
1400/1/31:زمان برگزاري دوره •

ساعت6: مدت دوره •

14:30الی 8:30:ساعت شروع و پایان دوره  •

14:00:زمان آزمون •

شرکت مهندسی مشاور موج آب فن: مجري دوره •

گلستانتان نظام فنی اجرایی و دبیرخانه شوراي فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزي اس: برگزار کننده•

مهدي کاهه: نام مدرس•



داراي گواهینامه صالحیت برگزاري دوره هاي آموزشی ویژه کارکنان دولت  در تنها مشاور 
در سطح استان گلستان"آب و نیرو "حیطه

گواهینامه ارائه خدمات آموزشی در زمینه تدوین استاندارد، سیستم هاي  رتبه یک داراي  
از سازمان ملی  استاندارددر سطح ملی مدیریت کیفیت، تکنیک هاي کیفیت و فنی مهندسی 

��ت ���د�ی �شاور �وج آب �ن



مقدمه
اند،داشتهفمختلهايتمدنگیريشکلوبشرزندگیدرکهايویژهتاثیردلیلبههارودخانه
يانرژوآبکنندهفراهمهارودخانه.اندخواندهفراآبنعمتازمنديبهرهبهراانسانهمواره

رودخانهياقتصادنقشترینمهمآبتامینگفتمیتوانوباشندمیانسانوطبیعتبراي
.است

ولیدتشهري،آبرسانیکشاورزي،جملهازمختلفمقاصدبرايآناصلیمسیرازآبانحراف
.گیردمیصورتهاآبگیرکمکبهغیرهوبرق

وباشدیمهیدرولیکمهندسیزمینهدرمطرحمسایلترینقدیمیازیکیرودخانهازآبگیري
.رودمیشماربهمهمامرينیزامروزهطبیعی،رودخانهیکدرآبگیرسازهیکطراحی



مطالعات پایه
معجطراحیانجامجهتالزمهايدادهوشودانجامدقیقطوربهپایهمطالعاتبایدآبگیر،احداثازقبل

قراریبررسموردبایدوبودهمربوطرودخانهجریانانحرافبهمستقیمطوربهکهموضوعاتی.شودآوري
:ازعبارتندگیرند

لاش-بدههايمنحنیوجریانبدهمشخصاتشامل:آنآبریزحوضهورودخانههیدرولوژیکیمشخصات-
آنهامشخصاتوجریانهاينیمرخوخصوصیاتشامل:رودخانههیدرولیکیمشخصات-
بارویژهبهبیرسوبارمیزانورسوباتحرکتآستانهآن،انتقالنحوهورسوبمشخصاتشامل:رسوبانتقالوضعیت-

رسوببدهوجریانبدهمنحنیوکف
آبراهههندسهدرتغییراتبینیپیشوآنهندسهآبراهه،نوعشامل:آبراههشناسیریخت-



مروري بر مشخصه هاي انواع رودخانه

قاومتمرابطهعنوانبه(اشلدبیمنحنیمحتمل،سیالب هايوپایه هايجریانهیدروگراف:هیدرولیکیخصوصیات-1
رودخانهخمدرجریانخصوصیاتجریان،پروفیل،)جریان

جریاندبیبینرابطه(رسوباتسنجهمنحنیرسوبات،نوعواندازهشکل،،)بسترمعلق،(رسوببار:رسوبانتقالهايجنبه-2
)سالمختلففصولدررسوبیبارو

.مورفولوژیکیتتغییرابینیپیشرودخانه،ژئومتريمشخصاترژیم،حالدرکانالخصوصیات:رودخانهکانالخصوصیات-3



طبقه بندي رودخانه



طبقه بندي رودخانه
بندي بر اساس شکل مسطحه رودخانهطبقه -1

 Straightرودخانه هاي مستقیم
یرمسکهاسترودخانه ايمستقیم،رودخانهازمنظور

یدشدانحنايوباشدالخطمستقیمبهنزدیکآن
باشدنداشته

Meanderingرودخانه هاي مئاندري 
یادزانحنايبامتوالیخم هايدارايآنهامسیردر)رودهاپیچان(مئاندريرودخانه هاي

ومی شوندمتصلیکدیگربهمستقیموکوتاهبازهیکتوسطهاخماینواستموجود
.شودمیدیدهمتوالیهايSشکلبهرودخانهپالنکلی،نگاهیکدر



طبقه بندي رودخانه
بندي بر اساس شکل مسطحه رودخانهطبقه -1

Braidedرودخانه هاي شریانی 
رايمج.استشدهتشکیلمجراچندینازمقطعهردرجریانمسیرشریانیرودخانه هايدر

از.ستاعرضکموکوتاهمسیرهايازپیوسته ايبهمشبکهازمتشکلرودخانه هاازنوعاین
ارآنحملتوانرودخانهکهاسترسوبیبارزیاديمقداروجودرودخانه،اینتشکیلعلل

بر.استپذیرفرسایشوسستسواحلوجودشریانیرودخانهتشکیلدیگرعلت.ندارد
بهارپیچانروديرودخانهاستممکنرسوب گذاريپدیدهوقوعشدهانجامبررسی هاياساس

.نمایدتبدیلشریانیرودخانهیک



طبقه بندي رودخانه
بندي بر اساس توپوگرافیطبقه -2

رودخانه هاي کوهستانی
زرگ، در رودخانه هاي کوهستانی داراي شیب تند و زمین سخت بوده و در اکثر موارد به جز در شرایط سیالب هاي ب

نند کف از مصالح درشت دانه که فقط در شرایط وقوع سیالب هاي بزرگ حرکت می ک. آنها فرسایش وجود ندارد
.تشکیل شده است

رودخانه هاي آبرفتی
خود به شسته و آنها را با) بستر رودخانه (رودخانه هاي آبرفتی در طی سالیان دراز، آبرفت را از مناطق باالدست 

.  انددشت آورده و سپس خود در داخل آنها جاري شده 



طبقه بندي رودخانه

بندي بر اساس سن رودخانهطبقه -3

جوانرودخانه هاي
اینیجهنتدراستسطحیجریانازناشیآنهااولیهگیريشکلکهآنجاازوداشتهقرارخودگیريشکلابتداییوضعیتدرجوانرودخانه هاي

اساسبر.می باشندجوانرودخانه هايازنمونه هاییهاآنفرعیشاخه هايوکوهستانیرودخانه هاي.می باشندنامنظمکامالًوVشکلبهرودخانه ها
.باشدمی10%ازبیشرودخانه هااینشیبشدهانجامهايبررسی

بالغرودخانه هاي
شرایطدارايبستروجوانرودخانه هايازکمتربسیاربسترشیبعریض تر،رودخانهدرهجوان،رودخانه هايبهنسبت،بالغرودخانه هايدر

.باشدمی2%ازکمتراغلبنیزبالغهايرودخانهشیب.است یافته ايتکامل

)پیر(مسنرودخانه هاي
مجرايدرپیرهايرودخانهشیب.استکمتررودخانه هاشیبوبودهعریض تربسترداشته،بالغرودخانه هايبهنسبتبیشتريسنپیررودخانه هاي

.یابدمیتقلیلکمتریاو0/01%بهاصلی



طبقه بندي رودخانه
بندي بر اساس فرآیند انتقال رسوبطبقه -4

هاي پایداررودخانه
عبارتیبهوناره هاکفرسایشوکفشستنبهقادرآندرجریاننیرويکهاندرسیدهمرحله ايبهرودخانه ها،نوعاین:استاتیکیپایدار)الف

