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 چکیده 

صنوعی هاي تغذیـه مصـنوعی پروژهپروژههاي استحصال آب باران داراي تنوع بسیار زیادي است. در این میان هاي استحصال آب باران داراي تنوع بسیار زیادي است. در این میان سامانهسامانه یه م بزرگ هـاي بـزرگ طرحطرح  عنوانعنوانبهبـههاي تغذ هاي 
ند. رنـد. نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشور دانقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشور داهاي آبریز هاي آبریز استحصال آب باران در حوضهاستحصال آب باران در حوضه کرد طرحبررسـی عملکـرد طرحر سی عمل طی هـاي اجراشـده طـی برر شده  هاي اجرا

ین طرحایـن طرح  ييبرداربرداربهرهبهرهدر مراحل مختلف اجرا و در مراحل مختلف اجرا و   نگاه فنی و کارشناسینگاه فنی و کارشناسیهاي قبل و هاي قبل و سالسال سعه روشزمینـه بهبـود و توسـعه روشها هـا ا بود و تو نه به سبه، هـاي محاسـبه، زمی هاي محا
سائل و هاي تغذیه مصنوعی اجراشده در استان خراسان رضوي، مسـائل و در این مقاله پروژهدر این مقاله پروژهکند. کند. هاي آینده را فراهم میهاي آینده را فراهم میطراحی و اجراي پروژهطراحی و اجراي پروژه هاي تغذیه مصنوعی اجراشده در استان خراسان رضوي، م

شرکت پروژه تغذیه مصنوعی زیر نظر شـرکت   2424. در استان خراسان رضوي تعداد . در استان خراسان رضوي تعداد استاست  قرارگرفتهقرارگرفتهمورد ارزیابی مورد ارزیابی   ايايسازهسازه  ازنظرازنظر  مشکالت موجودمشکالت موجود پروژه تغذیه مصنوعی زیر نظر 
هاي تغذیه در خارج از هاي تغذیه در خارج از خاکریزهاي متوالی در مسیر رودخانه و حوضچهخاکریزهاي متوالی در مسیر رودخانه و حوضچه  صورتصورتبهبهپروژه پروژه   1144  بینبینینیندرادراامی آب منطقه خراسان است و امی آب منطقه خراسان است و سهسه

عات بـرداري انجـام شـد. در مرحلـه مطالعـات مشکالت در سه مرحله مطالعات، اجرا و بهرهمشکالت در سه مرحله مطالعات، اجرا و بهره  ييبندبنددستهدسته  است.است.  اجراشدهاجراشدهبستر رودخانه بستر رودخانه  له مطال شد. در مرح جام  تایج نتـایج برداري ان ن
ین ایـن درصد درصد   4040در در مشکل رسوبات مشکل رسوبات از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین دهد برآورد هیدرولوژي رواناب و سیالب دهد برآورد هیدرولوژي رواناب و سیالب بررسی نشان میبررسی نشان می ا

شویی د. مشـکل آبشـویی ننـدارداردر مرحله ساخت در مرحله ساخت ها اشکاالت اجرایی ها اشکاالت اجرایی صد طرحصد طرحدردر  6611در مرحله اجرا در مرحله اجرا تر دارد. تر دارد. ها نیاز به مطالعه فنی و کاملها نیاز به مطالعه فنی و کاملطرحطرح شکل آب د. م
تانی درهاي تخلیه رسوب و شـیرهاي تخلیـه تحتـانی درنظیر خرابی دریچهنظیر خرابی دریچههاي صلب و نواقص تجهیزات مکانیکال هاي صلب و نواقص تجهیزات مکانیکال دست سازهدست سازهپایینپایین یه تح شیرهاي تخل عه مجموعـه   هاي تخلیه رسوب و  مجمو
خی ین امر موجـب شـده اسـت برخـی ریزي خاصی وجود ندارد و اریزي خاصی وجود ندارد و ادر خصوص نگهداري عمالً هیچ برنامهدر خصوص نگهداري عمالً هیچ برنامه. . شدشدمشاهدهمشاهده  ییموردبررسموردبررسهاي هاي طرحطرح ست بر شده ا جب  ین امر مو

ضوعاتی تر تبدیل شود. تقویت بعد کارشناسی در مرحله طراحی و توجه به موضـوعاتی به دلیل عدم رسیدگی به مشکالت پیچیدهبه دلیل عدم رسیدگی به مشکالت پیچیده  ئیئینواقص جزنواقص جز تر تبدیل شود. تقویت بعد کارشناسی در مرحله طراحی و توجه به مو
له ها در مرحله مطالعات، نظارت دقیق در مرحلـه نظیر مهندسی رودخانه و هیدرولیک رسوب و همچنین طراحی هیدرولیکی صحیح سازهنظیر مهندسی رودخانه و هیدرولیک رسوب و همچنین طراحی هیدرولیکی صحیح سازه ها در مرحله مطالعات، نظارت دقیق در مرح

 ها بسیار مؤثر خواهد بود.ها بسیار مؤثر خواهد بود.برداري در افزایش راندمان و عمر مفید پروژهبرداري در افزایش راندمان و عمر مفید پروژهصحیح براي مرحله بهرهصحیح براي مرحله بهره  یزيیزيرربرنامهبرنامهو و اجرا اجرا 
  کلیدي هايواژه

 ..اي، مدیریت خشکسالیاي، مدیریت خشکسالیتغذیهتغذیه  خاکریزهايخاکریزهايتغذیه مصنوعی، تغذیه مصنوعی، پخش سیالب، پخش سیالب، استحصال آب باران، استحصال آب باران، 
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 مقدمه
برخـی نوع سازه و مکانیسم عملکرد آبگیري و اهداف اجرایی داراي تنوع بسـیار زیـادي اسـت.  ازنظرهاي سطوح آبگیر باران سامانه

تعریـف  منازل بامپشتو یا استحصال آب از  هاي زراعیتوسط بانکت یک درخت یازموردنها در مقیاس کوچک در حد تأمین آب سامانه
هاي آبریـز در چرخـه هیـدرولوژیک آوري رواناب شهري. حوضـهجمع هايهاي بزرگ نظیر سامانهها در مقیاسشوند و برخی سامانهمی

هاي آبریز ناشی از باران مازاد بـر رواناب طبیعی حوضهکند. درواقع یک سامانه طبیعی سطوح آبگیر است که در مقیاس بزرگ عمل می
تـوان میفراینـدي در یـک مقایسـه د. شودست منتقل میهاي حوضه به پاییننفوذ و ذخیره در سطح یک حوضه از طریق شبکه آبراهه

و ذخیره آب  يآورجمعپایانه  ،حوضه دستیینپایک سامانه طبیعی سطوح آبگیر باران است و  يآورجمعگفت یک حوضه آبریز، بخش 
کیفـی  بعد کمی یـاضرورت از  واسطهبهمدیریت ذخیره و مصرف در پایانه یک حوضه اگر  باهدفتغییر در ساختار طبیعی سامانه است. 
بـه یـک سـامانه توانـد می، انجـام شـود ه مصنوعیهاي تغذیهایی نظیر پروژهآب از طریق طرح يآورجمعساختار  ییربا تغانجام شود و 

