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  تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوي هايپروژه در ايسدهاي تغذیه ارزیابی
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 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضويشناسی مهندسی، محقق دکتري زمین -2
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضويکارشناس محقق  -4و 3

 
 چکیده 

یز در هاي سطوح آبگیر باران داراي دو بخش جمع آوري کننده و بخش ذخیره کننده نزوالت و باران هستند. یک حـوزه آبریـز در سامانهسامانه حوزه آبر هاي سطوح آبگیر باران داراي دو بخش جمع آوري کننده و بخش ذخیره کننده نزوالت و باران هستند. یک 
  عنوانعنوانبهبههاي تغذیه مصنوعی هاي تغذیه مصنوعی پروژهپروژهرساند. رساند. واقع یک سامانه طبیعی سطوح آبگیر است که باران استحصالی را در پاین دست به مصرف میواقع یک سامانه طبیعی سطوح آبگیر است که باران استحصالی را در پاین دست به مصرف می

در این مقاله با نگاه نقادانه به در این مقاله با نگاه نقادانه به رند. رند. نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشور دانقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشور داهاي آبریز هاي آبریز ههصال آب باران در حوزصال آب باران در حوزهاي بزرگ استحهاي بزرگ استحطرحطرح
عداد است. تعـداد   قرارگرفتهقرارگرفتههاي تغذیه مصنوعی اجراشده در استان خراسان رضوي، مسائل و مشکالت موجود مورد ارزیابی هاي تغذیه مصنوعی اجراشده در استان خراسان رضوي، مسائل و مشکالت موجود مورد ارزیابی پروژهپروژه پروژه پـروژه   2424است. ت

شدهاجراشـدهاي اي سد تغذیهسد تغذیه  صورتصورتبهبهپروژه پروژه   1010  بینبینینیندرادراکه که است است رضوي رضوي   ب منطقه خراسانب منطقه خراسانامی آامی آتغذیه مصنوعی زیر نظر شرکت سهتغذیه مصنوعی زیر نظر شرکت سه ست. اسـت.   اجرا ا
ستهدسـته. . و بررسی گزارش مطالعات مربوطه با هدف تعیین فراوانی اشکاالت موجود انجام شدو بررسی گزارش مطالعات مربوطه با هدف تعیین فراوانی اشکاالت موجود انجام شد  هاهاههژژپروپرو  ایناینمیدانی میدانی   ارزیابیارزیابی شکالت مشـکالت   ييبندبندد م

عات مطالعـات   برداري انجام شد. در مرحلهبرداري انجام شد. در مرحلهدر سه مرحله مطالعات، اجرا و بهرهدر سه مرحله مطالعات، اجرا و بهره شان مینتـایج بررسـی نشـان میمطال سی ن تایج برر هد دهـد ن می از در نیمـی از د برآورد هـا بـرآورد پروژهپروژه  در نی ها 
شاهده میها مشـاهده میدرصد طرحدرصد طرح  4040در در هیدرولوژي رواناب و سیالب دچار مشکل هستند. مشکل رسوبات هیدرولوژي رواناب و سیالب دچار مشکل هستند. مشکل رسوبات  جرا شـود. در مرحلـه اجـرا ها م له ا صد درصـد   6060شود. در مرح در

نواقص درصد فراوانی و تبخیر زیاد و نـواقص   4040هاي صلب با هاي صلب با دست سازهدست سازهد. مشکل آبشویی پاییند. مشکل آبشویی پاییننندارداردر مرحله ساخت در مرحله ساخت ها اشکاالت اجرایی ها اشکاالت اجرایی طرحطرح درصد فراوانی و تبخیر زیاد و 
عه طرحدرصـد در مجموعـه طرح  2020با با   هرکدامهرکدامتجهیزات مکانیکال تجهیزات مکانیکال  صد در مجمو سموردبررسـهاي هـاي در ست. اسـت.   شدهشـدهمشاهدهمشاهده  ییموردبرر هیچ در خصـوص نگهـداري عمـالً هـیچ ا مالً  هداري ع صوص نگ در خ

یدهل عدم رسیدگی بـه مشـکالت پیچیـدهبه دلیبه دلی  ئیئیریزي خاصی وجود ندارد و این امر موجب شده است برخی نواقص جزریزي خاصی وجود ندارد و این امر موجب شده است برخی نواقص جزبرنامهبرنامه شکالت پیچ به م بدیل تر تبـدیل ل عدم رسیدگی  تر ت
حی شود. تقویت بعد کارشناسی در مرحله طراحی و توجه به موضوعاتی نظیر مهندسی رودخانه و هیدرولیک رسـوب و همچنـین طراحـی  نین طرا سوب و همچ شود. تقویت بعد کارشناسی در مرحله طراحی و توجه به موضوعاتی نظیر مهندسی رودخانه و هیدرولیک ر

جرا و ها در مرحله مطالعات، نظارت دقیق و انتخاب پیمانکاران مجرب در مرحلـه اجـرا و هیدرولیکی صحیح سازههیدرولیکی صحیح سازه له ا مهبرنامـهها در مرحله مطالعات، نظارت دقیق و انتخاب پیمانکاران مجرب در مرح براي ح بـراي صحیصـحی  یزيیزيرربرنا ح 
 ها بسیار مؤثر خواهد بود.ها بسیار مؤثر خواهد بود.برداري در افزایش راندمان و عمر مفید پروژهبرداري در افزایش راندمان و عمر مفید پروژهمرحله بهرهمرحله بهره

  کلیدي هايواژه
 ..ايايتغذیه مصنوعی، سدهاي تغذیهتغذیه مصنوعی، سدهاي تغذیهاستحصال آب باران، استحصال آب باران، ، ، هاي آبیهاي آبیسازهسازه  ارزیابیارزیابی
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 مقدمه
هـاي حوزهاسـت. روانـاب طبیعـی  قرارگرفتـه استفاده موردمختلفی  يهاروشاستحصال آب ناشی از بارندگی از دیرباز  در خصوص

شـود. دست منتقـل میبه پایین حوزههاي است که از طریق شبکه آبراهه حوزهآبریز ناشی از باران مازاد بر نفوذ و ذخیره در سطح یک 
 حـوزه دسـتیینپایک سامانه طبیعی سطوح آبگیر باران است و  يآورجمعآبریز، بخش  حوزهتوان گفت یک در یک مقایسه نسبی می

و ذخیره آب سامانه است. در این حالت چنانچه پایانه طبیعـی تجمـع روانـاب  يآورجمعاعم از آبخوان دشت یا دریاچه یا دریاها، پایانه 
هـایی آب از طریـق طرح يآورجمعساختار  ییربا تغبرداران قرار داشته باشد، از بعد کمی یا کیفی خارج از دسترس بهره ،حوزهخروجی 

بـرداري بـراي بهره یـتباقابله مصنوعی، پایانه تجمیع رواناب در سامانه به یک سامانه مصـنوعی هاي تغذیظیر سدهاي ذخیره یا پروژهن
اغلـب  موردتوجـههاي تغذیه مصنوعی هایی است که در بین انواع مختلف پروژهطرح ازجملهاي ساکنین بدل خواهد شد. سدهاي تغذیه

کنـد کـه بتـوان بـا رفـع نـواقص در مرحلـه هاي اجراشده این فرصت را فراهم میارزیابی فنی طرحگیرد. میطراحان و مهندسین قرار 
اي ها را افزایش دهـد. در ایـن مقالـه مجموعـه سـدهاي تغذیـهبرداري و عمر مفید پروژههاي جدید راندمان بهرهطراحی و اجراي پروژه

و  قرارگرفتـهاسـت مـورد ارزیـابی  قرارگرفتـهبرداري اي استان مورد بهرهمنطقهاحداثی در استان خراسان رضوي که توسط شرکت آب 
الزم است.  قرارگرفته یموردبررسها ها بوده و عوامل تخریب و یا پایداري سازهاي طرحاین ارزیابی در بخش سازهشود. نتایج آن ارائه می
هایی ، سازهايسدهاي تغذیهو منظور از هاي اجرایی متنوع است زهو سا یهتغذنوع سیستم  ازنظرهاي تغذیه مصنوعی به ذکر است طرح

بنـدها و  بنديیمتقسـ. در ایـن اندشـدهاحداثتغذیـه  باهـدفها دخانـهیک سازه منفـرد در رو صورتبههستند که به فرم بند یا سد و 
عالوه بر هدف تغذیه ممکن است اهـداف دیگـري  یموردبررسهاي برخی از پروژههاي متوالی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. البته سازه

