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 :چكيذه

خان ٍ اكالح  حفاظت اص آب،ّذف اص ارشاي آى  ي آتخيض تفتاى اًزام پزيشفتِ اػت وِّا ايي پظٍّؾ دس صيش حَصُ

ّاي هىاًيىي ارشاء ؿذُ تاصديذّاي  تِ هٌظَس تشداؿت هـخلات ػاصُؾ تشاي ارشاي ايي پظٍّ تاؿذ. خان هي

 دس داخل آًْاوِ ّايي  هخاصى تٌذّا تش اػاع اؿل گيشي ؿذ. حزن ّاي هشتَعِ اًذاصُ كحشايي اًزام ٍ اتؼاد ػاصُ

ٍ استفاع ّوچٌيي هؼاحت هخاصى تٌذّا وِ سػَب ٍاسد آًْا گشديذُ تش اػاع عَل  گشديذ. تشآٍسد گزاؿتِ ؿذُ تَد،

تاؿذ.  هتش هي 6/21دّذ وِ هتَػظ عَل آًْا  ّا ًـاى هي ػاصُ تشسػي گيشي ؿذ. اًذاصُ سػَتگيشي ٍ هتَػظ ػشم

استفاع سػَب دس هخاصى تٌذّا تِ  حذاوخشٍ  حذالل هتش عَل داسد. 34ٍ  10وَچىتشيي ٍ تضسگتشيي تٌذ تِ تشتية 

هتش تشػية  2/4ٍ  5استفاع تشتية دس تٌذّايي تِ  هتش تَدُ اػت. تغَسيىِ ايي استفاع سػَب تِ 1/3ٍ  5/0تشتية 

هتش هىؼة سػَب دس هخاصى  8/20703دّذ وِ دس هزوَع  ّا ًـاى هي گيشي هيضاى سػَب ػاصُ اًذ. اًذاصُ ؿذُ

تاؿذ. ّوچٌيي استفاع هتَػظ سػَب  هتش هىؼة هي 1/828اًذ وِ ػْن ّشيه تغَس هتَػظ  تٌذّا سػَب ًوَدُ

هتش هشتغ  6/11218دّذ وِ دس هزوَع  ّا ًـاى هي تگيشي ػاصُتشسػي ػغح سػَ .هتش تَدُ اػت 9/1هخاصى تٌذّا 

اًذ تِ  هخاصى تٌذّايي وِ سػَب گشفتِ  اًذ. حذالل ٍ حذاوخش ػغح اص ػغح هخاصى تٌذّا سػَب گشفتِ ٍ تْثَد يافتِ

 هتش هشتغ 7/448 ب هخاصى تٌذّاي هَسد تشسػيسػَهتَػظ تاؿذ. ّوچٌيي  هتش هشتغ هي 1470ٍ  33تشتية تشاتش 

هتش ػوك خان وـاٍسصي تا سػَتات داخل هخاصى تٌذّاي هَسد  5/0ؿَد تا احتؼاب  گيشي هي ًتيزِتاؿذ.  هي

 تاؿذ. ّاي هٌغمِ لاتل اكالح هي اص صهيي ديگش هتش هشتغ 7/42630هغالؼِ 
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The effect of mechanical strictures in soil modification of Rainwater catchment 

systems (Case study: Taftan basin) 
  

 

 

Abstract 

This research has done in sub-basin of Taftan which aim of that was soil and water 

conservation project. To done this research measured dimensions of check dams 

according to field work. Many cross profiles of the sediment deposited by each check 

dam were estimated. Also were calculated amount of sediment cover area in each 

check dam reservoirs based on the length and average wide. The mean length of check 

dams is 21.6 m. the minimum and maximum length of check dams were 10 and 34 m, 

respectively. The lowest and highest sediment depth in check dams reservoirs were 0.5 

and 3.1 m, respectively. This sediment depth was in check dams with 5 and 4.2 m 

high, respectively. The result shows that average sediment behind each check dams is 

828.1m
3
 and total sediment in check dams reservoir was 20703 m

3
. Also, data shows 

that 11218.6 m
2
 of check dams reservoir area sediment received. Minimum and 

maximum check dams reservoir area that sediment received 33 and 1470 m
2
, 

respectively. Furthermore, average of sediment area of each check dams was 448.7 

m
2
. Conclusion, according to the 0.5 depth of agriculture soils the able to improve of 

42630 m
2
 of lands of other part of area.  

