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چکیده
شـرایط  آبرفتـی، تشـکیالت خصوصـیات نظیـر مختلفـی عواملتاثیرتحترسوبیسیستمیکازفرآینديعنوانبهرودخانه

.بردبسر میآنازبرداريبهرهچگونگیدرهاانسانفعالیتباالخرهوآبریزحوزهیدرولوژیکیهمشخصاتجریان،هیدرولیکی
از. گرددمختلف میهايبازهدررودخانه،درمدامتحولوتغییرموجبالذکر،فوقعواملازبرخیپذیريتغییرخصوصیات

یـا وتغییرات طبیعـی اثردررودخانهاحتمالیتغییراتپتانسیلوکنونیشرایطدركبرايرودخانهسیستمشناخترواین
حفـظ .باشـد مـی ناپـذیر اجتنـاب رودخانـه، ازآبگیريوآبانحرافتاسیساتجملهازرودخانهمهندسیهايطرحاجراي

وا سـرمایه آنهازبهینهبرداريبهرهعدمزیرادارد،آنهااحداثموضوعازبیشاهمیتیبرداريبهرهدوراندرآبیتأسیسات
دز،سد انحرافیدز و به صورت مورديزهکشیوآبیاريشبکهپیراموناین گزارشدر.سازدمیبیهودهوتلفراملیمنابع

بحـث گردیـده  چـپ، سـمت آرامشحوضچهبازسازيبرداري،بهرهدوراندرحادثمشکالتوآنازبرداريبهرهوضعیت
.شودمیدهند، اشارهمیتقلیلراسازهاینیريپذصدمهکهراراهکارهاییسپس به.است

.شبکه آبیاري زهکشی دز ، سازه هیدرولیکی، بند انحرافی دز:کلمات کلیدي

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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مقدمه 
و عظـیم آبـی تأسیسـات آندرکـه استخوزستاناستاندرشمالایرانآبیاريشبکهوسیعتریندززهکشیوآبیاريشبکه

جهـت  کـه گـردد مـی تـأمین دزرودخانهازشبکهایننیازموردآب.باشدمیواقعاريبردبهرهموردوشدهمدرنی احداث
مسـاحت  .شـود مـی بـرداري بهـره آنمسـیر درانحرافیتنظیمی ومخزنی،سدهايازآبجریانانحرافوتنظیموکنترل

سدساختازپس.استآبیاريقابلاراضیهکتار93000وکشتقابلاراضیهکتار125000بربالغآبیاريشبکهناخالص

و1350سـال درتنظیمـی سـد ساختبهاقدامسداینازخروجیآبنوساناتکنترلبمنظورو1340سالدردزمخزنی
مکعبمتر93و157ظرفیتبا(شرقوغرباصلیکانالهايبهثقلیصورتبهرودخانهآبهدایتوانحرافبمنظورهمزمان

.استشدهبنا)لدزفوقدیمپلدستپائین(تنظیمیسدجنوبکیلومتري6فاصلۀدرفیانحراسد،)ثانیهدر

موقعیت بند انحرافی دز) 1(شکل 

فی آبیاري کانال انحرا) 3(بند انحرافی دز                                                          شکل ) 2(شکل 

متن اصلی
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4پـی کفازریزسردیوارهارتفاع،)شکلاوج(مرغیتخمنیممقطعبامتر394طولبهبتونیریزسرساختمان بند شامل 
قوسینوعمتر از15×4ابعادباکدامهرراستطرفدر2رسوبتخلیهدریچهدوشاملاز سطح دریا 50/116ترازدرمتر

یک دستگاهتوسطبهکهکشویینوعازمتر4ارتفاعبهرسوبتخلیهدریچه8چپو در ساحلبرقیبرندهالباموتورهايبا
ثانیهدرمکعبمتر850راستساحلتخلیهدریچه2ظرفیت.شوندمیجابجامستقیمریلیکرويبربرقیمتحركباالبر

.شودمیزدهتخمینثانیهدرمکعبمتر750ساحل چپدررسوبتخلیههايدریچهودریاسطحازمتر120ترازدر

طراحی ثانیهدرمکعبمتر6000ظرفیتباسیالبیجریانعبوربهقادرمجموعدردستباالتأسیساتباهماهنگاین سد
دو بـه آبهـدایت امکانرودخانهآبسطحافزایشباوکندمیعملآزادصورتبههمیشهآناوجیسرریز.استگردیده

