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 چکیده
حوزه  يهادر آبراهه لیو کاهش خسارات س البیمهار س ش،یکنترل فرسا يساده برا يهااز روش یکی

وبات رس بینوع سدها در ترس نیعملکرد ا یبررس يچین است. براخشکه یاصالح ياحداث سدها ز،یآبخ
، چینخشکه یحاصال يسدها يدم تنگ شهرستان داراب که دارا يها، دو آبراهه در حوزهدانه در آبراههزیر

آبراهه (شماره  انهی)، م1در باالدست آبراهه (شماره  بیبه ترت یشدند. در هر آبراهه سه سد اصالح یبررس
 خاك نیسدها، همچن نیشده پشت ا بی) انتخاب شدند. از رسوبات ترس3دست آبراهه (شماره ) و پایین2
 هیبه صورت مخلوط ته متر یسانت 30-0از عمق  هاییآبراهه نمونه يعاد ربست نیها و همچنکنار آن یعیطب

سدها  غالب رسوبات پشت جی. بر اساس نتادندیبافت گرد نییتع بنديو دانه يدرومتریه هايشیو با آزما
 هايینحنم يسهمقای. آمد بدست تربافت زیرودخانه ر عادي بستر و هاآبراهه يهینسبت به خاك مناطق حاش

 يبهتر ی) از عملکرد نسبیی(انتها 3شماره  سدهاي هاآبراهه شتریپشت سدها نشان داد در ب يبنددانه
 نیقرار دارند. ا يبعد هايدر رتبه بی) به ترتیانیو م یی(ابتدا 2و  1شماره  يبرخوردار هستند وسدها

هتر دانه باشد بزیرسوبات ر بترسی هاگونه سازه نیاز احداث ا یهدف اصل یوقت دهندینشان م هایبررس
 احداث شوند. دست آبراههاست در پایین
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دمات ص یگستردگ انگریو جهان ب رانیدر ا هاالبیاز وقوع س یساالنه ناش يهاخسارتمنابع معتبر آمار و اطالعات بر اساس 

منطقه در  ییشناسا ازمندین البیبا هدف مهار و کنترل س يزیراست. لذا برنامه یو انسان یعیبر منابع طب البیاز وقوع س یناش
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در  گذاريرسوب زانیم ران،یدر ااز جمله این مطالعات ). 1386اسماعیلی و حسنلی، ( باشدیم البیو وقوع س ابروان جادیا

به عنوان منابع خاك و آب  ).2000گزانی، ( است شدهمتر مکعب در سال برآورد  ونیلیم 120به  کیموجود نزد یمخزن يسدها

 خیدر طول تار لیدل نی. به همکنندیم فایا عتیو تحوالت طب رییدر تغ طورکلی به و هاانسان یدر زندگ یاتینقش ح ،یعیطب هیپا

عقب  ایو  يمنابع موجب نابود نیرفتن ا نیبزرگ، و از ب هايعمده به و جود آمدن تمدن لیآب فراوان و خاك مرغوب از دال

چراي هایی مانند: برداري نادرست از منابع طبیعی با روشبهره). 1379پارسا مهر ،بوده است ( ياز جوامع بشر یبعض یماندگ

بتدا ادر این روند گردد. چراي سنگین و دائم در طول سال، باعث از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع می و زود هنگام، تراکم دام

لخت و سپس گیاهان زیاد شونده و در نهایت گیاهان مهاجم از عرصه حذف شده در نتیجه سطح خاك  خوراكخوشگیاهان 

وبیدگی کند. کماند. رفت و آمد دام با تراکم زیاد باعث کوبیدگی خاك سطحی شده و خاك را غیر قابل نفوذ میبدون پوشش می

ین شود. چنافزایش داده و فرسایش خاك  بیشتر میب سطحی را امیزان رواندر نهایت سطح خاك و نداشتن پوشش گیاهی 

خاك ، عدم پایداري در منابع طبیعی و کاهش تولیدات  اراضی مرتعی  هاي مخرب، از بین رفتن منابع آب وسیلباعث شرایطی 

و خود جدا  یآن ذرات خاك از بستر اصل یو انتقال ذرات خاك است. ط ییخاك، جابجا شیفرسا). 1383 ،شود (یوسفیمی

به  باد و آب انیجروسیله با حمل به  شی. مواد حاصل از فرساشوندیحمل م يگریدهنده به مکان دعامل انتقال کیبه کمک 

 خاك باعث اثرات نامطلوب شی. فرساکنندیم يگذاررسوب ناسب،م طیشدن شرا ایو با مه شوندیحوزه منتقل م دستنییپا

