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 ینفر هايیالبدر س پخش سیالب گربایگان يهاسازه یفن یابیارز
 

 غالمرضا قهاري

 استان فارس،  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز یقاتمرکز تحق یزداري،حفاظت خاك و آبخ یقاتبخش تحقاستادیار 
 )rezaghahari75@gmail.com( یرانا یراز،ش ي،کشاورز یجآموزش و ترو یقات،سازمان تحق

 
 چکیده 
سامانهامـر در سـامانه  ینیناست که ااست که ا  ییاستفاده از مخازن متوالاستفاده از مخازن متوال  یالب،یالب،اوج ساوج س  ییو به حداقل رساندن دبو به حداقل رساندن دب  یشگیريیشگیريپپ  ييهاهااز راهاز راه  یکییکی مر در  خش پخـش   ييهاهـاا پ

نهچون بند انحرافی، دهانـه  ییهایهایشامل سازهشامل سازه  یالب،یالب،هر سامانه پخش سهر سامانه پخش سگردد. گردد. ییمم  یاتییاتیعملعمل  یالبیالبسس سانیي آبگیـر، نهـر آبرسـانی، نهـر آبرسـانیچون بند انحرافی، دها هر آبر سانی، ن هر آبر یر، ن -ي آبگ
شد.باشـد.میمـی  یالبیالبسامانه پخش سسامانه پخش س  یکیک  ييهاهابخشبخش  ینینترتراز مهماز مهم  دروازهدروازه  ..استاستي انتهایی و دروازه ي انتهایی و دروازه گسترشی، نهر گسترشی، نهر تخلیهگسترشی، نهر گسترشی، نهر تخلیه خش پخـش   با پ

سه هاي آن در اثر سـه سیالب گربایگان در جنوب شرق شهر فسا با هدف بررسی عملکرد دروازهسیالب گربایگان در جنوب شرق شهر فسا با هدف بررسی عملکرد دروازه فرین رخـداد سـیالب فـرین هاي آن در اثر  سیالب  خداد    1919، ، 13621362آذر آذر   1111ر
عداد، تعـداد،   یت،یـت،موقعموقع  یریـرها نظها نظاطالعات سازهاطالعات سازه  یدانی،یدانی،مم  ييهاهاابتدا با برداشتابتدا با برداشتمورد بررسی قرار گرفت. مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب و انتخاب و   13951395بهمن بهمن   2525و و   13821382دي دي  ت

سهـا در شـبکه پخـش سـسازهسازه  دیدگیدیدگییبیبنوع سازه، وضعیت مصالح، کارایی فعلی، وضعیت تخریب (شدت و محل)، نوع و عوامل آسنوع سازه، وضعیت مصالح، کارایی فعلی، وضعیت تخریب (شدت و محل)، نوع و عوامل آس خش  شبکه پ   یالبیالبها در 
قائم در به انواع دروازه مایل الف و ب و دروازه قـائم در   هاهادروازهدروازه  ..مشخص شدمشخص شدها ها هاي اطالعاتی ثبت و پراکنش سازههاي اطالعاتی ثبت و پراکنش سازهدر فرمدر فرم  تعیین وتعیین و  11زرد زرد   یشهیشهبب به انواع دروازه مایل الف و ب و دروازه 

لفالـف  یلیـلدروازه نوع مادروازه نوع مابندي شدند. نتایج نشان داد که بیشترین خسارت مربوط به بندي شدند. نتایج نشان داد که بیشترین خسارت مربوط به این شبکه تقسیماین شبکه تقسیم سارت آنبـوده کـه درصـد خسـارت آن  ا صد خ که در ، در ، در بوده 
  با توجهبا توجهاند. اند. دروازه مایل نوع ب کمترین خسارت را متحمل شدهدروازه مایل نوع ب کمترین خسارت را متحمل شده. . باشدباشدییمم  3636//22و و   3232//99، ، 2323//44  یبیببه ترتبه ترت  9595و و   8282، ، 6565  ييهاهاسالسال  یالبیالبسس

شود شود پیشنهاد میپیشنهاد میمترمکعب)، مترمکعب)،   2727در مقابل در مقابل   1818اي اي تر این نوع دروازه نسبت به دروازه قائم (حجم سازهتر این نوع دروازه نسبت به دروازه قائم (حجم سازههاي پایینهاي پایینبه عملکرد فنی و هزینهبه عملکرد فنی و هزینه
سازهعدم استحکام سـازه  توانتوانییها مها مدروازهدروازه  ییاز علل خراباز علل خراب  هاي دیگر شود.هاي دیگر شود.روازهروازهجایگزین دجایگزین ددروازه دروازه نمونه نمونه این این  سهـا بـه علـت مـالت کـم سـعدم استحکام  کم  مالت  لت  به ع   یمان،یمان،ها 

  ییجانبجـانب  یزیزخاکرخـاکر  یدگییـدگیعدم کوبعـدم کوب  ها،هـا،یوارهیوارهها و دها و دارتفاع کم دستکارتفاع کم دستک  ها،ها،یوارهیوارهدد  ییجانبجانب  یزهايیزهايها و خاکرها و خاکردستکدستک  ینینعبور آب از طرفعبور آب از طرف  یپینگ،یپینگ،پاپا
 برشمرد.برشمرد.را را ها ها درختان مجاور دروازهدرختان مجاور دروازه  یشهیشهها و رها و ردستکدستک