باآبراهه هايندمانوبودهثابتسالطولبیشتردررودخانه هااینکناره هايوکف.نمی باشدمعلقباریاوبستربارصورتبهرسوبحمل
.می کنندرفتارصلببستر

وفرسایش،کفدرگذاريرسوبوآبشستگیبوده،فعالمداومبطوردینامیکی،پایداررودخانه هايتعریفطبق: دینامیکیپایدار)ب
یابد،یرتغیآبراههشکلاستممکنکوتاهدورهیکدرچندهر.شودمیانجامآنهادررسوبزیاديمقادیرحملوسواحلدرگذاريرسوب

قابلتغییراتولی.گرددمیجابجاپالندررودخانهشکلمعهذا.کندمینوسانمتوسطمقداریکحولونبودهروندهپیشتغییراتایناما
.شودتوجهیقابلتغییراتدستخوشآبراههطولدربسترمصالحجنساینکهمگرشود،نمیایجادتوجهی

رودخانه هاي فرسایشی
ز کاهش ناگهانی بار این امر ناشی ا. در مواردي بدلیل تغییر بار رسوبی نسبت به بده جریان، رودخانه با پدیده فرسایش بستر مواجه می شود

. افتددست اتفاق میهاي پایین رسوبی رودخانه به دلیل وجود موانعی مانند سدها و تله اندازي رسوب در مخزن سد در بازه



طبقه بندي رودخانه
گذاررودخانه هاي رسوب

تواند ه میاین پدید. دهددر برخی موارد رودخانه بدلیل بار رسوبی زیاد و ته نشست مواد رسوبی، مشخصه هاي هندسی خود را تغییر می 
ناشی از عواملی ذیل باشد

رودخانه به دشت وارد شده، کاهش شیب و درنتیجه بر جاي  ماندن رسوبات و تغییر شکل مقطع رودخانه -1
وارد شدن بار رسوبی زیاد از یک شاخه فرعی -2



طبقه بندي رودخانه



طبقه بندي رودخانه
بندي بر اساس جریان رودخانهطبقه-5

میدخانهروسیستمبرگذارتأثیرومهمعواملاز)آنتغییراتشدتوتداوممدتمقدار،نظراز(جریانهايویژگی
Perennial(دائمیهايرودخانهبهجریانتداوماساسبرراهارودخانهکلیدرحالت.باشند river(،غیردائمی

)Ephemeral river(فصلیو)Seasonal river(می کنندبنديتقسیم.

در اقلیم هاي مرطوب که مقدار بارندگی زیاد و
تبخیر کم است، در سرتاسر سال آب در 

رودخانه هاي منطقه روان بوده و در زمانی که  
بارندگی نیست جریان این رودخانه ها از ذوب

هاي  برف و یخ نواحی مرتفع و یا از ورود آب
.زیرزمینی به داخل آنها تامین می شود

در طی یک ) خشکه رود(ودخانه هاي غیر دائمی 
.  نددوره زمانی طوالنی خشک و فاقد جریان می باش
مق معموالٌ مقطع تیپ این رودخانه ها عریض، کم ع

یا  50و مستطیل شکل با نسبت عرض به عمق 
.باشندبیشتر می

در مناطق خشک که مقدار بارندگی کم و  
ی و  تبخیر زیاد است، رودخانه ها بیشتر موقت

مکن  این رودخانه ها بنا به شرایط م. فصلی اند
آن است فقط در خالل بارندگی و کمی بعد از

ه یا فقط در طول فصول مرطوب سال آب داشت
.باشند



(Qt)نیازموردزمانوسرعتباآبرساندن•

ازکهطوريبهشدهمنحرفآبکیفیتتضمینوشناوربقایايدرشت،رسوبورودازجلوگیري•

.نباشدترپایینرودخانهکیفیتمیانگین

.رودخانهرويبرمدتطوالنیمورفولوژیکیاثراترساندنحداقلبه•

یرزمینی،زآبسطحدرتغییردلیلبهرودخانهدرمحیطیزیستنامطلوباثراترساندنحداکثربه•

.آبدمايتغییرهمچنینوسرعتوعمق،جریاندبیدرتغییرآب،زدنپس

.وحشیحیواناتوآبطبیعیکنندگانمصرفتأمین•

رودخانهطبیعتزیباییحفظ•

بضوابط اصلی که در انتخاب و طراحی یک سیستم انحراف آ



کلیورطبه.می باشدانحرافدبیورودخانهدبیمقدارانحرافسیستمطراحیدرهیدرولیکیمهمعاملدو

حداکثرموارددرصد50دراینصورتدرباشدرودخانهدبیمتوسطازکمتربایدانحرافحداکثردبیمقدار

.شدخواهدتامینانحرافدبی

کهدافیاهمدیریتوبازگشتدورهمحاسبهبااستالزمنباشدکافیاطمینانمیزاناینکهصورتیدر

.کنیمبرآوردراانحرافدبیمقدارمی کنیمتامینآبآنبراي

درصد و در 90درصد در پروژه هاي صنعتی 80مقدار اطمینان از تأمین آب در پروژه هاي کشاورزي 

.درصد می باشد95پروژه هاي تأمین برق 

باید به اندازه اي  Qc-Qiکمتر باشد این میزان انحراف Qcباید از مقدار دبی بحرانی Qiمقدار دبی انحراف 

.  باشد که نیازهاي مورفولوژیک، انتقال رسوب به پایین دست و زیست محیطی تأمین شود

دبی جریان



.می گرددمطرحطراحیدبیازمختلفیمعیارهايآبگیرطراحیدر

.استQi/QTمختلفبازگشتهايدورهباجریاندبیبهانحرافدبینسبتمعیارهامهمترینازیکی-1

مکاناهیدرولیکیلحاظازآبگیراحداثباشدمناسبنیزجریانعمقوباشدکمتر0.25ازمیزانایناگر

رافیانحبنداحداثبهنیازحتماآبگیريوانحرافبرايباشدبیشتر0.25میزانایناگر.بودخواهدپذیر

.بودخواهد

می شودهتوصیکهاست) رودخانه(اصلیکانالدرجریانسرعتبهآبگیردهانهدرجریانسرعتنسبت-2

جریانورودکاهشباعتهمچنینوباشدکمترانحرافمجرايافتهمکهباشد1ازکمترنسبتاین

.می شودعمقی

.می باشدرودخانهدررسوبباربهآبگیربهوروديرسوببارنسبتمعیارهااینازدیگریکی-2

دبی جریان



تغییرات مورفولوژیک رودخانه در محل آبگیر
بربگیرآاحداثاثراتوآبگیرمحلشناسیریختشرایطبایدآبگیراحداثازقبل

طهضاباولین.گیردقرارمطالعهمورددیگرهايقسمتوآبگیرمحلدررودخانه
ازپسهکمعنیاینبه.باشدمیرودخانهرژیموپروژهبینتطابقآبگیرها،طراحی
.آیدوجودبهرودخانهدرزیاديتغییراتنبایدپروژهاجراي

فرسایش متناوب جداره ها و رسوب گذاري موضعی، گسترش پیچانرودها و 
لذا در طراحی. تغییرات اساسی در هنگام سیالب از ویژگی هاي رودخانه ها است

یر پروژه هاي انحراف باید محاسبات مربوط به پایدار کردن آبراهه در محدوده آبگ
.  نیز مور بررسی قرارگیرد



