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: يمطالعه مورد( ها و ترسيب رسوبات بر مرفولوژي آبراهه Check Damاحداث تأثيرسي برر
  )فارس-حوضه آبخيز آب جوان

  
   3یلید محمد اسماعیمجو  2 عباسعلی ولی ،* 1رضا قضاوي

 
  چکيده 

آبراهه بر مرفولوژي  يک درطول احداث شده خشکه چين هدف از اين تحقيق بررسي عملکرد سدهاي اصالحي رسوبگير
ن مطالعه نشان داد که نتايج حاصل از اي .استنيمه خشک  کوهستاني خشک و طقهمنک ي و ترسيب رسوبات درآبراهه 

عملکرد سدهاي اصالحي ايجاد شده در تله اندازي رسوبات ريز دانه در قسمت هاي مختلف آبراهه متفاوت است و در اين 
و ميزان  از سراب آبراهه به سمت پايين دست،پهناي آبراهه افزايش يافته. داشته اندبين سدهاي انتهايي عملکرد بهتري 

  . سوبات ترسيب شده در سراب آبراهه استرسوبات تله انداخته شده توسط سدهاي انتهايي بيشتر از ر
  

  .مرفولوژي آبراهه ، ترسيب رسوبات،Check Dam :ي كليديها واژه
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  مقدمه 
هاي  استفاده از روش ها، اعمال مديريت صحيح در حوضه

 دهاي اصالحيها وس Check Damاي مانند احداث  سازه
ي در مسير آبراهه ها از اجراي روش هاي بيولوژيک و

ها  آبراهه ها، هاي کنترل فرسايش در خندق روش
احداث سدهاي  .)۱۹۸۲،گراي وليسر(است ها  ومسيل

 براي راه حلي كهفصلي  هاي اصالحي بر روي آبراهه
و  است،ها و کاهش فرسايش  براههآتثبيت پروفيل طولي 

 ،شود مياستفاده ي در ايران و جهان ا به شکل گسترده
ها کمتر مورد  لي نتايج حاصل از احداث اين سازهو

ي سدهاي اصالحي يدر مورد کارا .شدمطالعه و بررسي 
مارستون و دوالن  مطالعات .نظرات متفاوتي وجود دارد

که احداث سدهاي اصالحي در اين  نشان داد )۱۹۹۹(
ش نبوده و منطقه به طور عمومي اثرگذار و ثمر بخ

نيسن  .احداث آنها ضرورتي نداشته است
در نواحي شمالي اتيوپي دريافتند که  )۲۰۰۴(وهمکاران

سال  ۲درصد از سدهاي اصالحي احداث شده در  ۳۹
نتايج مطالعه ي . اند اول بعد از احداث تخريب شده

حوضه اي در غرب کلرادوي مرکزي نشان داده است که 
ي آبراهه اصلي و احداث سدهاي رسوب گير بر رو

سال در ۱۱مهم آن ميزان رسوب را در طول  هاي شاخه
 ). ۱۹۷۹،هيد( درصد کاهش داده است۹۰حدود 

 ياصالح يمتفاوت بودن عملکرد سدهابا توجه به 
هدف از  ،ين شناسيوزم ييط مختلف آب و هوايدرشرا

انجام اين تحقيق بررسي عملکرد سدهاي اصالحي 
آبراهه بر  يک درطول احداث شده رسوبگيرخشکه چين

و ترسيب رسوبات درمناطق مرفولوژي آبراهه ها 
   .استکوهستاني خشک ونيمه خشک 

  ها مواد و روش
حوضه آبخيز آب جوان به مساحت  براي اين تحقيق،

هکتار واقع در در شمال شرق شهر داراب بين  ۳۰۱۳۵
  ۲۸◦ ۵۲'هاي  و عرض ۵۴◦ ۳۰'  -  ۵۴◦ ۴۰'هاي  طول

ب شد و يکي از آبراهه هاي اين حوضه انتخا ۲۸◦ ۴۵'-
که در آن سدهاي اصالحي خشکه چين ساخته شده بود 

بندي کوپن  منطقه مورد مطالعه مطابق طبقه. شدارزيابي 
متوسط . اقليمي داراي اقليم استپي است از لحاظ

متر بوده  ميلي ۳۴۳بارندگي ساالنه منطقه مورد مطالعه 
 ستان است، برايارندگي منطقه در فصل زمو تمرکز ب

کاهش خسارات ناشي از سيالب و کاهش ميزان 
مديريت آبخيزداري شهرستان  فرسايش در اين حوضه،

اقدام به احداث سدهاي خشکه  ۱۳۷۳در سال داراب 
بررسي  براي. اين حوضه نموده استهاي  چين در آبراهه