 
  کلیدي: هايواژه

 ، دروازه، سیالب، گربایگان فساداريآبخوان
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 مقدمه 
 یمـهدر منـاطق خشـک و ن یرزمینـیز يهـاآب یریتهاي زیربنایی و شناخته شده مداز فعالیَت يآبخیزداري و آبخواندار يهاطرح
توانـد می يپرشـمار هايیروش به گواه بررسـ ین) است. ايها (آبخواندارها  پخش سیالب بر آبخوانطرح یناز ا یکی. باشندیخشک م

برداري و تنظیم بهره ینها به درون زمها، تغذیه آنگردآوري روان آب ت منابع آب زیرزمینی داشته باشد.یفیو ک یتاثرات مثبتی بر کم
هـاي مانـده از روش جايبـهده آثـار . مشـاهباشندیم خشک و نیمه خشک راهکارهاي مدیریت منابع آب در مناطق ینترآب کارا ینهبه

بـرداري از ها دارد. بهرهگونه بحران ینا یریتمناطق نشان از پیشینه دیرین چاره اندیشی ایرانیان براي مد ینآوري باران و سیل در اگرد
دم دسترسی بـه منـابع آب هاي متداول تأمین آب در بین کشاورزان مناطق خشک دنیا به دلیل عیکی از راه عنوانبهسیالب، از دیرباز 

ي تغذیـه یل،هاي همـوار، بـا اهـدافی چـون مهـار سـدر عرصه "یالبپخش س" يسابقه داشته است. شیوه ،پایدار سطحی یا زیرزمینی
روش، هرزآب یـک  ینمناطق بوده است. در ا یندشوار در ا یطبا شرا يمتداول سازگار يهازدایی یکی از روشمصنوعی آبخوان و بیابان

هاي آب ي سـفرهتغذیـه یالب،هموار، با هدف مهـار سـ نسبتاًتر و ي کوچکاي بزرگتر، از آبراهه به دشت منتقل شده و بر عرصهحوضه
شود. ایـن اقـدام، ضـمن کـاهش خسـارت )، پخش می1955) و بهبود کمی و کیفی پوشش گیاهی (پیرسون، 2002نام، زیرزمینی (بی

 يها). پژوهش1387 ی،مؤثر است (فروزه و حشمت زایییابانآب زیرزمینی، احیاي مراتع و مهار بدر افز ایش حجم سفره  یل،ناشی از س
امر در  یناست که ا یاستفاده از مخازن متوال یالب،اوج س یو به حداقل رساندن دب یشگیريپ يهااز راه یکینشان داده که  یادر دن یادز

هاي مناسـب تشخیص محدوده منظوربه، )1396( و همکاران یمیانابراه  ).Brooks ،1991( گرددیم ملیاتیع یالبپخش س يهاسامانه
دهد که سـطوح واقـع در بندي سطح زمین استفاده کردند. نتایج نشان میمصنوعی در دشت گربایگان فسا، از روش پهنه يبراي تغذیه

 .هستند یالبپخش سترین مناطق براي مناسب یگان،ها در جنوب منطقه گرباها و دشتافکنه مخروط دستپایین
گسترشی، نهر گسترشی، نهر -ي آبگیر، نهر آبرسانی، نهر آبرسانیبند انحرافی، دهانه چون یهایشامل سازه یالب،سامانه پخش س هر
 ).1(شکل باشدي انتهایی و دروازه میتخلیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1زردسیالب بیشه ي گسترش نماي عمومی سامانه -1شکل
 

یده آبی و سرریز سـدها دیـده   هايهايسازهسازه، با آنچه در ، با آنچه در شودشودمیمیگسترش سیالب ساخته  گسترش سیالب ساخته    ي ي هاهاسامانهسامانهکه در که در   هاییهاییدروازهدروازه سدها د فاوت ، متفـاوت شودشـودمیمیآبی و سرریز  ، مت
انجام شده، تناسب و انجام شده، تناسب و   هايهايبررسیبررسیحدود یک متر است. حدود یک متر است.   هاهاآنآن  دستدستپایینپاییناست. این سرریزها از نوع کوتاه بوده و اختالف ارتفاع بین باال و است. این سرریزها از نوع کوتاه بوده و اختالف ارتفاع بین باال و 

  USBRوسیلهوسیلهبهبه). هردو نوع سرریز که ). هردو نوع سرریز که 13741374(کوثر،(کوثر،  نمایدنمایدمیمی  تائیدتائیدگسترش سیالب گسترش سیالب   هايهايسامانهسامانهسازگاري دو نوع سرریز قایم و مایل را در سازگاري دو نوع سرریز قایم و مایل را در 
سازه نشت آب از زیر سـازه   اجرا گردیده و عملکرد آنها رضایت بخش بوده است.اجرا گردیده و عملکرد آنها رضایت بخش بوده است.  پخش سیالب گربایگانپخش سیالب گربایگانوسیع در وسیع در   طورطوربهبهپیشنهاد شده است، پیشنهاد شده است،  نشت آب از زیر 

سبی مناسـبی   طورطوربهبهشوئی از جمله عوامل مهمی است که بایستی با دقت بررسی شوند. چنانچه نشت آب در زیر یک سازه آبی، شوئی از جمله عوامل مهمی است که بایستی با دقت بررسی شوند. چنانچه نشت آب در زیر یک سازه آبی، و مسائل پیو مسائل پی منا
خروج آب در منجر به ایجاد شیب هیدرولیکی زیادي در محل خـروج آب در   تواندتواندمیمیکنترل نشود، بسته به طول خزش و جنس مصالح بستر خاکی، کنترل نشود، بسته به طول خزش و جنس مصالح بستر خاکی،  منجر به ایجاد شیب هیدرولیکی زیادي در محل 