 

Keywords: Basin, check dams reservoir, sediment, soil modification.  

 

 :مقذمه

 تشاي تَليذ خان صهاى صيادي ًياصتاؿذ وِ ًفؾ تؼضايي دس تَػؼِ آى داسد.  خان هي اص هْوتشيي هٌاتغ عثيؼي ّش وـَس

اهشٍصُ تِ ػٌَاى  ٍضؼيت ّذس سفت خان تِ حذي رذي اػت وِ .پزيشد  هي اًزام، دس حاليىِ تخشية آى تِ ػشػت اػت

تلىِ خؼاسات  اساضي سا تْوشاُ داسد، تخشيةيؾ ًِ تٌْا فميش ؿذى خان ٍ فشػا  ذ.آي  تِ ؿواس هي ًؼاىخغشي تشاي حيات 

ّا، هخاصى ػذّا، تٌادس ٍ واّؾ ظشفيت  سػَب هَاد دس آتشاِّ ّواًٌذ هـىالت ديگش. آٍسد تاس هي تِرثشاى ًاپزيشي سا 

اي اص ايي هؼضالت  تخؾ ػوذُ تاؿذ. ايؾ خان هيػّاي فش اص چالؾ ، واّؾ ووي ٍ ويفي آب، افضايؾ سٍاًابآتگيشي

اص  تاسًذگيافتذ وِ ػشػت اتفاق هي صهاًيشػايؾ آتي هؼوَال ف .داسدتشداسي هٌاػة اص صهيي  استثاط هؼتمين تا ػذم تْشُ

ّا دس هماتل  ّاي هٌاعك خـه اػتؼذاد صيادتشي ًؼثت تِ ػايش خان خان. ًوايذتزاٍص  آػتاًِ فشػايؾًفَر ٍ ػشػت 

 پشاوٌؾ هٌاػثي ًيض  اص (رْاى تاسؽ %33) ػالٍُ تش تاسًذگي ونوِ  اص ايي هٌاعك اػت ًيض يىيايشاى  فشػايؾ داسًذ.

ػاػت ٍرَد داسد وِ پياهذّاي ّوچَى  24تغَسيىِ دس تؼضي اص ًماط احتوال تاسًذگي ػاالًِ دس هذت  ،تشخَسداس ًيؼت

تشداسي اص سهذت صهاى ون ٍ تذٍى تْشُدس ًتيزِ آى سٍاًأب د وِ ّاي خاًواى ػَص ٍ هخشب سا تِ دًثال داسدٍلَع ػيالب

تشداسي صياد تِ  تْشُ (.1392، تيغ ًَسي ٍ رْاى )سضايي گشدد ٍ تزاي ًؼوت ػثة ًموت ًيض تشاي ػاوٌاى هيدػتشع خاسد 

حؼاب  ػاهل فشػايؾ تِ هْوتشييلشف آب ٍ تاهيي ًياص غزايي راهؼِ، ٍ افضايؾ تماضا تشاي هدليل سؿذ ؿتاتاى روؼيت 

 ،وِ ّش وذام تشاػاع ٍضؼيت هٌغمِ ّاي هتؼذدي تشاي رلَگيشي اص فشػايؾ ٍرَد داسد ساُ(. 1394تيغ،  ْاى)ر  آيذ هي