 داشته باشند. مدنظرتأمین بخشی از نیاز آبی کشاورزي را نیز نظیر 
حوضچه تغذیه  5) عملکرد پروژه تغذیه مصنوعی دشت امامزاده جعفر گچساران که داراي بند انحرافی، کانال انتقال و 1378زینالی(

هواشناسی و هیـدرولوژي مناسـب نبـوده کـه موجـب  يهاگزارششان داد در بخش مطالعات پایه . نتایج نقرارداداست را مورد ارزیابی 
ها در مرحلـه اجـرا، در رخـداد سـیل سـال نامناسب بودن طراحی حجم مخازن شده است. به دلیل عدم تطابق طراحی و ساخت سـازه

رسی علل تخریب پروژه تغذیه مصنوعی فاروب رومان ) ضمن بر1386اسالمی و همکاران( است. واردشدهسارت زیادي به پروژه خ 1376
 کنند کـهبازطراحی  ياگونهبهدر شمال غرب شهرستان نیشابور، سعی کردند با ارائه راهکارهاي فنی با حداقل هزینه اجرایی سیستم را 

 نامناسـبشـود. جانمـایی ها در مرحلـه قبـل برطـرف هاي موجود استفاده شود و همچنین نواقص اجرایـی سـازهاز تمام ظرفیت سازه
خش سـیالب کـوثر پ ) پروژه1388عادلپور و صوفی( تشخیص داده شد. یجادشدهاهاي آبگیر در طراحی اولیه دلیل اصلی خسارات سازه

و سعی کردند معیاري براي تعیـین فاصـله بـین خاکریزهـاي متـوالی ارائـه  قراردادند یموردبررسدر استان فارس را از بعد هیدرولیکی 
به افزایش سرعت در امتداد شیب عرصه، تنش برشی بیشینه را معیار مناسبی براي تعیین فاصله خاکریزهـا بیـان  با توجه هاآنند. نمای

 یـهتغذهاي هـاي آبرسـان شـبکههاي پخـش در کانال) ضمن ارائه مدلی از تقسیم جریان بین دروازه1389رجائی و خداشناس( کردند.
ها کنند، نشان دادند طراحی تیپ این دروازهسرریز جانبی عمل می صورتبهکه در امتداد کانال  بزواردر شهرستان کاشمر و س مصنوعی

وضـعیت  )1393( نعمـایی و همکـاران بـوده اسـت. در همـین خصـوص هاآنیکسان عامل عدم تقسیم یکنواخت جریان بین  صورتبه
بررسی کردند و نشان دادند طراحـی سـرریزهاي جـانبی بصورت آزمایشگاهی هاي پخش سیالب را عملکرد سرریزهاي جانبی در شبکه

الب صرفاً مبتنی بر عدد فرود، مناسب نیست و عالوه بر عدد فرود در باالدست، نسبت عمق جریان و به ارتفاع یهاي پخش سبراي کانال
مصـطفایی و مـؤثر اسـت.  يکنـار یزسـرري از عرض کانال اصلی هم بر دبـی عبـور بهسرریز و نسبت عمق جریان  بعدیبسرریز، طول 

هاي پخش سیالب را ارائـه هاي تغذیه مصنوعی، عوامل مؤثر بر موفقیت طرح) سعی کردند بر اساس نتایج اجراي طرح1395همکاران (
هاي احـداثی، معیار شامل نفوذپذیري خاك، عمق آب زیرزمینـی، پایـداري سـازه 7معیار مؤثر تعریف شد که  16نمایند. بر این اساس 

بصـیرپور و ، کیفیـت آب، هـدایت هیـدرولیکی آبخـوان و ارزش اقتصـادي آب از اهمیـت بیشـتري برخـوردار بـود.  حوزهتواتر سیالب 
پروژه تغذیه مصنوعی را بررسـی کردنـد و  17 هاآنقراردادند.  یموردبررسهاي تغذیه مصنوعی استان اصفهان را ) طرح1395همکاران(

هـا داراي اجـراي مناسب هستند ولـی در مطالعـات اولیـه داراي اشـکاالتی هسـتند. پروژه یابیمکان ازنظري مذکور هانشان دادند طرح
  اند.نگهداري با مشکالتی مواجه شده ازنظرمناسب هستند ولی 

شـاخص طراحـی هاي تغذیه مصنوعی بعضاً با نگاه به یک عامل مشخص و یـا تعیـین دهد ارزیابی طرحمرور منابع موجود نشان می
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 شـدهيبندطبقهها و ارزیـابی هـاي تغذیـه مصـنوعی از حیـث فـرم سـازهبندي انواع طرحاست. دسته شدهانجامبراي یک پارامتر معین 
اشـکاالت احتمـالی سـازه، نسـبت بـه  در خصـوصها به طراحان این کمک را خواهد کرد تا بتوانند بر اساس تجربیات گذشـته سیستم

 هدف این مقاله کمک به دستیابی به این اهداف است.بینی خطرات احتمالی اقدام نمایند. طراحی مناسب و پیش
 

 هامواد و روش
  تعریف تغذیه مصنوعی و اهداف آن

پذیرآب به یـک سـازند نفوذپـذیر  واردکردنواردکردنخالصه تعریف تغذیه مصنوعی عبارت است از روشی براي خالصه تعریف تغذیه مصنوعی عبارت است از روشی براي   طورطوربهبه سازند نفوذ یک  یر نظیـر   آب به  جود در آبرفـت موجـود در نظ فت مو آبر
هد هاي تغذیه مصنوعی شامل موارد زیر نخواهـد با توجه به تعریف فوق طرحبا توجه به تعریف فوق طرح  و رژیم متفاوت.و رژیم متفاوت.  یفیتیفیتباکباکاستفاده مجدد از آن استفاده مجدد از آن   باهدفباهدف  ،،آبخوانآبخوان هاي تغذیه مصنوعی شامل موارد زیر نخوا

شبکههر سیستم که هدف آن تغذیه مصنوعی نباشد ولی از تبعات آن نفوذ آب بـه آبخـوان باشـد نظیـر شـبکه  -  بود.بود. یر  شد نظ خوان با به آب خازن، هاي آبیـاري، مخـازن، هر سیستم که هدف آن تغذیه مصنوعی نباشد ولی از تبعات آن نفوذ آب  یاري، م هاي آب
که در ها کـه در هاي آبدار مجاور و یا رودخانههاي آبدار مجاور و یا رودخانههر نوع تغذیه از الیههر نوع تغذیه از الیه  -  شود.شود.وذ آب به سفره زیرزمینی میوذ آب به سفره زیرزمینی میها و نظایر آن که تلفات موجب نفها و نظایر آن که تلفات موجب نفکانالکانال ها 

سابهر نوع نفوذ آب از طریـق پسـاب  -  شود.شود.  موردنظرموردنظراثر افت سطح سفره زیرزمینی موجب نفوذ جریان به آبخوان اثر افت سطح سفره زیرزمینی موجب نفوذ جریان به آبخوان  یق پ شهري و چاههاي شـهري و چاههر نوع نفوذ آب از طر هاي هـاي هاي 
 جذبی دفع فاضالب.جذبی دفع فاضالب.

 
 انواع سیستم تغذیه مصنوعی

حوه لذا ابتـدا نحـوه . . پردازدپردازداي میاي میاست که به سدهاي تغذیهاست که به سدهاي تغذیههاي تغذیه مصنوعی هاي تغذیه مصنوعی بخشی از یک مطالعه جامع درخصوص پروژهبخشی از یک مطالعه جامع درخصوص پروژه  لهلهمقامقااین این  تدا ن لذا اب
ستهدسـتهتوان در سه گروه کلی توان در سه گروه کلی هاي تغذیه مصنوعی را میهاي تغذیه مصنوعی را میکلی انواع سیستمکلی انواع سیستم  بنديبنديیمیمتقستقسدر یک در یک شود. شود. ها تدوین میها تدوین میبندي پروژهبندي پروژهدستهدسته   ييبندبندد

فوذ واداريهاي نفوذ سطحی و سیسـتم نفـوذ واداريهاي تزریق عمقی، سیستمهاي تزریق عمقی، سیستماز سیستماز سیستم  انداندعبارتعبارت  ييبندبنددستهدستهکرد. این کرد. این  ستم ن قی سیسـتم تزریـق عمقـی . . هاي نفوذ سطحی و سی یق عم ستم تزر سی
یق چاههاي تغذیه مصنوعی است که در آن از طریـق چاهشامل انواع سیستمشامل انواع سیستم فوذ داده میهـاي تزریـق آب بـه داخـل آبرفـت نفـوذ داده میهاي تغذیه مصنوعی است که در آن از طر فت ن خل آبر به دا یق آب  قعدرواقـعشود. شـود. هاي تزر   دروا

