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 چكيده 

اشل نقاا   –منجر به کاهش ظرفیت عبور جریان، برهم خوردن رابطه دبی ها و پایه پل ها در پشت سازه ها های همراه جریان در آبراهه تجمع واریزه
ها است. در این تحقیق  شود. استفاده از سازه آشغالگیر یک روش معمول در کنترل واریزه می ی آبی ها ثیر منفی بر عملکرد و بهره برداری سازهکنترل و تأ

زدگی آب در پشت این سازه به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است.  در این  افزایش کارایی سازه آشغالگیر با بازطراحی این سازه و همچنین میزان پس
ی چوبی در شرایط جریان فوق بحرانی، بحرانی و زیر بحرانی بررسی شد. براساس نتاای  باه    سته واریزهی آشغالگیر، سه د آزمایشات از چهار نوع هندسه

% داشته اسات.  95شکل با راندمان  Wتأثیر بوده و بهترین عملکرد آشغالگیر را آشغالگیر  دست آمده، نوع واریزه و شرایط جریان در راندمان آشغالگیر بی
 14/0زدگای باا مقادار     شکل کمترین میزان پاس  vکه آشغالگیر  طوری زدگی آب در باالدست تأثیر داشته، به یان در پسی آشغالگیر و شرایط جر هندسه

 زدگی آب تأثیر داشته است. ی سازه عدد فرود جریان بر روی پس درصد را ایجاد کرده است. بجز هندسه
 

 رودخانه های آبی، سیالب، مهندسی  ای، سازه جریان واریزههاي كليدي:  واژه
 

   3 2 1 مقدمه

در بین حوادث طبیعای سایل ببیشاترین فراوانای وراوع را دارد.       
گردناد. حمال واریازه     ها غالباً منجر به خسارت رابل توجهی مای  سیل

های سیالبی مشکالت بیشتری را ایجااد خواهناد کارد.     توسط جریان
، یااک جریااان بساایار سااریع در (Debris Flow)ای  جریااان واریاازه

. از خاصایت ایان   (Carey, 2018)باشاد   های با شیب زیااد مای   کانال
ها، خاا،، آب و  جریان، گرانشی بودن آن است که مخلوطی از سنگ

ی  ا ترین واریازه  با این حال تنه و شاخ و برگ درختان متداول. ... است
شااود  هااا حماال ماای  اساات کااه همااراه آب در رودخانااه و آبراهااه  

(Mizuyama, 2008). تار و  م 1/0های چوبی با رطار بیشاتر از    واریزه
LWی بزرگ ) متر به عنوان واریزه 1طول بیشتر از 

شاوند   ( بیان مای 4
(Wohl and Jaeger, 2009) های چوبی مقاومت جریان  تجمع واریزه

هاا   و حرکات آن  (Gippel, 1995)دهاد    را در یک آبراهه افزایش می
شاود  های در طول مسیر، یک تهدید محساوب مای   برای افراد و سازه

(;Mizuyama, 2008 Glade, 2005) .ها خطرات رابل توجهی  واریزه
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هاا   های آبی رودخانه مانند پل کنند و در پشت یا کنار سازه را ایجاد می
کنناد   شاوند و مشاکالت متعاددی را ایجااد مای      یا بنادها جماع مای   

(Mizuyama, 2008; Liu and Lei, 2003 ) هاا  ممکن است واریازه
کنند و مانع خروج آب  مسدود ها را ها، راه ورودی سرریزدر مخازن سد

از سرریزها شوند که در این زمان این خطر وجود دارد کاه آب از روی  
های خروجی ساد آسایب زده   کند. همچنین به دریچه بدنه سد، سرریز 

(. عاالوه بار   1391در نتیجه مانع از عملکرد مناسب آن شوند )نوری، 
  شاود  سارریز مای   های رودخانه یا منجر به انسداد پلآن تجمع واریزه 