ستر و باعث کاهش مقاومت خـاك بسـتر و   یجیجتدرتدرو بهو بهسازه شده و باعث وقوع پدیده زیر شویی گردد. این پدیده، پیش رونده بوده سازه شده و باعث وقوع پدیده زیر شویی گردد. این پدیده، پیش رونده بوده   دستدستپایینپایین خاك ب باعث کاهش مقاومت 
خوردار در خاکهاي با ذرات بسیار ریز ماسه، از اهمیـت و حساسـیت بیشـتري برخـوردار   مسئلهمسئله. این . این گرددگرددمیمیگسیختگی آن در زیر سازه گسیختگی آن در زیر سازه   نهایتاًنهایتاً شتري بر سیت بی یت و حسا در خاکهاي با ذرات بسیار ریز ماسه، از اهم

جالل شوئی فقط بستگی به طول قاعده سازه و جنس مصالح سـازه دارد (ابـن جـالل   ). مسئله زیر). مسئله زیر13641364است (وفاییان، است (وفاییان،  بن  سازه دارد (ا صرفنظر از ). صـرفنظر از 13721372شوئی فقط بستگی به طول قاعده سازه و جنس مصالح   .(



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

704 
 

شویی بیشتري با جنس مصالح صلب (سنگ و سیمان)، نسبت بـه پدیـده زیـر شـویی بیشترهاهادروازهدروازهشکل مقطع، حساسیت در شکل مقطع، حساسیت در  یر  یده ز به پد شدباشـدمیمیي با جنس مصالح صلب (سنگ و سیمان)، نسبت  قانی، دهقـانی،   ..با ده
فی ت گربایگـان، سـرریز قـائم را بهتـر از سـرریز مایـل معرفـی در دشدر دش  یلیلو ماو مادو نمونه سرریز قائم دو نمونه سرریز قائم   ييو اقتصادو اقتصاد) ضمن ارزیابی فنی ) ضمن ارزیابی فنی 13821382(( یل معر سرریز ما تر از  قائم را به سرریز  گان،  ت گربای
 ..داندداندییممرا منوط به اجراي طرح در یک دوره حداقل دو ساله را منوط به اجراي طرح در یک دوره حداقل دو ساله   هاهادروازهدروازه. وي بررسی عمر هر یک از . وي بررسی عمر هر یک از کندکندییمم

سامانههـا در سـامانهآنآن  ینهینههزهز  یسهیسهو مقاو مقا  علل تخریب انواع دروازهعلل تخریب انواع دروازهدر پژوهشی در پژوهشی   ،،))الفالف13961396((  قهاري و مصباحقهاري و مصباح سپخـش سـ  ييهاهـاها در  خش  ستگاه ایسـتگاه   یالبیالبپ ای
بدهبا بـده  13821382زرد در سال زرد در سال سیالب خشکه رود بیشهسیالب خشکه رود بیشه  ييیجهیجهدرنتدرنتتحقیقاتی کوثر را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تحقیقاتی کوثر را بررسی کردند. نتایج نشان داد که  عب متـر مکعـب   300300ي ي با  تر مک م

ست. و قـائم بیشـتر اسـت.   22به مایل تیپبه مایل تیپ  نسبتنسبت  11هاي مایل تیپ هاي مایل تیپ هاي موجود در بانک اطالعاتی ایستگاه)، میزان تخریب دروازههاي موجود در بانک اطالعاتی ایستگاه)، میزان تخریب دروازهبرثانیه (دادهبرثانیه (داده شتر ا قائم بی و 
   باشد.باشد.و قائم میو قائم می  11ي احداث دروازه، به ترتیب مربوط به مایل تیپ ي احداث دروازه، به ترتیب مربوط به مایل تیپ ترین و کمترین هزینهترین و کمترین هزینههمچنین بیشهمچنین بیش

سب ها در طبیعت این است کـه در مکـان مناسـب احـداث شـده، از اسـتحکام مناسـب مهمترین نکات در راستاي استفاده از این سازهمهمترین نکات در راستاي استفاده از این سازه ستحکام منا شده، از ا حداث  سب ا کان منا که در م ها در طبیعت این است 
  ييهاهامیزان رواناب و رسوب متناسب باشد تا در نهایت با هزینهمیزان رواناب و رسوب متناسب باشد تا در نهایت با هزینه  برخوردار باشند، مصالح مناسب در آن ها به کار رفته باشدو حجم سازه بابرخوردار باشند، مصالح مناسب در آن ها به کار رفته باشدو حجم سازه با

 ). ). 20182018  ،،و همکارانو همکاران  یدريیدريهاي کارآمد و پایدار ایجاد گردد (حهاي کارآمد و پایدار ایجاد گردد (حبهینه، سازهبهینه، سازه
سنجش از سـنجش از   یدانی،یـدانی،مم  هايهـايیريیـريگگبا استفاده از اندازهبا استفاده از اندازه  یکیکمکزمکز  یاکنیاکنکولکول  یزیزآبخآبخ  ييدر حوزهدر حوزه  یقییقیدر تحقدر تحق  ،،20182018، ، لوکاس برجا و همکارانلوکاس برجا و همکاران