.آوردمیفراهمراشرقیاصلیوغربیکانال اصلی

سرریز بند انحرافی دز) 4(شکل 

هاي دریچه،بستربارورودازممانعتبمنظورلذا،استشدهگستردهرودخانهرضــ عرــ سرتاسدریــ انحرافدـسیکهـآنجائاز
.استشدهاجراآبگیرهايدهانهمجاورتدرکشلجن

Sluicewayــقس ــسازمتیـ ــهازهـ ــسايـ ــانحرافدهايـ ــاسیـ ــکتـ کانالوهدوركبهوروديبستربارکاهشه بمنظورـ
ــطرفیآبگیرهاي ــسنـ ــکانالهودـ ــاصايـ جریانتابودهانحرافیسدسرریزباهمراستااین سازه،شوندمیاجراوطراحیلیـ

.باشددستپائینبهزسرریرويازعبوريجریانبموازاتآنازعبوري
جریان برابر2حداقلمعادلوباشدمیانحرافیسدمحلدررودخانهبستربارجریانمیزانبهتگیــ بسSluicewayتـظرفی

.شودمیطراحیمجاورآبگیرکانالبهوروديآب
ــچ ــجونـ ــتشنسـ ــبسکیالتـ ازپسانحرافیسدباالدستدريگذارپدیده رسوب،استشنیحددرغالبادزرودخانهترـ

ــساجراي ــشدــ وتنظیمیسدآرامشحوضچهازبعدکنیاز پدیده کفمتأثررودخانهتوسطمصالححمل،استگشتهروعــ
.استانحرافیسدتاآنحدفاصل
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بند انحرافی دز و تقسیم آب به کانال هاي آبیاري شرق و غرب) 5(شکل 

مقطعتحمیلیجنگزماندرشناورگاههايتکیهوساحلیخیاباناحداثنیزوسازياحلـسیاتـعملآنرـبالوهـع
انحرافیسدمیانیطولمتر300ازبیشدر)باربستر(شنیمصالحتجمع.استدادهافزایشرابسترعمقومتغییررارودخانه

تاباالهايدبیدربخصوصراسیالبریانـجرافـانح،اـآنهرـبیدـبدرختانوسالهچندهرزعلفرویشوباالدستوجهدر
ساحلتخلیهايـههـدریچرـبواردهدمهـص.استنمودهانحرافیسدتخلیههايدریچهمتوجهثانیهدرمکعبمتر4000
قوطـس،شـآرامچهـحوضرـسرتاسدر. گردمیلشبکهکلیخروجحدتابتنپوششروییالیهتخریبشاملکهراست

در.استنگردیدهبازسازيتاکنونسازهایندرراستسمتچینسنگفرسایشنیزوجریانندهـکنتـهدایپـچوارهـدی
هايپدیدهبدلیلکهکشوییهايدریچهنشیمنگاهحتیوآنگیرضربهبلوکهايوآرامشحوضچه،انحرافیسدچپ ساحل

ًبازسازيعملیاتاجرايباهمزمانوگردیدبازسازيمجددابودشدهپذیرصدمهالکامکاویتاسیونوVortexآبچرخش

.استشدهانجاموقفهبدونآبیاريشبکهدرآبانتقالوبرداريبهره

مواد و روش ها
:ردمورد بیان ک5مشکالت  بوجود آمده براي سد انحرافی دز در دوران بهره برداري را میتوان بصورت ذیل در 

خسارات ناشی از آب در پاي ستونها-1
آببـا برخـورد دراسـت ضلعیششنصفآنهادماغهشکلکهشرقیکشلجنهايدریچهستونهايدستباالسطوحدر

ازبـاالیی الیـه گـرد میـل حتـی وتخریبکفبتنکاريمتهصورتبهستونهرطرفدودرکهنمودهجریانقیفایجاد
.بودرفتهبینازوفرسودهقسمتهااغلبدروزدهیرونبکامالبتنیپوشش

خسارت ناشی از پدیده کاویتاسیون بر سطوح پایه ها-2
وسوراخایجادساختمانیبندهايواستاپالگهاشکافها،دریچهشکافمانندجریانتماسسطوحدرعرضیشیارهايوجود