ات در دو دسته، اثر توانیرا م شی. اثرات فرساشودیم يزیخکشت و کاهش حاصل ریرفتن خاك، کاهش سطح ز نیمانند از ب

به  توانیم يگذارباز اثرات نامطلوب رسو .)2000 نز،یو کول نگیکرد (وال يبندمیتقس يارودخانهو برون يارودخانهدرون

). 1388 ،یاشاره کرد (رفاه یمنابع آب یمخازن و آلودگ تیها، کاهش ظرفآبراهه تیخاك، کاهش ظرف يزیخکاهش حاصل

 یدگانیب ی؛ طهماسب1379 ،ي؛ شهباز1375 ،یمی(کر رانیرسوب در ا دیخاك و تول شیدر رابطه با برآورد فرسا يادیمطالعات ز

) انجام شده 1374 ا،ینضی(ف شیمقاومت سنگها به فرسا نییتع نی) و همچن1380 ،یقیو توف 1380 ات،ی؛ ب1379و همکاران، 

ع محدود بوده و به موضو اریبس يابه روش سازه بیرسوبات حاصل از ترس یفیک یابیارز ياست حال آنکه مطالعات بر رو

  شده است. داختهو باالدست حوزه کمتر پر دستنییرسوبات حاصله در مقاطع مختلف پا تیفیک

هاي بیولوژیک اي مانند احداث سدهاي اصالحی و اجراي روشههاي سازها، استفاده از روشاعمال مدیریت صحیح در حوزه

هاي کنترل فرسایش در خندق، آبراهه و مسیل است. در واقع تاثیر تخریب پوشش گیاهی بر تولید رواناب و فرسایش از روش

توسط یکا منتایج تحقیقات در آمرخاك به حدي است که در برخی تحقیقات به صورت مدل بیان شده است به عنوان مثال 

رنسون اماین تحقیق در . دهدنشان میبسته به شدت تخریب پوشش گیاهی  مترسانتی 100تا  5/2 از ب  سطحی مراتع رااروان

تولید متر میلی 30و  80، 120سه مدیریت چراي سنگین، چراي متوسط و بدون چرا به ترتیب در شرایط مراتع کلرادو در 

زیرحوزه  17ب سطحی در اارتباط درصد خاك لخت  با میزان روانهمین منطقه در را گزارش نموده است. ب سطحی اروان

سون، مارن( یابدب ایجاد شده افزایش میاکه با بیشتر شدن درصد خاك لخت میزان روان نشان دادو  مورد بررسی قرار گرفت

1999(.  

دهاي خیز است. پیامبآ هايحوزهر د شدهانسانی و نوع کاربري اعمال علت ایجاد چنین تغییراتی بطور عمده بخاطر فعالیتهاي

ا ن رامحقق ت،دسگذاري در مخازن پایینرسوب و اي حاصل از فرسایش مانند نابودي خاك، کاهش تولیدمنطقهبروندرون و 
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له اعمال . از جمارنداز آن گام بردبر آن داشته است که از ابتداي قرن بیستم همواره در جهت کنترل این پدیده و پیامدهاي ناشی 

هاي آبخیزداري و حفاظت آب و خاك است. ها، طرحاجرا شده در جهت کاهش میزان فرسایش و رسوب تولیدي حوزه

که در مورد مخازن سدها، حفظ حجم مفید مخزن  آیند. از آنجاهاي فوق براي نیل به اهداف مختلف به مرحله اجرا  در میطرح

ي هابا استفاده از احداث سدهاي اصالحی بر روي آبراههآبخیزداري هاي پروژهدر  است، فید سد همواره مدنظرو افزایش عمر م

ن در اي در ایران و جهاشود. این روش به شکل گستردهها و کاهش فرسایش میفصلی اقدام به تثبیت پروفیل طولی آبراهه

اهمیت این موضوع به قدري است که در اکثر موارد به کار برده شده است. کاهش رسوب تولیدي به منظور باالدست سدها 

. البته در انجام چنین شوداز شاخص کاهش رسوب تولیدي و افزایش عمر مفید سد استفاده می هابراي ارزیابی این طرح

هایی نشده باشد چنین پروژه هایی باید انتخاب محل اجرا به درستی صورت گیرد زیرا در مواردي که اصول علمی رعایتپروژه

). مساله دیگر رعایت 1976هادسون، به طور عمومی اثرگذار و ثمر بخش نبوده و احداث آنها ضرورت و منفعتی نداشته است (

تواند موفقیت یا شکست طرح را تعیین کند، به عنوان مثال در نواحی طراحی و ساخت است که می استانداردکیفیت مصالح و 

