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وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
  مهندسي رودخانه و راه كارهاي عملياتي اصالح گستره هاي سيل گير آن

  ) تربت حيدريه-حوزه آبخيز سد شهيد يعقوبي: مطالعه موردي (
  غالم رضا زهتابيان - ،معصومه نصيري -3بهاره روشن نظر،  -2علي نادري فساراني ،  -1

   كارشناس ارشد بيابان زدايي-1
  بان زدايي دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد بيا-2

  دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري گرگان-3

   استاد دانشگاه تهران-4
 mezra13@gmail.com: پست الكترونيكي09188733816: تلفن تماس

  
  :چكيده

 بررسي علم جوان و نوپاي مهندسي رودخانه،از تركيب تخصصهاي چند از جمله تلفيق دو علم هيدروليك و هيدرولوژي ،به بحث و
با بررسي حركت موج سيل و با در دست داشتن اطالعاتي از سيل در باال دست مي توان .حركت موج سيل در مجراي رودخانه مي پردازد

   .زمان وقوع حداكثر سيل لحظه اي و مقدار آن را در ايستگاه پايين دست مسير رودخانه به دست آورد
ودخانه،مي بايست با به كار گيري روشهاي مناسب ،ميزان وقوع سيلهاي احتمالي را جهت پيشگيري از خسارات حاصل از وقوع سيالب ر

تلفيق روش هاي ساختماني و بيولوژيك در .برآورد كرد و با اعمال روشها و شيوه هاي فني و اقتصادي اثرات تخريب آن را كنترل نمود
و تخفيف شيب رودخانه و در نهايت جلوگيري از آسيب مديريت سيالب،بويژه در حوضه هاي كوهستاني ،باعث كاهش سرعت رواناب 

شناخت سيستم رودخانه از نظر شكل كلي،ابعاد هيدروليكي ،نيمرخ طولي و نيز روند مكانيزم تغييرات آن ريخت شناسي .سيالب مي گردد
 رودخانه ها و پيش بيني روند به عبارت ديگر عواملي نظير زمين شناسي،تكتونيكي و توپوگرافي بر مرفولوژي.رودخانه ناميده مي شود

بديهي است كه عمليات ساماندهي و طرحهاي كنترل و هدايت جريان در اين رودخانه ها ،با محدوديت . تغييرات رودخانه اي تاثير دارند
ه گيري الزم از با وجود اين،با توجه به تجارب و استفاده موثر از اصول و مباني مطالعاتي و بهر.نارسايي هاي متعددي مواجه مي باشند

توان و تدابير كارشناسي،ارائه طرحهاي مناسب و منطبق با شرايط گوناگون رودخانه اي و منطبق با واقعيتهاي موجود امكان پذير مي 
اصالح مسير و اقدامات ساماندهي مسير رودخانه،باعث تثبيت كناره ها و حفاظت اراضي مزروعي ومناطق مسكوني از خطر تخريب .باشد

به طور كلي مهندسي رودخانه شامل تمام مراحل برنامه ريزي ،طراحي،اجراء و بهره برداري از عمليات  .م سيالبها مي گرددو تهاج
به عبارت ديگر مهندسي رودخانه،شامل .مختلفي است كه به منظور بهبود وضعيت رودخانه و در جهت استفاده بهتر از آن اعمال مي گردد
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

بهره برداري از انواع طرحهايي است كه به جهت اصالح مسير رودخانه و بهبود شرايط رودخانه با توجه برنامه ريزي و طرح و ساخت و 
به منظور  در اصل مقاله روش هاي آبخيزداري كه در مسيل كامه واقع در حوزه سد شهيد يعقوبي كه.به محيط زيست به كار مي رود

  .رد بررسي قرار خواهد گرفتجلوگيري از سيالب در منطقه اجرا شده است به تفضيل مو
 .مهندسي رودخانه،سيل،هيدروليك مسيل ها،ساماندهي،كامه:واژه هاي كليدي

  
  :مقدمه

رودخانه ها همواره از گذشته هاي دور مورد توجه جوامع انساني بوده اند بطوريكه رودخانه ها نه تنها در سيماي كلي سطح زمين نقش 
ين را تعيين مي كنند كه تشكيل تمدنهاي بزرگ و كهن در كناره رودخانه ها از آن جمله دارند،بلكه شكل زيستن انسان در كره زم