نشان نشان   یجیجقرار دادند. نتاقرار دادند. نتا  یابییابیسال را مورد ارزسال را مورد ارز  55تا تا   33بندکوتاه با طول عمر بندکوتاه با طول عمر   273273  یاتیاتخصوصخصوص  یج،یج،نتانتا  یلیلو تحلو تحل  یونییونیچند رگرسچند رگرس  ييهاهادور، مدلدور، مدل
سهیسـهبلند در مقابلند در مقا  ييهاها. سازه. سازهباشندباشندییکوتاه مکوتاه م  ييعامل در طول عمر بندهاعامل در طول عمر بندها  یرگذارترینیرگذارترینو ابعاد کانال تاثو ابعاد کانال تاث  یاهییاهیداد که پوشش گداد که پوشش گ سازهبـا سـازه  ی   ييهاهـابا 

ندکنـدییبدنه از بند محافظت کرده و به بند کمک مبدنه از بند محافظت کرده و به بند کمک م  ييقرار گرفته بر روقرار گرفته بر رو  یاهییاهیرا دارند. پوشش گرا دارند. پوشش گ  یداريیداريخطر ناپاخطر ناپا  یشترینیشترینبب  یضیضعرعر  یایاکوتاه و کوتاه و    ک
 بماند.بماند.  یداریدارتا پاتا پا

تار آنبررسـی رفتـار آنهدف این مقاله، هدف این مقاله، باشند.  باشند.  هاي هر شبکه پخش سیالب میهاي هر شبکه پخش سیالب میترین بخشترین بخشها) یکی از مهمها) یکی از مهمهاي کوتاه (دروازههاي کوتاه (دروازهسازهسازه سی رف ها در هـا در برر
سازهمقدار تخریب این سـازهگیري گیري براساس مشاهدات صحرایی و اندازهبراساس مشاهدات صحرایی و اندازه  صرفاًصرفاًهاي فرین هاي فرین تعدادي از سیالبتعدادي از سیالب ین باشـد. در ضـمن نتـایج ایـن ها میها میمقدار تخریب این  تایج ا ضمن ن شد. در  با

 را نشان دهد.را نشان دهد.از لحاظ فنی از لحاظ فنی اجرا شده در پخش سیالب گربایگان، اجرا شده در پخش سیالب گربایگان،   دروازهدروازهبهترین بهترین تواند تواند بررسی میبررسی می
 

  هامواد و روش
لومتريکیلـومتري  190190  دردر  شمالیشـمالی  2828°°  4141''  تاتـا2828  °°3535''  عرضعرض  وو  شرقیشرقی  5353°°  5757''  تاتا  5353°°  5353''دشت گربایگان  بین طول دشت گربایگان  بین طول  نوبجنـوب  کی   شرقیشـرقی  ج

ماه که کمینه آن در تیرمـاه   مترمتریلییلیمم  211211//22  ساالنهساالنه  بارندگیبارندگی  متوسطمتوسط)  )  13751375-13841384((  کوثرکوثر  ایستگاهایستگاه  سالهساله  1010  آمارآمار  اساساساس  بربر..دارددارد  قرارقرار  شیرازشیراز که کمینه آن در تیر
سالیانه است. متوسط درجه حـرارت مطلـق سـالیانه   مترمتریلییلیمم  5353//88برابر صفر وبیشینه آن در دي ماه برابر برابر صفر وبیشینه آن در دي ماه برابر  لق  حرارت مط جدرجـ  4545//55است. متوسط درجه  حداقل و حـداقل   گرادگرادسانتیسـانتیه ه در و 

شدباشـدمیمی  گرادگرادسانتیسـانتیدرجه درجه   -66مطلق دما مطلق دما  سبی . میـانگین رطوبـت نسـبی با بت ن یانگین رطو به و شـمار روزهـاي یخبنـدان بـه   4848//55. م ندان  هاي یخب شمار روز سدرسـدمیمیروز روز   2727و  ساس . براسـاس ر  . برا
 . این ناحیه در زون زاگرس چین خورده قرار دارد. . این ناحیه در زون زاگرس چین خورده قرار دارد. باشدباشدمیمیدو مارتن اقلیم منطقه خشک دو مارتن اقلیم منطقه خشک   بنديبنديطبقهطبقه

 
 موقعیت دشت گربایگان در منطقه، فارس و ایران  -2شکل 
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سعت به وسـعت   13611361است. این شبکه در سال است. این شبکه در سال   پخش سیالب گربایگانپخش سیالب گربایگان  ييهاهاشبکهشبکه)، یکی از )، یکی از 11شبکه مورد بررسی (بیشه زردشبکه مورد بررسی (بیشه زرد تار هکتـار   200200به و هک
می تغ، بـا کمـی تغ))19721972((  Quiltyو و   ))Philips  ))19571957(( ، ،Newman  ))19631963پیشنهادي پیشنهادي   ييهاهاروشروشنوار بر اساس نوار بر اساس   66در قالب در قالب  با ک شده ییـر احـداث شـده ،  حداث  یر ا ی

که آب اي بـوده کـه آب آبگیري به گونهآبگیري به گونه  ،،13741374از سال احداث تا سال از سال احداث تا سال   است.است. بوده  سانیمسـتقیم از نهـر آبرسـانی وارد نهـر آبرسـانی  طورطوربهبـهاي  هر آبر سانی وارد ن هر آبر ستقیم از ن شیگسترشـی  -م  گستر
ید،، ابتـدا بـا احـداث نهـر آبرسـانی جدیـد،رسوباترسوبات  نشینینشینیتهتهفرسایش و فرسایش و   هايهايیدهیدهپدپدجلوگیري از جلوگیري از حذف قوس موجود و حذف قوس موجود و براي براي شده است. شده است. میمی سانی جد هر آبر حداث ن با ا تدا    ، اب

