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چکیده
یکی از مسائل استفاده از آبگیرهای زیر سطحی ،کنترل رسوب ورودی است که بهطورمعمول برای رفع آن از
سیستم فیلتراسیون استفاده میشود .یکی از روشهای کنترل رسوب در این نوع آبگیرها استفاده از فیلترهای
ژئوتکستایل است .در این تحقیق با استفاده از آزمایشات در فلوم آزمایشگاهی به ارتفاع  1/2متر ،عرض  0/5متر و طول
 5متر مستقر در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه شهرکرد ،امکانسنجی استفاده از ژئوتکستایل در آبگیرهای زیر
سطحی با رایزرهای عمودی به منظور تصفیه فیزیکی آب در چند چیدمان ژئوتکستایل مورد بررسی قرار گرفته است و
با بکارگیری تحلیل ابعادی ،پارامترهای مؤثر بر دبی خروجی مشخص و راندمان فیلتر از دیدگاه جلوگیری از ورود
رسوبات در هر چیدمان به دست آمد .نتایج این تحقیق نشان داد مطبق بودن یا لولهای بودن نحوه چیدمان ژئوتکستایل
تأثیر معنیدار در دبی جریان از آبگیر ندارد .همچنین نتایج نشان داد قابلیت فیلتر رسوبات در لولههای آبگیر عمودی،
برای ژئوتکستایل لولهای بین  60تا  70درصد و در ژئوتکستایل مطبق بین  80تا  90درصد میباشد .این نشان میدهد
ژئوتکستایل مطبق نسبت به حالت لولهای 36/3 ،درصد راندمان بهتری برای کنترل رسوب دارد.
واژههای کلیدی :آبگیر زیرسطحی ،تصفیه فیزیکی ،ژئوتکستایل ،غلظت رسوبات ،فیلتر،
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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.
Keywords: Filter, Geotextile, Physical filtration, Sediment concentration, Subsurface intake

رسوب در دهانه آبگیرها میباشد(هنر و مظلوم شهرکی
.)1393

مقدمه
رودخانهها بهدلیل تأثیر زیادی که بر زندگی بشر

آبگیر کفی نوعی از سازه آبگیر ثقلی است که

 همواره،و شکلگیری تمدنهای مختلف داشتهاند

برداشت بخشی از جریان از کف مجرا توسط آن انجام

بهعنوان مهمترین منبع آب موردنیاز برای کاربردهای

 این نوع سازه در قسمتی از طول و در بخشی.میشود

مختلف قلمداد شده و تأمین آب مهمترین نقش اقتصادی

یا تمامی عرض در کف مجرا به صورت جمع کننده با

.)1388 رودخانه است (بی نام

روزنههای پوشیده شده توسط فیلتر یا مواد آبرفتی

آبگیری از رودخانهها با اهداف مختلفی از جمله

بستر ایجاد میشوند و آب از طریق آن برداشت

 مصرف کشاورزی و تولید برق انجام،آبرسانی شهری

 از جمله تحقیقاتی که در مورد آبگیرهای کفی.میشود

 از اهداف مهمی که در طراحی آبگیرها مد نظر.میگردد

) با1954(  میتوان به کار اورث و همکاران،انجام شده

 افزایش راندمان آبگیری و کنترل،طراحان قرار میگیرد
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استفاده از کانالی با شیب  20درصد و پنج مقطع

رسوبات بندری و خاکستر معلق نشان دادند سازگاری

متفاوت برای شبکه فلزی اشاره نمود .ساکسیوادیول و

مناسبی بین تجمع مواد جامد بر روی ژئوتکستایل و

انیشتین ( )1970طی تحقیقی نشان دادند ذرات معلق

آبگیری وجود دارد.