سطحی آبخواناز طریق تغذیه سـطحی آبخوان  عمدتاًعمدتاً  ي نفوذ سطحیي نفوذ سطحیهاهاسیستمسیستم  ها دارند.ها دارند.هاي تزریق عملکردي معکوس پمپاژ در چاههاي تزریق عملکردي معکوس پمپاژ در چاهسیستمسیستم جام هـا انجـام از طریق تغذیه  ها ان
هایی است که در آن آب از طریق استقرار در سطح زمین در مناطق با نفوذپذیري مناسب و نفوذ تدریجی از هایی است که در آن آب از طریق استقرار در سطح زمین در مناطق با نفوذپذیري مناسب و نفوذ تدریجی از شامل کلیه روششامل کلیه روشو و شود شود میمی

شد.اشباع خواهد شـد.نهایتاً به آبرفت اشباع رسیده و موجب افزایش ذخیره آب در الیه نهایتاً به آبرفت اشباع رسیده و موجب افزایش ذخیره آب در الیه   یراشباعیراشباعغغطریق الیه آبرفت طریق الیه آبرفت  فوذ واداريسیسـتم نفـوذ واداري  اشباع خواهد  ستم ن   سی
جرا اجـرا   باشدباشد  مدنظرمدنظرکه با فراهم بودن شرایط، موضوع بهبود کیفیت منابع آب که با فراهم بودن شرایط، موضوع بهبود کیفیت منابع آب   ييمواردمواردعمدتاً در عمدتاً در   است کهاست که  سیستم تغذیه مصنوعیسیستم تغذیه مصنوعی  ی ازی ازنوعنوع ا
ستر نفوذ در بسـتر   هاي مبتنی برهاي مبتنی برهاي تغذیه سطحی و زیرگروه سیستمهاي تغذیه سطحی و زیرگروه سیستمسیستمسیستم  ييبندبندطبقهطبقهکه در که در   کنندهکنندهیهیهتغذتغذدر این مقاله سدهاي در این مقاله سدهاي . . شودشودمیمی نفوذ در ب

خاکریز برخی از سدهاي مورد مطالعه داراي ارتفاع کم هستند و شاید بتـوان آن را یـک خـاکریز . . انداندقرارگرفتهقرارگرفتهرودخانه قرار دارند مورد ارزیابی رودخانه قرار دارند مورد ارزیابی  یک  توان آن را  برخی از سدهاي مورد مطالعه داراي ارتفاع کم هستند و شاید ب
ص ص اند و همچنین داراي سرریز مشخاند و همچنین داراي سرریز مشخهاي مورد مطالعه بصورت یک سازه منفرد اجراشدههاي مورد مطالعه بصورت یک سازه منفرد اجراشدهقلمداد نمود با این وجود از آنجا که دربین سازهقلمداد نمود با این وجود از آنجا که دربین سازه

هاي هاي انواع سیستمانواع سیستم  ييبندبندطبقهطبقهدر زیر جدول در زیر جدول اند. اند. باشند، ولو با ارتفاع کمتر به عنوان سد پذیرفته شدهباشند، ولو با ارتفاع کمتر به عنوان سد پذیرفته شدهو بعضاً خارج از محور اصلی سازه میو بعضاً خارج از محور اصلی سازه می
 است.است.  شدهشدهارائهارائه  هرکدامهرکدامهاي هاي تغذیه و زیرگروهتغذیه و زیرگروه

 
 منطقه مورد بررسی 

  2424بین تعداد بین تعداد ینیندرادرااست. است.   اجراشدهاجراشدهها و تغذیه مصنوعی ها و تغذیه مصنوعی استحصال رواناب حوزهاستحصال رواناب حوزه  باهدفباهدفهاي متعددي هاي متعددي در استان خراسان رضوي پروژهدر استان خراسان رضوي پروژه
عداد بین تعـداد ینیندرادراهاي نفوذ سطحی است. هاي نفوذ سطحی است. منطقه خراسان رضوي است که از انواع سیستممنطقه خراسان رضوي است که از انواع سیستم  آبآبپروژه متعلق به شرکت سهامی پروژه متعلق به شرکت سهامی  پروژه پـروژه   1010بین ت

هاي تغذیه خارج از هاي تغذیه خارج از صورت استخرها و حوضچهصورت استخرها و حوضچهپروژه بهپروژه به  77هاي خاکی متوالی داخل رودخانه و هاي خاکی متوالی داخل رودخانه و پروژه پشتهپروژه پشته  77اي داخل رودخانه، اي داخل رودخانه، سد تغذیهسد تغذیه
نه صـورت سـد و در مسـیر رودخانـه هاي تغذیه مصنوعی که بههاي تغذیه مصنوعی که بهپروژهپروژه  22اي است. جدول اي است. جدول رودخانهرودخانه سیر رودخا سد و در م یت اسـت و همچنـین موقعیـت   شدهشـدهساختهساختهصورت  نین موقع ست و همچ ا

شده شده نقشه نشان دادهنقشه نشان داده  ييبر روبر رواي استان اي استان موقعیت سدهاي تغذیهموقعیت سدهاي تغذیه  11دهد. همچنین در شکل دهد. همچنین در شکل را نشان میرا نشان می  هاهاآنآنبرداري برداري جغرافیایی و سال بهرهجغرافیایی و سال بهره
 است.است.
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 ]13و  11، 4[هاي تغذیه مصنوعیانواع سیستم بنديتقسیم: 1جدول 
 زیرگروه گروه اصلی کلی سیستم يبندطبقه

 هاي تزریقچاه - سیستم نفوذ عمقی
 یراشباعغمحفور در آبرفت  -کارهاي خشکهچاه -1
 محفور در آبرفت اشباع -کارهاي ترهچاه -2

 سیستم نفوذ سطحی

 هاي مبتنی بر نفوذ در بستر رودخانهسیستم -
 *ايسدهاي تغذیه -1
 هاي خاکی متوالیپشته -2
 ساماندهی و تقویت مسیر جریان -3

هاي مبتنی بر نفوذ در خارج از بستر سیستم -
 رودخانه

 هاي تغذیهاستخرها و حوضچه -1
 سیستم پخش سیالب -2

 با کنترل ورودي -الف
 بدون کنترل ورودي -ب
 یگردشغالمسیستم  -ج
 هاي خاکی روي خط ترازپشته -د
 روش انهار خطوط تراز -ه
 ايآبیاري تغذیه -و

 سیستم نفوذ واداري
 نفوذ واداري از رودخانه -
 هاي آب شیریننفوذ واداري از دریاچه -

 
 استان خراسان رضوي ايتغذیه سدهايهاي : موقعیت جغرافیایی پروژه2جدول 

 E N برداريسال بهره محل اجرا نام پروژه ردیف
 34  49   3/25 60  07   8/52 1373 روستاي رزدآب –خواف  رزدآب 1
 34   55   44 59   54   1/42 1373 روستاي شهرك –خواف  شهرك 2
 35  05   5/59 59   37   17 1369 یدریهحتربت نوق 3
 35   40   1/5 60   50   1/1 1384 آبادصالحکیلومتري شهر  13 سراب ايیهتغذسد  4
 35  36  3/17 59   51  6/29 1375 کیلومتري فریمان 10 چشمه ایوب 5
 35   51  02 57   45   48 1373 روستاي قاسمی –سبزوار  قاسمی 6
 35   19   8/4 58   14   5/35 1377 روستاي انجیررود –کاشمر  انجیر رود 7
 35   16   3/33 58   39   3/15 1377 روستاي بهاریه -کاشمر بهاریه  8
 36   31   19 58   45   56 1382 نیشابور آبکوزه 9
 35   17   55 57  38   23 1385 کیلومتري غرب انابد 20 سد دهن قلعه 10

 

 
 استان خراسان رضوي ايسدهاي تغذیه: موقعیت جغرافیایی 1شکل 
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صلی و در فصـلی و در   صورتصورتبهبهنوق و سراب نوق و سراب   رودخانه در دو پروژهرودخانه در دو پروژهرژیم جریان رژیم جریان دهد دهد پروژه نشان میپروژه نشان می  1010هاي مربوط به این هاي مربوط به این بررسی اولیه گزارشبررسی اولیه گزارش ف
 ها سیالبی است. ها سیالبی است. مابقی پروژهمابقی پروژه