وٌتشل  تاحيش صيادي دس احياء پَؿؾ گياّي ظيىي هَحش اػت. گيشد. دس تشخي اص ًماط الذاهات تيَلَ هَسد اػتفادُ لشاس هي

 هذيشيتسوي  هْوتشيي هي تَاًذ زام ػوليات آتخيضداسياًداسد. تغَسيىِ افضايؾ پَؿؾ گياّي ٍ  ب ٍ فشػايؾآّشص

 سٍؽ هٌاػثي تشايػغح حاكلخيضي خان  افضايؾتشداسي پايذاس ٍ  تْشُ .(1384 ٍ ّوىاساى سٍحاًي) تاؿذ اساضي  هٌاػة

 .گشدد هي آىپزيشي  دادُ ٍ تاػج تْثَد ًفَر پَؿؾ گياّي هَاد آلي خان سا افضايؾ اػت، صيشا فشػايؾ ِ تاهماتل



 

 

3 

س ًَاحي وِ ػٌگ صياد اػت هؼوَال دتشاي واسّاي هىاًيىي تؼتگي تِ ٍضؼيت هٌغمِ ٍ ٍرَد اهىاًات داسد. سيضي  شًاهِت

ّاي آى هحل،  ّاي فشػايؾ يافتِ دس داهٌِ وَّْا اص ػٌگػغح تشاي رلَگيشي اص فشػايؾ صهيي ٍ ّوچٌيي هشهت

چيي ٍ گاتيًَي دس حَصُ  ػٌگ ٍ ػيواًي، خـىِ يتٌذّا حذاثا(. 1380،هَػَيؿَد ) ػاختِ هيچيي خـىِتٌذّاي 

 ّا دس پـت ػذّاي ّا ٍ هؼيل خؾ اػظوي اص سػَتات رشياى يافتِ دس وف آتشاِّآتخيض تٌادن ػادات تاػج وٌتشل ت

 .(1386)اختلاكي،  ؿذُ اػت هذفَىاص سػَب  حيصيادي اص تٌذّاي احذا تؼذاداحذاث ؿذُ تذام افتادُ تِ ًحَي وِ 

حذٍد تغَسيىِ ي هىاًيىي دس تاال دػت ػذ صايٌذُ سٍد ًمؾ تؼضايي دس وٌتشل سػَب داؿتِ اػت، اّ ػاصُ ارشاي

ّا وٌتشل ٍ اص حول آًْا تغشف دسياچِ ػذ رلَگيشي ؿذُ  هتشهىؼة سػَب تَػظ ايي عشح 106000تي هؼادل  133000

اص  ٍ غيش صساػي فشػايؾ يافتِ ّا دس ٍالغ هخلَعي اص خان صساػي سػَتات سٍدخاًِ(. 1385دؿتي ٍ ؿزاػي، ) اػت

فيضيىي ٍ ؿيويايي سػَتات اليشٍتي  ّا ٍ ػايش خلَكيات . تا تَرِ تِ تافت، غلظت آاليٌذُتاؿذ هيدػت  ّاي تاال حَضِ

، خان ػغحي تشاي وـاٍسصي ّاي حيات ٍحؾ هختلفي چَى ػاخت ٍ تَػؼِ صيؼتگاُ ّاي تَاى اص آًْا دس صهيٌِ ؿذُ، هي

تشداسي  اػتفادُ اص سػَتات اليشٍتي ؿذُ گاهي تشاي تْشُ .(1388)ؿٌَْاص ٍ ّوىاساى،  تشداسي ًوَد ْشُتهلالح ػاختواًي  ٍ

ٍ تشخي ًيض ًياص  تخؾ هْوي اص ايي سػَتات تشاي صساػت ٍ تاغذاسي هٌاػة ّؼتٌذاص خان فشػايؾ يافتِ تاال دػت اػت. 