تغییرات مورفولوژیک رودخانه در محل آبگیر

دهی نیز اگر پایداري رودخانه مطمئن نباشد، عملیات سامان. طراحی هیدرولیکی پروژه هاي انحراف از رودخانه باید شامل کنترل پایداري آبراهه نیز باشد
.جهت بررسی وضعیت رودخانه از نظر پایداري می توان از روابط تئوري رژیم استفاده کرد. مورد نیاز خواهد بود



تغییرات مورفولوژیک رودخانه در محل آبگیر
اسبمنآبگیريبرايباشد،رسوبازعاريوعمیقنسبتاآبوپایدارهاجدارهوکفآنهادرکهمقاطعیکلیطوربه

نسبیادلتعحالتبهکهگیردصورترودخانهازهاییبازهازآبگیريکهگفتتوانمیکلیراهنمايیکعنوانبه.است
آبگیريمحلبرايسیالبیمواقعدرمعموالیافته،گسترششدتبهپیچانرودهايوشریانیهايرودخانه.باشدرسیده

.باشندمیترمناسبآبگیرمحلبرايمالیمانحنايباشاخهتکهايآبراههکهدرحالی.هستندخطرساز



تغییرات مورفولوژیک رودخانه در محل آبگیر
آبگیربهشدهمنحرفرسوباتبدهنسبتاغلبوکندمیتغییررودخانهدررسوبرژیموآبجریانرژیمآبگیري،اثردر
.باشدمیرودخانهبدهبهآبگیربدهنسبتازتربزرگرودخانهرسوباتکلباربه

زینههومشکالتشده،مواجهگذاريرسوبباآبگیرکهشودسبباستممکنآبگیرهادررسوبمسایلشناختعدم
وشودتهیهرسوببهمربوطهايدادهآبگیرهادرطراحیکهاستالزمنتیجهدر.باشدداشتههمراهبهرازیاديهاي

.داشترودخانهرسوببهمربوطمحاسباتوهادادهبهکافیاطمینان
یارولیکیهیدهايمدلازاستفادهباتواندمیموضوعاین.نیستآسانمعموالهارودخانهدررسوبیبارمقداربینیپیش

تانسیلپبرآوردیارودخانهرسوببارگیرياندازهمستلزمهیدرولوژیکیهايروش.گیردقرارمطالعهموردهیدرولوژیکی
سالیکبرايحداقلهاگیرياندازهایناستالزمکهباشدمیدوهریاوحوضهسطحدرپذیريفرسایش

درولیکیهیشرایطبهتوجهبارودخانهانتقالظرفیتمحاسبهبراينیزهیدرولیکیهايروش.شودانجامهیدرولوژیکی
.روندمیکاربهرودخانه



کنترل رسوب در آبگیرها
يجداسازنیاز،صورتدروبرسدممکنمقدارحداقلبهبایدآبگیربهوروديرسوباتمیزانرودخانه،ازآبگیريدر

.شودانجامنیزآبگیرکانالدررسوبات
آب،زارسوباتکاملکردنجداکهاینبهتوجهبا.کندمیحملمعلقباریاوکفبارصورتبهرارسوباتآب،جریان

.نشودآبگیرواردکفبارکهاستاینبرتالشبیشترینمعموالنداردامکانآبگیردرجلوي

توزیع غلظت رسوبات در مقطع جریان رودخانه 
)براساس استاندارد موسسه ژئوفیزیک امریکا( 

متري 1براین اساس بهتر از آبگیري از رودخانه در ارتفاع 
و بیشتر از بستر رودخانه صورت پذیرد



کنترل رسوب در آبگیرها
نندمامکانیکیوسایلبهخصوصبهوهاسازهبهزیاديصدماتآبزیادسرعتافزایشاثردرآب،درمعلقباروجود
منتقلیثقلصورتبهکههاییسامانهدرویژهبهانتقال،سامانهازهاییبخشدرچنانچه.رساندمیهاتوربینوهاپمپ
اترسوبنگهدارد،معلقحالتدرراشدهمنتقلموادنتواندآبجریانکهطوريبهباشد،کمجریانسرعتشود،می

رسوباثررد.یابدگسترشسامانهتمامدرتدریجبهوشدهشروعآبگیرمحلازاستممکنعملاین.شوندمیته نشین
فیتظرازنهایتدرویافتهکاهشآنهادرآزادارتفاعکانال،کفرقومآمدنباالباوخوردههمبههاکانالشیبگذاري

.شودمیکاستهآبرسانی

:داردوجودزیرحلراهسهرودخانهازآبگیريدررسوباتکنترلمنظوربه
رودخانهبهآنهابرگرداندنورسوباتجداسازيوسپسانشعابمجرايبهآبمستقیمانحراف-1
ودهشمنتقلمصرفمحلبهواردهرسوباتکلکهنحويبهمصرف،محلبهانشعابمجرايازواردهرسوباتانتقال-2

.باشدحداقلانحرافسیستمطولدررسوبگذاري
ههزینحداقلباورودصورتدروشدهواردانحرافسیستمداخلبهکمیرسوباتکهنحويبهآبگیردهانهطرح-3

.شودزادئیرسوب



مکان یابی و جانمایی دهانه آبگیر
بهرسوبوروددلیلبهکهراآبرسانیدراختاللتواندمیمناسبمحلیک

عدبکهداشتتوجهباید.دهدکاهشحداقلبهآید،میوجودبهآبگیرداخل
یسختبهمحلنامناسبانتخاباثردرشدهایجادمشکالتپروژه،اجراياز

.باشدمیاصالحقابل
ایندر.استبرخوردارزیادياهمیتازرودخانهقوسآبگیر،محلانتخابدر

دوجو.شودمیانجامزمانهمطوربهفرسایشوگذاريرسوبپدیدهمناطق
نزدیکرسوباتشدنراندهموجبرودخانهانحنايمحلدرحلزونیجریان

قوسسمتبهسطحیترصافآبحرکتوداخلیقوسسمتبهکف
.گرددمیبیرونی



مکان یابی و جانمایی دهانه آبگیر



مکان یابی و جانمایی دهانه آبگیر
افتگییتوسعهبهحلزونیجریانکهقوسازمقطعیدربایدآبگیرموقعیتخم،مزیتازکاملبرداريبهرهبراي
ستگیبجریانشرایطو)خمزاویهوعرضانحنا،شعاع(آبراهههندسهبهمقطعاینموقعیت.گیردقراررسیده،کامل
گیردمیشکلقوسشروعازθزاویهازبعدحلزونیجریانتوسعه.دارد



انواع روش هاي آبگیري از رودخانه



انواع روش هاي آبگیري از رودخانه
کاربرديبنديطبقه-4
)مستقیمآبگیري(انحرافیبندبدونآبگیري-
انحرافیبندباآبگیري-

ثقلیصورتبهراآبتوانمیدهد،اجازهغیرهوشناسیریختشرایطوآبینیازمیزانوتوپوگرافیشرایطچنانچه
.گیردمیامانجانحرافیبندازاستفادهباوانحرافیبندازاستفادهبدوننوعدوبهثقلیروشبهآبگیري.نمودمنتقل

پمپاژباهمراهآبگیري-
.ردکاستفادهتوانمیپمپاژروشبهآبگیريازگردد،منتقلرودخانهسطحترازازباالترترازيبهآببخواهیماگر

هاریزکفتوسطآبگیري-
میهاریزکفتوسطآبگیريازبودهمحدودیتدرساختامکاناتودسترسیراهنظرنقطهازکهکوهستانیمناطقدر