نیسن و همکاران، اند (درصد از سدهاي اصالحی احداث شده در دو سال اول بعد از احداث تخریب شده 39ی شمالی اتیوپ

2004 .( 

و  ايسازه هايروش از هادر حوزه حیصح تیریعالوه بر اعمال مد توانیحفاظت منابع آب و خاك م تیبا توجه به اهم

 یکی استفاده کرد. کنندیم فایا دهیدر رسوب اينقش عمدهکه  هالمسی و هاآبراهه ها،و خندق شیکنترل فرسا يبرا کیولوژیب

 و کاهش خسارات البیمهار س ،زاییو رسوب شیکنترل فرسا يکه به صورت گسترده در سطح جهان برا ايسازه يهااز روش

هستند که در عرض  یکوچک سدهاي ها،سازه نیاست. ا یاصالح ياحداث سدها شودیاستفاده م هالمسی و هادر آبراهه ل،یس

 بر عالوه هاسازه نی). ا1982گري و لیسیر، ( شوندیمتمرکز ساخته م يها انیخندق به منظور کاهش سرعت جر ایآبراهه  کی

 مرخین شده و منجر به اصالح انیهمراه جر زیذرات ر بیترس باعث یاهیبستر، قبل از استقرار پوشش گ شیاز فرسا يرجلوگی

ز آن هستند ا یمتفاوت هايکاربرد يسدها دارا نی. ااندافتهیشهرت  یاصالح هايسد به لیدل نی. به همشوندمی هاآبراهه یطول

 هايغزشل کنترل ها،و بستر آبراهه يکنار شیاکنترل فرس ز،یآبخ کی هايجمله: کنترل رسوبات حمل شده در شبکه آبراهه

 تیفکی بهبود ها،آبراهه یطول مرخیاصالح ن زها،یزمان تمرکز آبخ شیحداکثر، افزا یآب و دب انیکاهش سرعت جر ،یموضع

و انحراف  موقت رهذخی ها،آبراهه هايدر کناره یکیولوژیب اتیعمل ياجرا يالزم برا نهیفراهم نمودن زم ،دست نییآب در پا

 نام برد.  توانیآب را م انیجر

، اجرا و ارزیابی پس از اجرا جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در طراحیچنانچه پیشتر ذکر شد مطالعه در فازهاي مختلف اعم از 

 لذا نتایج برخی مطالعات در این زمینه ارایه می شود. ها ضروري است. این پروژه

 يردکوغارمحله ک زآبخی حوزه دردست نییپاانتقالی به و کاهش بار رسوب  یاصالح هاينقش سازه یبررس يبرادر تحقیقی 

کاهش  یاصالح يدرصد نسبت به دوره قبل از احداث سدها 90حوزه حدود  نیرسوب ساالنه ا نیانگینشان داد که م جینتا

 يآبراهه يبر رو رگیرسوب ينشان داد که احداث سدها يغرب کلرادو مرکزنتیجه مشابهی در ). 1378پارسامهر، ( است افتهی

در ). 1979هید، (است  هددرصد کاهش دا 90در حدود ه سال 11اري دوره آمدر را رسوب  زانیمهم آن، م يهاوشاخه یاصل

 يکه سدهاد شگزارش  وان،یمستعمل در شمال تا يهاکیساخته شده از الست هايسازه لهوسی به هابا کنترل آبراههابتکاري دیگر 
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در مورد  .)1988توان، (دهند یدرصد کاهش م 7/12هشت و به مقدار  بیمتوسط خندق و انتقال رسوب را به ترت بیمزبور ش

مورد احداث شده سازه  6 تیدرصد از ظرف 50از  شیدر طول دو سال، ب يگذارهند رسوب يبونگا یونیگاب يهاعملکرد سد

 رسوباین انتقال و ها سازه نیکه در صورت فقدان ا افتهی بیها ترسمتر مکعب رسوب پشت آن 23000و پر شده  یبررس

 یبا هدف بررس هاییپروژهنیز  نیدر چ .)1996گول و همکاران، ( اددیدست را کاهش مارزشمند سد پایین يهریذخ تیظرف

 يروش برا نمؤثرتری را هادر خندق یاصالح سدهاي احداث ها. آنشده است مختلف کنترل رسوب انجام هاياثر روش

آب  طیبه خاطر شرا يبه رقم کارآمد کیولوژیب هايحفاظت آب و خاك در منطقه مورد مطالعه اعالم و گزارش نمودند روش

 يبا مطالعه )1998. (هون ژونگ، )2004و همکاران، ژوژیانگ( ستندیمنطقه مورد مطالعه مناسب ن ریخشک و خاك فق ییو هوا