 .(Mizuyama, 2008)( 1)شکل 
بااال آمادن ساطب آب در    ها  یک تأثیر غیر مستقیم تجمع واریزه 

گرفتگای در منااطق اطارا      باالدست و به تبع آن افزایش ریسک آب
Schalko et al., 2019; et al., 2017;  Steeb)باشااد.  ماای

Bezzola and Hegg, 2007Mazzorana et al., 2011; )  

وجاود  ها دخالت خیلی کمی در بهطبق تحقیقات انجام شده انسان
و در اماان   (Brooks et al., 2004)های چوبی دارند آمدن این واریزه

هاا   های ناشی از حرکت و تجماع واریازه   ماندن به طور کامل از آسیب
هاای   سیستم (Kaitna and Rickenmann, 2007)پذیر نیست  امکان

کامل بتوانند تضمین کننده ایمنی در مقابال ایان   حفاظتی که به طور 
ها باشند، وجود ندارد، گرچه ارداماتی وجود دارد کاه در صاورتی   رخداد

توانااد درجااه خطاار را کاااهش دهااد  کاه بااه خااوبی انجااام شااود مای  
(Braudrick and Grant, 2001Mizuyama, 2008; ). 

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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 ][Diehl., 1997تجمع واریزه در پشت پایه پل و مسدود شدن مسير عبور جریان  -1شكل 

 

های ناشی برای جلوگیری از آسیب یک اردام معمول و کم هزینه 
باشاد. آشاغالگیر    مای 1هاا اساتفاده از ساازه آشاغالگیر    از انتقال واریازه 

هاست که  افقی و یا مجموع آنهای عمودی و یا  ای از ستون مجموعه
هاا   در عرض رودخانه و یا در محدوده کمتر ماالالً در مقابال پایاه پال    

شاود،   آشغالگیر به دلیل اینکه منجر به تجمع واریزه می .شود نصب می
 (  Schmocker and Hager, 2013شود ) می زدگی پسباعث ایجاد 

تواند مزایای آن را افزایش و معایاب   جانمایی صحیب این سازه می
هاا را   کاربرد آشغالگیر در محل پیچ آبراهه ریمبو،آن را کاهش دهد. 

 فارش  باالدسات  انتهاای  در جریاان  سارعت پیشنهاد کرد و بیان کرد 
باشاد و پایچ رودخاناه     ثانیاه بیشاتر   بر متر 1تا  8/0 از ای نباید واریزه
 کناد  مای  کمتری نسبت به مسیر اصلی رودخاناه ایجااد   زدگی آب پس
(, 2003Rimböck). زدگای آب باا بکاارگیری آشاغالگیر      کاهش پس

گزارش شد.  اشموگر و وبریخت توسط کنارگذرعمودی منظم در یک 
زدگای   ، میازان پاس  کنارگذرها به درون  در این روش با هدایت واریزه

افازایش   .(Schmocker and Weitbrecht, 2013) بسیار کمتر شاد 
های رودخانه  های چوبی در پل ریسک سیالب به دلیل انسداد با واریزه

بیان شده است.  در انجاام آزمایشاات از ساه     دکیکو  همکاران توسط
ی  ی مختلف )مستطیل، ماللث و دایره( استفاده کردند و هندسه هندسه

ی هاای چاوب   آوری واریزه ترین حالت برای جمع ماللالی شکل را بحرانی
اساتفاده   جوسیا و همکاران .(2015De cicco et al ,.) معرفی کردند
های مدور، به منظور بارآورد میازان کااهش افات انار ی       از آشغالگیر

 ,.Josiah et al) واریزه را انتخااب مناسابی دانساتند    آشغالگیر توسط 

با کاهش زاویه آشغالگیر باه ساطب افاق، ساعی در       اسکالکو. (2016
ایجاد ارتبا  بین واریزه، بار بساتر و جریاان باا شارایطی نزدیاک باه       