ها و نقش  اله اين سدها بر مرفولوژي آبراههس ۱۵عملکرد 
سد اصالحي خشکه  ۳۰ب رسوبات، تعداد آنها در ترسي

 .چين احداث شده بر روي يک آبراهه در نظر گرفته شد
محاسبه ظرفيت رسوبگيري و حجم رسوبات جمع  براي
ارتفاع سدهاي اصالحي در قسمت پاياب به عنوان  شده،

ارتفاع اوليه سدها قبل از جمع شدن رسوبات در نظر 
يري شده در قسمت گ فته شد و از تفاضل ارتفاع اندازهگر

پاياب و سراب، ارتفاع رسوبات در مجاورت سد در قسمت 
حجم رسوب جمع شده در پشت هر  .سراب محاسبه شد

کاستيلو و (شد محاسبه  ۱سد اصالحي از معادله 
  )۲۰۰۷ همکاران،

)(
2
1 HLWV SS=                                 )۱(  

حجم رسوب جمع  برابر است با V معادلهکه در اين 
برابر است با LSشده در پشت هر سد به متر مکعب، 

عرض  WS، طول رسوبات جمع شده در پشت هر سد
ارتفاع رسوبات در مجاورت سد در  Hمتوسط رسوبات و 

  .استقسمت سراب 
، پروفيل سدها بر مرفولوژي آبراهه تأثيربررسي  براي

عرضي آبراهه در دو فاصله از سدهاي اصالحي ايجاد 
در مجاورت هر (گيري شد  در سراب و پاياب اندازهشده 

صد فاصله در حد فاصل بين در ۵۰در  سد در سراب و
 در هر يک از اين نقاط سطح مقطع آبراهه، ).دو سد

نسبت عرض به عمق آبراهه و عمق آبراهه از طريق نقشه 
گيري   اندازه) ترازياب(برداري و با استفاده از دوربين نيوو 

  . شد
مقايسه عملکرد محل استقرار سدها در طول آبراهه  براي

 هربندي رسوبات پشت   دانه در گرفتن رسوبات ريزدانه،
ل قرار گرفت و سپس نتايج حاصل از يه و تحليمورد تجز

 ميانه و واقع در ابتدا،دانه بندي رسوبات براي سدهاي 
در باال  كاراين  براي. با هم مقايسه شدندها  انتهاي آبراهه
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سد  ۵، ميانه و انتهاي آبراهه مورد مطالعه هر کدام دست
 اصالحي در نظر گرفته شد و از رسوبات جمع شده در

 ۵۰- ۰ها از عمق  پشت سدها و همچنين از خاک دامنه
ها،  براي هر سري از نمونه .برداري شد متري نمونه سانتي

 بندي خاک از  بافت خاک از روش هيدرومتري و دانه
بندي مربوط به هر  عيين شد و دانهکردن ت  طريق الک

  . ها مورد مقايسه قرار گرفت سري از خاک

  و بحث نتايج
سد مورد مطالعه تنها يک سد به طور کامل از  ۳۰از 

ت ظرفي. سد نيز تخريب شده است ۲پر شده و رسوبات 
متر  ۳/۶۲۰گيري سدهاي مورد مطالعه برابر رسوب

ها متر مکعب رسوب پشت آن ۳/۴۵۴مکعب بوده و 
درصد حجم مخزن  ۷۲ترسيب شده است و بنا براين 

سال بوسيله رسوبات پر شده  ۱۵اين سدها ظرف مدت 
راضي مشرف بر آبراهه مورد با توجه با مساحت ا.است 
شت سدهاي ميزان رسوبات ترسيب شده در پ ،مطالعه

متر مکعب در هکتار در سال مي  ۶/۷اصالحي برابر 

کلي از سمت سراب به ور ج نشان داد به طينتا .باشد
توسط آبراهه افزايش يافته و آبراهه، عرض م سمت پاياب

 يي که در قسمت سراب ساخته شده اند حجمسدها
  .کمتري از رسوبات را ذخيره کرده اند

در قسمت ) کف آبراهه( گيري عرض و عمق آبراهه اندازه
سراب سدهاي اصالحي و در حد فاصل بين هر دو سد 

 عرض آبراهه از باالدست نشان داد که از نظر مرفولوژي،
يافته  ين دست افزايش و عمق آبراهه کاهشبه سمت پاي

است و بنابراين نسبت عرض آبراهه به عمق آبراهه يک 
 مقايسه). ۱شکل (ست روند افزايشي را نشان داده ا

درصد  ۵۰در مجاورت هر سد در سراب ودرعرض آبراهه 
فاصله در حد فاصل بين دو سد نشان داد که با احداث 
سدهاي اصالحي، عمق آبراهه درقسمت سراب کاهش 
 يافته، عرض آبراهه افزايش يافته و در نتيجه  نسبت