 هايعملکرد سد لیگرفت به دل جهینت نیچ یفالت رس خشکمهین يدر منطقه ينگزیدر حوزه رودخانه ز رگیلتیس يسدها

 هايشده توسط سد رلو رسوب کنت افتیکاهش  ايرسوب به مقدار قابل مالحظه یو دب البیحداکثر س یدب ر،گیلتیس

االنه رسوب س دیتول نیانگیدرصد م هشتحدود معادل مقدار رسوب  نیاکرد که  مربع برآورد لومتریتن در ک 11400 ،یاصالح

ه ند کدیرس جهینت نی) به اریچین (رسوب گخشکه یاصالح ينقش سدها یبا بررس )2007،اسالمی و همکاران (است. حوزه

 شتریب زیررسوبات دانه بیآبراهه قرار دارد در ترس ترنییکه در قسمت پا یینقش سدها دآبراهه قرار دارن کیکه در  ییدر سدها

 گیر) به دلیل مانعی که دروبچین (رسهاي انجام شده در این تحقیق، نقش سدهاي اصالحی خشکهبا توجه به بررسی است.

کنند در ُکند کردن سرعت جریان و ترسیب رسوبات اثبات شده است ولی اطالعات کافی به منظور ها ایجاد میمسیر آبراهه

انه حاصل زیاد آنها، در ترسیب رسوبات ریزد نسبتاها در طول آبراهه با توجه به تعداد تعیین تاثیر محل قرار گرفتن این نوع سازه

ب ها در ترسینشده است. تحقیق حاضر با بررسی عملکرد این گونه سدها با توجه به محل قرار گرفتن آنها در طول آبراهه

حاصل  رسوبات یفیک یابیمطالعات ارزرسوبات ریزدانه در منطقه دم تنگ شهرستان داراب با توجه به محدود و کمیاب بودن 

 نجام شد.ا و باالدست حوزه دستنییرسوبات حاصله در مقاطع مختلف پا تیفیکجهت بررسی و  يابه روش سازه بیاز ترس

 

 مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

 درجه 54 یطول شرق نیمشرف به شهر داراب ب یو شرق یهکتار در ارتفاعات شمال 30135مساحت  اشهر داراب ب زیحوزه آبخ

قرار گرفته است و از جنوب دقیقه  52و  درجه 28تا دقیقه  45و درجه  28 یو عرض شمالدقیقه  41و درجه  54تا دقیقه  30و 

آب جوان، سنگ  يو روستاها باشدیاز حوزه رودخانه رودبال م ی. منطقه مورد مطالعه قسمتگرددیم یبه شهر داراب منته

شهرستان داراب محسوب  يجزو بخش مرکز يکشور ماتتقسی نظر از. اندآن قرار گرفته يدر محدوده هیچارك و تنگ کتو

 .گرددیم



 ... در چینخشکه سد کارایی کیفی و کمّی ارزیابی  خیراندیش و همکاران 

 

5

 
 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1 شکل

 نیا قرار دارد. یزاگرس خارج ایخورده  نیزاگرس چ یمنطقه که در شمال شهر داراب واقع شده است در واحد ساختمان نیا

از استان فارس   يادیاست که  قسمت ز لومتریک 200تا  150ان در حدود  يواقع شده و پهنا رانیدر جنوب ا یواحد ساختمان

 يرویزاگرس پ یاز روند کل زیارتفاعات آن ن یزون واقع شده و تمام نیا یدر شمال شرق یمطالعات منطقهرا پوشانده است. 

دو  کلی وربه ط طقهمن نینر است. در ااز دوره کرتاسه تا کواتر یآلپ زاییکه حاصل کوه باشدیم هاییگسل يکند. منطقه دارایم

است. وضعیت فیزیوگرافی حوزه مورد مطالعه جهرم -يآسمار ساچون و هايسازند همراه با آبرفت وجود دارد که شامل سازند

 ) ارایه شده است. 1در جدول شماره (

 
 داراب تنگدم زیآبخ حوزه کیوگرافیزیف يهایژگیو: 1 جدول

 )واحدمقدار ( ویژگی )واحدمقدار ( ویژگی

 کیلومتر 28/2 عادلمعرض مستطیل  کیلومتر مربع 8/31 مساحت

 61/1 ضریب فشردگی کیلومتر 1/32 محیط

 16/0 ضریب فرم کیلومتر 7/15 طول آبراهه اصلی

 کیلومتر بر کیلومتر مربع 56/1 تراکم زهکشی متر 2880 حداکثر ارتفاع

 41/0 نسبت کشیدگی متر 1167 حداقل ارتفاع

 کیلومتر 75/11 طول حوزه متر 1981 ارتفاع متوسط

 درصد 69/30 شیب متوسط حوزه کیلومتر 93/13 طول مستطیل معادل

 