هایی است که در بـین انـواع طرح ازجمله یهتغذهاي هاي خاکی و حوضچهپشتهد. وبرداري براي ساکنین بدل شبهره یتباقابلمصنوعی 
هـاي اجراشـده ایـن فرصـت را ارزیابی فنـی طرحگیرد. اغلب طراحان و مهندسین قرار می موردتوجههاي تغذیه مصنوعی مختلف پروژه

را افـزایش  هـاو عمر مفیـد پروژهبرداري هاي جدید راندمان بهرهکند که بتوان با رفع نواقص در مرحله طراحی و اجراي پروژهفراهم می
هاي تغذیه در خارج از رودخانه و حوضچه بسترخاکریزهاي متوالی در  صورتبههاي تغذیه مصنوعی که پروژهد. در این مقاله مجموعه دا

اسـت مـورد ارزیـابی قـرار  قرارگرفتـهبـرداري اي استان مورد بهرهاحداثی در استان خراسان رضوي که توسط شرکت آب منطقه بستر،
 است.  قرارگرفته یموردبررسها ها بوده و عوامل تخریب و یا پایداري سازهاي طرحین ارزیابی در بخش سازها. گیردمی

روش پخش سیالب در منطقه گربایگان فارس سعی کردند دانـش بـومی  ) با اجراي طرح تغذیه مصنوعی به1376کوثر و همکاران(
هاي بعـد موجـب شـد پژوهشـکده م رسانند. این طـرح و نتـایج آن در سـالالگویی و ترویجی به انجا صورتبهاجراي پخش سیالب را 

نقطـه از کشـور  36شـود در هاي پخش سیالب بر آبخوان که اصطالحاً آبخوانداري نامیده میحفاظت خاك و آبخیزداري با اجراي طرح
انجـام  1388تا  1380هاي ددي طی سالهاي اجرایی تحقیقات متعاین عرصه يبر رونسبت به گسترش این نوع از سیستم اقدام کند. 

) عملکرد پروژه تغذیـه مصـنوعی دشـت امـامزاده 1378زینالی(هاي اجراشده بود. پایش عملکرد سازه در خصوصاز آن  یشد که بخش
بخش مطالعات  حوضچه تغذیه است را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد در 5جعفر گچساران که داراي بند انحرافی، کانال انتقال و 

هواشناسی و هیدرولوژي مناسب نبوده که موجب نامناسب بودن طراحی حجم مخازن شده است. به دلیل عدم تطـابق  يهاگزارشپایه 
) 1386اسالمی و همکاران( است. واردشدهسارت زیادي به پروژه خ 1376ها در مرحله اجرا، در رخداد سیل سال طراحی و ساخت سازه

ضمن بررسی علل تخریب پروژه تغذیه مصنوعی فاروب رومان در شمال غرب شهرستان نیشابور، سعی کردند با ارائـه راهکارهـاي فنـی 
 یجادشـدهاهاي آبگیر در طراحی اولیه دلیل اصلی خسارات سازه نامناسب. جانمایی نمایندها در مرحله قبل برطرف نواقص اجرایی سازه
و  قراردادنـد یموردبررسـخش سیالب کوثر در استان فارس را از بعـد هیـدرولیکی پ ) پروژه1388عادلپور و صوفی( تشخیص داده شد.

به افـزایش سـرعت در امتـداد شـیب عرصـه،  با توجه هاآنسعی کردند معیاري براي تعیین فاصله بین خاکریزهاي متوالی ارائه نمایند. 
) ضمن ارائه مـدلی از تقسـیم 1389رجائی و خداشناس( ر مناسبی براي تعیین فاصله خاکریزها بیان کردند.تنش برشی بیشینه را معیا

کنند، سرریز جانبی عمل می صورتبهیه مصنوعی که در امتداد کانال ذهاي تغهاي آبرسان شبکههاي پخش در کانالجریان بین دروازه
 بـوده اسـت. در همـین خصـوص هـاآنکسان عامل عدم تقسیم یکنواخت جریان بین ی صورتبهها نشان دادند طراحی تیپ این دروازه

هاي پخش سـیالب را بررسـی کردنـد و نشـان دادنـد طراحـی وضعیت عملکرد سرریزهاي جانبی در شبکه )1393( نعمایی و همکاران
وه بر عدد فرود در باالدست، نسبت عمق الب صرفاً مبتنی بر عدد فرود، مناسب نیست و عالیهاي پخش سسرریزهاي جانبی براي کانال

مؤثر اسـت.  يکنار یزسررعرض کانال اصلی هم بر دبی عبوري از  بهسرریز و نسبت عمق جریان  بعدیبجریان و به ارتفاع سرریز، طول 
ذیـه هاي پخـش سـیالب و تغروشی براي تعیین محل مناسب عرصـه GIS) سعی کردند با کمک فناوري 1393کیخسروي و یارمرادي(

هاي رقـومی تهیـه کردنـد. نقشـه صـورتبهپژوهش خود را در منطقه سبزوار بـه انجـام رسـاندند و نتـایج را  هاآنمصنوعی ارائه کنند. 
هـاي پخـش هاي تغذیه مصنوعی، عوامل مؤثر بـر موفقیـت طرح) سعی کردند بر اساس نتایج اجراي طرح1395مصطفایی و همکاران (

معیـار شـامل نفوذپـذیري خـاك، عمـق آب زیرزمینـی، پایـداري  7معیار مؤثر تعریف شد کـه  16سیالب را ارائه نمایند. بر این اساس 
ه، کیفیت آب، هدایت هیدرولیکی آبخوان و ارزش اقتصادي آب از اهمیت بیشتري برخـوردار بـود.  هاي احداثی، تواتر سیالب حوضسازه
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پروژه تغذیه مصنوعی را بررسی  17 هاآنهاي تغذیه مصنوعی استان اصفهان را مورد بررسی قراردادند. ) طرح1395بصیرپور و همکاران(
هـا داراي اسب هستند ولی در مطالعـات اولیـه داراي اشـکاالتی هسـتند. پروژهمن یابیمکان ازنظرهاي مذکور کردند و نشان دادند طرح

  اند.نگهداري با مشکالتی مواجه شده ازنظراجراي مناسب هستند ولی 
ه به یک عامل مشخص و یـا تعیـین شـاخص طراحـی هاي تغذیه مصنوعی بعضًا با نگادهد ارزیابی طرحمرور منابع موجود نشان می

بنـدي شـده ها و ارزیـابی طبقههاي تغذیه مصـنوعی از حیـث فـرم سـازهبندي انواع طرحاست. دسته شدهانجاممعین  براي یک پارامتر
اشـکاالت احتمـالی سـازه، نسـبت بـه  در خصـوصها به طراحان این کمک را خواهد کرد تا بتوانند بر اساس تجربیات گذشـته سیستم