.کرداستفادهتوان



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 
،استبودهمتداولبازدیرازکهرودخانهازآبگیريهايروشترینمتداولوترینسادهازیکی

بندهايدماننآبگیريدیگرهايروشبامقایسهدرروشاین.باشدمیهارودخانهازمستقیمآبگیري
.باشندمیتريکمهزینهدارايپمپاژهايایستگاهوانحرافی

تفاعاروآبگیريانحرافزاویهآبگیر،محلوابعادانتخابها،آبگیرنوعاینطراحیدراساسیموارد
داريپایآبگیر،بهوروديرسوباترساندنحداقلبهمنظوربهموارداینتمامی.باشدمیآستانه

.باشدمیشدهاحداثسازهازبهینهاستفادهکلیطوربهوآنموقعیت



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 
رودخانهازمستقیمآبگیرطراحیجهتالزماطالعات

سالمختلفهايدورهدرآبگیريبدهحداقلوحداکثر-
.استمجازآبرسانیسامانهدرکهرسوبهايدانهاندازهحداکثرورسوبغلظتحداکثر-
.آنهابرگشتدورهوسامانهکلییاوجزییشکستبودنقبولقابلوپیامدها-
آبگیرکانالدرآبرقوموآبگیرمحل-
آیندهدرتقاضاافزایشبرايبینیپیش-
رودخانهدرآبسطححداقلوحداکثر-
دسترسقابلجریانحداقلوحداکثر-
غلظتکاهشمیزانبهمربوطاطالعاتوشدهیادهايبدهدررسوباتغلظتبهمربوطاطالعات-

باالاثردررسوبات
آبگیرآستانهکفرقومبردن

آنتوزیعنحوهورسوبغلظترويبرآبگیرياثربررسی-



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 
اصلیتاسیساتابعاد
سالمختلفهايدورهدرآبسطححداقلوتقاضاحداکثرپارامترهايگرفتننظردرباهاسازهابعاد

سرعتحداکثرکهشودمیانتخاباساساینبرآبگیروروديقسمتمقطعسطح.گرددمیتعیین
.باشدثانیهدرمتر2تا1دریچهوروديمحلدرجریان

:نباشدتربیشمجازسرعتحداکثرازوروديجریانسرعتبایدزیرموارددر
.نیستداردریچهآبگیروروديکهموقعی-
.شودمینصبآبگیروروديجلويدرآشغالگیرشبکهکهوقتی-
.شودمیآبگیرجلوگیريبههاماهیورودازکهموقعی-
.)پمپاژهايایستگاهمثل(شودکاستهجریانتالطمازاستالزمکهزمانی-

ف ارتفاع اختال. معموال آبگیر طوري ساخته می شود که رقوم آستانه آن باالتر از رقوم کف رودخانه باشد
.بین آنها باید طوري باشدکه از ورود رسوبات به آبگیر جلوگیري کند



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 
اجزاي اصلی دهانه آبگیر

آبگیروروديدهانه-
دهانهاینجلوي.شوندمیجداطرفینگاهتکیهدوویکدیگرازهاییدیوارهوسیلهبهکهاستدهانهتعداديشاملآبگیردهانهنوعاین:بازنوع

.شودمینصبکشویییاقطاعیهايدریچهوآشغالگیرشبکهها
نوعنای.گیردمیانجامکشویییاقطاعیهايدریچهطریقازآنکنترلکهاستمستغرقروزنهیکشاملآبگیردهانهنوعاین:ايروزنهنوع

.شوندمیتوصیهاست،زیادبسیارآبسطحنوساناتکههاییمحلبرايدهانه
.استمزبورمجرايباالدستدرواقعکنترلهايدریچهخاکریز،داخلدرپوشیدهمجرايیکشاملدهانهنوعاین:بستهنوع

وروديآستانه-
یاوبسترعالفالیهضخامتازمتاثرآستانهارتفاع.باشدآبگیربهرسوباتورودبرايمانعیتواندمیآبگیروروديقسمتدرآستانهازاستفاده

.استآبگیرورودخانههیدرولیکیشرایطتابعخودکهبودهکفدررسوباتتوپوگرافی

آشغالگیرشبکه-
میلی150تا50بینهامیلهفواصلشبکه هاایندر.کرداستفادهآشغالگیرشبکهازتوانمیآبگیرداخلبهشناوراجسامورودازجلوگیريجهت

.باشدمیمناسبمتر



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 
اجزاي اصلی دهانه آبگیر

هادریچهبهوابستهمکانیکیتجهیزاتوهادریچه-

جریانعبورمجاري-

هادریچهمانورسکوي-

آبگیرطرفینحفاظتیدیوارهاي-



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 
سنتیساحلیسطحیآبگیرهاي-

:استزیربقرارسنتیآبگیرهايطرحدرمهمنکات
.شودآبگیرواردکافیمیزانوبهالزم،زماندردائم،بصورتآب-الف

.شودآبگیرکانالواردکمتررسوباتجریانشدنسیالبدرزمان-ب
.باشدسالفصولطولدراطمینانقابلوتثبیتايسازهلحاظازآبگیرمحل-ج

ورتبصباشد،آبگیريجهتالزممقدارازبیشآبگیرکانالدرجریاندبیکهزمانیدر
ازوردايدرفاصلهتواندمیجریانکنندهتنظیمسرریزیادریچه.شودمیعملزیرشکل

سطحده،کننتنظیمنزدیکیهايدرکهاستآندرآبگیرنوعاینمحاسنبگیردقرارساحل
قراراحلسفرسایشتاثیرتحتکنندهتنظیموشودنمیایجادگرداباست،یکنواختآب

درایستبمیکهشدهجمعکنندهتنظیمجلودررسوباتحالتیچنیندرالبته.گیردنمی
.شوندالیروبیلزومصورت



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 

رودخانهسواحلیاباشدکندرودخانهدرآبحرکتچناچه
در.اشدبقبولقابلتوانمیباالشکلباشدغیرفرسایشی

یمجمعکنندهتنظیمجلودرکمتريرسوباتحالتاین
.شود

رودخانهساحلوباشدشدیدرودخانهدرآبسطحنوساناتکهزمانی
تاینحالدر.استمناسبفوقطرحگیرد،میقرارزیادتغییراتدستخوش

یکشدنخرابصورتدر.شودمیگرفتهنظردرآبگیريبرايدهانهچند
.شودمیبازاستبودهبستهقبالًکهدیگردهانهدهانه،



آبگیري با استفاده از بند انحرافی

Munda River Diversion System, Pakistan



)بدون بند انحرافی(آبگیري مستقیم از رودخانه 

شکلقمطاباستبهترافتدمیپایینرودخانهدرآبسطحتابستانفصلدرواستزیادرودخانهدرآبسطحنوساناتزمانیکه
وکانالبهورودياضافیآبهايتخلیهبرايدریچهبدونCوBدوسرریز،ABCDهدایتدیواریکازآبگیراین.گرددعملفوق
یاچینسنگبصورتتاوندمیABCDدیوار.استشدهتشکیلباشد،نیزايدریچهبصورتتواندمیکه،Eاضطراريسرریزیک

.باشدقويسازهدارايوشدهاحداثآبگیريمحلازدورنسبتاًدرفاصلهبایدEسرریز.باشدگابیوناز



آبگیري با استفاده از بند انحرافی
حسطیاوباشداطرافهايزمینازترپایینانحرافمحلدررودخانهطبیعیترازچنانچه