رسوب با قطری برابر یا بزرگتر از نصف میانگین قطر

بوازا و همکاران ( )2013با تأکید بر اهمیت

منافذ مواد پوششی روی جمع کنندهها تهنشین خواهند

ارزیابی ویژگیهای مواد ژئوسنتیک و به ویژه

شد .شلما ( )1996با بررسی آزمایشگاهی لولههای

ژئوتکستایل در حالت غیراشباع و تأثیر آن بر رفتار

سوراخدار مستغرق تحت تأثیر بار ثابت آب و بدون

پارامترهای مهندسی آب در خاک و جداسازی مواد

استفاده از الیههای خاک و شن و فیلتر بر روی لوله

معلق همراه با آب عملکرد و هدایت هیدرولیکی

نشان داد در لولههای سوراخدار یکنواخت ،با پیشرفت

ژئوتکستایل و آسترهای ژئوسنتیک محافظ خاک رس را

جریان به سمت پاییندست ،جریان آب به داخل لوله در

موردبررسی قرار دادهاند.

واحد طول خد لوله بیشتر و بیشتر شده ،بهطوریکه 20

کورش وحید و اسماعیلی ( )1392شیوه جدیدی

درصد انتهایی طول لوله ،حدود  50درصد کل دبی را

برای آبگیری از رودخانه پیشنهاد کردند که در آن

جمعآوری مینماید .همچنین افزایش اصطکاک تجمعی و

محیط متخلخل جایگزین کفهای مشبک در سیستم

افت ناشی از تغییر اندازه حرکت لوله سوراخدار باعث

آبگیری از بستر رودخانه شده است .هرچند ضریب

کاهش بار پیزومتریک با پیشرفت جریان بهسوی

گذردهی آبگیر کفی با محیط متخلخل حدوداً  10تا 30

پاییندست میشود .بر اساس معادالت آد و همکاران

درصد ضریب گذردهی آبگیر کفی مشبک است ،اما

( ،)2001جریان نشتی تابع قطر ذرات محیط متخلخل

کارایی سیستم در بلندمدت ،عدم نیاز به نیروی انسانی

است و چنانچه جریان عبوری حاوی رسوبات نیز باشد،

جهت حفظ و نگهداری سیستم و همچنین حفظ شرایط

به خاطر امکان گرفتگی منافذ توسط رسوبات ،روند

طبیعی رودخانه و ایجاد شرایط زیستمحیطی مناسب

کاهش سرعت نشت دو چندان خواهد شد.

برای رودخانه و منطقه از مزایای این سیستم به شمار

موشا و همکاران ( )2006به این نتیجه رسیدند

میرود.

که در نتیجه ترسیب ،بستر رودخانه دچار گرفتگی شده

کمان بدست و شفاعی بجستان ( )1387نیز به

و ترکیبات آب زیرزمینی ،تغذیه آب زیرزمینی از بستر

منظور تعیین ضریب دبی انحراف در آبگیرهای کفی

رودخانه ،ظرفیت سیستم چاه و کیفیت آب زیرزمینی

تحت اثر شیب و درصدهای متفاوت بازشدگی در کف

منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد .متوسط قطر منافذ

مشبک ابتدا با استفاده از تحلیل ابعادی رابطه کلی

محیط پارهسنگی چندین برابر بزرگتر از رسوبات معلق

بیبعد استخراج و سپس برای تعیین ضرایب این معادله،

بوده و لذا گرفتگی رخ نمیدهد .با این وجود اگر مواد

آزمایشهای مختلفی انجام دادند .این آزمایشها در

سنگدانهای حاوی ریزدانه باشد ،ممکن است منافذی با

فلومی به عرض  60سانتیمتر و بر روی مدل آشغال-

قطر کم وجود داشته باشد که اجازه دهد گرفتگی

گیر که در آنها شیب و درصد بازشدگی متفاوت بود

صورت گیرد .بازده محیط پارهسنگی در تله اندازی

انجام گرفت .تحت شرایط متفاوت هیدرولیکی و رسوب

رسوبات تحت تأثیر سرعت جریان نشتی است و

و با بکار بردن دادههای حاصل از این آزمایشها روابط

سرعت جریان نشتی در این محیطها تابعی است از

متعددی مورد بررسی و بهترین رابطه انتخاب گردید.