هاي تغذیـه مصـنوعی از نـوع در ایـن تحقیـق بـا نگـاه بـه عملکـرد سـازهماینـد. بینی خطرات احتمالی اقدام نطراحی مناسب و پیش
 بندي شده بررسی شود.صورت دستهها بهاي سعی شده است اشکاالت عمده طرحهاي تغذیه داخل و خارج رودخانهحوضچه

 

 هامواد و روش
  تعریف تغذیه مصنوعی و اهداف آن

جدد از آن استفاده مجـدد از آن   باهدفباهدفآب به یک سازند نفوذپذیر آب به یک سازند نفوذپذیر   واردکردنواردکردنست از روشی براي ست از روشی براي خالصه تعریف تغذیه مصنوعی عبارت اخالصه تعریف تغذیه مصنوعی عبارت ا  طورطوربهبه استفاده م
یک مخزن ذخیره آب در یـک   درواقعدرواقعها عبارت است از آبرفت موجود در آبخوان که ها عبارت است از آبرفت موجود در آبخوان که و رژیم متفاوت. این سازند نفوذپذیر در آبخوانو رژیم متفاوت. این سازند نفوذپذیر در آبخوان  یفیتیفیتباکباک مخزن ذخیره آب در 

بود هاي زیرزمینی که در اثر برداشت بیش از حد دچار کمبـود سفرهسفرهتواند شامل احیاء وضعیت اولیه تواند شامل احیاء وضعیت اولیه اهداف تغذیه مصنوعی میاهداف تغذیه مصنوعی می  دشت است.دشت است. هاي زیرزمینی که در اثر برداشت بیش از حد دچار کم
شیرین مواجه باشیم به کمک تغذیه شیرین مواجه باشیم به کمک تغذیه   ييهاهاآبآبذخیره مخزن شده است باشد. همچنین در مواردي که با پیشروي آب شور به سمت منابع ذخیره مخزن شده است باشد. همچنین در مواردي که با پیشروي آب شور به سمت منابع 

به بـا توجـه بـه   کند.کند.وند تغییر میوند تغییر میو یا رو یا ر  یافتهیافتهکاهشکاهشمصنوعی و ایجاد هد مثبت هیدرولیکی در جبهه آب شیرین، پیشروي جبهه آب شور مصنوعی و ایجاد هد مثبت هیدرولیکی در جبهه آب شیرین، پیشروي جبهه آب شور  جه  با تو
عات آن هر سیستم که هدف آن تغذیه مصنوعی نباشـد ولـی از تبعـات آن   -  هاي تغذیه مصنوعی شامل موارد زیر نخواهد بود.هاي تغذیه مصنوعی شامل موارد زیر نخواهد بود.تعریف فوق طرحتعریف فوق طرح لی از تب شد و هر سیستم که هدف آن تغذیه مصنوعی نبا

نی میها و نظایر آن که تلفات موجب نفوذ آب به سـفره زیرزمینـی میهاي آبیاري، مخازن، کانالهاي آبیاري، مخازن، کانالنفوذ آب به آبخوان باشد نظیر شبکهنفوذ آب به آبخوان باشد نظیر شبکه سفره زیرزمی   -  شود.شـود.ها و نظایر آن که تلفات موجب نفوذ آب به 
  شود.شـود.  موردنظرموردنظرها که در اثر افت سطح سفره زیرزمینی موجب نفوذ جریان به آبخوان ها که در اثر افت سطح سفره زیرزمینی موجب نفوذ جریان به آبخوان هاي آبدار مجاور و یا رودخانههاي آبدار مجاور و یا رودخانههر نوع تغذیه از الیههر نوع تغذیه از الیه

ست. زیـر اسـت.   صورتصورتبهبهخالصه اهداف تغذیه مصنوعی خالصه اهداف تغذیه مصنوعی   طورطوربهبه  هاي جذبی دفع فاضالب.هاي جذبی دفع فاضالب.هاي شهري و چاههاي شهري و چاههر نوع نفوذ آب از طریق پسابهر نوع نفوذ آب از طریق پساب  - یر ا ز
خواناز یـک آبخـوان  ييبرداربـرداربهرهبهرهرژیم رژیم   سازيسازيینهینهبهبهمنابع آب و منابع آب و   افزایشافزایش  -11 یک آب عادل احیـاء تعـادل   -22. . از  یاء ت بل سـفره و یـا محافظـت در مقابـل   خوردهخوردههمهمبهبـهاح ظت در مقا یا محاف سفره و 

 ..تغییر کیفیت منابع آبتغییر کیفیت منابع آب  -33. . هاي مختلفهاي مختلفاختاللاختالل
 

 انواع سیستم تغذیه مصنوعی
فوذ هاي نفـوذ هاي تزریق عمقی، سیستمهاي تزریق عمقی، سیستماز سیستماز سیستم  انداندعبارتعبارتشود که شود که میمی  ييبندبنددستهدستهسه گروه کلی سه گروه کلی   بهبههاي تغذیه مصنوعی هاي تغذیه مصنوعی انواع سیستمانواع سیستم هاي ن

یق هـاي تزریـق هاي تغذیه مصنوعی است که در آن از طریق چاههاي تغذیه مصنوعی است که در آن از طریق چاهسیستم تزریق عمقی شامل انواع سیستمسیستم تزریق عمقی شامل انواع سیستم. . سطحی و سیستم نفوذ واداريسطحی و سیستم نفوذ واداري هاي تزر
ستمسیسـتم  ها دارند.ها دارند.هاي تزریق عملکردي معکوس پمپاژ در چاههاي تزریق عملکردي معکوس پمپاژ در چاهسیستمسیستم  درواقعدرواقعشود. شود. آب به داخل آبرفت نفوذ داده میآب به داخل آبرفت نفوذ داده می سطحیي نفـوذ سـطحیهاهاسی فوذ    ي ن

هاي مبتنی بر نفوذ در بستر هاي مبتنی بر نفوذ در بستر سیستمسیستمها شامل ها شامل این روش بسته به محل اجراي سازهاین روش بسته به محل اجراي سازه  ..شودشودها انجام میها انجام میاز طریق تغذیه سطحی آبخواناز طریق تغذیه سطحی آبخوان  عمدتاًعمدتاً
مدتاً در عمـدتاً در   است کهاست که  سیستم تغذیه مصنوعیسیستم تغذیه مصنوعی  ی ازی ازنوعنوع  سیستم نفوذ واداريسیستم نفوذ واداريباشد. باشد. و یا خارج از مسیر رودخانه میو یا خارج از مسیر رودخانه می  رودخانهرودخانه با کـه بـا   ييمواردمـواردع که 

در این حالت با اجراي سیستم برداشت از سفره از طریق در این حالت با اجراي سیستم برداشت از سفره از طریق   ..شودشوداجرا میاجرا می  باشدباشد  مدنظرمدنظرفراهم بودن شرایط، موضوع بهبود کیفیت منابع آب فراهم بودن شرایط، موضوع بهبود کیفیت منابع آب 
بع نامطلوب و ایجاد گرادیان هیدرولیک شدیدتر نسبت به منبـع   یفیتیفیتباکباکپمپاژ آب زیرزمینی در ناحیه آب پمپاژ آب زیرزمینی در ناحیه آب  ندهکننـدهیهیهتغذتغذنامطلوب و ایجاد گرادیان هیدرولیک شدیدتر نسبت به من شرایط سـطحی شـرایط   کن سطحی 