های نگهداشت  شرایط طبیعت کرد. ضمن اینکه اذعان داشت آشغالگیر
واریزه از نظر هیدرولیکی یک اردام امیدوار کننده است بیاان کارد باا    

                                                           
1- Rack 

زدگای افازایش و    افاق پاس   تغییر زاویاه شایب آشاغالگیر باه سامت     
های آشاغالگیر کااهش یافات و در ایان      آبشستگی محلی حول ستون

شاوند و آب باه    ها در رسمت باالیی آشغالگیر انباشته مای  حالت واریزه
 .(Schalko, 2020) کناد  راحتی از زیر محل انباشتگی واریزه عبور مای 

ل شاک  vهاای عماود مانظم و     اکالر مطالعات گذشته بر روی آشغالگیر
های دیگر آشغالگیر تا به امروز مورد آزمایش  انجام شده است و هندسه

 ررار نگرفته است.
تاوان آن را   آوری واریزه جمع شده پشات آشاغالگیر، مای    با جمع 

جهت سیالب بعدی آماده کرد بنابراین عاالوه بار رانادمان آشاغالگیر     
ر و هاا از آشاغالگی   )عملکرد آشغالگیر جهت جلاوگیری از عباور واریازه   

روبای و   ها( شکل فرش واریازه پشات آشاغالگیر در الیاه     تورف واریزه
زدگی آب تأثیر رابل توجهی دارد در ایان تحقیاق هندساه     میزان پس

مختلف آشغالگیر به صورت آزمایشگاهی مورد بررسای رارار گرفتاه و    
زدگی بررسای شاده اسات و     راندمان، ایجاد فرش واریزه و میزان پس

 لگیر پیشنهاد شده است.  ی آشغا بهترین هندسه
 

 ها مواد و روش

 فلوم آزمایشگاهی
 83/7آزمایشات مربوطه در یک فلوم مساتطیل شاکل باا طاول      

متاار در آزمایشااگاه تحقیقاااتی  6/0متاار و ارتفاااع  8/0متاار، عاارض 
های آبی بخش مهندسی آب دانشگاه شاهید بااهنر    هیدرولیک و سازه

هاای   فلاوم آزمایشاگاهی از دیاواره    2کرمان انجام شد، مطابق شکل 
ه اسات. سیساتم تاأمین آب    جانبی از شیشه و کف از فلز سااخته شاد  

ها، جریان آب را تنظیم  چرخشی بوده که توسط دو شیر در مسیر پمپ
 کند.  می

 دهد.  شماتیکی از فلوم آزمایشگاهی و اجزا آن را نشان می 2شکل 
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 ک فلوم آزمایشگاهيشمات -2شكل  

 

در  35/1و  1، 85/0یط جریان در سه حالت باا اعاداد فارود    شرا 
آزمایشات تالبیت شاد. آزمایشاات انجاام شاده در ساازه آشاغالگیر باا        

هاای کاار    های آشاغالگیر انجاام شاد. آشاغالگیر     چیدمان مختلف میله
گذاشته شده در فاصله چهار متری جهات جریاان و عماود بار جهات      

با عارض فلاوم برابار در نظار      جریان ررار داده شدند. عرض آشغالگیر
، mm5هاای باا رطار    گرفته شد. آشغالگیر سااخته شاده شاامل میلاه    
 mm50 هاا   ی باین میلاه  ارتفاعی هم ارتفااع کاناال اصالی و فاصاله    

هاای فلاوم، نصاف     ها از دو طر  باا دیاواره   انتخاب شد و فاصله میله
ها  الگیرگرفت و این شرایط برای سایر آشغ ها را دربرمی فاصله بین میله

ها در روناد تجماع    ها ثابت بود زیرا رطر میله هم رعایت شد. رطر میله
واریزه هیچ تأثیری ندارد و تنها باه پایاداری آشاغالگیر وابساته اسات      

(Schalko et al., 2019)  این آرایش از نتای  آزماایش .Bocchiola 

et al (2005 تعیین شده است. در آزمایشات انجام شده واریازه )   هاای
 .های تازه و خشک بود مورد استفاده بدون شاخه و برگ و شامل چوب