تٌذ اص رولِ الذاهاتي دس ًَاحي خـه ٍ ًيوِ  يزادا .(Baltimore, 1997) تِ هخلَط ؿذى تا وَدّاي حيَاًي سا داسًذ

دس تشخي اص  .ؿَد هيهٌاتغ آتي ٍ ّوچٌيي تْيٌِ ػـاصي صيشػـاخت صساػي )خان( تىاس گشفتِ  خـه اػت وِ تشاي تاهيي

 ّاي غشتي دس صهاى دس هٌاعمي اص اػتاى آرس تايزاى آٍسًذ. هٌاعك اػتفادُ هغلَتي اص سػَتات ًاؿي اص ػيالب تؼول هي

ٍدس داخل سػَتات حاكل اص هلالح حول  ّايي دس هضاسع ّذايت وشدُ گزؿتِ وـاٍسصاى ػيالب گل آلَد سٍدخاًِ سا دس وشت

كَست تزس پاؿي هيىشدًذ وِ ػالٍُ تش تذػت آهذى هحلَل تشًذ، خان هضاسع  ؿذُ تَػظ ػيالب الذام تِ واؿت تشًذ تِ

ّا دس وـَس چيي ًـاى داد وِ اػتفادُ اص سػَتات هخاصى تٌذّا  تشسػي (.1390، لاػن صادُ) گشديذ ٍ حاكلخيض هي اكالح

ًـيي ؿذُ دس هخاصى تٌذ  ت تِسػَتا (.2002Parkpian ,)ًمؾ هَحشي دس افضايؾ تَليذ هحلَالت وـاٍسصي داؿتِ اػت 

 (.Parkpian et al, 2004)گشدد  داساي همذاس صيادي وَد ػثض ٍ  حيَاًي تَدُ وِ تاػج افضايؾ هَاد غزايي خان هي

تْثَد يافتِ اػت ٍ  %30ّا حذٍد يافتِ ٍ پايذاسي خاوذاًِذ وِ تشاون سػَتات هخاصى تٌذّا واّؾ دّ هيًـاى  ّا تشسػي

 ,Rahaman and Yakupttiyageياتذ ) اػت وِ پايذاسي خان وـاٍسصي دس دساص هذت تْثَد هيايي ًـاى دٌّذُ  آى 

هٌغمِ تفتاى وِ اص هٌاعك هؼتؼذ هذيشيت آتخيضداسي هي تاؿذ، ًياص تِ الذاهات ضشٍسي تِ هٌظَس تْثَد  (.2006

اكالح خان هخاصى تٌذّا وِ اص ػغح  گيشي ٍػؼتي ؿٌاػايي ٍ اًذاصُ ايي پظٍّؾّذف اص ارشاي اوَػيؼتن آى داسد. 

 تاؿذ. هي ،اًذ ؿذُ

 

 ها مواد و روش

دس هٌغمِ  ويلَهتشي 30ٍ دس فاكلِ ؿوال غشب ؿْشػتاى خاؽدس  (ػٌية صيش حَضِهَسد هغالؼِ ) هحذٍدُ

دليمِ  31دسرِ ٍ  28 عَل ؿشلي ٍحاًيِ  17دليمِ ٍ  57دسرِ ٍ  60حاًيِ تا  1دليمِ ٍ  46دسرِ ٍ  60 تا هختلات تفتاى

اػت  لشاس گشفتِهتشي اص ػغح دسيا  2301هتَػظ ػشم ؿوالي تا استفاع  حاًيِ 40دليمِ ٍ  40دسرِ ٍ  28حاًيِ تا  40ٍ 

ّوَاسُ تِ دليل ووثَد  وِ آيذ تِ حؼاب هيهٌاعك خـه ٍ تحشاًي وـَس  رضءايي هٌغمِ اص لحاػ الليوي (. 1)ؿىل 

هيلي  9/174حَصُ  ايي. هتَػظ تاسًذگي ػالياًِ اػت تَدُ وشاُّ اػتمشاس ٍ سٍيؾ پَؿؾ گياّي ّاي هحذٍديتتا  سعَتت