 
 هابررسی نقاط ضعف و اشکاالت پروژه

بندي شد. بندي شد. ها در قالب هشت موضوع کلی دستهها در قالب هشت موضوع کلی دستهدر طرحدر طرح  شدهشدهمشاهدهمشاهدههاي مورد ارزیابی، اشکاالت هاي مورد ارزیابی، اشکاالت بررسی بهتر وضعیت پروژهبررسی بهتر وضعیت پروژه  منظورمنظوربهبه
 از:از:  ندندااعبارتعبارتاین موارد این موارد 

 رغم انتظارات اولیه)رغم انتظارات اولیه)بهبهعدم آبگیري ( یا آبگیري کم عدم آبگیري ( یا آبگیري کم  -11
 به پروژه به پروژه   واردشدهواردشدهحجم زیاد رسوبات حجم زیاد رسوبات  -22
 اي و مصالح بکار رفته)اي و مصالح بکار رفته)اجراي نامناسب سازه (شامل اشکاالت سازهاجراي نامناسب سازه (شامل اشکاالت سازه -33
 هاي صلب)هاي صلب)سازهسازه  دستدستیینیینپاپاآبشویی (در بستر آبرفتی آبشویی (در بستر آبرفتی  -44
 زیاد شود)زیاد شود)تبخیر زیاد (در مواردي که زمان نفوذ آب به آبخوان به دالیلی تبخیر زیاد (در مواردي که زمان نفوذ آب به آبخوان به دالیلی  -55
 هاي آبگیر و تخلیه رسوب)هاي آبگیر و تخلیه رسوب)هاي تحتانی (شامل دریچههاي تحتانی (شامل دریچهانسداد دریچهانسداد دریچه -66
 ها را ندارد.ها را ندارد.ها این نقشهها این نقشهاز پروژهاز پروژه  یکیکیچیچههنکته اینکه نکته اینکه . . (As built)عدم تهیه نقشه پس از ساخت عدم تهیه نقشه پس از ساخت  -77
 موارد خاص (شامل موارد انحصاري در هر پروژه)موارد خاص (شامل موارد انحصاري در هر پروژه) -88

یابی هاي اجرایی با طراحی اولیه مورد ارزیـابی مطابقت سازهمطابقت سازهها و ها و ه و طراحیه و طراحیهاي مطالعات پایهاي مطالعات پایاین موارد با بررسی میدانی، بررسی گزارشاین موارد با بررسی میدانی، بررسی گزارش هاي اجرایی با طراحی اولیه مورد ارز
جدول برداري و همچنین گزارش خسارات سیل از دیگر منابع مـورد بررسـی بـود. جـدول هاي بهرههاي بهرهقرار گرفت. بررسی گزارش سیالب سالقرار گرفت. بررسی گزارش سیالب سال بود.  سی  مورد برر   33برداري و همچنین گزارش خسارات سیل از دیگر منابع 

 دهد.دهد.ها را نشان میها را نشان میبطور خالصه وضعیت پروژهبطور خالصه وضعیت پروژه
 

 استاناي هاي سد تغذیهطرح: خالصه اشکاالت موجود در 3جدول 

 نام پروژه
عدم 

 آبگیري
رسوب 

 زیاد
اجراي 
 نامناسب

 آبشویی
تبخیر 

 زیاد
انسداد 
 دریچه

نقشه پس از ساخت 
 ندارد

 موارد خاص
مطالعه 

 ندارد
چشمه 

 تخریب قنات *    * * * ایوب
 

 سراب
 * * * * * * 

م تکمیل طرح در دع
  بخش تغذیه

نامناسبجانمایی  *   * *  * رزداب  * 
 *  *    *  * شهرك
 نوق

 مشکل اجتماعی *   * * * 
 

 دهن قلعه
 *  * * * * 

برآورد زیاد دبی پیک 
  سیالب

 انجیررود
      * 

حجم کم و انسداد 
 * بیولوژیک

   *      * بهاریه
 *  *    *  * قاسمی
 آبکوزه

      *   
 4 6 10 2 2 4 6 4 5 تعداد

 نتایج و بحث
 هاعملکرد پروژهبررسی 

یه . با توجـه بـه اینکـه موفقیـت اجـراي یـک پـروژه تغذیـه شودشودمیمیپرداخته پرداخته   اجراشدهاجراشدههاي هاي در این بخش به بررسی عملکرد کلی پروژهدر این بخش به بررسی عملکرد کلی پروژه پروژه تغذ یک  جراي  یت ا که موفق به این جه  . با تو
ستههاي تغذیـه مصـنوعی دسـتهمصنوعی به عوامل مختلفی بستگی دارد. اولین نکته در شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از پروژهمصنوعی به عوامل مختلفی بستگی دارد. اولین نکته در شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از پروژه صنوعی د یه م بندي بندي هاي تغذ

له مرحلـه   شود.شود.کلی در سه مرحله مشاهده میکلی در سه مرحله مشاهده می  صورتصورتبهبه  ييبندبنددستهدستهانواع مسائل است. این انواع مسائل است. این  له و مطالعـات، مرحلـه اجـرا و مرحلـه   یابییـابیمکانمکانمرح جرا و مرح له ا عات، مرح و مطال
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 . . برداريبرداريبهرهبهره
 یابی و مطالعاتمرحله مکان -الف

ظر تجربـه و نظـر   بر اساسبر اساسصرفاً صرفاً پروژه شهرك، رزداب، انجیررود و قاسمی فاقد مطالعات پایه است و پروژه شهرك، رزداب، انجیررود و قاسمی فاقد مطالعات پایه است و   44  ،،اجراشدهاجراشدهپروژه پروژه   1100از مجموعه از مجموعه  به و ن تجر
جامع البته پروژه نوق هم در زمـان اجـرا داراي مطالعـات جـامع ها داري مطالعات پایه است. ها داري مطالعات پایه است. است. سایر پروژهاست. سایر پروژه  شدهشدهساختهساختهکارشناسی مجریان کارشناسی مجریان  عات  جرا داراي مطال مان ا البته پروژه نوق هم در ز

ین م. در ادامه برخـی اشـکاالت ایـن ماستاست  قرارگرفتهقرارگرفته  موردمطالعهموردمطالعهنبوده ولی بعداً در قالب پروژه مطالعاتی ترفیع بند خاکی نوق نبوده ولی بعداً در قالب پروژه مطالعاتی ترفیع بند خاکی نوق  شکاالت ا خی ا یان رحلـه بیـان . در ادامه بر له ب رح
 شود.شود.میمی

 یابیمکان -
با پـروژه بـا   33تغذیه مصنوعی مناسب است. ولی تغذیه مصنوعی مناسب است. ولی   باهدفباهدفیابی یابی مکانمکان  در خصوصدر خصوصمورد مورد   77  ییموردبررسموردبررسپروژه پروژه   1010یابی از یابی از مکانمکان  در خصوصدر خصوص پروژه 

و و هاي نوق، دهن قلعه هاي نوق، دهن قلعه از پروژهاز پروژه  انداندعبارتعبارتها ها فرم سازه جهت اجراي طرح تغذیه مصنوعی مناسب نیست. این پروژهفرم سازه جهت اجراي طرح تغذیه مصنوعی مناسب نیست. این پروژه  وو  توجه به محل احداثتوجه به محل احداث
پروژه، اي دارند و با توجه به حجم مخزن و وضـعیت رسـوبگیري و ابعـاد پـروژه، قلعه بیشتر کارکرد سد ذخیرهقلعه بیشتر کارکرد سد ذخیرههاي نوق و دهنهاي نوق و دهنانجیررود. پروژهانجیررود. پروژه عاد  سوبگیري و اب ضعیت ر اي دارند و با توجه به حجم مخزن و و

یررود در دهد. همچنـین پـروژه انجیـررود در سد خاکی نوق را نشان میسد خاکی نوق را نشان می  33شکل شکل سد دهن قلعه و سد دهن قلعه و   22شکل شکل هاي مخزنی دانست. هاي مخزنی دانست. را باید پروژهرا باید پروژه  هاهاآنآن پروژه انج نین  دهد. همچ
یهنقشی در تغذیه مصـنوعی نخواهـد داشـت. بسـتر و تکیـه  عمالًعمالًمحلی قرار دارد که محلی قرار دارد که  ستر و تک شت. ب هد دا صنوعی نخوا فت هاي سـخت شـده و همچنـین فاصـله از آبرفـت گاهگاهنقشی در تغذیه م صله از آبر نین فا شده و همچ سخت  هاي 