 

 و آشغالگير ها مشخصات واریزه
های مدل شده با استفاده از رطعاات چاوب طبیعای کاه از      واریزه

( LLهاا )  های درختان ساخته شدند، تهیه شد. طول ایان واریازه   شاخه
 003/0بین  (dLها ) متر انتخاب شد و رطر آن 20/0متر تا  03/0 بین 
 (. 1متغیر بود )جدول  متر 02/0متر تا 

هاا اساتفاده    سازی واریزه ترکیبی از این رطعات چوبی جهت شبیه
 .(2شد )جدول 

 
هاي چوبی استفاده شده در مدل كه  مشخصات واریزه -1جدول 

 توصيه شد. 2013توسط اشموگر و هاگر در سال 

dL(mm) LL(mm) كالس 

 بزرگ 200-80 20-10

 متوسط 80-30 3-10
 کوچک 7/4 2

 

های مدل شده به صورت درصاد بیاان    ترکیب واریزه 2در جدول 
هاای مادل شاده در آزمایشاگاه را      نیز سایز واریزه 3شده است. شکل 

 دهد. نشان می

 

 2013و هاگر در سال اي توصيه شده توسط اشموگر  هاي واریزههاي واریزه و مخلوط كالس -2جدول 

ها مشخصات واریزه  

dL(mm) LL(mm) dL(mm) LL(mm) dL(mm) LL(mm) 
 80-200 10-20 30-80 3-10 7/4 2 نوع واریزه

100  - 
- 
10 

1D  (1)واریزه 

60 40 2D  (1)ترکیب 

60 30 3D  (2)ترکیب 
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 هاي چوبی مورد آزمایش در آزمایشگاه سایز واریزه -3شكل 

 
 هاي آشغالگير در آزمایشگاه آرایش قرار گيري ستون -3جدول 

 (                              R 2شکل ) V(                                              R 1) منظم در یک راستا              نوع چیدمان آشغالگیر

 
 
 هندسه

 نهایی آشغالگیر 

    
 
 
 

  (R 4شکل )W   (R 3محدب ) چیدمان آشغالگیر نوع

 
 هندسه

 نهایی آشغالگیر 

    

 متر سانتی 60ها  میلیمتر و ارتفاع ستون 50( dRها )  میلیمتر و فاصله بین ستون 5( DRها ) رطر ستون

آشاغالگیر در آزمایشاگاه را    هاای  الگوی ررارگیری ستون 3جدول 
 دهد. نشان می

 

 ابعادي آناليز
 ماورد  پدیاده  در ماثثر  پارامترهاای  شناخت ابعادی آنالیز از هد 

هاای   گاروه  لیتشاک  باا  باشد. می بعد بدون های نسبت و تعیین مطالعه
شوند. کارکرد آشغالگیر در مقابال   ی میزیر برنامه شاتیآزما، بعد بدون

های مشخصاه زیار بیاان     توان بر حسب پارامتر میای را  جریان واریزه
تعریف پارامترها به صورت شماتیک نشان داده شاده   4کرد. در شکل 

 است.

  :از عبارتند ابعادی در آنالیز مثثر پارامترهای
f(Lwd ,L ,Dwd ,ρWD ,ᵾD ,DR , dR, BR ,VWD ,h ,V , ρ ,µ ,ba ,La 

,ha ,g) 

Lwdواریزه :طول، L ،طول کانال:Dwd: رطر واریزه ،ρWD:  دانسیته
 :dR، هاای آشاغالگیر   رطار میلاه   : DR، هاا  حجم کل واریزه :ᵾD، چوب
سارعت   :VWD، عارض کاناال   :B، هاای آشاغالگیر   ی بین میله فاصله
: µ، دانساایته آب: ρ، ساارعت جریااان :V، عمااق جریااان :h، واریاازه