نوع دروازه شود. در این شبکه دو نـوع دروازه میمیم وارد این نهر م وارد این نهر ئئدروازه قادروازه قا  55یق یق ررسپس از طسپس از ط  ه وه وگسترشی انتقال یافتگسترشی انتقال یافت  -به پشت نهر آبرسانیبه پشت نهر آبرسانی  سیالبسیالب شود. در این شبکه دو 
میمایل (نوع الف و ب) و قائم احداث شده است. دروازه نوع قائم از حجم بیشـتري برخـوردار بـوده و داراي حوضـچه آرامـش مـی مش  ضچه آرا بوده و داراي حو خوردار  شتري بر شد و باشـد و مایل (نوع الف و ب) و قائم احداث شده است. دروازه نوع قائم از حجم بی با

شان نشـان   55تا تـا   33هاي هـاي و تصاویر مربوطه در شکلو تصاویر مربوطه در شکل  11ها در جدول ها در جدول باشد. مشخصات انواع دروازهباشد. مشخصات انواع دروازهلیه ساخت باال میلیه ساخت باال میهاي اوهاي اوطبع داراي هزینهطبع داراي هزینهبالبال ن
 داده شده است.داده شده است.

 
 مشخصات انواع دروازه در پخش سیالب گربایگان فسا -1جدول 

 3mحجم کل سازه  حوضچه آرامش cmضخامت پی سرریز،  cmها، عرض دیواره cmها، ارتفاع دیواره نوع دروازه

 8 ندارد 25 30 30 مایل الف
 18 ندارد 50 50 50 مایل ب

 27 دارد 50 60 60 قائم
 

 
 پخش سیالب گربایگان 2یپدروازه مایل ت -4شکل     پخش سیالب گربایگان                             1یپت دروازه مایل -3شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گربایگاندروازه قائم پخش سیالب  -5شکل
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سازه، تعداد، نـوع سـازه،   یت،یت،موقعموقع  یریرها نظها نظاطالعات سازهاطالعات سازه  یدانی،یدانی،مم  ييهاهاابتدا با برداشتابتدا با برداشت  ،،هاي پخش سیالب گربایگانهاي پخش سیالب گربایگانیابی فنی سازهیابی فنی سازهارزارز  ييبرابرا نوع  تعداد، 
شه زرد در شبکه پخش سیالب بیشـه زرد   هاهاسازهسازه  دیدگیدیدگییبیبوضعیت مصالح، کارایی فعلی، وضعیت تخریب (شدت و محل)، نوع و عوامل آسوضعیت مصالح، کارایی فعلی، وضعیت تخریب (شدت و محل)، نوع و عوامل آس   ،،11در شبکه پخش سیالب بی

سیبررسـی، بهتر است از ، بهتر است از هاي آبیهاي آبیبراي بررسی فنی سازهبراي بررسی فنی سازه  ها تهیه گردید.ها تهیه گردید.اطالعاتی ثبت و نقشه پراکنش سازهاطالعاتی ثبت و نقشه پراکنش سازه  هايهايفرمفرمدر در  یدرولیکی هیـدرولیکی   هايهـايبرر ه
ی که دبی ی که دبی هاي موجود براي بررسی سیالب فرینهاي موجود براي بررسی سیالب فرینفقط از گزارش سیالبفقط از گزارش سیالب  ،،نگرفتن این موضوعنگرفتن این موضوع  نظرنظر  دردراستفاده شود. ولی در این پژوهش با استفاده شود. ولی در این پژوهش با 

ستقیم سـتقیم هاي مهـاي مگیريگیري) و مشاهدات و اندازه) و مشاهدات و اندازه13721372(کوثر، (کوثر،   13651365آذر آذر   1212و و   1111  ثانیه داشته یعنی وقایعثانیه داشته یعنی وقایعمترمکعب در مترمکعب در   300300سیالب بیش از سیالب بیش از 
من بهمـن   2525و سیالب فرین و سیالب فرین   13821382دي دي   1919نگارنده براي بررسی سیالب نگارنده براي بررسی سیالب  صباح، (قهـاري و مصـباح،   13951395به هاري و م برمـؤثر بـر) ) بب13961396(ق بی دروازهخرابـی دروازه  مؤثر  ها هـا خرا

     است.است.  شدهشدهاستفادهاستفاده
 

  نتایج و بحث
). ). 22در پخش سیالب گربایگان فسا بررسی شد (جدولدر پخش سیالب گربایگان فسا بررسی شد (جدول  13971397تا تا   13611361هاي به وقوع پیوسته از سال هاي به وقوع پیوسته از سال گیري تمام سیالبگیري تمام سیالبحجم سیلحجم سیل  در این پژوهش ابتدا تعداد ودر این پژوهش ابتدا تعداد و

 ). ). 33فرین انتخاب گردید (جدولفرین انتخاب گردید (جدول  ييواقعهواقعه  33واقعه سیالب رخ داده، تعداد واقعه سیالب رخ داده، تعداد   123123بین بین سپس از سپس از 
 

 )1397-1361از تعداد و حجم سیل گیري در پخش سیالب گربایگان ( ايخالصه -2جدول 
 حجم سیل گیري تعداد دفعات آبگیري سال ردیف