شان میوضعیت بند خاکی انجیررود را نشـان می  44شکل شکل کند. تصویر کند. تصویر اي خود دور میاي خود دور میاین سازه را نیز از کارکرد تغذیهاین سازه را نیز از کارکرد تغذیه  عمالًعمالًدانه دانه درشتدرشت هد.دهـد.وضعیت بند خاکی انجیررود را ن در در   د
یک سازه فعلی یـک   توان گفتتوان گفتست میست میاا  شدهشدهساختهساختهدو منظور ذخیره و تغذیه مصنوعی دو منظور ذخیره و تغذیه مصنوعی   باهدفباهدف  کهکه  آبادآبادصالحصالح  سرابسرابپروژه بزرگ سد پروژه بزرگ سد خصوص خصوص  سازه فعلی 

پایین بود کـه در پـایین   مقررشدهمقررشدهبوده و طبق مطالعات موجود بوده و طبق مطالعات موجود   پروژهپروژهاي اي بخش ذخیرهبخش ذخیره، ، میلیون مترمکعبمیلیون مترمکعب  66سد خاکی با ظرفیت مخزن حدود سد خاکی با ظرفیت مخزن حدود  که در  بود 
و کارکرد فعلی و کارکرد فعلی   اجرانشدهاجرانشدهبخش از پروژه در حال حاضر بخش از پروژه در حال حاضر این این   متأسفانهمتأسفانهاي احداث شود. اي احداث شود. هاي تغذیههاي تغذیهاست در مسیر رودخانه در دو نقطه سازهاست در مسیر رودخانه در دو نقطه سازه

بوط شود و سازه خاصی مربـوط رودخانه انجام میرودخانه انجام می  دانهدانهدرشتدرشتدر رودخانه و تغذیه از طریق بستر در رودخانه و تغذیه از طریق بستر   شدهشدهیرهیرهذخذخبا رهاسازي آب با رهاسازي آب   سرابسرابپروژه سد پروژه سد  شود و سازه خاصی مر
 دهد.دهد.را نشان میرا نشان می  جامجامتربتتربتدر شهرستان در شهرستان   آبادآبادصالحصالح  سرابسرابسد سد   55شکل شکل است. است.   اجرانشدهاجرانشدهبه تغذیه براي آن به تغذیه براي آن 

 

 
 قلعه شهرستان بردسکن: نمایی از سد خاکی دهن2شکل 

 

 
 : نمایی از مخزن سد خاکی نوق شهرستان رشتخوار3شکل 

 

 
 آبادیلخل: نمایی از بند خاکی انجیررود شهرستان 4شکل 

 

 
 جامتربتشهرستان  سراب: نمایی از سد خاکی 5شکل 
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 مطالعات -
سایر پروژهپروژه فاقد مطالعات پایـه اسـت. در خصـوص سـایر پروژه  44طور که قبالً بیان شد طور که قبالً بیان شد مطالعات پایه همانمطالعات پایه همان  در خصوصدر خصوص صوص  ست. در خ یه ا شکاالتی در هـا اشـکاالتی در پروژه فاقد مطالعات پا ها ا

 شود:شود:شود که در ادامه به آن پرداخته میشود که در ادامه به آن پرداخته میمطالعات مشاهده میمطالعات مشاهده می
 

عداد تعـداد   اجراشدهاجراشدهپروژه پروژه   1010دهد که از مجموع دهد که از مجموع بازدیدهاي میدانی و گفتگو با خبرگان محلی نشان میبازدیدهاي میدانی و گفتگو با خبرگان محلی نشان می  مطالعات هیدرولوژي:مطالعات هیدرولوژي: پروژه پـروژه   55ت
ظار پروژه انتظـار   55مشکل همراه است. به عبارتی این مشکل همراه است. به عبارتی این   سیالب ساالنه باسیالب ساالنه با  برآورد مناسببرآورد مناسبآبگیري و آبگیري و   ازنظرازنظر یق آب از طریـق   ینینتأمتـأمپروژه انت و و   سازيسـازيیرهیرهذخذخآب از طر

که مورد دیگـر کـه   دودوهاي فاقد مطالعات است ولی در هاي فاقد مطالعات است ولی در مورد مربوط به طرحمورد مربوط به طرح  33کنند. از این تعداد کنند. از این تعداد سپس تغذیه آبخوان را برآورده نمیسپس تغذیه آبخوان را برآورده نمی گر  داراي داراي مورد دی
برآورد سال طول کشـیده اسـت، حکایـت از بـرآورد   1010تا تا   88هاي مطالعات هیدرولوژي هستند عدم آبگیري که در برخی موارد بیش از هاي مطالعات هیدرولوژي هستند عدم آبگیري که در برخی موارد بیش از گزارشگزارش یت از  ست، حکا شیده ا سال طول ک

ندانـدعبارتعبارتآبگیري داراي مشکل هستند آبگیري داراي مشکل هستند   ازنظرازنظرهایی که هایی که دارد. پروژهدارد. پروژه  حوزهحوزهرواناب و سیالب رواناب و سیالب   ازحدازحدیشیشبب شهرك، از: چشـمه ایـوب، رزداب، شـهرك،   ا یوب، رزداب،  شمه ا از: چ
یري هاي اولیه احداث بعضاً آبگیـري ن تعداد برخی در سالن تعداد برخی در سالبهاریه و قاسمی. از ایبهاریه و قاسمی. از ای شتهداشـتههاي اولیه احداث بعضاً آبگ ته ولـی نکتـه   اندانددا لی نک بلقابـلو که ایـن اسـت کـه   ذکرذکرقا ست  ین ا   بینبـینینیندرادراا

سبات البته ممکن است طراحی بـر اسـاس محاسـبات اند. اند. مخزن در حد سرریز کردن آبگیري نداشتهمخزن در حد سرریز کردن آبگیري نداشته  گاهگاهیچیچهههایی چشمه ایوب و بهاریه هایی چشمه ایوب و بهاریه پروژهپروژه ساس محا بر ا البته ممکن است طراحی 
وضعیت وضعیت   66شکل شکل پذیر نیست. انجام شده باشد که با توجه به مباحث اقتصادي و عملکرد چندساله بازهم توجیه  (Over design)دست باالدست باال

ین دهد. تراز داغاب زیر پاي نفر ایستاده در سمت چپ تصویر اسـت. ایـن حداکثر تراز داغاب در مخزن سد خاکی چشمه ایوب را نشان میحداکثر تراز داغاب در مخزن سد خاکی چشمه ایوب را نشان می ست. ا دهد. تراز داغاب زیر پاي نفر ایستاده در سمت چپ تصویر ا
 ضمنًا بخشی از مخزن نیز بر اثر رسوبات پر شده است.ضمنًا بخشی از مخزن نیز بر اثر رسوبات پر شده است.  گذرد.گذرد.ت آن میت آن میسال از زمان ساخسال از زمان ساخ  1919و و   شدهشدهساختهساخته  13751375سد در سال سد در سال 

 

 
 تراز داغاب حداکثر در مخزن سد خاکی چشمه ایوب فریمان: 6شکل 

 
ها هـا پروژهپروژه  باالدستباالدستهاي هاي حوزهحوزهدر بخش مربوط به مطالعات پایه مطرح است وضعیت رسوبدهی در بخش مربوط به مطالعات پایه مطرح است وضعیت رسوبدهی بعدي که بعدي که نکته نکته   آبریز:آبریز:  حوزهحوزهرسوبدهی رسوبدهی 

ست ها برآورد رسوبات همراه جریان را کمتر از واقعیت برآورد کرده اسـت ی پروژهی پروژهاست. مطالعات برخاست. مطالعات برخ  ییبررسبررسقابلقابلاست. این امر در دو بخش است. این امر در دو بخش  ها برآورد رسوبات همراه جریان را کمتر از واقعیت برآورد کرده ا
به پروژهتوان بـه پروژهدر این خصوص میدر این خصوص می  رسوبات همراه شود.رسوبات همراه شود.  در خصوصدر خصوصهاي اولیه با مشکالت جدي هاي اولیه با مشکالت جدي که موجب شده پروژه در سالکه موجب شده پروژه در سال سد هـاي سـد توان  هاي 