 روش 

وزه با در حبه عنوان معرف شرایط کلی رسوب دو آبراهه کیفیت تثبیت و یت کمّچین بر خشکه يسدها ریبه منظور مطالعه  تأث

ا مساحت زیرحوزه مشرف به این دو آبراهه ب .شدو انتخاب  نییتعهاي فیزیوگرافیک، خاك و پوشش گیاهی نظر داشتن ویژگی

 انهی)، م1 ارهباالدست (شممقطع  سهبراهه آدر هر استفاده از نقشه رقومی و کنترل مرز زمینی محاسبه و به دقت محاسبه شد. 

رسوبات نهشته شده در مخزن سدها برداري قرار گرفت. در این فرآیند مقدار مورد نمونه) 3ماره (شدست پایین) و 2(شماره 
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شبکه  هو عمق رسوب در هر نقط يبندشبکهمتر  5*5منظور سطح رسوبات به ابعاد  نیا. به دیگرد نییتع يبردارنقشه قیاز طر

ات مخزن هر بند انجام و حجم رسوب یوپوگرافت يبردارنقشه ،عمق رسوبات نییپس از تع .شد گیرياندازه یدست 1آگر قیاز طر

در  2ظاهريوزن مخصوص گیري با اندازهحجم رسوبات به وزن  لیتبد .دیگرد نییتع Surfer 10.1افزار مخازن به کمک نرم

از مخازن بندها بر  کیرسوبات در هر  يوزن مخصوص ظاهر نیانگیم به روش سیلندر صورت گرفت. 3خشک-وضعیت آون

 رحف يهالیآن بر کل اعماق پروف میرسوب در عمق افق مربوطه و تقس يهااز افق کیضرب وزن مخصوص هر اساس حاصل

وزن مخصوص  نیانگیم نییاز بندها و تع کیحجم رسوبات مخازن هر  يریگپس از اندازه .شده در مخزن هر بند بدست آمد

بندي رسوبات براي بررسی دانه در حجم بدست آمد. يضرب وزن مخصوص ظاهروزن رسوبات از حاصل آنها، يظاهر

متر یسانت 30تا  0از عمق  ابیقسمت پارسوبات آنها و  هکنار یعی، خاك طبسدهااز رسوبات جمع شده در پشت  هایینمونه

رار قو غربال  يدرومتریبه روش ه بنديبافت و دانه نییتع شیآزمامورد رسوبات  هاينمونه. به صورت مخلوط برداشت شد

 یعیرسوبات پشت  هر سد با خاك طب بنديدانه هايیمنحن زدانه،یرسوبات ر بیعملکرد سدها در ترس یگرفت. به منظور بررس

 سهیمقا نیو رس آنها  و همچن لتیواقع در هر آبراهه و درصد ماسه، س يارسوبات سده بنديدانه هايیمحل همان سد، منحن

 يتراوا تیسد انجام گرفت. با توجه به ماه نیآخر ابیرسوبات پشت سدها و کناره  آنها با رسوبات برداشت شده از قسمت پا

  در قسمت پایاب نیز انجام شد.برداري که به همین دلیل نمونه از منافذ سد عبور کنند توانندیم یسدها  آب و مواد رسوب نیا

 

 ها (نتایج) یافته

هاي اصلی حوزه مورد مطالعه با استفاده از روش گیري مقدار رسوب تجمع یافته پشت سدهاي اصالحی در آبراههاندازه

گیري مستقیم به عنوان مرحله نخست مطالعه نشان داد مقدار تولید رسوب حوزه به میزان نزدیک به سه تن در هکتار در اندازه

 ) به تفصیل آمده است. 2ات در جدول شماره (سال بوده است که نتایج این بخش از مطالع

  اصلی هايآبراهه در اصالحی سدهاي پشت یافته تجمع رسوب مقدار گیرياندازه: 2 جدول

حجم کل 

 رسوب

 (متر مکعب)

وزن مخصوص ظاهري 
3Kg/m 

وزن کل رسوب 

ton 

مساحت 

ha 

عمر 

 سد 

رسوب ویژه 

 حجمی

yr*/ha3m 

رسوب ویژه 

 وزنی

yr*/ha3ton 

 6/2 114/2 سال 4 75/193 3/2012 1228 7/1638

 

این لحاظ  دست نشان داد ازشایان ذکر است بررسی کمّیت رسوب به تفکیک محل قرار گرفتن سدهاي باالدست، میانی و پایین