سطحی هایی کـه یـک منبـع طبیعـی سـطحی این نوع سیستم در محلاین نوع سیستم در محل  شود.شود.بستر رودخانه به سفره آب زیرزمینی فراهم میبستر رودخانه به سفره آب زیرزمینی فراهم می  نفوذ بیشتر آب ازنفوذ بیشتر آب از عی  بع طبی یک من که  هایی 
جرا دارد. آبخوان هستند قابلیت اجـرا دارد.   کنندهکنندهیهیهتغذتغذهاي آب شیرین هاي آب شیرین نظیر جریان دائم رودخانه یا دریاچهنظیر جریان دائم رودخانه یا دریاچه له در ایـن مقالـه آبخوان هستند قابلیت ا ین مقا توالی خاکریزهـاي متـوالی در ا هاي م خاکریز

ضچهداخل رودخانه و حوضـچه خارج از رهاي تغذیـه خـارج از رداخل رودخانه و حو یه  نهودخانـههاي تغذ ندبنـدطبقهطبقهکه در کـه در   ودخا ستمسیسـتم  ييب یابی هاي تغذیـه سـطحی قـرار دارنـد مـورد ارزیـابی سی مورد ارز ند  قرار دار سطحی  یه  هاي تغذ
 است.است.  شدهشدهارائهارائه  هرکدامهرکدامهاي هاي هاي تغذیه و زیرگروههاي تغذیه و زیرگروهانواع سیستمانواع سیستم  ييبندبندطبقهطبقه. در زیر جدول . در زیر جدول انداندقرارگرفتهقرارگرفته
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 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 -کارترههاي چاه -2

 سیستم نفوذ سطحی

هاي مبتنی بر سیستم
 نفوذ در بستر رودخانه

 ايسدهاي تغذیه -1
 هاي خاکی متوالیپشته -2
 ساماندهی و تقویت مسیر جریان -3

هاي مبتنی بر سیستم
نفوذ در خارج از بستر 

 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 شیرینواداري از دریاچهنفوذ 

 
 هاي تغذیه مصنوعی خراسان رضويپروژه

سط ارگانتغذیه مصنوعی در سطح اسـتان خراسـان توسـط ارگان  باهدفباهدفاجراشده اجراشده هاي هاي پروژهپروژه سان تو ستان خرا عدديمتعـدديهاي هـاي تغذیه مصنوعی در سطح ا لهازجملـه  مت قهشـرکت آب منطقـه  ازجم اي، اي، شرکت آب منط
صنوعی ها و تغذیـه مصـنوعی استحصال رواناب حوضهاستحصال رواناب حوضه  باهدفباهدف  معاونت آب و خاك جهاد کشاورزيمعاونت آب و خاك جهاد کشاورزي، ، اداره کل منابع طبیعیاداره کل منابع طبیعی  آبخیزداريآبخیزداري یه م شدهاجراشـدهها و تغذ   اجرا

ست. هاي نفوذ سـطحی اسـت. ب منطقه خراسان رضوي است که از انواع سیستمب منطقه خراسان رضوي است که از انواع سیستمپروژه متعلق به شرکت سهامی آپروژه متعلق به شرکت سهامی آ  2424د د تعداتعدا  بینبینینیندرادرااست. است.  سطحی ا هاي نفوذ 
ستخرها و اسـتخرها و   صورتصـورتبهبهپروژه پروژه   77هاي خاکی متوالی داخل رودخانه و هاي خاکی متوالی داخل رودخانه و پروژه پشتهپروژه پشته  77اي داخل رودخانه، اي داخل رودخانه، پروژه سد تغذیهپروژه سد تغذیه  1010تعداد تعداد   بینبینینیندرادرا ا

ضچههاي تغذیه مصنوعی به فرم خاکریز متـوالی و حوضـچهدر این مقاله به وضعیت پروژهدر این مقاله به وضعیت پروژهاي است. اي است. هاي تغذیه خارج از رودخانههاي تغذیه خارج از رودخانهحوضچهحوضچه توالی و حو هاي هاي هاي تغذیه مصنوعی به فرم خاکریز م
هايخاکریزهـايشامل شامل هاي تغذیه مصنوعی هاي تغذیه مصنوعی پروژهپروژهموقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی   22جدول جدول و لذا و لذا   شدهشدهپرداختهپرداختهج از رودخانه ج از رودخانه ررتغذیه مصنوعی خاتغذیه مصنوعی خا توالمتـوال  خاکریز ی ی م

 دهد.دهد.را نشان میرا نشان می  هاهاآنآنبرداري برداري و همچنین و سال بهرهو همچنین و سال بهره  خارج از رودخانهخارج از رودخانهکه که هاي تغذیه هاي تغذیه حوضچهحوضچه  33جدول جدول و و   ر مسیر رودخانهر مسیر رودخانهدد
 

 استان خراسان رضوي در خاکریزهاي متوالی تغذیه مصنوعی: موقعیت جغرافیایی 2جدول 
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E N 

 36   25   04 59   21   38 فصلی 1381 مجاور شهر شاندیز شاندیز مشهد 1

 35   02   4/5 58   10   1/48 سیالبی 1377 روستاي شوراب –کاشمر شوراب کاشمر 2

 36   07    1/26 59   06   3/57 فصلی 1382 درود –نیشابور درود 3

 35   34   10 59   55   3/52 فصلی 1381 کیلومتري فریمان 20 فریمان قلندرآباد 4

 35   10   6/12 57   20   5/52 سیالبی 1382 بردسکن دهانه برق 5

 35   36   5/42 58   53   2/25 سیالبی 1384 یدریهحتربت کدکن 6

 35   24   1/6 57   49   6/33 سیالبی 1390 بردسکن تجرود 7
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 استان خراسان رضوي در هاي تغذیه مصنوعیحوضچه: موقعیت جغرافیایی 3جدول 
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E N 

 34   58   18 59   42   56 سیالبی 1379 کیلومتري شرق رشتخوار 8 کال سوهه 1

 36   18   3/7 59   51   12 سیالبی 1381 مشهد یلومتريک 35 ماه نساء مشهد 2

 35   03   5/51 58  38   42 سیالبی 1381 یدریهحتربت -آبادیضف آبادیضف 3

 36   17   18 58   49   09 فصلی 1379 کیلومتري شهر نیشابور 10 فاروب رومان 4

 35   16   33 58   27   39 سیالبی 1379 کیلومتري شهر کاشمر 4 سید مرتضی کاشمر 5

 35   47   29 58  41  03 سیالبی 1379 روستاي سلطانیه –نیشابور  سلطانیه نیشابور 6

 36   16   19 57   21   19 سیالبی 1381 ریوند –سبزوار  ریوند سبزوار 7

 
 شده است.شده است.نقشه نشان دادهنقشه نشان داده  ييبر روبر رواستان استان هاي تغذیه هاي تغذیه موقعیت حوضچهموقعیت حوضچه  33خاکریزهاي متوالی و شکل خاکریزهاي متوالی و شکل موقعیت موقعیت   22همچنین در شکل همچنین در شکل 