(MCM) 
یفرد  حجم سیل گیري تعداد دفعات آبگیري سال 

(MCM) 
1380تا  1361 1  70 480/100 89سال  10   1 921/6  
81سال  2  3 350/3 90سال 11   3 838/0  
82سال  3  11 389/21 91سال 12   2 670/0  
83سال  4  6 550/30 92سال  13   5 002/6  
84سال 5 93سال 14 0 0   2 22/3  
85سال 6  1 258/0 94سال 15   3 69/18  
 864/24 5 95سال 16 567/0 3 86سال 7
87سال 8  1 194/0 96سال 17   2 563/8  
88سال  9  4 840/4 97سال  18   1 246/1  

 
 پخش سیالب گربایگانهاي رخ داده در عرصه هاي فرین سیالب -3جدول 

 )MCM(ها، حجم آبگیري شبکه تداوم سیالب، ساعت  s/3mبیشینه بده آبگیري شبکه s/3mبیشینه بده سیالب  تاریخ شروع سیالب
11/09/1365 300 15 26 800/7 
19/10/1382 300 20 17 590/5 
25/11/1395 330 20 65 035/20 
 

جم هـا تخریـب شـده بودنـد، حجـم هایی که در اثر این سیالبهایی که در اثر این سیالبگیري دقیق صحرایی ابعاد دروازهگیري دقیق صحرایی ابعاد دروازهموجود و اندازهموجود و اندازه  هاهاگزارشگزارشبا استفاده از با استفاده از  ند، ح شده بود یب  ها تخر
 نشان داده شده است. نشان داده شده است.   44ها در هر واقعه سیالب به دست آمد که در جدول ها در هر واقعه سیالب به دست آمد که در جدول تخریب انواع دروازهتخریب انواع دروازه
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 1بیشه زرد هاي فرین در شبکه پخش سیالب حجم تخریب انواع دروازه در سیالب -4جدول 
 1395بهمن  25سیالب  1382دي  19سیالب  1365آذر11سیالب 

 نوع نهر

حجم  دروازه
 دروازه
m3 

حجم 
تخریب 

 شده
m3 

حجم  دروازه
 دروازه
m3 

حجم 
تخریب 

 شده
m3 

حجم  دروازه
 دروازه
m3 

حجم 
 تخریب شده

m3 
 تعداد نوع تعداد نوع

 تعداد نوع

نهر آبرسان 
 2 16 2 مایل الف گسترشی

مایل 
مایل  0 8 1 الف

 0 8 1 الف

 0 135 5 قایم 0 135 5 قایم
نهر 

گسترشی 
 اول

مایل  14 40 5 مایل الف
مایل  15 40 5 الف

 10 40 5 الف

نهر 
گسترشی 

 دوم
 10 48 6 مایل الف

مایل 
مایل  15 32 4 الف

 12 32 4 الف

 0 18 1 مایل ب 0 18 1 مایل ب
 0 27 1 قایم 5 27 1 قایم

نهر 
گسترشی 

 سوم
مایل  7 32 4 مایل الف

مایل  0 32 4 الف
 5 32 4 الف

نهر 
گسترشی 

 چهارم
 7 32 4 مایل الف

مایل 
مایل  20 16 2 الف

 13 16 2 الف

 0 36 2 مایل ب 0 36 2 مایل ب
نهر 

گسترشی 
 پنجم

 7 40 5 مایل الف
مایل 
مایل  0 32 4 الف

 5 32 4 الف

 0 27 1 قایم 0 27 1 قایم
تخلیه به 
آبرسانی 
 گسترشی

  2 Bz 

 0 24 1 مایل ب 0 24 1 مایل ب 0 0  0

 45 427 31 55 427 31 47 208 26 جمع
 

شکل و شـکل   55که در جدول که در جدول   گردیدگردید  بررسیبررسیهاي مایل (الف و ب) و قائم هاي مایل (الف و ب) و قائم درصد تخریب در دروازهدرصد تخریب در دروازه  ،،براي نشان دادن بهتر موضوعبراي نشان دادن بهتر موضوع شان نشـان   66و  ن
 داده شده است.   داده شده است.   

 
 95و  82، 65 يهاالبیسدر  1ي شبکه بیشه زردهادروازهوضعیت تخریب انواع  -5جدول

 95سیالب  82سیالب  65سیالب 

 نوع 
حجم *

 3mکل 

 تخریب 

حجم کل * نوع 
3m 

 تخریب 

حجم کل * نوع 
3m 

 تخریب 

 درصد 3mحجم  درصد 3mحجم  درصد  3mحجم 

 2/36 55 152 مایل الف 9/32 50 152 مایل الف 4/23 45 192 مایل الف
 0 0 78 مایل ب 0 0 78 مایل ب -- -- -- مایل ب

 0 0 54 قایم 3/9 5 54 قایم -- -- -- قایم
 ي مربوط به نهر آبرسانی گسترشی احتساب نشده است.هادروازه*
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 هاي فرین پخش سیالب گربایگانها در سیالبدروازهدرصد تخریب انواع  -6شکل 
کی از هاي مایـل نـوع الـف رخ داده اسـت. یکـی از دهد عمده تخریب سه واقعه سیالب منتخب در دروازهدهد عمده تخریب سه واقعه سیالب منتخب در دروازهنشان مینشان می  55همانگونه که جدول همانگونه که جدول  ست. ی لف رخ داده ا نوع ا یل  هاي ما
به باتوجـه بـه ها بوده است. ها بوده است. کاشت درختان اوکالیپتوس و آکاسیا در سراب خاکریزها و در کنار این سازهکاشت درختان اوکالیپتوس و آکاسیا در سراب خاکریزها و در کنار این سازه  هاهادروازهدروازهدالیل اصلی تخریب این دالیل اصلی تخریب این  جه  باتو