دست به اندازه مجموع سدهاي باالیی و میانی بوده چین باالدست و میانی مشابه بوده اما در سد پایینعملکرد سدهاي خشکه

، 25دست در کنترل و ترسیب مواد معلق سیالب به ترتیب در حدود میانی و پایین هاي باالدست،سداست به عبارت دیگر سهم 

                                                           
1 Auger 
2 Soil Bulk Density  
3 Oven Dried 
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ي رسوبات بنددرصد بوده است. پس از تعیین کمّیت رسوب تجمع یافته و محاسبه رسوب ویژه تجزیه و تحلیل دانه 50و  25

 به منظور تشریح کیفی رسوب تولیدي مورد توجه قرار گرفت. 

 

 بندي بر دانهمحل استقرار سد  ریثأت

ه رسوبات پشت هر س بنديدانه ی، منحندانهزیهر آبراهه در گرفتن رسوبات ر يعملکرد محل استقرار سدها سهیبه منظور مقا

مربوط  ينمودارها یاست. بررسنشان داده شده 7تا  2 يهادر شکل جیشد. نتا سهی) مقاي آبراههو انتها انهیسد (واقع در ابتدا، م

ود شیشکل مشاهده م در که گونه. همانباشدمی هاآبراهه نیدست اعملکرد سد پایین ینسب ياز برتر حاکی هاآبراهه نیبه ا

 يبعد هايدر رتبه بیبه ترت دانهزیرسوبات ر بیمذکور از لحاظ ترس هايدر آبراهه ییو ابتدا یانیم تیواقع در موقع يسدها

قابل مالحظه  ياز برتر تیحکا شودمی مشاهده 2شکل  در که گونههمان زیاول ن مربوط به آبراهه هاينمودار یابیقرار دارند. ارز

آبراهه به  نیدر ا ییو ابتدا یانیم يدست نسبت به سدهاتفاوت قابل مالحظه در عملکرد سد پایین نیدست دارد. اسد پایین

 .باشدیم گذاريرسوب يبرا طیراهه و فراهم شدن شراآب يدر انتها بی، کاهش تالطم و کاهش شانیکاهش سرعت جر لیدل

 شوجود پوش لیبه دل تواندیکه ماست از رسوبات سد آخر  تردانهزیبرخالف انتظار ر 2آبراهه رسوبات پشت سد شماره  نیدر ا

بوده بهتر  زتریذرات ر گذاريرسوب تیوضع 2که در آبراهه شماره  دهدینشان م 4سد باشد. شکل شماره  نیپشت ا یاهگی

عملکرد  باالدستو  یانیم يو سدها تندهس يعملکرد بهتر يدارا زدانهیرسوبات ر يدست براپایین يکه سدها ايبه گونهاست، 

بهتر  بودن  .باشدیم يعملکرد بهتر يو آخر دارا یانیبند اول در گرفتن ذرات درشت تر نسبت به سد م اند.تري داشتهضعیف

آبراهه که باعث کاهش  نیموجود در ا هايدرختچه نچنیآبراهه و هم نیکمتر ا بیش لیبه دل تواندیم 2آبراهه  يعملکرد سدها

  باشد. شوندیسرعت آب م

 

 رسوبات و خاك هر سد بنديدانه هايیمنحن سهیمقا. 2. 3

خاك  رسوبات پشت هر سد با بنديدانه هايیو منحن دانهزیدر گرفتن رسوبات ر یاصالح يمحل سدها ریثأت یمنظور بررس به

 یوباتسد متاثر از دو عامل: نوع رس کیرسوبات انباشته شده در پشت  بنديشدند. اصوال دانه سهیمنطقه مربوط به همان سد مقا

 هايیمنحن سهیمقا جیو عملکرد سد در گرفتن و به دام انداختن رسوبات است. نتا رسندیبه پشت سد م انیکه همراه جر

 رسوبات پشت سد باالتر از بنديدانه هايی، منحنیاصالح يتمام سدها ينشان داد که برا یعیطب اكرسوبات و خ بنديدانه

 نطقهم خاك به نسبت سدها پشت رسوبات بودن تربافت زیکه به مفهوم ر رندگییخاك منطقه قرار م بنديدانه هايیمنحن

فوق دارد. با توجه به  ياز عملکرد خوب سدها تیحکا جهینت نیمنطقه هستند. ا کیکه هردو مربوط به  یدر حال باشدمی

خاك منطقه قرار دارد  بنديدانه هايیآبراهه اول باالتر از منحن يرسوبات در تمام سدها بنديدانه هايیمنحن 3و  2 هايشکل