رودخانه ها تحت تاثير عوامل طبيعي و يا دخالتهاي انساني دچار فرسايش يا كف كني و نيز فرسايش كناره اي و جابجايي هاي .است
تخريب اراضي كشاورزي،تاسيسات ساحلي،پلها و اماكن عمومي تداوم رفتارهاي فرسايشي رودخانه ها هر ساله موجب .عرضي مي گردند

از ديدگاه .رشد روز افزون جمعيت ،ضرورت بهره برداري بيشتر از منابع رودخانه و مسيلها را ايجاب نموده است.حاشيه اينها مي شود
 توسعه كشاورزي و برطرف كردن نيازهاي اوال استفاده از اين منابع آبي براي:كشاورزان حاشيه رودخانه ها،دو مسئله حائز اهميت است

آبي خود و ثانيا حفاظت و بازيافت اراضي كشاورزي موجود در حتي در صورت فراهم شدن شرايط،اقدام به بازيافت اراضي از بستر 
آب آن چه اراضي حاشيه رودخانه كامه ،از نظر كشاورزي بسيار مستعد و حاصلخيز مي باشند بطوريكه استفاده از .رودخانه نمايند

بصورت گرفتن مستقيم آب از رودخانه و يا با حفر چاه دستي سبب بوجود آمدن اراضي آبي بسيار ارزشمندي در حاشيه رودخانه شده كه 
لذا با توجه به اين .حفظ اين اراضي از خطر تخريب و فرسايش آن توسط رودخانه،همواره از مشكالت اساسي كشاورزان بوده است

 طرح آبخيزداري حوزه سد شهيد يعقوبي و مديريت آبخيزداري استان خراسان رضوي با هدف ساماندهي وضعيت مسائل ستاد اجرايي
رودخانه و جلوگيري از تخريب و فرسايش اراضي زراعي اطراف رودخانه اقدام به اجراي طرح ساماندهي مسير رودخانه كامه نموده 

و پايداري سازه هاي مهندسي رودخانه اي احداث شده در اين طرح مي هدف اين تحقيق و مطالعه در واقع بررسي عملكرد .است
 تاكنون مديريت آبخيزداري استان ،به منظور ساماندهي مسير اصلي رودخانه نسبت به احداث تعدادي 1375در اين راستا از سال .باشد

ت به احداث بندهاي خشكه چين،بندهاي ،ديواره ساحلي ،كف بندواسكله ريزي نموده و در آبراهه هاي فرعي نسب)Epi(سازه اپي 
اين مقاله بر گرفته از نتايج طرح تحقيقاتي خاتمه يافته تحت عنوان .گابيوني،بندهاي چپري ،بندهاي خاكي و بندهاي بتوني نموده است

ه بررسي فني سازه در اين مقاله نسبت ب.ارزيابي فني عملكرد عمليات آبخيزداري اجرا شده در حوزه آبخيز سد شهيد يعقوبي مي باشد
هاي مهندسي بكار رفته در ساماندهي رودخانه كامه و همچنين بررسي فني سازه هاي بكار گرفته شده در آبراهه هاي فرعي به منظور 

  .كاهش فرسايش و رسوب حوزه ،اقدام گرديده است
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  :موقعيت جغرافيايي حوضه آبخيز كامه 
لومتري شمال شهرستان تربت حيدريه شروع و به طرف شرق گسترش يافته و مكان  كي15حوزه آبخيز شهيد يعقوبي در محدوده از 
 هكتار،بخشي 213900اين حوزه به وسعت .  كيلومتري شرق شهرستان تربت حيدريه است36خروجي آن منتهي به سد شهيد يعقوبي در 

 واقع º 35  30 ׳ تا   º 35و عرض جغرافيايي º 60  تا º59 15 ׳از حوزه آبريز كوير نمك محسوب مي گردد كه در طول جغرافيايي 
همزمان با شروع فعاليتهاي احداث ساختمان سد،كار تهيه و اجراي طرحهاي آبخيزداري در حوزه مذكور در دستور كار . شده است