.شودیمانجامانحرافیبندازاستفادهباآبگیريباشد،شدیدنوساناتدارايرودخانهدرآب
تهگرفنظردرآبگیريبراينهریارودخانهیکآباززیاديقسمتکهموارديدرهمچنین
.نمودبرداشترانیازموردآبتوانمیانحرافیبندیکازاستفادهبامی شود،



آبگیري با استفاده از بند انحرافیاجزاي اصلی 
انحرافیبند-

وچک،کآبگیرهايبراي.دهدعبورخودازنیزراطرحهايسیالببایدآبگیر،وروديدرجریانبرايالزمعمقتامینبرعالوهانحرافیبند
.استبرابراصلیآبراههعرضبامعموالوداردسیالباوجبدهبهبستگیسرریزاینعرض.نمی کندتجاوزمتر2ازمعموالانحرافیبندارتفاع

نوعازحرافیانبندصورتبهبزرگومتوسطآبگیرهايدرانحرافیبند.می شوداخداثانرژيکنندهمستهلکسرریز،دستپاییندرهمچنین
.می شودگرفتهنظردررودخانهبسترازباالترآنترازوبودهکمانحرافیبندبتنیآستانهارتفاع.استداردریچه

)بررسوبهايدریچه–رسوبتخلیهمجراي(شويرسوبمجراي-
همینبه.دگردنیزاحداثرسوبتخلیهمجرايآبگیر،تاسیساتبهوروديرسوببارمیزانکاهشمنظوربهاستالزمانحرافیبندهاياغلبدر

آبجریانهکشودمیساختهايگونهبهرسوبتخلیهمجراي.شودساختهآبگیربهترنزدیکچههررسوبتخلیهمجرايکهاستبهترجهت
ایمنیوريپذیانعطافبراي.استآبگیرعرضبرابرمعموالرسوبتخلیهمجرايعرض.باشدانحرافیبندرويازآبجریانموازيتقریباآندر
.باشدمستقلدریچهدارايبخشهروتقسیمبخشدوبهمجراعرضاستبهتربرداريبهرهدر

جداکنندهدیوار-
دیوار.ندکمیجدارسوبتخلیهمجرايازراانحرافیبنداصلیقسمتوشودمیساختهانحرافیبندبرعمودطوربهمعموالجداکنندهدیوار

.دیابمیادامهرسوبتخلیهمجرايمحافظپوششانتهايتادستپاییندروآبگیروروديابتدايتاباالدستقسمتدرجداکننده



آبگیري با استفاده از بند انحرافیاجزاي اصلی 
خاکریز-

کمکابراانحرافیبنداطرافدرنظرموردمحدودهآب،زیردرانحرافیبندگرفتنقراروسیالبیمواقعدرجریانطغیانازجلوگیريبراي
.نمودمحافظتتوانمیخاکریز

آبگیردهانه-
آبگیربهورودانامکدانهریزرسوباتکهصورتیدر.شودمیمحافظتآشغالگیروسیلهبهوبودهاصلیآبراههکفازباالترآبگیروروديیادهانه

.کرداستفادهآبگیرداخلدررسوبگیرحوضچهازتوانمیباشندداشتهرا
کاربهرارزیروشدوازیکیتوانمیدارندزیاديرسوباتکهتحتانیجریانهايورودازجلوگیريبرايمی آیدباالآبسطحکهآبیپردورهدر
:برد

آبسطحمتغیرشرایطدرآبگیريبرايمتفاوتترازهايدرمختلفهايوروديتعبیه•
ازاستفادهابآبسطحآمدنباالمواقعدرتادربرگیردراآبسطحترازباالترینتاترینپایینازکهآبگیربرايبزرگوروديیکساخت•

.شودآوردهباالوروديدهانهکنندهمسدودهايتیرك



آبگیري با استفاده از بند انحرافی

بند انحرافی شکر دره آذربایجان شرقی



آبگیري با استفاده از بند انحرافی

بند انحرافی سدتیل آذربایجان شرقی بند انحرافی با دریچه تنظیمی از نوع الستیکی



آبگیري با استفاده از بند انحرافی

بند انحرافی گنج افروز



آبگیري با استفاده از بند انحرافی

سد انحرافی شهداي رامشیر، استان خوزستان



آبگیري با استفاده از ایستگاه پمپاژ

:شودمیانجامزیردالیلبهتوجهبامعموالآبگیريبرايپمپاژایستگاهازاستفاده
انحرافیبندساختزیادبسیارهزینه•
اطرافمناطقترازورودخانهدرآبسطحترازبینزیاداختالف•
پمپاژروشبهنسبتدیگرهايروشبودنغیراقتصادي•

:مودنتوجهآبگیرمحلمورددرزیرنکاتبهبایدپمپاژطریقازآبگیريوپمپاژایستگاهاحداثمنظوربه
.باشدداشتهراراحتدسترسیوبرداريبهرهساخت،جهتنیازموردامکاناتوشرایطپمپاژ،ایستگاهمحل-
رسوبرینتکمووروديآبترینبیشامکانصورتدرکهباشدنحويبهآبگیريبراينظرمورددرمحلرودخانههیدرولیکیشرایط-

.باشدنداشتهرودخانهطبیعیرفتاربرنامناسبیاثراتوباشدداشتهوجودپمپاژسامانهبهورودي
.برساندحداقلبهراهاپمپرويآبترازنوساناتکهباشدايگونهبهانحرافمحل-
.باشدساله100برگشتدورهباسیلترازازباالترمتر1.5حداقلبایدپمپاژایستگاهدیوارهايسیالب،برابردرمحافظتمنظوربه-



انواع آبگیري با استفاده از پمپاژ

سادهآبگیر
وافقیآنهايپمپوگرفتهقراررودخانهازبیروندرآبگیراین

.نمایندمیبرداشترودخانهازراآبمکش،لوله هايتوسط

شیبدارسطحرويمتحركآبگیر
ازد،باشمناسبیشیبدارايرودخانهساحلوکمآبگیريمیزاناگر
آبگیرعنواین.کرداستفادهتوانمیآببرداشتجهتآبگیرنوعاین

اربسیآنهادرآبگسترهکهاستهاییدریاچهیاوهارودخانهخاص
.داردزیادپیشرويیاوپسرويرودخانهساحلواستمتغیر



انواع آبگیري با استفاده از پمپاژ

اياسکلهآبگیر
فیکاجریانعمقونرمساحلدارايکههاییرودخانهدرتربیشآبگیرنوعاین
رمحلدآناحداثباکهاستاینآبگیرنوعاینمزیت.شودمیساختهباشند،می

ووژیکیمورفولوهیدرولیکیشرایطدرتغییرایجادبدونرودخانه،عرضازمناسبی
.می شودانجامآبگیريرودخانهرسوبگذاريشرایط



انواع آبگیري با استفاده از پمپاژ
شناورآبگیر

درآبسطحتغییراتکهآرامهايرودخانهوهادریاچهدرآبگیرنوعایناز
یکويرپمپاژتاسیساتآبگیرنوعایندر.شودمیاستفادهباشد،زیادآنها

لفمختفصولدرآبسطحتغییراتبا.گرددمینصبآببرشناورسطح
رويربآبفشارحالتایندررودمیپایینباالپمپاژتاسیساتکلیهسال

تکیفیکهمعینیعمقازآببرداشتوماندمیباقیثابتپمپمکش
.گیردمیصورتداردبهتريفیزیکی



انواع آبگیري با استفاده از پمپاژ
آبگیربرج
بزرگهايهرودخانوسدهادریاچهدرآبگیربرج.باشدمیآبگیريتاسیساتترینقدیمیازآبگیرنوعاین