انحرافـی سـد آرامـش حوضچهدراستاپالگشیارةازبعدستونهاباآبتماسیسطوح.گرددمیسیمانیسطوحدرتخریب

.بودمشاهدهقابلبتنیسطحدرحفراتیشکلبهواردهخساراتوفرسایشاینبود،شدهکاویتاسیونازناشیفرسایشدچار

سندبالستونوردزاپسمیلیمتر10ضخامتومتر5/1ارتفاعبهفوالديهايورقهازیافتهتخریبسطوحایناصالحبراي
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توسـط آنهـا پشـت وشـده متصـل بـتن دراصلیسازهبدنهبهاستیلیبولترولوسیلۀبههاورقهایناست،شدهاستفاده
.گردیدپردوغابوسیمان

موانع موجود در مسیر رودخانه) 6(شکل 

خسارت ناشی از پدیدیه خال و ریزش آب از روي استاپالگ-3
بـر  عـالوه متمـادي، سـالهاي طیدربرداريبهرهودهانه8تمامدرمترينیماستاپالگردیفیکتخلیهنامکاعدمبدلیل

روي ازآبریـزش دز،شـرق اصـلی کیلـومتري 8/1آبگیـر کانـال دهانـه جلـو ازبسـتر بـار وشنیمصالحتخلیهازممانعت
مجـددا  بـاال ردیـف گـرد میـل وبتنیپوششبطوریکهمودهنتخریبکامالهادهانهجلوسرتاسردررابتنیکفاستابالگها،

آب ریـزش ازحاصـل خـالء محفظهزیردرهواحبابهايترکیدگیفرسایشتسریععاملترینعمدهاحتماالگردید،بازسازي
.باشدمی

سر ریز شدن آب روي سرریز بند انحرافی دز) 7(شکل 

Scouringخسارت ناشی از پدیده -4
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آرامـش حوضـچه ازو بعـد بـوده آرامشحوضچهدرجریانانرژياستهالكعدمازحاصلکهاستمخربیپدیدةنگاسکوری
عبـور  بدلیل.نمایدمیآغازراپذیريصدمهانتهاییبندکففاصلحددرآرامشحوضچهبهوجابجاراايرودخانهمصالح
Chutمانندانرژيکنندهمستهلکضمائمفقدانودزشرقتخلیههايدریچهازسیالبمجازمقدارازبیش Block،Baffle ،

آب، عبـور هنگـام دردلیلبهمینیافتهتقلیلآرامشحوضچهدستپائیندرجریانعمقتوسطبهفقطآبسرعتانرژي و 
عـرض  معـادل متـر 30عـرض متر،5عمقبهگودالیتشکیلبرعالوهکهآمدهبوجودحوضچهدرآبعظیمحجمچرخش
بـه  .نمـود واردخسـارت وزدهصـدمه آرامـش حوضـچه راستوچپسمتهايدیوارهبهمتر،70برابرامتداديوحوضچه

متـر  2000تقریبـی حجمبهآرامشحوضچهدرآبچرخشپدیدهازحاصلحفرهبایستیابتدابازسازيازقبلدلیلهمین
بتنـی  الیـه پوشـش وسـنگی پوششارتفاعیرقومحدتابلدوزرگاهدستدوتوسطبهوشدهپرايرودخانهمصالحازمکعب

.گردداصالحالذکرفوقوضعیت

(Aggradation)زاییرسوبپدیده-5

چنـد درختـان رشدباکهآوردهبوجودراشنازجزایريشدهاجراتنظیمیسددستپائیندرکهانحرافیسدباالدستدر
متـر چندینحتییاومساويمحلهاییدررسوباتاینارتفاع.استنمودهتثبیترااينهرودخامصالحبهنی زارهاوساله
بـه آبجریـان مسـیر انحـراف نیـز وسرریزتخلیهظرفیتکاهشامرینهمواستبودهسد)اوجی(سرریزارتفاعازباالتر
سـد تأسیسـات سـایر وآبگیـر هايدهانهبتخریوتهدیدنهایتدرورودخانهبسترتغییرنیزوراستوچپسواحلسمت