 بنديدانه یمنحن 5و 4 ياه. باتوجه به شکلآبراهه در گرفتن رسوبات است نیا ينشان دهنده عملکرد خوب همه سدها نیکه ا

از  یسمتکه در ق یجزئ بیتخر لیبه دل تواندیم نیخاك منطقه است ا يبنددانه یاز منحن ترنییرسوبات در پشت سد دوم پا

 نیه اخاك منطقه است ک بنديدانه یپشت سدها باالتر از منحن بنديدانه منحنی هاسد هیسد صورت گرفته است باشد. در بق

  .باشدیسدها در به دام انداختن رسوبات م نیمثبت ا لکردنشانگر عم
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 خاك منطقه با کف بستر بندي رسوبات پشت سدها ودانه یمنحن سهیمقا. 3. 3

 با باتوجه ند،اشده سهمقای بستر رسوبات با سدها رسوبات پشت بنديدانه هايیسدها، منحن نیا یعملکرد کل یبه منظور بررس

آبراهه  يرسوبات کف بستر عاد بنديدانه هايیرسوبات پشت سدها باالتر از منحن بنديدانه هايیمنحن 6و  2شماره  هايشکل

 باشد. یمثبت سدها در به دام انداختن رسوبات م ریتاث گرنشان نیقرار دارند، ا

 
 آبراهه اول يبندي رسوبات پشت سدهادانه یمنحن :2شکل

 
 ولآبراهه ا يبندي رسوبات کناره سدهادانه یمنحن :3 شکل

 

 
 سد آخر نییبندي رسوبات پادانه یمنحن: 4 شکل
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 آبراهه دوم يبندي رسوبات پشت سدهادانه یمنحن :5شکل 

 

 
 آبراهه دوم يبندي رسوبات کنار سدهادانه یمنحن: 6 شکل

 
 سد آخر آبراهه دوم نییبندي رسوبات پانمودار دانه: 7 شکل
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 و رس لتیماسه، س بیعملکرد سدها در ترس .4. 3

 بنديدانه هايیعالوه بر منحن زدانهیمستقر در هر آبراهه در انباشت رسوبات ر هايعملکرد سد سهیو مقا شتریب یبه منظور بررس

 8شکل در که گونهشدند همان سهیبا هم مقا زیهر آبراهه ن يو رس موجود در رسوبات پشت سدها لتیرسوب درصد ماسه، س

 یانیم هايودر سد یانیم ياز سدها شتریب دستنییپا يورس در سدها لتیآبراهه درصد س دودر هر  شودمی مشاهده 9 و

 نتریدست کمپایین يو در سدها نتریشیباالدست ب يکه درصد ماسه در سدها یدرحال باشدیباالدست م ياز سدها شتریب

 يبا سدها سهینسبت به ماسه در مقا يو ال رس شتریدست در گرفتن بپایین هايمشاهدات نشان از عملکرد سد نیمقدار است ا

واد م گذاريرسوب يبرا طیشدن شرا ایمه جهیکاهش سرعت وتالطم آب و در نت لیتواند به دل یم نیباشد ا یباالدست م

 از شتریدست بپایین يو رس در سدها لتیگفت درصد س توانیانجام شده م هايشآزمای اساسبر کلی. به طورباشد زدانهیر

 باشدیم شتریباالدست از همه ب يدرصد ماسه در سدها یول باشدیباالدست م ياز سدها شتریب یانیم يوسدها یانیم يسدها

 لتید ماسه، سدرص سهیحاصل از مقا جی. باتوجه به نتارندگییقرار م يبعد هايدر رتبه بیدست به ترتو پایین یانیم يسدها و

در هر دو آبراهه از عملکرد  3شماره  يگفت سدها توانیهر آبراهه م يرسوبات سدها بندينهدا هايیمنحن نیو رس و همچن

 .رندگییقرار م يبعد هايدر رتبه بیبه ترت 1و  2شماره  وسدهاي اندبرخوردار بوده زدانهیدر گرفتن ذرات ر يبهتر ینسب

 
 1و رس رسوبات آبراهه شماره  لتیدرصد ماسه ، س : 8شکل 
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 2و رس رسوبات آبراهه شماره  لتیدرصد ماسه ، س :9شکل 

 

 

 گیريو نتیجهبحث 
 بیو ش افتهی شیآبراهه افزا يدست، پهنا نییآبراهه نشان داد، از سراب آبراهه به سمت پا يمربوط به مرفولوژ يریگاندازه جینتا