 

 
 خاکریزهاي متوالی : موقعیت جغرافیایی 2شکل 
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 هاي تغذیه حوضچه: موقعیت جغرافیایی 3شکل 

 
 هابررسی نقاط ضعف و اشکاالت پروژه

بندي شد. بندي شد. موضوع کلی دستهموضوع کلی دسته  تتهشهشها در قالب ها در قالب در طرحدر طرح  شدهشدهمشاهدهمشاهدههاي مورد ارزیابی، اشکاالت هاي مورد ارزیابی، اشکاالت بررسی بهتر وضعیت پروژهبررسی بهتر وضعیت پروژه  منظورمنظوربهبه
 از:از:  انداندعبارتعبارتاین موارد این موارد 

 یه)یه)رغم انتظارات اولرغم انتظارات اولعدم آبگیري ( یا آبگیري کم علیعدم آبگیري ( یا آبگیري کم علی -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
 تبخیر زیاد (در مواردي که زمان نفوذ آب به آبخوان به دالیلی زیاد شود)تبخیر زیاد (در مواردي که زمان نفوذ آب به آبخوان به دالیلی زیاد شود) -55
 آبگیر و تخلیه رسوب)آبگیر و تخلیه رسوب)هاي هاي هاي تحتانی (شامل دریچههاي تحتانی (شامل دریچهانسداد دریچهانسداد دریچه -66
 (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

 است.است.  شدهشدهارائهارائه  55و و   44هر پروژه در نمودارهاي شکل هر پروژه در نمودارهاي شکل   در خصوصدر خصوصوضعیت این موارد وضعیت این موارد 
 

 
 هاي متوالیخاکریزهاي پروژهاشکاالت موجود در : 4 جدول

 

 
 هاي تغذیهحوضچههاي پروژهاشکاالت موجود در : 5 جدول
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 نتایج و بحث
 هابررسی عملکرد پروژه

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
شود.ارزیابی فنی از مسـائل و مشـکالت انجـام شـود.  موردمطالعهموردمطالعههاي هاي نوعی به عوامل مختلفی بستگی دارد، سعی شد در خصوص پروژهنوعی به عوامل مختلفی بستگی دارد، سعی شد در خصوص پروژهمصمص جام  شکالت ان سائل و م   ارزیابی فنی از م

سازهنکته مهم در مرحله مطالعات عدم توجه به برخی مفاهیم مهم و تأثیرگذار در طراحی سـازه ضوع هاي آبـی اسـت. در ایـن خصـوص موضـوع نکته مهم در مرحله مطالعات عدم توجه به برخی مفاهیم مهم و تأثیرگذار در طراحی  صوص مو ین خ ست. در ا بی ا هاي آ
به آنمباحث در مطالعـات پایـه اسـت کـه کمتـر بـه آن  ینینترترمهممهممطالعات مهندسی رودخانه و همچنین هیدرولیک جریان رسوب از مطالعات مهندسی رودخانه و همچنین هیدرولیک جریان رسوب از  تر  که کم ست  یه ا عات پا جه توجـه   مباحث در مطال تو

شد. دچار تخریب و خسـارت شـدید در اثـر وقـوع سـیالب شـد.   13811381نمونه پروژه تغذیه مصنوعی فاروب رومان در سال نمونه پروژه تغذیه مصنوعی فاروب رومان در سال   عنوانعنوانبهبهشود. شود. میمی سیالب  قوع  ثر و شدید در ا سارت  دچار تخریب و خ
مایی عامل تخریب، عدم توجه به مهندسی رودخانه در محل سازه آبگیر پـروژه بـود کـه بـا جانمـایی   ترینترینییاصلاصلبررسی کارشناسی نشان داد بررسی کارشناسی نشان داد  با جان که  بود  پروژه  عامل تخریب، عدم توجه به مهندسی رودخانه در محل سازه آبگیر 
که هاي متعددي وجـود دارد کـه مباحث هیدرولیک رسوب، نمونهمباحث هیدرولیک رسوب، نمونه  در خصوصدر خصوصه زیادي براي بازسازي آن شد. ه زیادي براي بازسازي آن شد. نامناسب موجب تحمیل هزیننامناسب موجب تحمیل هزین جود دارد  هاي متعددي و

له مرحلـه در در شده است. شده است. عدم تحلیل مناسب موجب فرسایش و یا رسوبگذاري در پروژه شده است. این موضوع در ادامه بیشتر توضیح دادهعدم تحلیل مناسب موجب فرسایش و یا رسوبگذاري در پروژه شده است. این موضوع در ادامه بیشتر توضیح داده مرح
لی کلـی   صورتصورتبهبه  ييبندبنددستهدستهاین این   انجام شد.انجام شد.بندي انواع مسائل بندي انواع مسائل دستهدستهابتدا ابتدا   هاي تغذیه مصنوعیهاي تغذیه مصنوعیشناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از پروژهشناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از پروژه ک

 . . برداريبرداريمرحله مطالعات، مرحله اجرا و مرحله بهرهمرحله مطالعات، مرحله اجرا و مرحله بهره  شود.شود.در سه مرحله مشاهده میدر سه مرحله مشاهده می
 مرحله مطالعات -الف

 شود.شود.تر بیان میتر بیان میاست که به ترتیب برخی موضوعات اصلی و عمومیاست که به ترتیب برخی موضوعات اصلی و عمومی  بحثبحثقابلقابلدر این بخش موضوعات مختلفی در این بخش موضوعات مختلفی 
بازدیدهاي میدانی و گفتگو با خبرگان محلی نشان شود. ین مییاین موضوع در ذیل مطالعات هیدرولوژي تب :تأمین آب -

مشکل همراه است. به  آبگیري و داشتن سیالب ساالنه با ازنظرپروژه  4تعداد  اجراشدهپروژه  14دهد که از مجموع می
 ازنظرهایی که کنند. پروژهو سپس تغذیه آبخوان را برآورده نمی سازيذخیرهآب از طریق  تأمینپروژه انتظار  4عبارتی این 

هاي اولیه احداث . از این تعداد برخی در سالبرق و تجرود از: سلطانیه، شوراب، دهانه اندعبارتآبگیري داراي مشکل هستند 
در حد سرریز کردن  سازه گاههیچ ی نظیر سلطانیههایپروژه بیندرایناین است که  ذکرقابلاند ولی نکته بعضاً آبگیري داشته

ها قبل سال سازهدهد. این آباد را نشان میخاکی شوراب در شهرستان خلیل سازهوضعیت  4شکل اند. تصویر آبگیري نداشته
ین بوده است. با ا 1377چند نوبت ترفیع شده است که آخرین مورد آن در سال  ازآنپسو  شدهساختهتوسط روستائیان 

 نوعیبهسیالب مؤثري وارد مخزن نشده است. وضعیت پوشش گیاهی داخل مخزن  گونههیچسال  17مدت  وجود طی
 دهد.عملکرد آبگیري سازه را نشان می