حراف ه حدي است که عمدتاً سیستم آبگیري، انحـراف ها وضعیت رسوبات و حجم ورودي رسوب بها وضعیت رسوبات و حجم ورودي رسوب باشاره کرد. در این پروژهاشاره کرد. در این پروژه  قلعهقلعهدهن دهن   وو  سرابسراب ه حدي است که عمدتاً سیستم آبگیري، ان
تاج دهد. تجمـع رسـوبات تـا نزدیـک تـاج را نشان میرا نشان میاین دو پروژه این دو پروژه وضعیت رسوبات در وضعیت رسوبات در   55و و   22شکل شکل و تغذیه را با مشکل همراه کرده است. و تغذیه را با مشکل همراه کرده است.  یک  تا نزد سوبات  مع ر دهد. تج

ستم ها، برآورد رسوب منطقی است ولی سیسـتم در برخی دیگر از پروژهدر برخی دیگر از پروژه  ..استاست  دادهدادهرخرخسرریز در سد دهن قلعه سرریز در سد دهن قلعه  شدهاجراشـدهها، برآورد رسوب منطقی است ولی سی یا ظرفیـت مهـار یـا   اجرا هار  یت م ظرف
پروژهتوان به پـروژهاین موارد میاین موارد می  ازجملهازجملهرسوبات دچار محدودیت گردیده. رسوبات دچار محدودیت گردیده.   واسطهواسطهبهبهپروژه پروژه   بازهمبازهمتخلیه رسوب را ندارد و تخلیه رسوب را ندارد و  کرد. ي نـوق اشـاره کـرد. توان به  شاره  نوق ا ي 

ین پروژهل صورت گیـرد. ایـن پروژهها اقدام عاجها اقدام عاجباید در بحث اصالح پروژهباید در بحث اصالح پروژه  قطعاًقطعاًپروژه موضوع رسوبات شرایط حاد داشته که پروژه موضوع رسوبات شرایط حاد داشته که   44در در   درمجموعدرمجموع یرد. ا   هاهـال صورت گ
 دهن قلعه(شرایط بحرانی است).دهن قلعه(شرایط بحرانی است).، نوق و ، نوق و سرابسراباز چشمه ایوب، از چشمه ایوب،   انداندعبارتعبارت

جرا میپروژه اجـرا می  هاهاآنآنبه مناطقی که در به مناطقی که در   با توجهبا توجههاي تغذیه مصنوعی هاي تغذیه مصنوعی موضوع تبخیر در پروژهموضوع تبخیر در پروژه  تبخیر زیاد:تبخیر زیاد: مري شـود امـري پروژه ا پذناپـذاجتناباجتنابشود ا   یریرنا
نهگونـهبهبهود. با این وصف پروژه باید ود. با این وصف پروژه باید ششهاي تغذیه مصنوعی در کشور ما معموالً در مناطق گرم و خشک اجرا میهاي تغذیه مصنوعی در کشور ما معموالً در مناطق گرم و خشک اجرا میاست. پروژهاست. پروژه حی و طراحـی و   ييااگو طرا

سد. در زمانی رخ دهد. همچنین سطوح آزاد آب در مخزن به حـداقل برسـد. در   ازنظرازنظراجرا شود که میزان حداقل ماندگاري آب در سطح زمین اجرا شود که میزان حداقل ماندگاري آب در سطح زمین  حداقل بر زمانی رخ دهد. همچنین سطوح آزاد آب در مخزن به 

 تراز داغاب
سرریز  تراز  
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نین د یافت. همچنـین مواردي که به دلیل رسوبات در کف مخزن سرعت نفوذ عمقی کاهش یابد زمان ماندگاري آب در مخزن افزایش خواهمواردي که به دلیل رسوبات در کف مخزن سرعت نفوذ عمقی کاهش یابد زمان ماندگاري آب در مخزن افزایش خواه د یافت. همچ
ها دقت نشود موجب خواهد شد سطح مخزن در تراز سطح آزاد آب افزایش یابد که در این حالت ها دقت نشود موجب خواهد شد سطح مخزن در تراز سطح آزاد آب افزایش یابد که در این حالت اگر در انتخاب محل پروژه و ابعاد سازهاگر در انتخاب محل پروژه و ابعاد سازه

یاد با مسـاحت زیـاد مذکور مذکور هاي هاي قلعه اشاره کرد. پروژهقلعه اشاره کرد. پروژههاي سراب و دهنهاي سراب و دهنتوان به پروژهتوان به پروژهیابد. در این خصوص مییابد. در این خصوص مینیز میزان تبخیر افزایش مینیز میزان تبخیر افزایش می ساحت ز با م
 سطح آزاد آب داراي تبخیر زیادي هستند.سطح آزاد آب داراي تبخیر زیادي هستند.

 
 مرحله اجرا: -ب

عد مربوط است از چند بعـد   یساتیساتتأستأسها و ها و هاي تغذیه مصنوعی که مربوط به مرحله اجراي سازههاي تغذیه مصنوعی که مربوط به مرحله اجراي سازهاشکاالت موجود در پروژهاشکاالت موجود در پروژه سبررسـقابلقابلمربوط است از چند ب   ییبرر
 ..شودشودییمماست که در ادامه به آن پرداخته است که در ادامه به آن پرداخته 

  دستدستیینیینپاپا، موضوع آبشویی در ، موضوع آبشویی در رایی که بیشترین تعداد را نیز در بررایی که بیشترین تعداد را نیز در براجاج  : اولین بخش از اشکاالت: اولین بخش از اشکاالتهاي صلبهاي صلبسازهسازه  دستدستیینیینپاپاآبشویی آبشویی 
شویی در پروژه مشاهده شد که البته میزان تخریب ناشی از آب شـویی در اکثر اکثر   . این مشکل در. این مشکل دراً سرریزهاي تخلیه و نظایر آن استاً سرریزهاي تخلیه و نظایر آن استها خصوصها خصوصسازهسازه پروژه مشاهده شد که البته میزان تخریب ناشی از آب 
شد هـا کـه آبشسـتگی مشـاهده نشـد ت. در سایر پروژهت. در سایر پروژهها یکسان نیست. در برخی موارد این مشکل حادتر و در برخی دیگر کمتر اسها یکسان نیست. در برخی موارد این مشکل حادتر و در برخی دیگر کمتر اسپروژهپروژه شاهده ن ستگی م که آبش ها 

ثال پروژهمثـال پروژه  عنوانعنوانبهبه  عمدتاً به دلیل عدم آبگیري پروژه یا عدم سرریز کردن پروژه است.عمدتاً به دلیل عدم آبگیري پروژه یا عدم سرریز کردن پروژه است. یه هـاي چشـمه ایـوب، رزداب، شـهرك و بهاریـه م شهرك و بهار یوب، رزداب،  شمه ا هاي چ
 ها مشاهده کرد. ها مشاهده کرد. ههضعف متفاوت در کلیه پروژضعف متفاوت در کلیه پروژ  توان با شدت وتوان با شدت ومشکل آب شستگی را میمشکل آب شستگی را می  هرحالهرحالبهبهاند. اند. تاکنون سرریز جریان نداشتهتاکنون سرریز جریان نداشته

ست. در ها، عدم استفاده مصـالح مرغـوب اسـت. در اشکال دیگر مشاهده شده در مرحله اجرا براي برخی پروژهاشکال دیگر مشاهده شده در مرحله اجرا براي برخی پروژه  استفاده از مصالح نامرغوب:استفاده از مصالح نامرغوب: غوب ا صالح مر ها، عدم استفاده م
شاهده این خصوص کلیه مصالح بکار رفته اعم از شن، سیمان و سنگ باید مطابق کیفیت طراحی و اجراي بتن باشد. در چند پـروژه مشـاهده  پروژه م این خصوص کلیه مصالح بکار رفته اعم از شن، سیمان و سنگ باید مطابق کیفیت طراحی و اجراي بتن باشد. در چند 

شن است. این تخریب در چند پروژه به دلیل استفاده از شـن   شدهشدهیبیبتخرتخرسطحی یا بتن بکار رفته در سازه سنگ و مالت دچار سطحی یا بتن بکار رفته در سازه سنگ و مالت دچار شد که بتن شد که بتن  است. این تخریب در چند پروژه به دلیل استفاده از 
کار مچنین عدم رعایت نسبت سیمان به شـن در مـالت بکـار و هو هنمونه این مشکل نمونه این مشکل   بود.بود.  یجادشدهیجادشدهاادر محل که داراي خاك بوده در محل که داراي خاك بوده   يياارودخانهرودخانه مالت ب شن در  مچنین عدم رعایت نسبت سیمان به 

شکل (شـکل بود که نمونه آن در پروژه چشمه ایوب دیده شدبود که نمونه آن در پروژه چشمه ایوب دیده شدرفته نیز موجب تخریب سریع سازه شده رفته نیز موجب تخریب سریع سازه شده  شکل همچنـین شـکل   ..))77( نین  بتن تخریـب بـتن   88همچ یب  تخر
شده دهد که در اثر هوازدگی عمالً بتن سـطحی دچـار فرسـایش شـدید شـده سطحی در سرریز سد خاکی چشمه ایوب فریمان را نشان میسطحی در سرریز سد خاکی چشمه ایوب فریمان را نشان می شدید  سایش  چار فر سطحی د دهد که در اثر هوازدگی عمالً بتن 

 است. است. 
 