ست. سبب خردشدگی و در نهایت تخریـب آن شـده اسـت. ي این درختان ي این درختان ریشهریشه، ، هاهادر این سازهدر این سازه  ي بتوني بتونضخامت کم الیهضخامت کم الیه شده ا یب آن  سترده ي گسـترده شبکهشـبکهسبب خردشدگی و در نهایت تخر ي گ
یب ها شـده و باتوجـه بـه عـدم کوبیـدگی خاکریزهـا در ایـن نقطـه، تخریـب ریشه این درختان باعث نفوذ آب به خاکریزهاي کنار دستکریشه این درختان باعث نفوذ آب به خاکریزهاي کنار دستک طه، تخر ین نق ها در ا یدگی خاکریز عدم کوب به  جه  شده و باتو ها 

   ).).77نهایت باعث تخریب سازه شده است (شکلنهایت باعث تخریب سازه شده است (شکل  ها و درها و دردستکدستک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخریب دروازه به علت وجود ریشه درختان -7شکل 
شدهتخریـب شـده  13821382استحکام بیشتر و دارا بودن حوضچه آرامش در اثر واقعه سیالب دي استحکام بیشتر و دارا بودن حوضچه آرامش در اثر واقعه سیالب دي   رغمرغمبهبههاي قائم هاي قائم دروازهدروازهدرصد از درصد از   99//33 یب  ند. انـد. تخر ا

ستکها، فرسایش خاکریزها و کاسته شدن ارتفاع خاکریزها، ارتفاع کـم دسـتکاصلی خرابیاصلی خرابیهاي صحرایی نشان داد که علت هاي صحرایی نشان داد که علت بررسیبررسی کم د ها و در هـا و در ها، فرسایش خاکریزها و کاسته شدن ارتفاع خاکریزها، ارتفاع 
یکی از عوامل فرسایش خاکریزها به علت عبور بیش از حد دام از یکی از عوامل فرسایش خاکریزها به علت عبور بیش از حد دام از ها و شسته شدن خاکریزها بوده است. ها و شسته شدن خاکریزها بوده است. تکتکنهایت عبور آب از روي دسنهایت عبور آب از روي دس

  گردد.گـردد.  و کوبیدگی خاکریزها باعث شده که این مشکل برطرفو کوبیدگی خاکریزها باعث شده که این مشکل برطرف  ها و ترمیمها و ترمیمباشد. باال آوردن ارتفاع دستکباشد. باال آوردن ارتفاع دستکمیمی  هاهادستکدستکروي خاکریز کنار روي خاکریز کنار 
یههم از نظر دبـی و هـم از نظـر تـداوم، از کلیـهي سیالب ي سیالب باشد. این واقعهباشد. این واقعهنمایان مینمایان می  ییخوبخوببهبه  13951395سیالب بهمن سال سیالب بهمن سال این موضوع در این موضوع در  تداوم، از کل ظر  هم از ن بی و  ي ي هم از نظر د

یده و دروازهدرصـد خسـارت دیـده و دروازه  3636//22ف به مقدار ف به مقدار للهاي مایل نوع اهاي مایل نوع اولی تنها دروازهولی تنها دروازه  بیشتر بودهبیشتر بودههاي بوقوع پیوسته در منطقه هاي بوقوع پیوسته در منطقه سیالبسیالب سارت د صد خ هاي هـاي در
     اند. اند. مایل ب و قائم هیچگونه خسارتی متحمل نشدهمایل ب و قائم هیچگونه خسارتی متحمل نشده

یب بـه ترتیـب   9595و و   8282، ، 6565هاي هـاي سالسال  درصد تخریب دروازه نوع مایل الف، در سیالبدرصد تخریب دروازه نوع مایل الف، در سیالب که باشـد. همانگونـه کـه میمـی  3636//22و و   3232//99، ، 2323//44به ترت نه  شد. همانگو با
ین باشد. یکی از عوامل دیگر عـدم اسـتحکام کـافی ایـن یش مییش میبازسازي در طول زمان، در حال افزابازسازي در طول زمان، در حال افزا  رغمرغمبهبهشود درصد تخریب شود درصد تخریب مشاهده میمشاهده می کافی ا ستحکام  عدم ا باشد. یکی از عوامل دیگر 
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سازه (هاي این سـازه (ها و دیوارهها و دیوارهورودي آب، کوتاهی دستکورودي آب، کوتاهی دستک  بیبیها نسبت به تغییر دها نسبت به تغییر دسازهسازه باالتر از روي متـر) و عبـور آب بـا دبـی بـاالتر از روي سانتیسـانتی  3030هاي این  بی  با د بور آب  تر) و ع م
 ها شده است. ها شده است. این دروازهاین دروازهها و بدنه ها و بدنه ها بوده که در نهایت منجر به تخریب دستکها بوده که در نهایت منجر به تخریب دستکشستگی خاکریز کناري دستکشستگی خاکریز کناري دستکها و آبها و آبدستکدستک

 
  و پیشنهادها گیرينتیجه

بنـابراین الزم  ؛دهنـدهاي زیادي را به خود اختصـاص مـیهاي یک سامانه پخش سیالب بوده که هزینهترین بخشها از مهمدروازه
اي شود. این پـژوهش بـا هـدف بررسـی هاي این بخش نیز توجه ویژههاي مقاوم از نظر فنی، به کاهش هزینهاست ضمن معرفی دروازه