 فرش واریزه طول: La، تولید شده فرش واریزهعرض : ba، ویسکوزیته
 : شتاب جاذبه زمینg، آب پس از تجمع واریزه ارتفاع: ha، تولید شده

 

 عرض کانال عرض کانال

 

 عرض کانال عرض کانال
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 شماتيک پارامترهاي به كار رفته در آزمایشات  -4شكل 

 

باکینگهام پارامترهای بدون  πپس از انجام آنالیز ابعادی به روش 
 بعد استخراج گردید:

G(  

(𝑉)²  

𝑔 × 𝐿
, 

ρ × 𝐿 ×V

µ
, 

𝐵𝑅

𝐵
, 

ℎ𝑎

ℎ0
, 

𝑏𝑎

𝐵
, 

𝐷𝑊𝐷

𝐷𝑅
, 

𝐿𝑤𝐷

𝐵𝑅
, 

𝐷𝑅

𝐵
, 

𝐿𝑤𝐷

𝐿𝑎
,  

𝐿𝑎

𝐿
, 

𝑉𝑤𝑑

𝑉
,  

𝑙𝑎

𝐵
, 

 
ρWD

ρW
,  

ᵾ0

𝐿3)   

 دهد. م شده در آزمایشگاه را نشان میاآزمایشات انج 4در جدول 
( اجرا 2های واریزه )جدول  آزمایش با استفاده از یکی از کالسهر 

ها به صورت تصادفی به جریان کانال اضافه شادند. بعاد از    شد. واریزه
رسیدن واریزه باه ساازه آشاغالگیر، باا باه دام افتاادن اولاین واریازه،         

های دیگر نیز باه دام افتااده و باعاث تجماع واریازه شادند باا         واریزه
های به دام افتااده پشات آشاغالگیر، رانادمان      حجم واریزهگیری  اندازه

گیری شد. بعد  آشغالگیر )میزان نگهداشت واریزه پشت آشغالگیر( اندازه
هاای پخاش شاده روی ساطب آب تشاکیل       ها، واریزه از تجمع واریزه
ای تولیاد شاده    ای دادند و بدین ترتیب طول فرش واریزه فرش واریزه

گیاری  های اصلی اندازه چنین یکی از پارامتررابل اندازه گیری بود. هم
شده، عمق جریان در باالدست )ربل از آشغالگیر( است که به صاورت  

زدگای آب حاصال از تجماع     کلی از آن با عنوان افزایش ارتفااع پاس  
شاود. البتاه    یاد مای  h/h0واریزه در آشغالگیر یعنی نسبت عمق جریان 

گیاری پارامترهاا دارد    ازهی اناد  عدد فرود اثر رابال تاوجهی در نحاوه   
(Schmocker and Weitbrecht., 2013). 

 

 نتایج و بحث

 راندمان آشغالگير
 ،35/1، در جریان فوق بحرانی با عدد فارود  5طبق نتای  جدول 

4R  بیشااترین راناادمان نگهداشاات واریاازه را دارد. در شاارایط جریااان
بیشترین راندمان نگهداشت واریزه را داشته  3R، 1بحرانی با عدد فرود 

بیشاترین   4R، نیاز  85/0و در شرایط جریان زیربحرانی با عادد فارود   
 راندمان نگهداشت واریزه را دارد.

 باشد. می cm 30 =3h و cm 19 =1h ،cm 25 =2hکه در آن 
های چوبی در جریان بحرانی را  دمان نگهداشت واریزهنرا 5شکل 
 باشد. می 3Rدهد، بیشترین راندمان مربو  به  نشان می
 

 هندسه فرش تجمع واریزه
هاای اضاافی باه صاورت فرشای از       ها، واریزه بعد از تجمع واریزه

شوند. فرش واریزه با توجه به شرایط  واریزه بر روی سطب آب پهن می
دهند. نتاای    مختلفی روی سطب آب تشکیل می های آزمایش، هندسه