 -1/1تتشتية حَصُ ػٌية  حذالل ٍ حذاوخش دسرِ حشاست .ًوايذ سيضؽ هيآى دس فلل صهؼتاى  تيـتشييوِ  اػت هتش

عَتت تاال ٍ هتَػظ س تثخيش ٍ تؼشق. تاؿذ هيدسرِ ػاًتيگشاد  7/15 آى )هشداد( ٍ هتَػظ دهاي ػاالًِ 2/36)تْوي(، 

هٌغمِ فميش ٍ دس تشخي اص پَؿؾ گياّي  .آيذ تِ حؼاب هي هٌغمِايي ديگش ّاي  چالؾاص دسكذ(  1/28ػاالًِ ون آى )

. ِ سا تِ خَد اختلاف دادُ اػتپَؿؾ گياّي حَض اي اص تخؾ ػوذُيىؼالِ  گياّاى تاؿذ. هي هٌاعك ًيض هتَػظ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parkpian%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12090283


 

 

4 

دس پٌِْ  تشاػاع هَلؼيت صهيي ؿٌاػي ايي هٌغمِ ذ.دّ هي تـىيل ػلفي گياّاى سا ّا گًَِ تيـتش فشم سٍيـي ّوچٌيي

ٍاحذ چيٌِ ػٌگي هتؼلك تِ وشتاػِ تا ػْذ  4ّاي سػَتي ٍ آرسيي دس لالة  . دس ايي پٌِْ ػٌگداسدفلؾ ؿشق ايشاى لشاس 

اي ٍلي داس تَدُ فالذ چيي خَسدگي خاكي تِ ؿىل عالذيغ ٍ ًاٍديغ هحذٍدُ هَسد پظٍّؾاًذ.  حاضش سخٌوَى يافتِ

ّاي آتخيض ػٌية  تشاي ارشاي ايي پظٍّؾ يىي اص صيش حَضِ لَكا دس فلؾ ّاي ائَػي هي تاؿذ.خ ،ّا چيي خَسدگي اليِ

تِ هٌظَس تشداؿت هـخلات  اػت. ِتپزيشف ٍ هيذاًي اًزاماي  هغالؼات وتاتخاًِ تلَستايي پظٍّؾ  اًتخاب گشديذ.

تش هخاصى تٌذّا  گيشي ؿذ. حزن ّاي هشتَعِ اًذاصُ م ٍ اتؼاد ػاصُّاي هىاًيىي ارشاء ؿذُ تاصديذّاي كحشايي اًزا ػاصُ

ّوچٌيي هؼاحت هخاصى تٌذّا وِ سػَب ٍاسد آًْا  گشديذ. تشآٍسد گزاؿتِ ؿذُ تَد، دس داخل آًْاوِ ّايي  اؿلاػاع 

  ؿذ. تشآٍسد تش اػاع عَل سػَتگيشي ٍ هتَػظ ػشم گشديذُ

 
  

 
 ر استان و كشور(:موقعيت محذوده مورد مطالعه د1شكل )

 

 :نتایج و بحث

 ٍ گاتيًَي اص ًَع ػٌگ ٍ ػيواًي تِ تشتية آًْا هَسد 1ٍ  24دّذ وِ  ّاي احذاحي دس هٌغمِ ًـاى هي تشسػي ػاصُ 

دس  ّا تشاػاع اػتاًذاسد احذاث گشديذُ اػت. تغَسيىِ توام آًْا دّذ وِ ػاصُ گيشي اتؼاد تٌذّا ًـاى هي تاؿذ. اًذاصُ هي

ًيض تا تَرِ تِ ايٌىِ اص آتخيض ًـيٌاى تِ ػٌَاى  ٍ ػاختي آًْا اص لحاػ ًَع هلالحتٌذ ّؼتٌذ.  ساي ػشسيض ٍ وفدا كَست ًياص