.استبرداشتهدرراانحرافی

رسوبات باالدست بند انحرافی) 8(شکل 

مـازاد  جریانبود،نگردیدهاصالح)گابیون(توريسنگپوششباحتیکهانحرافیسدباالدستدرسواحلفرسایشبرعالوه
.آورده بودبوجودراسدطرفینآرامشهايحوضچهتخریب، Sluicewayراستوچپهاي تخلیهدریچهطراحیبر ظرفیت

رسـوبی جزایـر  ازقسمتیشدنمجزاوشدهحادثوضعیتبهتوجهباشرقیساحلآرامشحوضچهبازسازيعملیاتهنگام
پس.سد گردداینباالدستدرهرزعلفخشکاندنوسمپاشیبهاقدامکهشدحاصلسالهمانتابستاندرمناسبیفرصت
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درشنی مجتمعمصالحازايمالحظهقابلبخشبلدوزردودستگاهتوسطبهنیزارها،وسالهچندهرزهايعلفخشکاندناز
.یافتانتقالسددستپائینبهمتر500فاصلهبهوسرریزتاجرقومتاانحرافیسدباالدست

نتیجه و بحث
:ضمین پایداري سازه ها راهکارهاي اجرایی براي بهبود وضعیت موجود و ت* 
درسانتیمتر40عمقتاگودالهاییوجودوگردهامیلزدگیبیرونوستونهاجانبیسطوحوبتنیکففرسایشبهتوجهبا

سپسشود،جایگزیندیدهآسیبگردهايمیلابتدامحل،کردنتمیزوفرسودهقسمتهايبرداشتنازبعدگردیدمقررکف
مقاومتوقدیموجدیدبتنمناسبگیرشبراي.شودانجامریزيبتنوشدهچیدهسازهکلکفدرمیلگردشبکهیک

بهستونهابتنیسطوحپوششترمیمدر.گردیداستفادهاختالططرحدر(SBR)بتن چسبافزودنیموادازبتندربیشتر
آرامشحوضچهبازسازيعملیاتهنگام. استفاده شدmm10ضخامتبهشدهنوردفوالديهايورقهازمتر5/1ارتفاع
سالهمانتابستاندرمناسبیفرصترسوبیجزایر ازقسمتیشدنمجزاوشدهحادثوضعیتبهتوجهباشرقیساحل
سالهچندهرزهايعلفخشکاندنازپس.گرددسداینباالدستدرهرزعلفخشکاندنوسمپاشیبهاقدامکهشدحاصل

تاجرقومتاانحرافیسدباالدستدرمجتمعشنیمصالحازايمالحظهقابلبخشبلدوزردودستگاهتوسطبهنیزارها،و
:برخی از اقدامات دیگري که انجام گرفته است عبارتند از.یافتانتقالسددستپائینبهمتر500فاصلهبهوسرریز

.نظر موردرقومتالدوزربدستگاهتوسطايرودخانهمصالحباآرامشحوضچهکفنمودنپر- 1
.متر یکضخامتبهارامشحوضچهسرتاسردرچینیگابیون-2
.سانتیمتر10ضخامتبهمگربتنباگابیونسطوحپوشش-3

.گیر بتنرويمتر4×4ابعادبهدالهاییبصورتکفآرماتوربندي-4
.سانتیمتر 50ضخامتبهحوضچهکفریزيبتن-5
.دالها انبساطدرزهايبینپالستوفومگذاشتنکار- 6
.حوضچهانتهايدرعرضیصورتبهکنندهقطعدیواراجراي-7
.قبلیمشخصاتوابعادباآرامشحوضچهراستسمتدیواراجراي-8

.آرامشحوضچهطولسرتاسردروگابیونیدیوارجایگزینحوضچهچپسمتدرمسلحبتندیواراجراي-9

.حوضچه ابتدايدرجریانگیرضربهبلوكردیفسهاجراي-10
)سازهايپوستهزیرآبهايتخلیهجهت(دالهابیندرپیزومتريهايلولهنصب-11
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برخی از عملیات، جهت بهبود پایداري سازه اي) 9(شکل 