ندارد،چندانیاثرآنعملکردبرآبعمقتغییرات.شودمیساختهزیادحجمباآبگیريمنظوربهعمیقو
ادياقتصومناسبزیاد،آبگیريبرايآبگیراینکهجاآناز.شودترکممتر2حدودازآبعمقنبایدولی

مقطعیاورمنشیااستوانهصورتبهمعموالآبگیربرج.گیردمیرقرااستفادهموردشهريتاسیساتدراست،
استفادهمورددرودزندریاچهبررويشیرازشهرآبرسانیتاسیساتدرآبگیرایننمونه.یشودمساختهبیضوي

.استگرفتهقرار



انواع آبگیري با استفاده از پمپاژ
نفوذيآبگیر
ستربزیردرآبگیراین.شودمیساختهکوچکهايرودخانهدراغلبنفوذيآبگیر

راانهرودخنفوذيهاییآبوشدهدارساختهروزنهبتنیکانالیکصورتبهرودخانه
شهرقدیمآبرسانیتاسیساتدرآبگیرنوعاینازاينمونه.نمایدمیمنتقلساحلبه

می شوددیدهرامسر

ساحلیچاهباآبگیر
لساحدرکهچاهیکداخلبهرودخانهازلولهچندیایکوسیلهبهآبروشایندر

خانهتصفیهمحلبهپمپوسیلهبهجاآنازوهدایتشود،میساختهرودخانه
رااجقابلکمعمقومتغیربسترباهايرودخانهدرآبگیراین.گرددمیمنتقل
وداردريبردابهرهدرتريکممشکالتآبگیربرجبامقایسهدرآبگیراین.نیست
چاهبهمعلقموادورودمشکلولیاست،محفوظرودخانههايسیالبازمعموال

استتوجهقابلهمچنان



اجزاي ایستگاه پمپاژ
:استزیراجزايشاملمعموالپمپاژایستگاهیک

آبگیردهانه-
بامتناسبجداگانهساختمانصورتبهايرودخانهپمپاژهايایستگاهدرکهاستایستگاهساختماناجزايازیکیآبگیردهانه

.گرددمیینیبپیشآشغالگیرآبگیر،دهانهدرها،پمپبهآشغالورودازجلوگیريبراي.شودمیبینیپیشرودخانهساحلتوپوگرافی
آبمحدودعمقنظرازکهصورتیدر.باشدرودخانهبسترکفازباالترمتر1کمدستبایدآبگیر،وروديدهانهآستانه،ممکنموارددر

موقت،ندبآبهايتیركوسیلهبهبایدصورتایندرنباشد،فراهموضعیتایندرآستانهاستقرارامکانآبی،کمهايماهدررودخانه
دهانهداخلبهبستربارورودازتاآوردباالبسترکفزامتر1حداقلارتفاعبهراوروديآستانهتراز،پرآبیوسیالبیهايفصلدر

.شودجلوگیريپمپاژ،ایستگاهآبگیر

مکشحوضچه-
آورددستبهنتوامیهنگامیرا،نتیجهبهترینکهگیرد،قرارمدنظرتواندمیمختلفیهايگزینه،مکشحوضچهاجزايجانماییدر
هتجبرعمودویافتهنجریاهاپمپطرفبهايعمدهمانعهیچبدونجریان،کهباشدبزرگقدريبهمکشحوضچهوروديدهانهکه

سرعتشدنیکنواختغیرگیرد،قراريورودنجریاجهتموازيیادارزاویهمکشهايحوضچهدهانهاگر.گیردقرارورودينجریا
طورهبپمپهرکهباشدطوريبایدها،پمپمکشهايلولهگرفتنرقراوضعیت.شودمیظاهرزیادافتنتیجهدرووروديدهانهدر

.نکندعبوردیگرپمپمکشلولهمقابلاز،آنمکشلولهبهرسیدنازقبلپمپ،هربهوروديآبوکردهعملمستقل



اجزاي ایستگاه پمپاژ

زیراردموهیدرولیکیمناسبشرایطایجادبرايمکشحوضچهابعادتعییندر
:میباشدضروري

.یشودمتعیینطراحی،آبسطحبیشتریناساسبرمکشدیوارهحوضچهتراز
کنترلهمچنینومکشهايلولهاستقراربرايبایدمکشحوضچهابعاد

مکشحوضچهشکلوابعاد.باشندمناسبحوضچهداخلدرجریانسرعت
صورتهبپمپهامکشلولهسمتبهآبجریانشوندکهطراحیايگونهبهباید

روياستغراقارتفاعشدنوکمگردابیجریانایجادازوشدههدایتیکنواخت
.نمایدجلوگیريپمپهرمکشلولهدهانه



اجزاي ایستگاه پمپاژ

آشغالگیر-
درشناورچوبقطعاتیاآشغالورودازجلوگیريبراي

حوضچهوروديمحلدرمکشحوضچهبهوروديآبسطح
شغالگیر،آشبکه.میگیردقراراستفادهموردآشغالگیرشبکه

کلیشبهمکش،حوضچهبیرونجهتدروشیبدارصورتبه
طحسبااليطرفبهچوبقطعاتوآشغالمیشودکهمستقر

شدهیهتعبچنگگتوسطبراحتینتیجهدروشدهشناورآب
.شودآشغالگیربرداشتهشبکهبااليدر

اندازهايهببایدشبکهکلسطحوآشغالگیرهايمیلهفاصله
هسانتیمتربرثانی75آشغالگیرازازجریانعبورسرعتباشدکه
.نباشدبیشتر



آبگیري توسط کف ریز ها
درسازهنوعاین.شودمیانجاممجراکفازآنتوسطجریانازبخشیتخلیهکههستآبگیرسازهازنوعیریزکف

نایطریقازآبوشوندمیایجادبازشدگیصورتبهمجراکفدرعرضتمامییابخشیدروطولازقسمتی
فحهصیاموازيهايمیلهازمشبکیقاببازشدگیاینرويبر.شودمیتخلیهفرعیکانالداخلبهبازشدگی

دسترسیاهرنظرنقطهازکهتندمسیرهايوکوهستانیویخچالیمناطقدرآبگیرنوعاین.گرددمینصبمشبک
حملرودخانهدربزرگهايسنگتختهوهاسنگکهجاهاییدرهمچنینوبودهمحدودیتدرساختامکاناتو

.شوندمیاستفادهتربیشیباشد،مکمرودخانهمتوسطجریانوشده



اجزاي کف ریز ها
سرریز-

درتاشودمیاستفادهرودخانهعرضازبخشیکردنمسدودمنظوربهسرریز
تاجتراز.گرددمنحرفریزکفسمتبهرودخانهجریاننیز،آبیکمزمان

تررگبزوروديجریانکههنگامیتاشودمیگرفتهنظردرايگونهبهسرریز
.نمایدعبورآنرويازمازادجریانباشد،آبگیرطراحیبدهاز

ومشبککف:استزیربخشدوشاملکهوروديسازه-
کنندهجمعکانال

کهاشدبمیبتنییاوسنگینبناییسازهیکبرمشتملوروديسازه
جمعنداالنامبهشیبدارکانالی.شودمیساختهرودخانهدرکفمستقیما

بکمشکفباآنفوقانیقسمتوگیردمیقرارسازهاینداخلکننده
گیردارقررودخانهبسترترازدراستممکنمشبککف.شودمیپوشانده