ًـاى داد وِ  ّا اتؼاد ػاصُ گيشي اًذاصُ هغلَتي تشخَسداس تَدُ اػت.اص واسآهذي واسگش فٌي ٍ ػادُ اػتفادُ ؿذُ اػت، 

ّا داؿتِ  ايي استفاع تؼتگي تِ ؿية آتشاِّ .(1)رذٍل  هتش هي تاؿذ 7/6 ٍ 2 ْا تِ تشتيةآًووتشيي ٍ تيـتشيي استفاع 

 ،وِ اص ؿية تااليي تشخَاس تَدُ اػت ّائي استفاع ون ٍ دس هحل آساهي داسد،ّا ؿية  اػت، تغَسيىِ دس راّائيىِ آتشاِّ
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ا ًيض هَسد تَرِ تَدُ اػت. ّا دّاًِ خشٍري آًْ . ّوچٌيي دس ػاخت استفاع ػاصُتيـتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتّن استفاع 

 تا ايي خلَكيات احذاث گشديذُ اػت. اي داؿتِ اػت، استفاع هتٌاػة هؼتحىن ٍ هشتفغ يّا هخال دس راّائيىِ وِ وٌاسُ

ياتي اٍليِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. اص ّويي سٍي عَل تٌذّاي ػاختِ ؿذُ هتفاٍت  ّا تش اػاع هَلؼيت هىاى عَل ػاصُ

ّا تٌذّاي اتتذاي آًْا  تاؿذ. هؼوَال تشاػاع پٌْاي آتشاِّ هتش هي 6/21ّا  عَل ػاصُ هتَػظ شاحي ٍ ػاختِ ؿذُ اػت.ع

)رذٍل  هتش عَل داسد 34ٍ  10داسًذ. وَچىتشيي ٍ تضسگتشيي تٌذ تِ تشتية  يعَل ووتشي ًؼثت تِ تٌذّاي هياًي ٍ اًتْاي

سيضي  اػت، الثتِ دس تشخي اص تٌذّا ػشم پاييي تيـتش اص يه هتش پي ػشم تااليي ّوِ تٌذّا يه هتش عشاحي ؿذُ .(1

اًذ.  تا دٍسُ تشگـت تاال ػاختِ ؿذُ ّا داساي ػش سيضّاي هتٌاػة تا حذاوخش دتي احتوالي ّوچٌيي ايي ػاصُ ذُ اػت.گشدي

لاتل روش اػت وِ تشخي  تاؿذ. هتش هي 8/0ٍ 2/10گيشي ػش سيضّا ًـاى داد وِ هتَػظ عَل ٍ استفاع آًْا تِ تشتية  اًذاصُ

اًذ. اوخش تٌذّا داساي حَضچِ  ّا فالذ ػش سيض ّؼتٌذ. ؿية ػش سيضّا آسام ٍ تش اػاع اكَل فٌي احذاث گشديذُ اص ػاصُ

دّذ وِ هتَػظ،  ّا ًـاى هي تشسػي هيضاى سػَب ػاصُ (.2اًذ )ؿىل  آساهؾ ّؼتٌذ وِ دس پـت آًْا احذاث گشديذُ

هتش هي تاؿذ. لاتل روش اػت تٌذّايي وِ  98ٍ  11، 8/32هخاصى تٌذّا تِ تشتية تشاتش  سػَب دس ووتشيي ٍ تيـتشيي عَل

ؿَد  تٌاتشايي هـخق هياًذ.  هتش استفاع داؿتِ 5/5ٍ  5 گشفتِ اًذ تِ تشتيةسا ووتشيي ٍ تيـتشيي عَل سػَب هخضى آًْا 

سػَتگيشي  تلىِ هيضاى ٍسٍدي ػيالب هْوتشيي ػاهلوِ استفاع تِ تٌْايي ػاهل صيادي سػَب دس داخل هخاصى ًثَدُ اػت، 