نفوذپذیری محیط پارهسنگی و بار هیدرولیکی است.

همچنین اکرام نیا ( )1393برای تصفیه فیزیکی

موتوکوماران و المپاروتی ( )2006ازژئوتکستایل

آب با استفاده از ژئوتکستایل  R500که دور لوله افقی

بهعنوان جایگزین روشهای متعارف و مرسوم

مشبک شدهای به طول  3متر پیچیده شده بود ،به این

جداسازی مواد معلق همراه با آب و بازیابی مجدد

نتیجه رسید که این الیه ژئوتکستایل میتواند تا 99

پساب (تصفیه آب) استفاده کردند و با آزمایش بر روی

درصد آب را رسوبزدائی کند.
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از موارد مهم ،اطمینان از کیفیت مناسب آب با جلوگیری

میگردد که با آزمایش آبگیری در حالت افقی که در

از ورود رسوب به کلکتور آبگیر کفی میباشد و بدین

تحقیقات قبل انجام شده (اکرام نیا )1393 ،مطابقت دارد

منظور استفاده از الیههای پوششی برای تسهیل ورود

(شکل.)2

آب و فیلتراسیون الزامی است .لذا در این تحقیق

 14 عدد پیزومتر به فاصله  20سانتیمتر از

امکانسنجی استفاده از ژئوتکستایل در اندازه و

یکدیگر در زیر لولهی آبگیر ،برای اندازهگیری فشار

چیدمانهای متفاوت در آبگیرهای زیر سطحی به منظور

داخلی لوله آبگیر .لولههای پیزومتر پس از خروج از

تصفیه فیزیکی آب مورد بررسی قرار گرفته است.

جدار طولی کانال ،بر روی دیوار خارجی کانال

در این تحقیق ،سعی شده است تا شرایطی مانند

بهصورت قائم نصب شدند.

تحقیق پیشین در این زمینه (اکرام نیا  )1393مطابقت

 12عدد پیزومتر روی لولههای قائم نصب و افت

داشته باشد تا بتوان توانایی ژئوتکستایل را بهمنظور

انرژی در ستونهای ژئوتکستایل اندازهگیری شد.

یک فیلتر در حالت عمودی و دو جهت قرارگیری مورد

آزمایشها در دو حالت با استفاده از آب همراه رسوب

مقایسه قرار داد.

و آب بدون رسوب با حداقل  3بار تکرار برای هر حالت
انجام شد .تیمارهای تحقیق شامل  3بار پیزومتریک

مواد و روشها

خارجی (شامل ارتفاع آب روی لوله آبگیر به میزان ،20

فلوم آزمایشگاهی و منصوبات مورد استفاده

 40و 60سانتیمتر) و  1نوع فیلتر ژئوتکستایل (با تراکم

آزمایشهای این تحقیق در فلومی مستطیلی با

برابر )0/1 gr cm 3در دو حالت قرارگیری در لوله

جدارههای شیشهای به ارتفاع  1/2متر ،عرض 50

(بهصورت لولهای و در حالت مطبق) و دو حالت آب

سانتیمتر و طول  5متر با استفاده از مدل آبگیری زیر

زالل و آب با غلظت رسوب  5000میلیگرم بر لیتر

سطحی در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه شهرکرد

میباشد .در هریک از آزمایشات دبی بهصورت حجمی

انجام شد .اجزای سیستم آبگیری که بهصورت شماتیک

در  3تکرار اندازهگیری و تراز سطح آب در هر پیزومتر

در شکل  1نشان داده شده است ،عبارتاند از:

برای هر دبی از روی اشل مدرج قرائت گردید .رسوب

 لوله افقی از جنس  PVCبا قطر  90میلیمتر و

مورد استفاده

طول  4متر بهعنوان کلکتور (جمع کننده جریان

به منظور بررسی میزان تصفیه فیزیکی آب توسط

رایزرهای عمودی) که در امتداد طولی فلوم قرار

ژئوتکستایل در آبگیری زیرسطحی با رایزر عمودی،

میگیرد( ،تنها  3متر لوله مورد استفاده قرار میگیرد)،

نیاز به استفاده از رسوبات میباشد .اندازه رسوبات

 16 لوله بهصورت عمودی بهعنوان رایزر آبگیر

بایستی کوچکتر از اندازه ظاهری (مؤثر) منافذ

استفاده گردید که بهوسیله کمربند از لوله افقی جمع

ژئوتکستایل در نظر گرفته شود تا میزان تله اندازی

کننده جریان ،منشعب شدهاند .این لولههای رایزر دارای

رسوبات توسط ژئوتکستایل بهدرستی اندازهگیری

قطر  75میلیمتر ،طول  25سانتیمتر و فاصله 13/7

شود .لذا با توجه به کمینه اندازه ظاهری منافذ

سانتیمتر از همدیگر میباشند.

ژئوتکستایلهای مورد استفاده در تحقیق ،ذرات عبور

 برای اتصال لولههای رایزر عمودی به لوله

کرده از الک  0/075( 200میلیمتر) که شامل ذرات الی

افقی جمع کننده جریان ،سوراخهایی به قطر  45میلیمتر

و رس با  d90معادل  0/065میلیمتر میباشد ،بهعنوان

در فواصل  13/7سانتیمتر بر روی لوله افقی ایجاد

رسوب در آزمایشها مورد استفاده قرار گرفت.

گردید و بر روی هر سوراخ یک کمربند برای اتصال

این رسوب در غلظت  5000میلیگرم بر لیتر

لوله رایزر نصب شد .در این حالت مجموع مساحت

مورد استفاده قرار گرفت و آزمایش آب زالل (بدون

روزنهها بر روی لوله آبگیر افقی برای ورود جریان از

رسوب) بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد.

رایزرهای عمودی برابر با  0/026مترمربع محاسبه
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ورقه) با مساحت و چگالی( )0/ 1 gr cm -3یکسان بوده
است.

شکل  -2آبگیری در حالت افقی (اکرام نیا .)1393

نوع فیلتر
مشخصات ژئوتکستایل مورد استفاده در این
پژوهش که از نوع ( R500متوسط ،تولید کارخانه الیه
بافان استان اصفهان) بوده در جدول  1ارائه گردیده
است.
ژئوتکستایل مورد استفاده به  2حالت نشان داده
شده در شکل  ، 3لوله شده (به صورت استوانه عمودی)
و حالت مطبق (ورقههای مربعی روی هم به تعداد 40

شکل -3نحوه نصب رایزرها بر روی لوله افقی و چیدمان
ژئوتکستایل (مطبق و لولهای).
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جدول  -1مشخصات فیلتر (ژئوتکستایل) مورد آزمایش.

با عنایت به نتایج تحلیل ابعادی ،در این پژوهش پس از

ژئوتکستایل

عالمت اختصاری

واحد

R500

وزن واحد

W

Grm-2

500

ساخت مدل آزمایشگاهی ،در کلیه آزمایشها تعداد 9

ضخامت

H

Mm

3/5

اندازه ظاهری منافذ

AOS

Mm

0/15

نفوذپذیری

K

-1

Cms

پارامتر مؤثر

شاملQ, K, A, AOS,d90, H,G , Re, 

اندازهگیری و به دست آمد.