ه در سراب شد بیاز رسوبات ترس شتریب ییانتها يرسوبات تله انداخته شده توسط سدها زانیم یطرف. از ابدییآن کاهش م

 ان،یمتأثر از سه عامل سرعت جر یسد اصالح کیشده در پشت  نینشرسوبات ته وعمشخص، ن یدب کی يآبراهه است. برا

 ریذشده نفوذپ جادیا یاحداث شده است. چنانچه سد اصالح یو عملکرد سد اصالح شودیآب حمل م انیکه باجر ینوع رسوبات

از  یحاصال يزمان و با پر شدن سدها روربه م یول ندیاز آن عبور نما توانندیاز خلل و فرج سد باشد م زتریکه ر یباشد، ذرات

. شودیم لیتبد سلب بأیسد تقر کیبه  ریو عمأل سد نفوذپذ ابدییسد در مقابل رسوبات کاهش م يریرسوبات پر شده و نفوذپذ

 رد يزیکه با خاکر شودیم هیتوص شوندیاحداث م زیبا بافت ر یدر مناطق رینفوذپذ یاصالح يکه سدها يدر موارد نیبنابرا

ه سدها را نسبت ب نیا يرینفوذپذ زانیمناسب، م يبندبا قطر و دانه یمجاورت سدها در قسمت سراب و با استفاده از ذرات

که تمام مواد  ياز سد خارج نشود به طور یانیجر چیوه ردیقرار گ انیجر ریدر مس یسد بتون کیاگر رسوبات کاهش داد.

 چون. دباشن منطقه خاك از تربافت زیرسوبات جمع شده در پشت آن ر دیکند، قاعدتاً با دایدر پشت سد رسوب پ یرسوب

 یصورت . درگرددیم نیتام يانرژ نیبا شدت کم هم ا هايیدر بارندگ دارند و يکمتر يبه انرژ ازیانتقال ن يبرا زترری رسوبات

با توجه   شود.ن نیباشدت کم تام هايیدارند که ممکن است در بارندگ يشتریب يبه انرژ ازیانتقال ن براي ترکه رسوبات درشت

 شیفزاا ان،یسبب، کاهش سرعت جر تواندیدر آبراهه م نچیهخشک يکه احداث سدها میرگییم جهیانجام شده نت هايیبه بررس

رکل اثر . دشودیآبراهه م یطول لیپروف تیتثب تیدست و در نهاپایین يسدها اچهیدرآبراهه، کاهش رسوبات در گذاريرسوب

 و ینامق یلیاسماع(بندي رسوبات در این تحقیق با پژوهش نتایج آنالیز دانه .شودیم یابیمثبت ارز قیتحق نیسدها در ا نیا

هاي مورد بررسی در این ) تا حدود زیادي مشابهت دارد البته وجود رسوبات ریزدانه در سد میانی یکی از آبراهه1386 ،یحسنل

تحقیق که با حضور پوشش گیاهی توام بود تفاوت قابل اشاره در مقایسه نتایج این دو تحقیق بوده و حاکی از اهمیت تاثیر 
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چین به صورت خاص است. گیر به طور کلی و سدهاي خشکههاي رسوباستقرار پوشش گیاهی در کارایی و عملکرد سد

اي ) نیز که در کشور اسپانیا و در حوزه آبخیزي تحت شرایط اقلیمی مدیترانه2007 ،کاستلو و همکاران(همچنین نتایج تحقیق 

ه فولوژي و شرایط رسوبی حوزها در ژئومورچین انجام شده است نشان دهنده تاثیر این سازهبر کارایی و تاثیر سدهاي خشکه

 بوده است. 
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Abstract  
One of the simple methods for erosion control, flood mitigation and flood 
damage reduction in the streams is building the check-dams. The present 
study was carried out to evaluate the performance of check-dams, 
location across the streams in the retention of the fine sediments in Dam-
tang watershed in Darab Iran. For this purpose, two of streams with many 
stabilized check-dams which were more than 15years old were selected. 
Deposition of sediments behind the dams, the natural soil and litter along 
the normal channels 0 -30 cm depth sample preparation was mixed with 
hydrometer tests and gradation in the tissue. For each stream, three check-
dams (one at the far beginning (upstream), the second one at the middle 
and the third one at the far downstream) were selected. In each stream, a 
number of samples were taken from retained sediment behind the 
selected check-dams and also original soil was taken from both sides of 
the same check-dams. In the same way, results showed that the sand 
retained behind the first check dam, was more than the sand behind the 
second and first check-dams, respectively. Therefore, if the retention of 
the fine sediments is the main purpose of the check dam construction, it 
is recommended that they be built in the far downstream rather than in 
the upstream of waterways.  
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