نتایج و پیشنهادات
ازه اصلی و افزایش بهره وري از آن در دوره بهره برداريپیشنهادات اصالحی به منظور استحکام بخشیدن به س*
.شکلمثلثیبهضلعی6ازهادریچهنصبمحلهايپایهدماغهشکلتغییر-1
.جریان هاي سیالبی مانند استابالك مسیردرفیزیکی موجودموانعحذف-2

.برداريبهرهسال3الی2هرازپسآرامشحوضچهازبعدشدهجمعمصالححمل-3

که یکی انحرافیسددستباالفراهم نمودن تمهیدات زیربنایی با هدف بازگرداندن جریان رودخانه به رژیم طبیعی آن در-4
مهندسی -عالوه بر این ها رویکردهاي فنی . می باشدکشلجنهايدریچهازسیالبباریاجریاناز نتایج آن کاهش شدت

مسیر جریان مانند سازه هایی چون پل شناور،ابنیه هاي تفرجی در پایین دست سد تنظیمی در جهت کاهش موانع فیزیکی در 
و نیز اجتناب از دخالت هاي انسانی در باالدست مانند برداشت بی رویه مصالح رودخانه اي از معادن بستر و حاشیه رودخانه 

این مطالعه بایستی از تکرار آن جلوگیري شود تخلیه دیگر عواملی که در .نظیر آنچه هم اکنون در مسیل کوپیته اعمال میگردد
مصالح برداشت شده از پروژه هایی مانند زیرگذرهاست که اخیرا عوامل اجرایی وارد رودخانه نموده اند که گرادیان هیدرولیکی 

جریان را به گونه را تحت تاثیر قرار داده و ضمن اختالل در روند آبگیري و ترسیب مصالح رودخانه اي در نقاط مشخصی مسیر
.اي تغییر داده که باعث تخریب سواحل سمت راست شده است 

بهره برداري و نگهداري از سد انحرافی دزنکات پیشنهادي براي *
آبگیر، هايدریچهآرامش،حوضچهشاملگردیدهاجراوطراحینظرموردرقومدرآبترازتثبیتبمنظورکهانحرافیسد

Intake Canalآبیساختماناینارزشبدلیلبایستیبرداريبهرهزمانمدتدرکهباشدمیرسوبتخلیههايهدریچ
.نمودتوجهنکاتی،بهمرکب

درداردقرارسداینباالدستدرکهتنظیمیسدذخیرهشودسعیسدرويازآبجریانطراحیظرفیتبهتوجهبا-1
بهانحرافیسدبررافرسایشوتخریبیاثراتسیالبدبیبانضمامخروجیدبیتا.باشدداشتهتقلیلسیالباحتمالمواقع

.نیاوردبار
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دررتاضروانحرافیسدرسوبتخلیههايدریچهمانوروکاربريدربرنامه ریزي(Aggregation)ترسیب پدیدةبدلیل-2
.نماینداقداماین مورددرکارآزمودهوآگاههايتکنسینوشدهمنظورمازادجریانات

دسوانحرافیسدباالدستدردرختانهرزعلفهايتجمعورشدازسمپاشیعملیاتانجامباتابستانفصلدرسالههمه-3
.شودجلوگیريتنظیمی

شدنافزونصورتدروشدهکنترلسدتاجرقومباانحرافیسدباالدستدرشدهترسیبمصالحسال3الی2دورةهر-4
پائینبهمصالحازبخشیواصالحاالمکانحتیرودخانهمسیرسنگینآالتماشینازاستفادهبامصالحبخشاینارتفاع
.شودراندهسرریزدست

مصالحتجمعباعثساله2حداکثردورههرکشلجنهايدریچهمسیرازفیانحراسددر)بستربار(شنیمصالحانتقال-5
جریاناتحذفبرايضرورتبنابهلذادهد،میتغییرراآبجریانمسیروشودمیرسوبتخلیههايدهانهخروجیدر

ماشینباهادریچهازبعدرودخانهمسیراستالزمکش،لجنتخلیههايدریچهدستپائینوآرامشحوضچهدرحلزونی
.شوداصالحوپاکسازيسنگینآالت

درتغییرکهرودخانهبسترباآرامشحوضچههمچنینوانحرافیسددرشآرامحوضچههرانتهاییدیوارهاتصالمحل-6
برداريبهرهساله2حداقلهايدورهدرحفاظتیمصالحفقدانیاوجودلحاظازبایستیداردشنیبهبتنیازبسترجنس
.شودکنترل