 مقياس مطالعات توجيهي در. مديريت آبخيزداري استان خراسان قرار گرفت و اقداماتي جهت مهار رسوب در منطقه برداشته شد
 هكتار 18930 در سه حوزه كامه، قلعه نو، و ساق با مساحت 1:20000 هكتار و مطالعات اجرايي در مقياس 72545 و در سطح 1:50000

   به انجام رسيد و از همان سال فعاليتهاي اجرايي آغاز شد1374 تا 1372در طي سالهاي 
  ن،بكاول،و تروسگ مي باشد پارسل به نام هاي كامه باال،كامه پايي4حوزه كامه داراي 

  
  :مواد و روشها

  :بطور خالصه مراحل انجام و مواد مورد استفاده در اين تحقيق بشرح زير است
 انجام مطالعات كتابخانه اي و جمع آوري كليه اطالعات موجود در اين زمينه و سوابق طراحي و اجرايي طرح آبخيزداري و طرحهاي - 1

  .ساماندهي رودخانه
  .آمار و اطالعات مربوط به وضعيت اقليم منطقه و پردازش و سامان دهي آنهاجمع آوري - 2
نقشه هاي پايه،زمين شناسي،پوشش گياهي،خاكشناسي،كاربري اراضي،موقعيت عمليات :فراهم كردن نقشه هاي مورد نياز شامل- 3

  ...مكانيكي پيشنهادي و
  .يزداري اجرا شده در منطقهانجام مطالعات صحرايي و متره برآورد وارزيابي عمليات آبخ- 4
  . تكميل پرسش نامه هاي مربوط به عمليات اجرا شده و پيشنهادي- 5
  ).Database(پردازش و سازماندهي داده هاي جمع آوري شده و تشكيل بانك اطالعاتي - 6
  .تلفيق داده ها و اطالعات جمع آوري شده و انجام تجزيه و تحليلها نهايي و استخراج نتايج تحقيق- 7
  

  :موقعيت و انواع سازه هاي احداث
سدهاي سبك . در مطالعات مصوب آبخيزداري حوزه چندين زيرپروژه به منظور مبارزه مستقيم با فرسايش پيشنهاد شده است

هاي منقطع زيگزاگي و  هاي مكانيكي پيشنهادي بوده و احداث بانكت ، اپي و ديواره حائل زيرپروژه)گابيون ( فلزي، سدهاي توري سنگي 
  .                                      باشند كشت درخت بادام در آنها زيرپروژه بيومكانيكي پيشنهادي مي

اين عمليات به شرح ذيل . زه مستقيم با فرسايش اجرا شده استدر طرح آبخيزداري اجرايي حوزه چندين زيرپروژه به منظور مبار
  :باشند مي
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  ):گابيوني(  زيرپروژه سدهاي توري سنگي - 
با توجه به .  احداث گرديده است1378 تا 1375 متر مكعب طي سالهاي 5/1602 عدد سد گابيوني با حجم كل 18در حوزه كامه ، تعداد

بيني شده براي  اعتبار پيش. . نسبت به غرس نهال بادام در پشت اين سازه ها اقدام گرديده استپر شدن اغلب اين سازه ها توسط اهالي 
  .بيني شده است   ريال اعتبار پيش300000احداث هر سد توري سنگي بطور متوسط ميزان 

   زيرپروژه ديواره حائل- 
اراضي حاشيه رودخانه روستاي تروسگ در طرح  با توجه به تخريب اراضي حاشيه رودخانه كامه در روستاي بكاول وهمچنين در 

 متر مكعب به منظور حفاظت اراضي كشاورزي واقع در اطراف 6500مطالعات آبخيزداري منطقه احداث ديواره حائل وكف بند به حجم  
 875لي بطور متوسط بيني شده براي احداث هر متر ديواره طو اعتبار پيش. رودخانه اصلي وآبراهه هاي بزرگ منطقه پيشنهاد شده است

  .بيني شده است ريال اعتبار پيش
   زيرپروژه بندهاي خاكي - 

هدف از اجراي اين بندها . متر مكعب در آبراهه هاي فرعي اين حوزه احداث گرديده است49225 عدد بند خاكي با حجم 5 تعداد - 
  باشدجمع آوري رواناب و تغذيه سفره آب زير زميني و افزايش آبدهي قنوات منطقه مي