، 1Dهاای   ای را با واریزه میانگین بلندترین طول فرش واریزه 6جدول 

2D  3وD همان طور که نشان داده شده است در جریان  دهد. نشان می
ای  بلندترین طول فرش واریازه  4Rفوق بحرانی، بحرانی و زیربحرانی 

ای در  بلندترین طول فرش واریزه 6دهد. با توجه به شکل  را نشان می
تارین طاول    و در همان شرایط جریان، کوتااه  4Rجریان فوق بحرانی 

دو نوع هندسه فارش   7دهد. در شکل  را نشان می 1Rای  فرش واریزه
 ت.نمایش داده شده اس 4Rو  2Rای تولید شده در  واریزه
 

 زدگی آب بررسی ميزان پس
کناد، زیارا   تجمع واریزه خود یک مانع برای عبور جریان عمل می

یابد. در نتیجه باعث افازایش  سرعت جریان تقریباً به صفر کاهش می
   (.Schmocker and Hager, 2013)شود زدگی آب می پس

همانند شرایط در شرایط جریان بحرانی  7با توجه به نتای  جدول 
و  1Rمربو  به زدگی  پسبیشترین فوق بحرانی و زیر بحرانی، ان جری

حادارل   7در جادول  باشاد.   مای  2Rباه    مربوزدگی آب  پسکمترین 
زدگای   بیشاترین پاس   8در شکل  زدگی آب نشان داده شده است. پس



 1607     ...زدگي آب  بررسي آزمایشگاهي تأثير هندسه آشغالگير بر راندمان نگهداشت واریزه و پس

رابل مشااهده   2Rزدگی آب مربو  به  و کمترین پس 1Rآب مربو  به 
است و هر چه عدد فرود اولیه باالتر و چگالی دبریز بیشتر باشد، واریزه 

 آبزدگای   پاس ارتفااع  یابد در نتیجاه اثار    با تراکم بیشتری تجمع می
 (.Hartlieb, 2017بیشتر است )

 
 آزمایشات انجام شده در باالدست كانال اصلی -4جدول 

 h(cm) V(m/s) عدد فرود نام آزمایش شماره
LL, d L 

 