 

 
 آبادخاکی شوراب خلیل سازهوضعیت عدم آبگیري مخزن : 4شکل 
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سال پروژه تجرود مربوط بـه سـال مطالعات مطالعات بسیار کمتر از انتظار بوده است بسیار کمتر از انتظار بوده است   هاهاآنآنپروژه تغذیه مصنوعی که میزان آبگیري پروژه تغذیه مصنوعی که میزان آبگیري   44در میان این در میان این  به  پروژه تجرود مربوط 
ست. عدم آبگیري را شاید بتوان به خشکسالی چنـد سـال اخیـر مـرتبط دانسـت.   است.است.  شدهشدهانجامانجامهاي اخیر هاي اخیر و اجراي آن در سالو اجراي آن در سالبوده بوده   13881388 مرتبط دان یر  سال اخ ند  عدم آبگیري را شاید بتوان به خشکسالی چ

اند بکار بردن اند بکار بردن تغییر اقلیم دانستهتغییر اقلیم دانسته  یینوعنوعبهبهن را ن را آآ  با توجه به شرایط اقلیمی کشور طی دو دهه گذشته که برخی کارشناسان عمالًبا توجه به شرایط اقلیمی کشور طی دو دهه گذشته که برخی کارشناسان عمالً  درهرحالدرهرحال
ستعمالً شرایط  طبیعی دانسـترا باید را باید چندان منطقی نیست بلکه وضع موجود چندان منطقی نیست بلکه وضع موجود   ""هاي اخیرهاي اخیرخشکسالیخشکسالی""واژه واژه  مداد و شـرایط اسـتثنایی قلمـداد   عمالً شرایط  طبیعی دان ستثنایی قل شرایط ا و 

 خواهد شد.خواهد شد.  گیريگیريیمیمتصمتصمموجب اشتباه در موجب اشتباه در   آنآن  کردنکردن
، انتخاب نوع سیستم و موردبررسیهاي تغذیه مصنوعی پروژه خصوص درموضوع بعدي الگوي طراحی و اجراي سازه:  -

هاي ) و در طرحکنندهتغذیههاي هاي خارج از رودخانه یک الگوي پیروي شده است (حوضچههاي مربوطه است. در طرحسازه
ایط خاکریزهاي متوالی. بدیهی است در ابتدا ممکن است این موضوع اهمیت نداشته باشد ولی دقت در شر ،داخل رودخانه

رودخانه، توپوگرافی عرصه اجرایی و شرایط هیدروژئولوژیک  شناسیریختاولیه هر پروژه و مشخصات فیزیوگرافی حوضه، 
  منطقه قطعاً الگوهاي مختلفی را در انتخاب نوع سازه اجرایی مطرح خواهد کرد.

ین ان مشـابهی نـدارد کـه بتـوان در کلیـه ایـن وضعیت چندوضعیت چند  هاهاپروژهپروژهدهد مجموع شرایط فوق در دهد مجموع شرایط فوق در پروژه نشان میپروژه نشان می  1414بررسی اولیه این بررسی اولیه این  یه ا توان در کل که ب ندارد  شابهی  ان م
خش هـاي پخـش روشروش  صورتصـورتبهبهتواند در برخی موارد تواند در برخی موارد هاي خارج از رودخانه میهاي خارج از رودخانه میمثال طرحمثال طرح  عنوانعنوانبهبهها از الگوهاي محدودي تبعیت کرد. ها از الگوهاي محدودي تبعیت کرد. طرحطرح هاي پ

گر در استفاده کرد. نکتـه دیگـر در بندهاي متوالی بندهاي متوالی توان از الگوي تثبیت آبراهه و کفتوان از الگوي تثبیت آبراهه و کفها میها میگستران اجرا شود. در برخی پروژهگستران اجرا شود. در برخی پروژهسیالب و یا سیلسیالب و یا سیل ته دی استفاده کرد. نک
  صورتصورتبهبههاي خارج از رودخانه است که هاي خارج از رودخانه است که ححاي از طراي از طرنمونهنمونه  55تصویر شکل تصویر شکل ها است. ها است. ها تبعیت یکسان از یک طرح در همه پروژهها تبعیت یکسان از یک طرح در همه پروژهاجراي طرحاجراي طرح
ست. و شامل یک بند انحرافی، یک کانال انتقال و چند حوضچه تغذیه اسـت.   اجراشدهاجراشدههاي مشابه دیگر هاي مشابه دیگر ححتیپ در طرتیپ در طر نه نمونـه   عنوانعنوانبهبـهو شامل یک بند انحرافی، یک کانال انتقال و چند حوضچه تغذیه ا گر دیگـر نمو دی

خی اي اشاره کرد که با توجه به تفاوت میزان رسوب همـراه جریـان قطعـاً در برخـی هاي رسوبگیر رودخانههاي رسوبگیر رودخانهطراحی سازهطراحی سازهتوان به موضوع توان به موضوع میمی عاً در بر یان قط مراه جر اي اشاره کرد که با توجه به تفاوت میزان رسوب ه
یه هاي تکمیلی در ابتداي ورود جریان به شبکه جهت کنترل و حذف رسوبات امري ضروري بوده است ولـی در کلیـه ها اجراي سازهها اجراي سازهپروژهپروژه لی در کل هاي تکمیلی در ابتداي ورود جریان به شبکه جهت کنترل و حذف رسوبات امري ضروري بوده است و
ند از هاي آبگیر پروژه ریونـد از وضعیت دریچهوضعیت دریچه  66شکل شکل است. است.   اجراشدهاجراشدههاي هاي رایی یکسان است. این امر یکی از مشکالت طرحرایی یکسان است. این امر یکی از مشکالت طرحها الگوي اجها الگوي اجپروژهپروژه هاي آبگیر پروژه ریو
 اي متناسب با حجم رسوبات ورودي به شبکه ایجاد نشده است.اي متناسب با حجم رسوبات ورودي به شبکه ایجاد نشده است.دهد که در این طرح هیچ سازهدهد که در این طرح هیچ سازههاي خارج از رودخانه را نشان میهاي خارج از رودخانه را نشان میطرحطرح

 

 
 ي خارج از رودخانههاالگوي یکنواخت سازه در طرح: 5شکل 

 

 
 هاي آبگیر پروژه ریوند: وضعیت رسوبات در باالدست دریچه6شکل 

 
 باالدستهاي آخرین نکته که در بخش مربوط به مطالعات پایه مطرح است وضعیت رسوبدهی حوضهرسوبدهی حوضه آبریز:  -

برآورد رسوبات همراه جریان را کمتر از واقعیت ها است. مطالعات برخی پروژه بررسیقابلها است. این امر در دو بخش پروژه
رسوبات همراه شود. در این خصوص  خصوص درهاي اولیه با مشکالت جدي برآورد کرده است که موجب شده پروژه در سال

ها وضعیت رسوبات و حجم ورودي رسوب به حدي و کدکن اشاره کرد. در این پروژه هاي ریوند، ماه نساءتوان به پروژهمی
 1وضعیت رسوبات در حوضچه شماره  7شکل ست که عمدتاً سیستم آبگیري، انحراف و تغذیه را با مشکل همراه کرده است. ا