0/25

نتایج و بحث
بهمنظور بررسی ارتباط بین عوامل مؤثر بر
کارایی تصفیه فیزیکی در این پژوهش از تحلیل ابعادی
با روش باکینگهام استفاده شده است .با صرفنظر
کردن از اثرات مربوط به کشش سطحی و تراکمپذیری
مایع ،دبی منشعب شده توسط جمع کننده در یک آبگیر
کفی که از ژئوتکستایل بهعنوان فیلتر در آن استفاده
شده باشد را میتوان بهصورت تابع نشان داده شده در
رابطه 1بیان نمود:

ارزیابی هیدرولیکی فیلترها
با توجه به معادله حاکم بر جریان از روزنهها
مقاومت ورود آب به لوله جمع کننده شامل افت انرژی
در ترکیب روزنهها و فیلتر است.
][3

Q = Cd . aopH0.5

در فرمول  Q ،3دبی جریان aop ،سطح روزنه،

Cd

ضریب تخلیه و  Hضخامت فیلتر می باشد.
در این تحقیق دو چیدمان لولهای و مطبق از

]Q = F(K ,A, AOS, d90, H, G, , cin ,cout , , D , ) [1

در رابطه  Q ،1دبی منشعب شده توسط لوله
کلکتور K ،ضریب نفوذپذیری الیه ژئوتکستایل A ،سطح
مؤثر روزنههای ورودی AOS ،اندازه ظاهری منافذ
ژئوتکستایل d90 ،اندازه ذرهای از رسوبات ورودی که
 90درصد ذرات دیگر از آن کوچکترند H ،تراز آب

ژئوتکستایل بهعنوان فیلتر استفاده شده ،از این رو با
بررسی تغییرات میزان دبی خروجی در مقابل هد آب
میتوان ضریب کمپلکس جریان را برای تیمارهای
تحقیق تعیین نمود .با توجه به اینکه در این تحقیق حداقل
ارتفاع آب روی آبگیر  20سانتیمتر بود ،لذا با انتخاب
ارتفاع  20سانتیمتر بهعنوان ارتفاع پایه (مبنا) و تقسیم
کلیه دبیهای خروجی بر دبی خروجی متناظر ارتفاع

روی لوله G ،چگالی الیه ژئوتکستایل  ،چگالی آب،

cin

پایه ،تأثیر ارتفاع آب بر روی آبگیر بر دبی خروجی

غلظت رسوبات آب cout ،غلظت رسوبات آب خروجی،

V

آبگیر مورد بررسی قرار گرفت .در شکل 4تأثیر ارتفاع

سرعت جریان در لوله آبگیر D ،قطر لوله آبگیر،



آب بر روی آبگیر بر دبی خروجی از جمع کننده نشان

لزجت دینامیکی آب و  tمدتزمان سپری شده از

داده شده است .با توجه به شکل 4افزایش دبی با ارتفاع،

بهرهبرداری سیستم میباشند.
با گروهبندی متغیرها در رابطه قبل اگر،
 Re=VD/ معادل عدد رینولدز درون لوله آبگیر
و = (1 - cout/ cin )*100معادل راندمان عملکرد فیلتر در
نظر گرفته شود و با توجه به عدم انجام آزمایشها در
طول زمان ،پارامتر  tاز رابطه فوق نیز حذفشده و
بهصورت رابطه زیر در میآید:
][ 2

)Q = F(K,A,AOS,d90,H,G , Re, 

افزایش شیب صعودی دبی با افزایش میزان بازشدگی
شیر خروجی و همچنین کاهش شیب صعودی دبی با
افزایش غلظت رسوبات مشاهده میشود .همچنین بر
اساس این شکل شیب تغییرات دبی به ازای افزایش بار
آبی در مورد فیلتر ژئوتکستایل مطبق و آب حاوی
رسوب کمتر از تیمار ژئوتکستایل مطبق و آب حاوی
رسوبات میباشد ،لذا میتوان نتیجه گرفت که میزان
مقاومت در برابر جریان در تیمار دوم بیشتر از تیمار
اول بوده و از این رو ضریب کمپلکس جریان در تیمار
اول بزرگتر از تیمار دوم بوده است.