( 80-200 )mm,( 10-20 )mm ( 30-80 )mm,( 3-10 )mm ( 7/4 )mm,2mm 

1 D1R1h1 1/35 19 1/6 100  
 

2 D2R1h1 1/35 19 1/6 60 40 
3 D3R1h1 1/35 19 1/6 60 30 10 
4 D1R1h2 1 25 1/58 100   

5 D2R1h2 1 25 1/58 60 40  

6 D3R1h2 1 25 1/58 60 30 10 
7 D1R1h3 0/85 30 1/59 100   

8 D2R1h3 0/85 30 1/59 60 40  

9 D3R1h3 0/85 30 1/59 60 30 10 
10 D1R2h1 1/35 19 1/6 100   

11 D2R2h1 1/35 19 1/6 60 40  

12 D3R2h1 1/35 19 1/6 60 30 10 
13 D1R2h2 1 25 1/58 100   

14 D2R2h2 1 25 1/58 60 40  

15 D3R2h2 1 25 1/58 60 30 10 
16 D1R2h3 0/85 30 1/59 100   

17 D2R2h3 0/85 30 1/59 60 40  

18 D3R2h3 0/85 30 1/59 60 30 10 
19 D1R3h1 1/35 19 1/6 100   

20 D2R3h1 1/35 19 1/6 60 40  

21 D3R3h1 1/35 19 1/6 60 30 10 
22 D1R3h2 1 25 1/58 100   

23 D2R3h2 1 25 1/58 60 40  

24 D3R3h2 1 25 1/58 60 30 10 
25 D1R3h3 0/85 30 1/59 100   

26 D2R3h3 0/85 30 1/59 60 40  

27 D3R3h3 0/85 30 1/59 60 30 10 
28 D1R4h1 1/35 19 1/6 100   

29 D2R4h1 1/35 19 1/6 60 40  

30 D3R4h1 1/35 19 1/6 60 30 10 
31 D1R4h2 1 25 1/58 100   

32 D2R4h2 1 25 1/58 60 40  

33 D3R4h2 1 25 1/58 60 30 10 
34 D1R4h3 0/85 30 1/59 100   

35 D2R4h3 0/85 30 1/59 60 40  

36 D3R4h1 0/85 30 1/59 60 30 10 

 باشد. نوع هندسه آشغالگیر می Rنوع واریزه،  Dعمق آب،  hسرعت جریان،  Vرطر واریزه،  dLطول واریزه،  LLکه در این جدول 
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 )درصد( ها در شرایط مختلف جریان راندمان ميانگين واریزه تأثير هندسه آشغالگير بر -5جدول 

 شرایط جریان
ي آشغالگير هندسه  

 (1hبحرانی) فوق (2hبحرانی) (3hزیربحرانی)

93/81 92/03 79/98 1 R 
95/05 91/97 93/08 2R 
93/46 95/06 92/12 3 R 
95/81 92/36 95/32 4 R 

 

 
 سازه آشغالگير در جریان بحرانی  4Rو  1R ،2R ،3Rهاي  در هندسه 3Dو  1D ،2Dهاي  راندمان نگهداشت ميانگين واریزه -5شكل 

 
سازه آشغالگير در شرایط مختلف  4Rو  1R ،2R ،3Rهاي  هندسهدر  3Dو  1D ،2Dهاي  اي با واریزه بلندترین طول فرش واریزه ميانگين -6جدول 

 جریان

 (cmشرایط جریان با توجه به عدد فرود جریان) 
 هندسه آشغالگير

 
 فوق بحرانی بحرانی زیربحرانی

 
76/57 
07/78  

65/17 
52/87 

29/3 R1 

40/37 R2 

 71/87 57/34 53/54 3 R 

 86/6 70/84 61/2 4 R 

 

 سازه آشغالگير در شرایط مختلف جریان  4Rو  1R ،2R ،3Rهاي  هندسهدر  3Dو  1D ،2Dهاي  با وایزهزدگی آب  پس درصد ميانگين -7جدول 

 شرایط جریان با توجه به عدد فرود جریان )درصد(
ي آشغالگير هندسه  

بحرانی فوق بحرانی زیربحرانی  

36/2  92/3  64/5  1 R 

14/0  25/0  14/0  2R 

71/0  44/0  61/0  3 R 

82/1  60/1  04/3  4 R 

 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
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 راندمان نگهداشت واریزه در جریان بحرانی
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 سازه آشغالگير در شرایط جریان فوق بحرانی 4Rو  1R ،2R ،3Rهاي  اي در هندسه بلندترین طول فرش واریزه -6شكل 

 

      
 در شرایط جریان فوق بحرانی در آزمایشگاه به وجود آمد. 4Rو  2Rهاي  در آشغالگير 3Dهاي  ي واریزه اي كه به وسيله فرش واریزه  هندسه -7شكل 

 

 
  بحرانی زدگی آب در شرایط جریان بر پسي آشغالگير و نوع واریزه  هندسهتأثير توأمان  -8شكل 
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شود که هر چاه عماق    ها این نتیجه استنبا  می در تمام آشغالگیر
 زدگی آب کمتر است.  بیشتر باشد، میزان پس

و نتای  حاکی از آن است که در هر آشاغالگیر هرچاه عادد فارود     
به مراتب بیشاتر   آبزدگی  پسارتفاع بیشتر شود میزان افزایش نسبت 

( همخوانی دارد. به این 2017) Hartliebشود که نتای  ما با نتای   می

و عدد  آبزدگی  پسارتفاع صورت که یک رابطه خطی بین نسبت اثر 
 ;Hartlieb, 2017/. وجاود دارد ) 0f  5  5/1فرود اولیه بارای  