 
 : استفاده از مصالح نامناسب در تهیه بتن7شکل 

 

 
هوازده در سرریز سد خاکی چشمه ایوب : وضعیت بتن 8شکل 

 فریمان
 برداريمرحله بهره -ج

ست. هاي مفقوده اصل مـدیریت اجرایـی اسـت. هاي تغذیه مصنوعی یکی از حلقههاي تغذیه مصنوعی یکی از حلقهبرداري و نگهداري از پروژهبرداري و نگهداري از پروژهموضوع بهرهموضوع بهره یی ا مدیریت اجرا سفانهمتأسـفانههاي مفقوده اصل  گاه نگـاه   متأ ن
در در   یزيیزيرربرنامهبرنامهها ها از این پروژهاز این پروژه  یکیکیچیچهههاي تغذیه مصنوعی، عملکرد خودکار سیستم است. لذا در هاي تغذیه مصنوعی، عملکرد خودکار سیستم است. لذا در طرحطرح  در خصوصدر خصوصغالب در بخش اداري غالب در بخش اداري 

  حلحـلقابلقابل  موقعموقعبهبـهشود. این امر موجب شده است که مشکالت جزئی که با رسیدگی شود. این امر موجب شده است که مشکالت جزئی که با رسیدگی از پروژه انجام نمیاز پروژه انجام نمی  ييبرداربرداربهرهبهرهنگهداري و نگهداري و   خصوصخصوص
 بعد تبدیل به یک اشکال اساسی در سیستم شود.بعد تبدیل به یک اشکال اساسی در سیستم شود.هاي هاي هاي طی سالهاي طی سالبوده به دلیل عدم رسیدگی و تشدید معضلبوده به دلیل عدم رسیدگی و تشدید معضل

ین بهرهبرداري و نظارت مستمر نـدارد. ایـن بهرههاي فوق متصدي بهرههاي فوق متصدي بهرهاز طرحاز طرح  یکیکیچیچهه  یباًیباًتقرتقر ندارد. ا نی بـرداري و نظـارت داراي یـک الـزام فنـی برداري و نظارت مستمر  لزام ف یک ا ظارت داراي  در در برداري و ن
که داراي درهایی کـه داراي درطرحطرح  چراکهچراکهافراد در محل است که عبارت است از حضور متصدي در زمان وقوع سیل در محل افراد در محل است که عبارت است از حضور متصدي در زمان وقوع سیل در محل   خصوصخصوص یر، یچـه آبگیـر، هایی  چه آبگ ی

ی و نظایر آن است، الزم است در زمان وقوع سیالب متناسب با روند ی و نظایر آن است، الزم است در زمان وقوع سیالب متناسب با روند هاي خاکهاي خاکهاي تخلیه سیالب در بدنه سازههاي تخلیه سیالب در بدنه سازهدریچه تخلیه رسوب، لولهدریچه تخلیه رسوب، لوله
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یا هاي برداشـت آب یـا دریچهدریچه  موقعموقعبهبه  باز کردنباز کردن  مثالًمثالًهیدرولیکی جریان رودخانه و عملکرد سیستم تغذیه مصنوعی پایش و مدیریت شود. هیدرولیکی جریان رودخانه و عملکرد سیستم تغذیه مصنوعی پایش و مدیریت شود.  شت آب  هاي بردا
کردنباز کـردنهاي محتمل جلوگیري کند. هاي محتمل جلوگیري کند. توان از بسیاري از تخریبتوان از بسیاري از تخریبوب میوب میتخلیه رستخلیه رس لهشـیرهاي تخلیـه تحتـانی از انسـداد لولـه  موقعموقعبهبـه  باز  سداد لو تانی از ان یه تح ها ها شیرهاي تخل

 و نظارت از بعد نیروي انسانی است. و نظارت از بعد نیروي انسانی است.   ييبرداربرداربهرهبهرهفاقد برنامه فاقد برنامه   معموالًمعموالًهاي تغذیه مصنوعی در کشور هاي تغذیه مصنوعی در کشور طرحطرح  متأسفانهمتأسفانهکند. کند. جلوگیري میجلوگیري می
 

 
 هادر پروژه بالاستفاده تخلیه تحتانی هايشیراي از : وضعیت نمونه9شکل 

 
 گیري و پیشنهاداتیجهنت

سی در ها مستلزم نگاه فنی و کارشناسـی در هاي تغذیه مصنوعی با توجه به نقش مهم آن در مدیریت منابع آب در خشکسالیهاي تغذیه مصنوعی با توجه به نقش مهم آن در مدیریت منابع آب در خشکسالیاجراي پروژهاجراي پروژه ها مستلزم نگاه فنی و کارشنا
بر هاي تغذیه مصنوعی و با تأکیـد بـر اه نقادانه به پروژهاه نقادانه به پروژهاست. در این مقاله سعی شده است با نگاست. در این مقاله سعی شده است با نگ  ييبرداربرداربهرهبهرهمراحل مختلف مطالعه، اجرا و مراحل مختلف مطالعه، اجرا و  ید  هاي تغذیه مصنوعی و با تأک

یاب مورد ارزیـاب وضعیت اشکاالت وضعیت اشکاالت قرار گیرد. قرار گیرد.   ییاي اجراشده در استان خراسان رضوي، مسائل و مشکالت موجود مورد ارزیاباي اجراشده در استان خراسان رضوي، مسائل و مشکالت موجود مورد ارزیابسدهاي ذخیرهسدهاي ذخیره مورد ارز
 ..استاست  مشاهدهمشاهدهقابلقابل  1010شکل شکل   در نموداردر نمودارها ها در مجموعه پروژهدر مجموعه پروژه

 
 شدهمشاهده: نمودار تعداد اشکاالت 10شکل 

یق این موضـوع در تحقیـق   ها در برآورد هیدرولوژي رواناب و سیالب دچار مشکل هستند.ها در برآورد هیدرولوژي رواناب و سیالب دچار مشکل هستند.درصد پروژهدرصد پروژه  5050دهد دهد نتایج بررسی نشان مینتایج بررسی نشان می ضوع در تحق این مو
یدرولوژي حوزههاي مطالعـه هیـدرولوژي حوزه) نیز به عنوان مشکل در مرحله طراحی مطرح شده بود که لزوم اصالح روش) نیز به عنوان مشکل در مرحله طراحی مطرح شده بود که لزوم اصالح روش13781378زینالی(زینالی( عه ه شان هـا را نشـان هاي مطال ها را ن

صوفی(. در مطالعات عـادلپور و صـوفی(ها با مشکل رسوبات مواجه بودهها با مشکل رسوبات مواجه بودهدرصد طرحدرصد طرح  4040  دهد. دهد. میمی عادلپور و  سوب ) میـز بـه مشـکل فرسـایش و رسـوب 13881388. در مطالعات  سایش و ر شکل فر به م یز  ) م
کاران(اسـالمی و همکـاران(ها اشکاالت اجرایی وجود دارد. ها اشکاالت اجرایی وجود دارد. درصد طرحدرصد طرح  6060در در پرداخته شده است. پرداخته شده است.  سالمی و هم شناس() و رجـائی و خداشـناس(13861386ا جائی و خدا یز ) نیـز 13891389) و ر ) ن

فاهیم هـد در مطالعـات طراحـی سـازه توجـه بـه برخـی مفـاهیم ددند. این امر نیز نشان میند. این امر نیز نشان میمشکالت اجرایی را در تحقیق خود بیان کرده بودمشکالت اجرایی را در تحقیق خود بیان کرده بود خی م به بر جه  سازه تو حی  عات طرا هد در مطال
هاي هیدرولیکی و مهندسی رودخانه ضروري است و طراحی صرفاً بر اساس بخش کوچکی از مباحث هیـدرولیکی مثـل محاسـبه نیروهـاي  سبه نیرو ثل محا یدرولیکی م هیدرولیکی و مهندسی رودخانه ضروري است و طراحی صرفاً بر اساس بخش کوچکی از مباحث ه