دهد. تجمع رسوبات تا نزدیک تاج خاکریز در تصویر مشهود است. سمت راست تصویر تاج خاکریز و پروژه کدکن را نشان می
هاي تغذیه پروژه ماه همین وضعیت را در حوضچه 8شکل ن تصویر همچنی دهد.سمت چپ مخزن پر از رسوب را نشان می

 دهد. وسط تصویر تاج خاکریز است و سمت چپ تصویر انباشت رسوبات در داخل حوضچه تغذیه.نساء نشان می
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 پروژه کدکن 1: وضعیت انباشت رسوبات در حوضچه شماره 7شکل 

 
 پروژه ماه نساء: وضعیت رسوبات در 8شکل 

 
 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 بر: اولین بخش از اشکاالت اج: اولین بخش از اشکاالت اجهاي 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 
شاهدههـا کـه آبشسـتگی مشـاهدهها یکسان نیست. در برخی موارد این مشکل حادتر و در برخی دیگر کمتر است. در سایر پروژهها یکسان نیست. در برخی موارد این مشکل حادتر و در برخی دیگر کمتر است. در سایر پروژهپروژهپروژه ستگی م که آبش شد نشـد   ها  ن

یري هاي سلطانیه، شوراب و تجرود تـاکنون آبگیـري مثال پروژهمثال 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. تاکنون آبگ هاي سلطانیه، شوراب و تجرود 
ضچه سرریز تخلیـه حوضـچه   دستدستیینیینپاپااي از این مشکل در اي از این مشکل در نمونهنمونه  99شکل شکل ها است. ها است. علت اصلی این مشکل در مرحله اجراي پروژهعلت اصلی این مشکل در مرحله اجراي پروژه  ..انداندنداشتهنداشته یه حو سرریز تخل

شود در این تصویر عمق شود در این تصویر عمق ور که مشاهده میور که مشاهده میططدهد. هماندهد. همانستان کاشمر را نشان میستان کاشمر را نشان میژه تغذیه مصنوعی سید مرتضی در شهرژه تغذیه مصنوعی سید مرتضی در شهرشماره یک پروشماره یک پرو
الزم به ذکر است عبور جریان الزم به ذکر است عبور جریان   ها نیز دیده شد.ها نیز دیده شد.رسد. این وضعیت با شدت و ضعف مختلف در سایر پروژهرسد. این وضعیت با شدت و ضعف مختلف در سایر پروژهمتر میمتر می  22آبشستگی به بیش از آبشستگی به بیش از 

شی از رریزها و ورود به بستر آبرفتی رودخانه همواره با یک تغییر در هیـدرولیک جریـان ناشـی از هاي آرامش سهاي آرامش سفوق بحرانی از داخل حوضچهفوق بحرانی از داخل حوضچه یان نا یدرولیک جر رریزها و ورود به بستر آبرفتی رودخانه همواره با یک تغییر در ه
تنش شدت تـنش   تغییر در زبري بستر مسیر است. این تغییر موجب ایجاد تنش برشی در بستر شده که معموالًتغییر در زبري بستر مسیر است. این تغییر موجب ایجاد تنش برشی در بستر شده که معموالً شدهیجادشـدهااشدت  شویی قابلیـت آبشـویی   یجاد یت آب قابل

ست. گیري از تخریب ناشـی از آبشسـتگی اسـت. مل در پیشمل در پیشعاعا  ینینترترمهممهمرپ رپ کند. طراحی و اجراي صحیح ریپکند. طراحی و اجراي صحیح ریپباالیی را ایجاد میباالیی را ایجاد می ستگی ا شی از آبش   1010شکل شـکل گیري از تخریب نا
پس از جریـان خروجـی از سـرریز پـس از   کهکهيينحونحوبهبهدهد. جانمایی صحیح سرریز دهد. جانمایی صحیح سرریز رپ در پروژه تجرود را نشان میرپ در پروژه تجرود را نشان میاي از اجراي غلط ریپاي از اجراي غلط ریپنمونهنمونه سرریز  جی از  یان خرو جر

یه سـرریز تخلیـه   دستدستیینیینپاپاوضعیت شیب وضعیت شیب   1111شکل شکل هیدرولیکی توان آبشویی را نداشته باشد نیز مهم است. هیدرولیکی توان آبشویی را نداشته باشد نیز مهم است.   ازنظرازنظرورود به مسیر آبرفتی ورود به مسیر آبرفتی  سرریز تخل
شد. . این شیب قطعاً با اولین عبور جریان دچار آبشستگی شدید خواهـد شـد. دهددهدییممآخرین خاکریز پروژه تجرود را نشان آخرین خاکریز پروژه تجرود را نشان  هد  مق همچنـین عمـق . این شیب قطعاً با اولین عبور جریان دچار آبشستگی شدید خوا نین ع همچ

شتبارپ بر روي بسـتر ریزدانـه اشـتباهاي ریپ رپ نباید محدود به یک الیه سنگ شود. یعنی چیدمان یک ردیف سنگ ریپهاي ریپ رپ نباید محدود به یک الیه سنگ شود. یعنی چیدمان یک ردیف سنگ ریپاجراي سنگاجراي سنگ نه ا ستر ریزدا ه ه رپ بر روي ب
 دهد.دهد.رپ یک الیه روي خاك نرم را نشان میرپ یک الیه روي خاك نرم را نشان مینمونه یک ریپنمونه یک ریپ  1212شکل شکل است. است. 

 
سرریز تخلیه در  دستیینپا: وضعیت آبشستگی 9شکل 

 پروژه سید مرتضی یکحوضچه شماره 

 
رپ که توان حفاظتی اي از اجراي نامناسب ریپ: نمونه10شکل 

 کافی را ندارد
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 رپریپ دستیینپا: شیب نامناسب 11شکل 

 
: چیدن یک الیه سنگ روي خاك ریزدانه (اجراي غلط 12شکل 

 رپ)ریپ
ها، عدم استفاده مصالح مرغوب است. در این ها، عدم استفاده مصالح مرغوب است. در این در مرحله اجرا براي برخی پروژهدر مرحله اجرا براي برخی پروژه  شدهشدهمشاهدهمشاهدهاشکال دیگر اشکال دیگر   استفاده از مصالح نامرغوب:استفاده از مصالح نامرغوب:

شد خصوص کلیه مصالح بکار رفته اعم از شن، سیمان و سنگ باید مطابق کیفیت طراحی و اجراي بتن باشد. در چند پروژه مشـاهده شـد  شاهده  خصوص کلیه مصالح بکار رفته اعم از شن، سیمان و سنگ باید مطابق کیفیت طراحی و اجراي بتن باشد. در چند پروژه م
شن است. این تخریب در چند پـروژه بـه دلیـل اسـتفاده از شـن   شدهشدهیبیبتخرتخرکه بتن سطحی یا بتن بکار رفته در سازه سنگ و مالت دچار که بتن سطحی یا بتن بکار رفته در سازه سنگ و مالت دچار  ستفاده از  یل ا به دل پروژه  است. این تخریب در چند 

