراج رسوبات) 8(شکل دسته بندي آبگیر ها ) 7(شکل 

. تنهاهنگامیدرستکارمیکندکهمنافذتخلیهوکانالرسوبگیردائماًکارکنند: رسوباتوآبگیرازروبرو آبگیرجانبیباخارجکردن)ب
. هرگونهوقفهدرکارمنافذتخلیهبه گرفتگیکانالونفوذرسوباتدرآنمیانجامد

ساختهشد 1981بهتریننمونهدرسال)رسوباتریزعبوریازآشغالگیرها(میبایستیهرچندوقتیکبارتمیزگردند: آبگیرتحتانی )ج
)Drobirتوسط . (ایآشغالگیرشنیبودودارایمنافذتخلیهاتوماتیکبودکهدار

آبگیرهایمکنده )د
نیازیبهکنترلرسوباتنداردتاوقتیکهمقادیرنرخآبگیریپاییناستودهانۀمکندهفاصلۀکافیازبسترحاویرسوباتراداردمشکلیازلحاظرسوباترخن:

.می دهد

نتیجه گیري و پیشنهادات 
سالهایگذشتهرشدچشمگیریداشتهاستبنابرتجربیاتموجودآبگیرهایتحتانیومکندهمیتوانندکامالًصحعلمودانشانحرافدهندههایجریاندر

. اگرچهباایندونوعآبگیرمواردکمیازنیازهایموجودبرطرف میگردد. یحطراحیگردند
قوادوپیشنهاد هاي .درکلشرایطموجودچارهایجزانتخابمواردمطلوبآبگیرهایجانبیوروبرونمیگذارد

هامطمئنًابرایطرحاولیهکافیومناسبهستندهروقتاطالعاتمادررابطهبانمونهکمبود موجودبرایطرحاینآبگیر
. مانندعدمدانستننوعویااندازةرسوباتویاشرایططبیعیموجوددرطرحانجامتستهایهیدرولیکیومدلسازي بالدرنگبایدصورتپذیرد
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