هاي هاي دست سازهدست سازهچنین مشکل آبشویی پایینچنین مشکل آبشویی پایینهمهماستاتیکی وارد بر سازه یا فرمول عمومی مانینگ براي طراحی صحیح پروژه کافی نیست. استاتیکی وارد بر سازه یا فرمول عمومی مانینگ براي طراحی صحیح پروژه کافی نیست. 
کال درصد فراوانـی و تبخیـر زیـاد و نـواقص تجهیـزات مکانیکـال   4040صلب با صلب با  یزات مکانی نواقص تجه یاد و  یر ز نی و تبخ کدامهرکـدامدرصد فراوا عه طرحدرصـد در مجموعـه طرح  2020با بـا   هر صد در مجمو سموردبررسـهاي هـاي در   ییموردبرر
شان میهاي مورد ارزیابی نشـان میمرور کلی اشکاالت موجود در پروژهمرور کلی اشکاالت موجود در پروژهاست. است.   شدهشدهمشاهدهمشاهده مدهدهـد بخـش عمـدههاي مورد ارزیابی ن خش ع هد ب له ي اشـکاالت مربـوط بـه مرحلـه د به مرح بوط  شکاالت مر ي ا

نه و در قسمت مطالعات عدم توجه به مباحـث مهمـی نظیـر مطالعـات مهندسـی رودخانـه و   العات و بخش نظارت در مرحله اجرا است.العات و بخش نظارت در مرحله اجرا است.مطمط سی رودخا عات مهند یر مطال می نظ حث مه در قسمت مطالعات عدم توجه به مبا



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

689 
 

فنی آن در منابع و مراجع فنی وجود دارد. در فنی آن در منابع و مراجع فنی وجود دارد. در   حلحلراهراهها مشاهده شود که ها مشاهده شود که موجب شده است اشکاالتی در پروژهموجب شده است اشکاالتی در پروژه  هیدرولیک جریان رسوبهیدرولیک جریان رسوب
کارشناسان خبره کارشناسان خبره   ييتوانمندتوانمندبهاء ندادن به موضع مطالعات کارشناسی قوي و استفاده از بهاء ندادن به موضع مطالعات کارشناسی قوي و استفاده از ، ، م توفیقم توفیقاز دالیل مهم عداز دالیل مهم عد  متأسفانهمتأسفانهاین خصوص این خصوص 

هاي مشهود است. یک مقایسه بین اعداد و ارقـام مبلـغ قراردادهـاي   ییخوبخوببهبهمطالعاتی مطالعاتی   ييقراردادهاقراردادهادر در   شدهشدهانجامانجامهاي هاي است. این امر در هزینهاست. این امر در هزینه لغ قرارداد قام مب مشهود است. یک مقایسه بین اعداد و ار
شود که با توجه به تیم کارشناسی بسیاري از کارشناسان خبره از پذیرش شود که با توجه به تیم کارشناسی بسیاري از کارشناسان خبره از پذیرش بالغ میبالغ میااکمی کمی   دهد برخی مطالعات با مبالغدهد برخی مطالعات با مبالغمطالعاتی نشان میمطالعاتی نشان می

 کم ارائه شود. کم ارائه شود.   یفیتیفیتباکباکمطالعات اجتناب کنند و کار مطالعات اجتناب کنند و کار 
نظارت کند تا نظارت کند تا   مراحل اجراییمراحل اجراییبر بر   باقوتباقوتهمین مشکل در مرحله نظارت هم وجود دارد. الزم است تیم کارشناسی نظارت در هر پروژه همین مشکل در مرحله نظارت هم وجود دارد. الزم است تیم کارشناسی نظارت در هر پروژه 

حیکیفیت نامناسب مصالح و یا عدم رعایت ضوابط فنـی طراحـی  هاي ناشی ازهاي ناشی ازاز تخریباز تخریب نی طرا شود. جلـوگیري شـود.   کیفیت نامناسب مصالح و یا عدم رعایت ضوابط ف لوگیري  بر هـیچ دلیلـی بـر   مثالمثالعنوانعنوانبهبـهج لی  هیچ دلی
 موارد متعدد از این نمونه اشکاالت در این مطالعه دیده شد.موارد متعدد از این نمونه اشکاالت در این مطالعه دیده شد.  کهکهییدرصورتدرصورتفرسودگی بتن دو سال پس از اجرا در یک پروژه وجود ندارد. فرسودگی بتن دو سال پس از اجرا در یک پروژه وجود ندارد. 

 
  قدردانی و تشکر

هاي شرکت سـهامی آب منطقـه خراسـان رضـوي خصوصـاً معاونـت حفاظـت و مایتدانند از حفرض می بر خودنویسندگان مقاله 
برداري که زمینه انجام این مطالعات را فراهم نمودند قدردانی نمایند. همچنین از مدیریت محترم عامل شـرکت مهندسـین مشـاور بهره

 شود.ها قدردانی میها و تهیه نقشهوین گزارشتد واسطهبهسازآب شرق و کارشناسان محترم واحد مطالعات شرکت 
 منابع

رومان. دومین  -. ارزیابی سیستم و اصالح طرح تغذیه مصنوعی فاروب1386اسالمی، ع.، ر. عباسی، ع.، ا. آثم، ح، و ا. کرجی.  -
 ص.12. یزهکشهاي آبیاري و هاي ساخت شبکهکنفرانس ملی تجربه

ترویجی  -در استان اصفهان. مجله علمی اجراشدههاي تغذیه مصنوعی . ارزیابی طرح1395ی. بکم.و  ،نژاد، مبصیرپور، ع. حاجیان -
 .60-51). 3(4هاي سطوح آبگیر باران. سامانه

 ص. 462هاي انتقال آب. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. . سازه1376بیرامی، م.، ك.   -
 ص. 452رودخانه. انتشارات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري. . اصول مقدماتی مهندسی و ساماندهی 1383تلوري، ع.  -
گسترشی  -. تحلیل هیدرولیکی توزیع مساوي جریان در سرریزهاي کانال آبرسان1389رجائی، س.، ح و س.، ر. خداشناس.  -

 ص.7هاي پخش سیالب بر آبخوان. ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري. دانشگاه تربیت مدرس. شبکه
 نامه کارشناسی ارشد. ارزیابی طراحی و عملکرد طرح تغذیه مصنوعی دشت امامزاده جعفر گچساران. پایان1378زینالی، ع.  -

 ص.342زیرزمینی. دانشگاه شیراز.  يهاآب -شناسیزمین
 هاي تغذیه مصنوعی.شرکت سهامی آب منطقه خراسان رضوي. آرشیو فنی مجموعه مطالعات طرح -
هاي پخش. تعیین فاصله بین کانال منظوربهي پخش سیالب کوثر . بررسی هیدرولیکی جریان در پروژه1388، ع و م، صوفی. عادلپور -

 .6-1 .)7(3مجله علوم و مهندسی آبخیزداري ایران. 
سیالب. نشریه  هاي پخش. تعیین معیارهاي تأثیرگذار در موفقیت طرح1395م.، م. خیرخواه زرکش. مصطفایی، ا. کالنتري، ن و  -

 .8-1). 35(10علوم و مهندسی آبخیزداري ایران. 
هاي پخش . بررسی دبی عبوري از سرریز جانبی در سیستم1393الدینی کرکی. نعمایی، م.، ر. حبیبی، م و س.، م.، ص. جالل -

 .67-65). 26(8 گزارش فنی. نشریه علوم و مهندسی آبخیزداري ایران.-سیالب
- Balamurugan., N. and B. Anuradha. 2013. Artificial Ground Water Recharge Using Surplus Rainwater In 
Chidambaram Taluk. International Journal of Engineering Research & Technology. Vol. 2 Issue 4. Pp 2410-2415. 
- Nasiri, H., Darvishi Boloorani, A., Faraji Sabokbar, H., Jafari, H,. Rafii, Y,. 2013. “Determining the most suitable 
areas for artificial groundwater recharge via an integrated PROMETHEE II-AHP method in GIS environment (case 
study: Garabaygan Basin, Iran)”, Environmental Monitoring and Assessment. January 2013,Volume 185, Issue 1, pp 
718-707. 
- Jho, B. M., Manual on Artificial Recharge of Ground Water. 2007. Government of india ministry of ground board. 
198 p. 
- Rahman, M. A., Rusteberg, B., Gogu, R. C., Lobo Ferreira, J. P., & Sauter, M. 2012. A new spatial multi-criteria 
decision support tool for site selection for implementation of managed aquifer recharge. Journal of Environmental 
Management, 75-61 ,99 