جاآنازسپسوریزدفروشدهذکرداالنداخلبهآنطریقازجریانو
.شودمنحرفنشینیتهداالنسمتبه

عرضیمقطعوشودمیطراحیآزادسطحباجریانصورتبهداالناین
بدههکاستمکانیمتغیرجریاننوعازجریان.استشکلمستطیلیآن
.شودمیاضافهداالنطولدرآن
درودهدمیافزایشراجریانرسوبحملظرفیتکهاست،چرخشیجریانیکوروديجریانجهتوزیادقدرتدلیلبهجریانساختارداالن،امتداددر

.یابدمیافزایشنیزانرژياتالفحالعین



اجزاي کف ریز ها
:سازدبرآوردهرازیراحتیاجاتبایدمشبککف

کمجادایهیدرولیکی،مقاومتترینکمایجادجریان،همراههايسنگبرخوردازناشیضرباتبرابردرمقاومت
قابیکآنها،ايسازهشکلترینمعمول.یخقطعاتیاوآشغالیاگیاهانیارسوباتتوسطانسدادخطرترین

شدهپوشیدهفوالديهايمیلهتوسطوشدهمهاروروديسازهداخلکامالکهاستشدهجوشکاريفوالدي
قرارگیريمحلدرشکلتغییرهرگونهازتاباشندشدهمتصلقاببهصلبکامالصورتبهبایدهامیله.است
کردنتمیزونگهداريزماندرتاباشدداشتهشدنبرداشتهقابلیتبایدشبکهحالعیندر.شودجلوگیريآنها

عرضیعمقطشکلمشبک،کفدرمهمعاملاولین.باشدپذیرامکانداالناینبهدسترسیکننده،جمعداالن
.مایندنمیبرآوردهراشدهذکرهاينیازکهداردوجودشبکههايمیلهازمتفاوتیهايشکل.باشدمیهامیله

بااییهمیلهباشدشکلمستطیلییاوايدایرهاي،ذوزنقهجریانی،خطتواندمیهامیلهاینعرضیمقطع
درولیکیهیمقاومتترینکمزیراباشد،میمشبککفهايمیلهبرايمقطعترینمناسبجریانی،خطشکل

.کندمیجلوگیريشبکهگرفتگییاشدنمسدودازبودهترسادهشکلايذوزنقههايمیله.کندمیایجادرا
ازريتکممقاومتشدهواردضرباتبرابردرامادارند،خوبیهیدرولیکیهايمشخصهشکلايدایرههايمیله
کمآنهاهیدرولیکیکارآییوجوداینباهستند،نوعترینارزانشکلمستطیلهايمیله.یدهندمنشانخود

.استتربیشآنهاشدنمسدودخطروبودهتر
یهتوصبهمنجرموجودهايتجربه.باشدمیشبکههايمیلهبینفاصلهمشبک،کفدرمهمعاملدومین

استشدهآنازتربزرگیاومترمیلی50فاصلهازاستفاده

20% ب حداقل مقدار این شی. به منظور تسهیل عبور بار بستر از روي کف مشبک، توصیه شده است که کف مشبک یک شیب طولی داشته باشد
البته باید در نظر داشت که  . در نظر گرفته شود40% در حالتی که بار بستر خیلی زیاد باشد، شیب کف مشبک می تواند بیش تر و حدود . است

.شیب طولی اعمال شده سبب کاهش در بازده هیدرولیکی سازه می شود



اجزاي کف ریز ها

نشینیتهداالن-
برايازهساین.کندمیعملنیزحایلدیوارعنوانبهوگیردمیجايرودخانهکناردرکهاستبنایییاوبتنیسازهیکازشدهتشکیلنشینیتهداالن

میدانهدرشترسوباتازعاريرود،میآبرسانیسامانهسمتبهکهراآبیحقیقتدروشودمیساختهآبگیربهشدهواردرسوباتدانهدرشتبخشجداسازي
.باشدبرخوردار5%حدوددرمالیمیشیبازنشینیتهداالنکفشودمیتوصیه.کند



اجزاي کف ریز ها











رسوب زدایی در آبگیري از رودخانه

ردوبرسدممکنمقدارحداقلبهآبگیرکانالبهوروديرسوباتمیزانبایدانحرافسازهیکطراحیورودخانهازآبگیريدر
.شودانجامنیزآبگیرکانالدررسوباتجداسازينیازصورت

درکهتجهیزاتاینازقطعاتی.رساندمیمربوطتجهیزاتازهاییبخشبهزیاديصدماترسوبیبارپمپاژ،روشبهآبگیريدر
بهرازیاديهزینهآنهاتعمیروآمدهپایینآنهاکاراییدیده،صدمهاستممکنکوتاهیزمانمدتدرباشندمیرسوباتباتماس
مپاژپسامانهدرمنظورهمینبه.شوندجداجریانازهاپمپسامانهبهورودازقبلبایدرسوباتحالتایندر.باشدداشتههمراه

قالانتسامانهازشهاییبخدرچنانچهدیگرطرفاز.شودمیاستفادههاپمپوروديدرترسیبحوضچهوآشغالگیرازمعموال
رقومآمدنباالباوکردهتغییرلهاکاناشیبگذاري،رسوباثردر.داردوجودآنهادرگذاريرسوبامکانباشد،کمجریانسرعت

.شودمیکاستهآبرسانیظرفیتازنهایتدرویافتهکاهشآنهادرآزادارتفاعکانال،کف

تمامنینشیتهنیزشرایطایندر.داردوجودانحرافیبندپشتدرگذاريرسوبشرایطانحرافی،بندازاستفادهباآبگیريدر
االدستبدرگذاريرسوبدیگرسوياز.باشدبزرگبسیارمخزنآنکهمگرپذیرفت،خواهدصورتسختیبهجریانهمراهرسوبات

ایندر.گرددمنحرفآبازتوجهیقابلمقادیربایدکهوقتیخصوصبه.آوردهوجودبراايتازهمشکالتتواندمیانحرافیبند
.پذیردصورتبایدنیزجریانانحرافازپسرسوباتجداسازيحالت



روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها

اجازهجریانباالییهايالیهبهحالتایندرکنندمیعملرسوباتراندنبراساسکههستندسازه هاییوهاروششامل:اولگروه
.شودمیدورآبگیرجلويازهست،زیاديرسوبحاويکهجریانپایینهايالیهوشودمیدادهآبگیربهورود
از.ندکمیدورآبگیردهانهازرارسوباتثانویههايجریانایجادباکهباشدمیمستغرقصفحاتازاستفادهها،روشاینازیکی
اويحجریانگرددمیباعثکهاستآبگیروروديدرآستانهازاستفادهرسوباتورودکاهشبراياستفادهمورددیگرهايروش

.نشودمنتقلآبگیرداخلبهکفرسوبات



روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها
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روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها
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روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها



رسوب زدایی در آبگیري از رودخانه

آبگیرهادرزداییرسوبهايروشبنديتقسیم

ابرسوبوآبجداسازيعملحالتایندرنمایندمیعملرسوباتتخلیهاصلمبنايبرکهاستهاییروششامل:دومگروه
کانالبهزاللآبمحتويباالییبخش.پذیردمیصورتافقیدالیکازاستفادهباپایینی،وباالییبخشدوبهجریانتقسیم
هدایتدستپایینبهشستشوهايدریچهورسوبگیرهايتونلوسیلهبهرسوباتمحتويپایینیبخشوشودمیمنتقلآبگیر