  زيرپروژه بندهاي چپري- 

سدهاي چپري  ،بندهايي هستند كه با استفاده از مصالح چوب و سر شاخه درختان و تور وخاشاك و پوشال بصورت ديواره قوسي و 
تر  م1900تعداد دوازده عدد سد چپري با حجم بالغ بر . يا مستقيم در آبراهه هاي با فرسايش شديد و بسترهاي لومي ساخته مي شوند

  .مربع در حوزه كامه احداث گرديده است

    زيرپروژه  بانكت بندي-  
  . متر عمليات احداث بانكت اجرا گرديده است8047 منطقه مختلف به ميزان 5در حوزه كامه در 

  .هدف از اجراي اين بندها جمع آوري رواناب و تغذيه سفره آب زير زميني و افزايش آبدهي قنوات منطقه مي باشد
  وژه  سد خشكه چين زيرپر- 
.  متر مكعب احداث شده است45/7095 عدد سد خشكه چين با حجمي بالغ بر 127در آبراهه هاي فرعي و اصلي حوزه كامه تعداد  -

  متر مكعب در آبراهه هاي اصلي و فرعي 6700 عدد سد خشكه چين به حجم 105اجرايي مي بايستي تعداد - طبق مطالعات تفضيلي
  .د حوزه كامه احداث گرد

    زير پروژه سنگ ريزي و اسكله ريزي - 
به منظورحفاظت از سواحل رودخانه و اراضي كشاورزي  .  متر مكعب در حوزه اجرا گرديده است875 مورد با حجم بالغ بر 5تعداد  -

 . متر مكعب پيشنهاد گرديده است3750در مجموع .،نسبت به سنگ ريزي و اسكله ريزي اين نواحي اقدام مي گردد 
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
  مقايسه حجم عمليات فني و مكانيكي پيش بيني شده در طرح مطالعات با طرح آبخيزداري اجرا شده: 1جدول شماره 

ديواره 
 حائل

سد 
 چپري

 بندخاكي
اسكله 
 ريزي
 

سدتوري 
 سنگي

خشكه 
 چين

بانكت 
 بندي   نوع عمليات

  هكتار  مترمكعب  مترمكعب عدد  مترمكعب  عدد  مترمكعب

پيش بيني 
  شده

6500 4 23000 3750 810 2500 97 

15800 12 49225 875 5/1602  اجرا شده  45/7045  205 
ميزان 
  تفاوت

300-  8-  26225-  +2875  -5/792  4545-  108-  

درصد 
  تفاوت

143%  200%  114%  76%  98%  181%  111%  

  
  :نتايج

حجم عمليات پيش بيني شده (امات دفتري بر اساس تلفيق نتايج حاصل از بررسي عمليات فني و مكانيكي بين مقايسه نتايج و مرحله اقد
  :اجرايي بشرح زير مي باشد- روند و دقت انجام مطالعات در حوزه بخصوص در مرحله تفصيلي)  اجرايي –با مرحله تفضيلي 

 شده و ارزيابي نتايج در مرحله اقدامات دفتري عمليات فني، مكانيكي و پارامترهاي بيولوژيكي نشان ميدهد كه بين عمليات پيش بيني
 درصد ، خشكه چين 111 مالحظه مي گردد،در بانكت بندي 1چنانكه در جدول شماره . اجرا درآمده اختالف معني داري وجود دارد 

 درصد 76 درصد و اسكله ريزي 143 درصد، ديواره حائل 200 درصد، سد چپري 98) گابيوني ( درصد ،  سدهاي توري سنگي 181
  .تفاوت را مي توان مشاهده نمود

با توجه به چك ليست اطالعات حاصل از جداول ضميمه عمليات پيش بيني شده، و عمليات اجرا شده طرح آبخيزداري حوزه كامه، 
بعضي از سازه هاي بكار رفته در اجراي طرح مانند سازه هاي خشكه چين، در محل مناسب احداث نشده كه اين امر باعث تخريب 

عمليات بيولوژيكي  ن از لحاظ تعداد سازه ها، حجم عمليات، تيپ كاري، و وسعت عمليات، بعضاتعدادي از سازه ها شده است، همچني
  .ومكانيكي مطابق با پيش بيني نبوده است