 بود. بود.   یجادشدهیجادشدهاابوده بوده   در محل که داراي خاكدر محل که داراي خاك  يياارودخانهرودخانه
 

 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

 هاي بعد تبدیل به یک اشکال اساسی در سیستم شود.هاي بعد تبدیل به یک اشکال اساسی در سیستم شود.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 بهرهوق متصدي بهرهوق متصدي بهرههاي فهاي فاز 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

یر، هایی که داراي دریچه آبگیـر، چرا که طرحچرا که طرح  ،،افراد در محل است که عبارت است از حضور متصدي در زمان وقوع سیل در محلافراد در محل است که عبارت است از حضور متصدي در زمان وقوع سیل در محل  خصوصخصوص هایی که داراي دریچه آبگ
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 خاکخاکهاي هاي هاي تخلیه سیالب در بدنه سازههاي تخلیه سیالب در بدنه سازهدریچه تخلیه رسوب، لولهدریچه تخلیه رسوب، لوله

چهدریچـه  موقعموقعبهبهبازکردن بازکردن   مثالًمثالًهیدرولیکی جریان رودخانه و عملکرد سیستم تغذیه مصنوعی پایش و مدیریت شود. هیدرولیکی جریان رودخانه و عملکرد سیستم تغذیه مصنوعی پایش و مدیریت شود.  یا هاي برداشـت آب یـا دری شت آب  هاي بردا
بازکردن هاي محتمل جلوگیري کنـد. بـازکردن توان از بسیاري از تخریبتوان از بسیاري از تخریبتخلیه رسوب میتخلیه رسوب می ند.  لهشـیرهاي تخلیـه تحتـانی از انسـداد لولـه  موقعموقعبهبـههاي محتمل جلوگیري ک 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 هاياي از شیر: وضعیت نمونه13شکل 

 

 شیب 
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 نتایج
مدیریت هاي تغذیه مصنوعی توسط شرکت سهامی آب منطقه خراسـان مـدیریت پروژه تحت عنوان طرحپروژه تحت عنوان طرح  2424در سطح استان خراسان تعداد در سطح استان خراسان تعداد  سان  هاي تغذیه مصنوعی توسط شرکت سهامی آب منطقه خرا

نه هاي تغذیه در خارج از بستر رودخانـه و حوضچهو حوضچه  مورد)مورد)  77((خاکریزهاي متوالی در مسیر رودخانهخاکریزهاي متوالی در مسیر رودخانه  صورتصورتبهبهپروژه پروژه   1414شود. از این تعداد شود. از این تعداد میمی هاي تغذیه در خارج از بستر رودخا
سی در ها مستلزم نگاه فنـی و کارشناسـی در با توجه به نقش مهم آن در مدیریت منابع آب در خشکسالیبا توجه به نقش مهم آن در مدیریت منابع آب در خشکسالیها ها این طرحاین طرحمورد). مورد).   77است(است(  اجراشدهاجراشده نی و کارشنا ها مستلزم نگاه ف

شده در هاي تغذیه مصـنوعی اجراشـده در است. در این مقاله سعی شده است با نگاه نقادانه به پروژهاست. در این مقاله سعی شده است با نگاه نقادانه به پروژه  ييبرداربرداربهرهبهرهمراحل مختلف مطالعه، اجرا و مراحل مختلف مطالعه، اجرا و  صنوعی اجرا هاي تغذیه م
شکل واناب و سیالب دچار مشـکل ها در برآورد هیدرولوژي رها در برآورد هیدرولوژي ردرصد پروژهدرصد پروژه  2828دهد دهد ررسی نشان میررسی نشان میپرداخته شود. نتایج بپرداخته شود. نتایج ب  استان خراسان رضوياستان خراسان رضوي واناب و سیالب دچار م

بود. ) نیز به عنوان مشکل در مرحله طراحی مطرح شده بـود. 13781378این موضوع در تحقیق زینالی(این موضوع در تحقیق زینالی(  هستند.هستند. صد طرحدرصـد طرح  4343  ) نیز به عنوان مشکل در مرحله طراحی مطرح شده  شکل بـا مشـکل ها هـا در با م
شناس() و رجائی و خداشـناس(13861386می و همکاران(می و همکاران(اسالاسال  ها اشکاالت اجرایی وجود دارد.ها اشکاالت اجرایی وجود دارد.درصد طرحدرصد طرح  7171رسوبات مواجه بوده و در رسوبات مواجه بوده و در  یز ) نیـز 13891389) و رجائی و خدا ) ن

نواقص درصد فراوانی و نـواقص   7171هاي صلب با هاي صلب با دست سازهدست سازهشویی پایینشویی پایینهمچنین مشکل آبهمچنین مشکل آب  مشکالت اجرایی را در تحقیق خود بیان کرده بودند.مشکالت اجرایی را در تحقیق خود بیان کرده بودند. درصد فراوانی و 
با تجهیزات مکانیکال بـا  عه طرحدرصـد در مجموعـه طرح  2288تجهیزات مکانیکال  صد در مجمو سموردبررسـهاي هـاي در ست. اسـت.   شدهشـدهمشاهدهمشاهده  ییموردبرر عمشـکل فرسـایش در مطالعـا سایش در مطال شکل فر عادلپور و ات عـادلپور و م ات 

مدهدهد بخش عمـدههاي مورد ارزیابی نشان میهاي مورد ارزیابی نشان میمرور کلی اشکاالت موجود در پروژهمرور کلی اشکاالت موجود در پروژه) بیان شده بود. ) بیان شده بود. 13881388صوفی(صوفی( به ي اشـکاالت مربـوط بـه دهد بخش ع بوط  شکاالت مر ي ا
نه در قسمت مطالعات عدم توجه به مباحث مهمی نظیر مطالعات مهندسی رودخانـه   مرحله مطالعات و بخش نظارت در مرحله اجرا است.مرحله مطالعات و بخش نظارت در مرحله اجرا است. در قسمت مطالعات عدم توجه به مباحث مهمی نظیر مطالعات مهندسی رودخا

   ها مشاهده شود که راه حل فنی آن در منابع و مراجع فنی وجود دارد.ها مشاهده شود که راه حل فنی آن در منابع و مراجع فنی وجود دارد.موجب شده است اشکاالتی در پروژهموجب شده است اشکاالتی در پروژه  رسوبرسوبو هیدرولیک جریان و هیدرولیک جریان 
 

  قدردانی و تشکر
رضـوي خصوصـاً معاونـت حفاظـت و  هاي شرکت سـهامی آب منطقـه خراسـاندانند از حمایتفرض می بر خودنویسندگان مقاله 

ات را فراهم نمودند قدردانی نمایند. همچنین از مدیریت محترم عامل شـرکت مهندسـین مشـاور برداري که زمینه انجام این مطالعبهره
 شود.ها قدردانی میها و تهیه نقشهتدوین گزارش واسطهبهسازآب شرق و کارشناسان محترم واحد مطالعات شرکت 
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