.استضروريرسوباتيشستشوجهتالزم،ارتفاعاختالفوجودروشاینکاربردبراي.گرددمی



روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها

هاي هدایت کننده رسوب) پره ها(جزییات دیوار 



روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها

INTAKE

RIVER

WEIR

VANES

VANES HEIGHT BELOW INTAKE BED

هاي هدایت کننده رسوب) پره ها(جزییات دیوار 



روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها

هاي شناور) پره ها(جزییات دیوار 

=20 DEGREE

θ=0.974(VD/V + 69.5)

bg= 0.72(QD/Q + 0.07) BD

=30 degree



روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها

آبگیرهادرزداییرسوبهايروشبنديتقسیم

رسوباتآنهادرکهاستهاییروششامل:سومگروه
انهساموسیلهبهیاشدهتخلیههاییشکافطریقاز

یک.شوندمیانداختهتلهبهکفدررسوبگیرهاي
دلیلبه.استايلولهرسوبگیرروش،اینازنمونه
مجرايبهوروديآبحرکتاندازهوثقلنیرويوجود
اتمحتوی.شودمیمجراواردبستربارشکاف،زیرین

وشودمیتخلیهزهکشکانالیاحوضچهیکبهمجرا
میاهمفرتربیشرسوباتکنترلامکانترتیببدین
.گردد



روش هاي رسوب زدایی در آبگیرها

=45  TO 90

D/6

D=pipe diameter



رسوب زدایی در آبگیري از رودخانه

انحرافازپسمعموالمعلقرسوباتجداسازي
هايروشازیکی.پذیردمیصورتجریان

حوضچهازاستفادهمعلقرسوباتجداسازي
استفادهروش،اینمتداولنوع.استترسیب

حوضچهاین.استطولیترسیبهايازحوضچه
دهشتشکیلکافیطولبهداالنچندیایکازها

میفراهمرارسوبذراتنشینیتهاجازهکهاند
.سازند



رسوب زدایی در آبگیري از رودخانه

ازآبگیرکانالبهشدهواردرسوباتجداسازيبراي
وانتمینیزگردابییاايدایرهترسیبهايحوضچه
راثدررسوباتها،حوضچهنوعایندر.کرداستفاده

.شوندمیمتمرکزحوضچهمرکزدرچرخشیجریان
همراهبهحوضچهمرکزدریافتهتمرکزرسوبات
میخارجآنکفازدهندهشستشوآبمقداري

.گردد



رسوب زدایی در آبگیري از رودخانه



مالحظات زیست محیطی احداث آبگیر
طرحنکردبهینهنهایت،دروآنازناشیتبعاتبررسیوپروژهمدتدرازوجانبیاثراتپیشبینی
زیستاتمالحظازکلیهدفپارامترها،سایرکناردرآنمحیطیزیستتبعاتنظرگرفتندربامهندسی
.استعمرانی،پروژههردرمحیطی

تبعات زیست محیطی ناشی از احداث آبگیر در رودخانه
درویافتخواهدکاهشآبگیردستپاییندرجریانبدهرودخانه،جریانازبخشیانحرافاثردر•

استممکنویافتهکاهشگیرد،میصورتهارودخانهدرطبیعیصورتبهجریانکههوادهینتیجه
.اندازدمخاطرهبهراآبگیردستپاییندرآبزیانزندگی

آبترازدرمدتدرازتغییرات.شدخواهدزمینیزیرآبترازدرتغییرباعثرودخانه،آبترازدرتغییر•
.دهدقرارتاثیرتحترامنطقهگیاهیبافتومنطقهخاكبافتتواندمیزمینیزیر

تقالانظرفیتکاهشها،رودخانهدرآبگیراحداثمحیطیزیستنامطلوباثراتترینمهمازیکی•
آبرفتیهايالیهدرتغییروآبگیردستپاییندربسترترازافزایشباعثکهبودهرودخانهرسوب

انتقالیتظرفنگهداريآبگیر،هايسازهطراحیبرايمحیطیزیستمعیاربنابراین.شودمیبستر
.باشدمیدانهدرشترسوباتخصوصبهرودخانه،رسوب



مالحظات زیست محیطی احداث آبگیر

گرفتنرنظدربامهماینکهباشدرودخانهدرنامطلوبمحیطیزیستاثراتایجادبدونبایدآبانحراف
:میگرددتامینزیرموارد

باعثظر،نموردتبعاتاگر.شودشناساییوبررسیبایدپروژهمحلمنطقهبهمربوطزیستمحیط-1
نتخاباترکمتبعاتباترمناسبهايگزینشودسعیاالمکانحتیشود،زیستمحیطتعادلعدم
.شود

وشدهیشناسایمزبورمحیطرويبرآنازناشیمدتدرازوجانبیاثراتکهباشدطوريبایدطراحی-2
.گیردصورتالزمهاياندیشیچاره

الزمگراحتینزند،همبهراآنبهوابستهمناطقورودخانهاکولوژیکیشرایطبایدنظرموردپروژه-3
.کرداستفادهمحدودصورتبهآبمنابعازتبعات،اینازجلوگیريجهتبایدباشد

آنهاازناشیهزینهکردنحداقلهمراهبهاحتمالیمنفیاثراتکردنمتعادل-4



14:00:آزمونونظرسنجیشروعزمان
14:30:پایانزمان

کاملتدقبارانهاییآزمونوسنجینظرهايبرگهلطفا:مهمبسیارتذکر
شمارهبه14:30ساعتتاحداکثروتکمیلوخواناصحیح،

دفربرايگواهینامهاینصورتغیردر.نماییدواتساپ09398153283
رکتشخودباگواهینامهصدورعدممسولیتونگشتهصادرکنندهشرکت
.می باشدکننده



سواالت نظرسنجی
طراحی سیستمهاي انحراف آب رودخانه

1400/01/31:  تاریخ برگزاريتعمیر، مرمت و تقویت سازه هاي آبی: عنوان دوره آموزشی 

نمره ارزیابیآیتم هاي ارزیابیردیف
عیفبسیارضضعیفمتوسطخوبعالی

میزان تسلط علمی مدرس1
رضایت از امکانات آموزشی و سمعی وبصري2
توانایی جلب مشارکت فراگیران در بحث3
تناسب محتواي برنامه با مدت زمان ارائه شده4
تمدرس از توازن و آراستگی ظاهري مناسبی برخوردار بوده اس5
میزان رضایت از امکانات برگزاري دوره6
میزان رضایت از نظم و ترتیب جلسات7
فن بیان و نحوه انتقال مطلب توسط مدرس8
استفاده مؤثر از وقت و اجراي دقیق برنامه9

تناسب محتواي برنامه  با نیازهاي شغلی10
تناسب برنامه با تحصیالت و دانش شما11
میزان رضایت از شیوه تدریس12
درجه سودمندي و کاربردي بودن مطالب13
تناسب مطالب با سرفصلهاي تعیین شده14
مدیریت و توانایی مدرس در اداره جلسات15
نحوه برخورد مدرس و ایجاد احترام متقابل16
میزان رضایت کلی شما از دوره17



سواالت آزمون

. دو مورد از انواع طبقه بندي رودخانه هاي را نام ببرید-1

.یدالگوي جریان و تغییرات بستر در پالن و برش عرضی از یک قوس را ترسیم کن-2

. رودخانه را فقط نام ببریدانواع روش هاي آبگیري از -3

.آبگیر با بند انحرافی را نام ببریداجزاي-4

).مورد3(رودخانه را بیان کنید اطالعات الزم جهت طراحی آبگیر مستقیم از -5



�یان آز�ون
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