درصد تطابق پارامترهاي مورد نظر در طرح هاي آبخيزداري و رابطه آن با هر يك از اقدامات اجرايي جهت تعيين كارآيي پارامترهاي فني 
  . آورده شده است2زه هاي اجرا شده و پيش بيني شده در جدول شماره و مهندسي سا
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 ٦

وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 درصد تعيين گرديده و در نتيجه عملكرد 7/56 درصد و كارآيي 7/64 درصد، عمرمفيد 7/69طبق جدول فوق ونتايج بدست آمده هدف 
  .اين عمليات در حوزه كامه مثبت ارزيابي مي گردد

 آمار و اطالعات موجود ،به اين نتيجه مي رسيم كه عمليات آبخيزداري حوزه در باالدست با احداث بنابراين با توجه به جمع بندي كلي از
در مهار سيل و تثبيت رسوب و كاهش فرسايش حوزه كامه ... سازه هاي مكانيكي از قبيل خشكه چين،بندهاي گابيوني،بندخاي خاكي،و

دخانه كامه ،از قبيل اپي،ديواره،سنگ ريزي و اسكله ريزي ،و احداث كف بند و عمليات تثبيت كناره هاي رو.بسيار موفق عمل نموده است
در مسير رودخانه نيز در تثبيت كناره هاي رودخانه و كاهش فرسايش باالرونده و كاهش ميزان سيل در مسير رودخانه موفق عمل نموده 

  .است
  

تطابق با طرح مطالعات آبخيزداري مقايسه نسبي پارامترهاي فني و مهندسي اجرا شده در  : 2جدول شماره  
 

عملكرد نسبي 
 در عرصه

 كارآيي  عمر مفيد  هدف  عمر مفيد
)سال(  

 حجم عمليات  نوع عمليات  شماره

 مثبت 55  72  77  10-8   5/1602  
)مترمكعب(  

سدهاي توري 
 سنگي

1 

 مثبت 60  80  60  10-7   49225 
)متر مكعب(  

 

 سد خاكي 2 

 مثبت 50  58  75  4-3     عدد12  سد چپري 3 
 مثبت 80  60  80  8-6   8047 

)متر مكعب(  

 بانكت بندي 4 

 مثبت 55  58  66  8-7   45/7095  
)متر مكعب(  

 

سد خشكه 
 چين

5 

 مثبت 40  60  60  5  875 
)متر مكعب(  

سنگ ريزي و 
 اسكله ريزي

6 

 مثبت 7/56   7/64   7/69          ميانگين
 
 
 
 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ٧

وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
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ارامترهاي فني و مهندسي اجرا شده در طرح ساماندهي رودخانه و تطابق با طرح مطالعات نمودار مقايسه نسبي پ: 1شكل شماره

 آبخيزداري

 

  :منابع مورد استفاده
  . ص139شناخت فرسايش كناري رودخانه در دشتهاي رسوبي،موسسه تحقيقات جنگلها ومراتع كشور،.1371 تلوري،عبدالرسول،–} 1{
  .آب زير زميني حوزه آبخيز سفيد رود،جاماب ،وزارت نيرو ،منابع 1370  طرح جامع آب كشور،–} 2{
،گزارش كنترل و ارزيابي طرح حفاظت اراضي حاشيه رودخانه هاي حوزه آبخيز سد شهيد 1375  مهندسين مشاور سازه آب شرق،–} 3{

  .يعقوبي
  .يت آبخيزداري زنجان،طرح تفضيلي و اجرايي مبارزه با فرسايش خاك آبخيز زنجانرود،مدير1362  قدوسي،جمال،–} 4{
،روشهاي سازه اي كنترل فرسايش در رودخانه ها و مسيلها ،كارگاه آموزشي فرسايش در رودخانه ها و مسيل 1378  حبيبي،مهدي،–} 5{

  .ها ،مركز تحقيقات آبخيزداري كشور
  .آب جهاد،مقدمه اي بر اصول طراحي و مشخصات فني آبشكن ها،مركز تحقيقات 1369   وطن خواه ،جبار،–} 6{
  .،ارزيابي طرحهاي اجرا شده كنترل فرسايش رودخانه اي در استان لرستان،مركز تحقيقات آبخيزداري1378  خدا سپهوند،كرم،–} 7{
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