89

مقایسه الگوی استقرار فیلتر ژئوتکستایل در آبگیرهای زیر سطحی با رایزرهای قائم از نظر . . .

بهمنظور بررسی تأثیر غلظت رسوبات آب بر دبی

مطبق بیشتر از فیلتر ژئوتکستایل لولهای بوده و در عین

خروجی آبگیر ،دبیهای خروجی آب زالل را بهعنوان

حال کاهش راندمان فیلتر با افزایش نرخ جریان عبوری

تیمار شاهد در نظر گرفته و کلیه دبیهای خروجی را

در فیلتر ژئوتکستایل مطبق نیز با روندی کندتر نسبت

تقسیم بر دبی متناظر تیمار شاهد کرده و بهعنوان دبی

به فیلتر ژئوتکستایل لولهای رخ داده است .این نتایج

نسبی ) (RQ=Qds/Qdدر نظر گرفته شد و شکل 5ترسیم

همچنین نشان میدهد در ارتفاع آب  20سانتیمتر،

شد .بر اساس این نمودارها ،برای هر ژئوتکستایل در

ژئوتکستایل مطبق نسبت به حالت لولهای 27/4 ،درصد

یک ارتفاع خاص ،با افزایش غلظت رسوبات ،آبگذری

راندمان بهتری برای کنترل رسوب دارد .این رقم برای

نسبی کاهش مییابد .که علت آن میتوان به دلیل

ارتفاع آب  40سانتیمتر معادل  38/2درصد و برای

افزایش دبی آب و رسوب به سمت روزنهها و ترسیب

ارتفاع آب  60سانتیمتر برابر  45/1درصد به دست

بیشتر رسوبات بر روی ژئوتکستایل و در نتیجه افزایش

میآید .در مجموع این نتایج نشان میدهد ژئوتکستایل

گرفتگی ژئوتکستایل عنوان نمود .همین نتایج نشان

مطبق نسبت به حالت لولهای 36/3 ،درصد بازده بهتری

میدهد بین دو نوع ژئوتکستایل لولهای و مطبق در هر

برای کنترل رسوب دارد .همچنین نتایج فوق حاکی از

ارتفاع آب ثابت ،وجود رسوب تغییری در دبی نسبی

آن است که در هر دو حالت چیدمان فیلتر ،با افزایش

ایجاد ننموده است .بر این اساس نیز میتوان نتیجه

ارتفاع آب روی آبگیر ،راندمان عملکرد فیلتر در

گرفت که عملکرد هیدرولیکی دو چیدمان در غلظتهای

رسوبگیری پایین میآید .این امر به خاطر افزایش

متفاوت رسوبی آب خام مشروط بر آنکه ارتفاع آب

سرعت جریان بهواسطه افزایش ارتفاع آب روی آبگیر

روی آبگیر ثابت باشد ،تقریباً یکسان هستند .راندمان

میباشد چراکه افزایش سرعت جریان احتمال تله افتادن

رسوبگیری فیلترهای مطبق و لولهای

رسوب در فیلتر را کاهش میدهد.

به منظور ارزیابی عملکرد هیدرولیکی هر دو

همچنین با استفاده از نرمافزار  SASهر دو

چیدمان مورد مطالعه از دیدگاه کنترل رسوب ،از

ژئوتکستایل در غلظتهای  0و  5000مورد مقایسه قرار

شاخص راندمان عملکرد فیلتر ) (استفاده میشود.