.ددگربتثآنتغییراتوبررسیآرامشحوضچهدر2حفاظهايدیوارهپایداريووضعیت-7
درخانگیآشغالفرسوده،الستیکصنعتی،هايزبالهبهمراهآناجتماعوتابستانفصلدرآبزيهرزعلفهايرشدبدلیل-8

ازقبلامرینوشدهپاکسازي)فالشینگ(جریانسریعشستشويوضعیتدربرسوتخلیهوآبگیرهايدریچهباالدست
.گرددانجامزمستانهسیالبجریانات

وغربیاصلیکانالهايآبگیرهايدریچهازپسمتر10حداقلفاصلهدروروديبسترباروشنیمصالحتجمعبهتوجهبا-9
.گیردقرارساالنهبرنامهدرکانالهادهانهازبعدالیروبیشرقی

شبکهآبگیرينیازویانحرفسدهايدریچهگشودگیوضعیتاساسبربرداريبهرهدورانجهتارتفاعیرقومتنظیم-10
.باشدداشتهقرارکارآزمودهبردارانبهرهجهتدسترسقابلومدونصورتبهسیالبیطغیانهايدرچهوآبیکممواقعچه

فصلدرسازهپایداريوحفظبمنظورآنمرفولوژیکیتغییراتبهتوجهبارودخانهبستردرشنیمصالحجابجایی-11
.شوداصالحوبررسیساالنهبصورتودخانهرکمجریاناتوزمستان

هايدریچهوکانالآبگیرهايدریچهنگهداريبرنامهدرهادریچهبنديآبالستیککنترلوآمیزيرنگزدایی،زنگ-12
.شودانجاممقررهزماندرکنترلونظرموردرسوبتخلیه

آبتخلیهمجاريرسد،میبحداقلهرودخاندرآبمقادیرکهزمانیوزمستانآبیکمفصلدر-13
.شوداصالحوبازسازيتعمیراتبهنیزصورتدرشودوکنترلشکستگیوگرفتگیلحاظازسازهزیر

دسحدفاصلرودخانهمسیرتغییراتمنشاءدارايیقینبهکهانحرافیسدباالدسترسوبتجمعمسئلهبهتوجهبا-14
به وحذفرودخانهبستردرمصالحجابجاییوحاصلهتغییراتکلیهشودسعیاستفیانحراسدتاساحلیخیابانتنظیمی،

.شودرساندهحداقل
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وبستردررازیاديتغییراتدز،ساحلیتفریحگاهایجادباتنظیمیسددستپائیندردزفولشهردارياخیرسالهايدر(
رارودخانهمصالحاززیاديحجماستخراجرايجتزفولدفرمانداريعمراندفترهمچنیننموده،ایجادرودخانهساحل
).استانحرافیسدباالدستدرآنتجمعبستر،ازانتقالمصالحجابجاییاینحاصلکهنمودهجابجا

دزرودخانهبهآنانتقالوکوپیتهفصلیرودخانهازدانهدرشتوریزمصالحانتقالازآبخیزداريروشهايازاستفادهبا-15
.آیدبعملجلوگیريتنظیمیسدباالدستدر

ازوبودهبازانحرافیسدتخلیههايدریچهتنظیمی،سددرتخلیههايدریچهازبرداريبهرهوسیالبتخلیهمواقعدر-16
.آیدبعملجلوگیرياصلیکانالهايدرآبگیري

دزفول بخصوص شهرستاناهالییاودولتینهادهايتوسطرودخانهبستروحریمدرمستحدثاتهرگونهاحداثوایجاد-17
تاگرددصادرالزممجوزوامانجذیربطکارشناسانتوسطقبلیمطالعهوبررسیباانحرافیسدتاتنظیمیسدفاصلحددر
بستروحریمدر)غیرهوساحلیتفریحگاهیاوساحلیهتلشناور،پلگاههايتکیهمثل(ايابنیههرسازوساختاز

.آیدبعملجلوگیريمجازغیربطوررودخانه
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.دزآبیاريشبکهدررادیالهايدریچهدبیضریبارشد،کارشناسینامهپایان)1374(بهمن،افشار،. 2
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