    .است عرض به عمق آبراهه افزايش يافته
  

  

  
  آبراهه در قسمت سراب سدهاي اصالحي از باالدست به سمت پايين دسته عمق ض ، عمق و نسبت عرض بعر - ۱شکل 

در همه سدهاي مورد مطالعه، بيشترين  ،به طور کلي
درصد ۲۵/۴۴ها با متوسط  رسوب يافته ماسهدرصد مواد 

و کمترين مواد ترسيب شده ذرات رس و سيلت با  است
در اين بين  ).۱جدول (درصد بوده است  ۴/۲متوسط 

ي حد اکثر و در سدهاي د ماسه در سدهاي ابتدايدرص
درمورد ذراتي که قطري کمتر . باشد اقل ميانتهايي حد

عملکرد سدهاي انتهايي  اند، متر داشته ميلي۰۶۳/۰از

وجود کاهش ميزان سيلت و رس بهتر بوده است و با 
هاي انتهايي، ميزان رس و سيلت موجود در مصالح  دامنه
انتهايي به طور چشمگيري بستر، در سدهاي  يرسوب

   )۱جدول (افزايش يافته است 
گيري شده در  ه طوري که درصد رس و سيلت اندازهب

سدهاي انتهايي بيشتر از سدهاي مياني و در سدهاي 
در  اين امر. شتر از سدهاي ابتدايي بوده استمياني بي
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ها بر  گيري شده در دامنه مورد ميزان رس و سيلت اندازه
گيري شده در  د رس و سيلت اندازهکس است و درصع

 . اکثر بوده است هاي واقع در باالدست حد دامنه

  ها پشت سدهاي اصالحي و در خاك دامنهتوزيع وزني ذرات خاک در  -۱جدول 

 قطر ذرات محل سد سيلت و رس ماسه گراول سنگ ريزه

4  2mm 0/0625 0/0625  محل نمونه برداري 

 مصالح رسوبي بستر بسرا ٢٩/١ ١٢/٤٥ ٩٨/١٦ ٦٥٢/٣٦

 خاک دامنه  ١٩/٣ ٧٨/٤٦ ٧٩/١٤ ٢٤/٣٥

 مصالح رسوبي بستر ميانه ١٦/٢ ٣٥/٤٤ ٠١/١٨ ٤٨/٣٥

 خاک دامنه  ٤٢/٢ ٩٥/٤٣ ٤٧/١٨ ١٦/٣٥

 مصالح رسوبي بستر انتها ٩٨/٣ ٢٨/٤٣ ٦٣/١٧ ١٢/٣٥

 خاک دامنه  ٣٤/٢ ٦٤/٤٣ ٧٠/١٥ ٣٢/٣٨

  

  بحثو  نتايج

 ط به مرفولوژي آبراهـه نشـان داد،  گيري مربو اندازهنتايج 
ه پهنـاي آبراهـ   از سراب آبراهه به سـمت پـايين دسـت،   

از طرفي ميـزان   .يابد افزايش يافته و شيب آن کاهش مي
رسوبات تله انداخته شده توسط سدهاي انتهـايي بيشـتر   

براي يـک  .است از رسوبات ترسيب شده در سراب آبراهه 
در پشـت يـک   نشين شده دبي مشخص، نوع رسوبات ته 

ثر از سـه عامـل سـرعت جريـان، نـوع      سد اصـالحي متـأ  
کـرد سـد   شـود و عمل  رسوباتي که با جريان آب حمل مي

چنانچه سد اصـالحي ايجـاد   . اصالحي احداث شده است
ه ريزتر از خلل و فرج سـد  ذراتي ک شده نفوذ پذير باشد،

توانند از آن عبور نمايند ولي به مرور زمان و بـا   باشد مي
سدهاي اصالحي از رسوبات، خلل و فرج موجود  پر شدن

ذيري سـد  در بدنه سد بوسيله رسوبات پر شده و نفوذ پـ 
سد نفـوذ پـذير    يابد و عمالً در مقابل رسوبات کاهش مي

ن در يـ بنـابر ا . شـود  سلب تبـديل مـي   به يک سد تقريباً
بـا   ير در منـاطق ينفـوذ پـذ   ياصالح يکه سدها يموارد

 يزيشود که با خاکر يه ميتوصشوند  يز احداث ميبافت ر
 يدر مجاورت سدها در قسمت سراب و با استفاده از ذرات

ن سـدها  يا يريپذ زان نفوذيم ،مناسب يبند با قطر و دانه
  .را نسبت به رسوبات کاهش داد
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