سـه هـاي فـرین انجـام شـده اسـت. پخش سیالب گربایگان در مقابل سیالب 1ها در شبکه پخش سیالب بیشه زردکارایی انواع دروازه
در ایـن  هـادروازهانتخـاب و عملکـرد انـواع  1395و  1382، 1365 يهاسالفرین بوقوع پیوسته در منطقه گربایگان مربوط به سیالب 
مترمکعـب نسـبت بـه  18اي هـاي مایـل نـوع ب بـا حجـم سـازهتر دروازهکارایی مناسب يدهندهنشانها بررسی گردید. نتایج سیالب
هـاي متر مکعب) داراي هزینـه 25اي باال (استحکام بیشتر به علت حجم سازه رغمبههاي قائم باشد. دروازههاي مایل نوع الف میدروازه

ها به علت مالت کـم سـیمان، پایپینـگ، عبـور آب از سازه استحکامتوان به عدم ها میاز علل خرابی دروازهباشند. ساخت اولیه زیاد می
هـا و ریشـه انبی دسـتکها، عـدم کوبیـدگی خـاکریز جـها و دیوارهم دستکها، ارتفاع كها و خاکریزهاي جانبی دیوارهطرفین دستک

  ها برشمرد.درختان مجاور دروازه
ستکنگهدارنده اسـت. دسـتک  هايهايیوارهیوارهو دو د  یزیزسررسرر  ین،ین،ها، پاچها، پاچشامل دستکشامل دستک  یبیببه ترتبه ترتها ها دروازهدروازه  دیدهدیدهیبیبآسآس  ييهاهابخشبخش ست. د چپ هاي راسـت و چـپ نگهدارنده ا ست و  هاي را

طرفآب از طـرف  رکترکتمربوط به حمربوط به ح  ييجدجد  هايهايیبیبآسآس  یشترینیشترین. ب. بانداندیدهیدهرا درا د  یبیبها بیشترین آسها بیشترین آسسازهسازه ستکدسـتک  ینینآب از  فوذ آب در زها و نفـوذ آب در زد   هاهـادروازهدروازه  یریـرها و ن
ههو اتصال ناقص دستک به کنار آبراهـه  یزیزمناسب سررمناسب سرر  ییشنی، عدم طراحشنی، عدم طراح  یلتریلترکار نبردن فکار نبردن ف  نامناسب، بهنامناسب، به  ییبه پبه پ  توانتوانییمممسئله را مسئله را   ینیناست. ااست. ا   و اتصال ناقص دستک به کنار آبرا

شبا کف آبراهـه و شـ  ینیناچاچپپ  ييانتهاانتها  ینینبه اختالف ارتفاع ببه اختالف ارتفاع ب  یدیدعالوه بر موارد ذکر شده باعالوه بر موارد ذکر شده با  هاهاینینپاچپاچ  دیدگیدیدگییبیب(دامنه)، نسبت داد. در آس(دامنه)، نسبت داد. در آس هه و    یبیببا کف آبرا
ها و نفود آب از ها و نفود آب از اتصال آن به دستکاتصال آن به دستک  یینگهدارنده مربوط به چگونگنگهدارنده مربوط به چگونگ  هايهايیوارهیوارهدد  یبیبآسآس  یشترینیشتریناشاره کرد. باشاره کرد. ب  یزیزموارد نموارد ن  ییدر برخدر برخ  ییییتند اجراتند اجرا

ستگی کنارهها است. از طرفی چون سرریز نیز از زمین طبیعی باالتر است، لذا زیرشـویی و آب شسـتگی کنارهآنآن  دروندرون شویی و آب ش جود هـا و کـف دروازه بـه وجـود ها است. از طرفی چون سرریز نیز از زمین طبیعی باالتر است، لذا زیر به و کف دروازه  ها و 
ي ي د بودن دیوارهد بودن دیوارهشود. علت آن عدم کوبیدگی پشت دستک خاکریزها و عموشود. علت آن عدم کوبیدگی پشت دستک خاکریزها و عموهاي با تیپ قائم بیشتر دیده میهاي با تیپ قائم بیشتر دیده میآید. این پدیده در دروازهآید. این پدیده در دروازهمیمی

 تر دیده شده است.تر دیده شده است.، این مشکل کم، این مشکل کم11یپیپهاي با نوع مایل تهاي با نوع مایل تباشد. درحالی که در دروازهباشد. درحالی که در دروازهها نسبت به جهت جریان آب میها نسبت به جهت جریان آب میدستکدستک
 ،)یپینـگپازیرشـویی (ارتباط بـا  دراز خود نشان نداده است.  یمقاومت مناسبهاي نوع الف، در دروازهبکاررفته  یمانمالت ماسه س

 یماندوغـاب سـ یقتزر یگرمختلف متراکم کرد. راه حل د هايیهالرا برداشته و سپس در  دروازه یريتر در محل قرارگخاك بس توانیم
 سازه دور شود. یريحداقل از محل قرارگ یارخ نداده،  یرشوییز یدهبوده تا پد یپ یربه خاك بستر ز

کشور، بـا گذشـت  یزداريآبخ یالتها در تشکسازه يسازو باز ينگهدار ياعتبار برا یصمحل احداث و عدم تخص یطبا توجه به شرا
 ي،اسـازه یـلو تحل یها بـدون طراحـسازه یبرخ ياز نقش اجرا ید. اما، نبایستدور از انتظار ن هایبگونه آس ینزمان از اجرا، مشاهده ا
 کرد. یپوشچشم ها،یبآس ینها و نظارت اندك بر اجرا، در بروز و گسترش اسازه یبرخ رايانتخاب اشتباه محل اج
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