داده و مشاهده شد که تجزیهوتحلیل آماری بین میانگین

راندمان عملکرد فیلتر با استفاده از فرمول زیر بهدست

دبی در هردو ژئوتکستایل مذکور در ارتفاعات مختلف

میآید:

(40 ،20و )60اختالف معنیداری وجود ندارد ولی از
نظر راندمان کنترل رسوب ،بین دو نوع فیلتر اختالف
][4

)= (1- Cout/ Cin

که در آن  بازده عملکرد فیلتر Cout ،غلظت
رسوبات خروجی و  Cinغلظت رسوبات ورودی
میباشد .هرچه فیلتر دارای بازده باالتر باشد ،قابلیت
بیشتری در تصفیه فیزیکی آب و کاهش غلظت رسوبات
آب خواهد داشت .بر اساس دادههای آزمایشگاهی به
دست آمده ،تغییرات بازده عملکرد فیلتر به ازای ارتفاع
آب مختلف در شکل  6نشان داده شده است .بر این
اساس مشخص میشود بازده عملکرد فیلترهای
ژئوتکستایل مطبق و لولهای بهطور متوسط به ترتیب
 76و  56درصد بوده است .مقایسه عملکرد دو چیدمان
لولهای و مطبق نشان میدهد ،بازده فیلتر ژئوتکستایل

معنیدار وجود دارد ،بهگونهای که کمترین بازده
در ژئوتکستایل لولهای با ارتفاع  60سانتیمتر و غلظت
 5000و بیشترین راندمان در ژئوتکستایل مطبق با
ارتفاع  20سانتیمتر در غلظت  5000مشاهده شد
(جدول.)2
(غلظت صفر) در فیلتر لولهای  11درصد کاهش
دبی و برای فیلتر مطبق  13درصد کاهش دبی مشاهده
شد .برای ارتفاع آب  40سانتیمتر  ،این مقادیر به ترتیب
 16و  11درصد و برای ارتفاع آب  60سانتیمتر این
ارقام
به ترتیب  14و  20درصد به دست آمده است .میانگین
این سه ارتفاع آب نیز به ترتیب  13/7و  14/7درصد
محاسبه میشود .این نتیجه نشان میدهد فیلتر مطبق
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باعث کاهش بیشتری در دبی عبوری میشود ولی این

بسیار کمتر است بهگونهای که تأثیر این نوع فیلتر در

کاهش نسبت به نقش این نوع فیلتر در کنترل رسوب،

رسوبگیری 5/3 ،برابر بیشتر است.

ل ت

فر
1.5

ژئوتکستایل لوله ای

0.5

مطبق

0.0
20

40

60
ارتفاع

دبی نسبی

1.0

cm

شکل  -4تأثیر ارتفاع آب بر روی آبگیر بر دبی خروجی آبگیر.

ارتفاع  4سانتی متر

ارتفاع  2سانتی متر

60
40

ژئوتکستایل لوله ای

20

مطبق

0
0

5000
ل ت mg L -1

دبی نسبی

80

80
60
40

ژئوتکستایل لوله ای

20

مطبق

0
0

5000
ل تmg L-1

دبی نسبی

100

100
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ارتفاع  6سانتی متر
100

ژئوتکستایل لوله ای

دبی نسبی

50
0

مطبق

0

5000

ل ت mg L -1

شکل - 5تأثیر ل ت رسوبات آب بر دبی خروجی کلکتور.

شکل -6تأثیر ارتفاع آب روی آبگیر بر راندمان عملکرد فیلتر در ل ت  5گرم بر لیتر.

92

محمدی ،صمدی بروجنی و...

نشریه دانش آب و خاک  /جلد 28شماره  / 4سال 1397

جدول -2تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SASبین میانگین دبی و راندمان فیلتر در هردو ژئوتکستایل.

همچنین نتایج نشان میدهد در فیلتر لولهای به

بهطوریکه در ژئوتکستایل لولهای میزان دبی در داخل

ازای ارتفاع آب  40 ،20و  60سانتیمتر  ،راندمان

لوله بیشتر از مطبق بود بنابراین میزان افت فشار

رسوبگیری به ترتیب  %55 ،%70و  %51بوده حال اینکه

پیزومتر در ژئوتکستایل لولهای بیشتر از ژئوتکستایل

همین نتایج برای فیلتر مطبق به ترتیب  %75 ،%80و %80

مطبق میباشد که در شکل  7مشاهده میشود.