Schmocker and Hager, 2013 .) 
هاا در آزمایشاگاه رابال     نحوه چیدمان و تجمع واریازه  9در شکل 

 هده است.مشا
 

 
 هاي آشغالگير در آزمایشگاه نمایی از چيدمان ستون -9شكل 

 

 گيري نتيجه 

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تاأثیر هندساه آشاغالگیر بار     
ی فارش   و هندساه  آبزدگای   پاس میازان  راندمان نگهداشت ساازه،  

ای تولید شده پرداخته شد. در آزمایشات چهاار پاارامتر )عارض     واریزه
کانال فلوم، سرعت و دبی جریان و سرعت واریزه( ثابت فرض شد و از 

ی آشغالگیر، شرایط جریان، ناوع واریازه( اساتفاده     سه پارامتر )هندسه
 Vی آشاغالگیر )خطای،    شد. برای انجام آزمایشاات از چهاار هندساه   

ی چاوبی   شکل(، سه نوع واریازه  Wشکل(،  Uشکل، محدب شکل )
متار(، مخلاو     میلای  10-20متر و رطر  میلی 80-200)طول  )درشت
% 30% درشاات، 60% متوسااط(، مخلااو  دو )40% درشاات، 60یااک )

متار((، ساه    میلای  2متار و رطار    میلای  7/4% ریز )طول 10متوسط و 
حرانای( اساتفاده شاد. باا     بحرانی، بحرانی و زیر ب شرایط جریان )فوق

گیری انجام شده جهت جلوگیری از خطرات ناشی از سیل، الزم  نتیجه
ی  دانستیم راندمان نگهداشت هر آشغالگیر با انواع واریازه در محادوده  

های مختلف آشغالگیر، ماورد آزماون    با هندسه 85/0-35/1عدد فرود 
ان در رانادمان  ررار گیرد. نتای  نشان داد که نوع واریزه و شرایط جریا 

ی  تأثیر بوده ولی هندسه نگهداشت حجم واریزه در جلوی آشغالگیر بی
% نگهداشت واریزه، 95شکل با  Wآشغالگیر تأثیرگذار بوده و آشغالگیر 

بیشترین راندمان را داشته است با این حاال از لحااآ آمااری تفااوت     

تولیاد  فارش    داری نشان نداده است. بعد از تجمع واریزه هندسه معنی
شده در الیاه روبای بعاد از سایل اهمیات دارد و باه طاور میاانگین         

درصد بلنادترین طاول فارش واریازه را      88/72شکل با  w آشغالگیر 
زدگای   هاا، پاس   ها، در پشت آن تشکیل داده است. بعد از تجمع واریزه

زدگای آب   ی آشغالگیر و شرایط جریان در پاس  آب اتفاق افتاد. هندسه
زدگای آب مرباو  باه     در پشت تجمع واریزه تأثیر دارد و کمترین پس

باشاد و هرچاه عادد فارود      دگی میز % پس 14/0شکل با  vآشغالگیر 
 شود.  زدگی آب کمتر می جریان کمتر شود، پس
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Abstract 

Accumulation of Debris in streams behind structures and bridge piers leads to the decrease of flow capacity, 
disruption of the discharge-scale relationship of control points and a negative impact on the performance and 

function of water structures. The use of rack structures is a common method of controlling debris. In this 
research, increasing the efficiency of the rack structure by redesigning this structure and also the amount of 
backwater behind this structure has been investigated. In these experiments, four types of rack geometry, three 
group of wood debris were investigated in the conditions of supercritical, critical and subcritical flow. Based on 
the results, the type of debris and flow conditions were ineffective in the efficiency of the rack and the best 

performance of the rack was the W-shaped rack with 95 % efficiency.However,the geometry of the rack and the 

flow conditions have affected the backwater in upstream, the v-shaped rack has created the lowest backwater 

with 0.14  % . except the geometry of the structure, the froude number of flow has affected the backwater. 
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