به دست آمده است .بر این اساس متوسط راندمان
رسوبگیری فیلتر لولهای  %59و برای فیلتر مطبق %78
میباشد که حاکی از بیشتر بودن 36/3درصدی فیلتر
مطبق در کنترل رسوب نسبت به فیلتر لولهای میباشد.
همچنین برای مقایسه ظرفیت عبور دبی دو نوع
چیدمان فیلتر نیز نتایج نشان داد به ازای ارتفاع آب 20
سانتیمتر  ،کاهش دبی عبوری در حالت وجود رسوب
(غلظت  5000میلیگرم بر لیتر) نسبت به حالت آب زالل
بر این اساس میتوان گفت فیلتر مطبق کارایی مناسبی
در کنترل رسوب بدون اینکه کاهش قابلمالحظه در دبی
عبوری ایجاد کند ،خواهد داشت و توصیه میشود
بجای فیلتر لولهای از فیلتر مطبق استفاده شود.
همچنین با توجه به نتایج مطالعات فتاحی و
هازپرا ( )2004در یک لوله سوراخدار یکنواخت ،با
پیشرفت جریان بهسوی پاییندست ،افت اصطکاکی در
طول لوله ( ،)HLدبی جریان در داخل لوله ( )Qو دبی
جریان در واحد طول لوله افزایشیافته ( )qsو ارتفاع
پیزومتریک در داخل لوله ( )hiو زمان نفوذ ( )tdکاهش
مییابد که چنین امری در این تحقیق نیز مطابقت داشت،

شکل -7مقایسهه افهت ارتفهاع پیزومتریهک در طهول لولهه در
ارتفهههههاع  20سهههههانتیمتر  :G4،ژئوتکسهههههتایل مطبهههههق،
:G2ژئوتکستایل لولهای :op ،میزان بازشدگی شهیر خروجهی
و  :Hارتفاع آب بر روی آبگیر بر حسب سانتیمتر.

نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق
موارد زیر بهعنوان جمعبندی قابل ارائه است:
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 میتوان به،) با توجه به آزمایشهای انجام شده4

) مقایسه تأثیر غلظت رسوبات آب بر دبی1

این نتیجه رسید که هرچند ژئوتکسهتایل لولههای از نظهر

 که ژئوتکستایل لولهای،خروجی آبگیر را نشان میدهد

کاربردی بهتر و آسانتر به نظر میرسهد و میهزان دبهی

شکل (در دو حالت رسوب دار و بدون رسوب) در

 امهها نمیتوانههد ماننههد،بیشههتری از خههود عبههور میدهههد

 دبی،مقایسه با ژئوتکستایل مطبق با افزایش ارتفاع

ژئوتکسههتایل مطبههق بههه صههورت قابههل مالحظهههای

بیشتری از خود عبور میدهد و در ژئوتکستایل مطبق

.رسوبگیری کند

.افت فشار بیشتری مشاهده شد

) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات اکرامنیا5

) نتایج نشان میدهد ژئوتکستایل مطبق نسبت به2

) نشان داد به ازای چیدمان لولهای فیلتر1393(

 درصد راندمان بهتری برای کنترل36/3 ،حالت لولهای

 لوله آبگیر افقی راندمان رسوبگیری،ژئوتکستایل

.رسوب دارد

.بهتری نسبت به آبگیر رایزر عمودی دارد

) نتایج نشان میدهد قابلیت فیلتر رسوبات در3
 برای ژئوتکستایل لولهای بین،لولههای آبگیر عمودی
90  تا80  درصد و در ژئوتکستایل مطبق بین70  تا60
.درصد میباشد
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