هتش تَدُ اػت. تغَسيىِ ايي  1/3ٍ  5/0 دس هخاصى تٌذّا تِ تشتية سػَب ووتشيي ٍ تيـتشيي استفاعآيذ.  هخاصى تـواس هي

دّذ  اى هيّا ًـ گيشي هيضاى سػَب ػاصُ اًذاصُ. هتش تشػية ؿذُ اػت 2/4ٍ  5استفاع تشتية دس تٌذّايي تِ  استفاع سػَب تِ

 1/828 تغَس هتَػظتٌذ ّش هخضى اًذ وِ ػْن  هتش هىؼة سػَب دس هخاصى تٌذّا سػَب ًوَدُ 8/20703وِ دس هزوَع 

تشسػي ػغح سػَتگيشي  .(2)رذٍل  تاؿذ هيهتش  9/1. ّوچٌيي استفاع هتَػظ سػَب هخاصى تٌذّا تاؿذ هتش هىؼة هي

لل ٍ اًذ. حذا اص ػغح هخاصى تٌذّا سػَب گشفتِ ٍ تْثَد يافتِ تغهتش هش 6/11218دس هزوَع دّذ وِ  ّا ًـاى هي ػاصُ

ّوچٌيي  (.2)رذٍل  تاؿذ هي هتش هشتغ 1470ٍ  33اًذ تِ تشتية تشاتش  وِ سػَب گشفتِ ييهخاصى تٌذّا  حذاوخش ػغح

ب َسػػغح هتَػظ ّوچٌيي  (.3)ؿىل  ٍاسد ؿذُ اػت بسػَ هتش هشتغ 7/448هخضى ّش تٌذ ػغح عَس هتَػظ دس  تِ

هتش ػوك خان وـاٍسصي تا  5/0تا احتؼاب  دّذ ّا ًـاى هي دادُتاؿذ.  هتش هشتغ هي 7/448هخاصى تٌذّاي هَسد تشسػي 

ّواًغَسيىِ  تاؿذ ّاي هٌغمِ لاتل اكالح هي اص صهيي ديگش هتش هشتغ 7/42630سػَتات داخل هخاصى تٌذّاي هَسد هغالؼِ 

Parkpian (2002 ،)Parkpian ( 2004ٍ ّوىاساى ٍ )Rahaman and Yakupttiyage (2006 دس هغالؼات خَد تِ ايي )

 .گشدد هي ًماط ػٌگالخي ًتيزِ سػيذًذ وِ سػَب داخل هخاصى تٌذّا تاػج اكالح خان ٍ
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(1 :) رذٍل 

 هَسد هغالؼِ احذاحي دس هٌغمِ يّا ػاصُ هـخلات

ف
دی

ر
 

 

نوع  مختصات جغرافيایي

 بنذ

 سر ریس )متر( ابعاد ابعاد سازه )متر(

 ارتفاع طول عرض ارتفاع طول عرض طول

1 14 55  60  31  39  28 1 24 4 1 16 9/0 

2  16 55  60  30  39  28 1 13 3/4 1 - - 

3 18 55  60 28  39  28 1 14 5 1 - - 

4  19 55  60 23  39  28 1 24 2/4 1 13 1 
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 ّا  سػَب داخل ػاصٍُ ػغح هيضاى حزن  :(2رذٍل )

5 50 55  60 47  39  28 1 12 4 1 - - 

6 51 55  60 46  39  28 1 13 4 1 - - 

7 49 55  60 45  39  28 1 20 4 1 - - 

8 49 55  60 43  39  28 1 17 8/3 1 5/6 8/0 

9 49 55  60 41  39  28 1 26 2/4 1 12 8/0 

10 47 55  60 34  39  28 1 17 4 1 10 8/0 

11 45 55  60 34  39  28 1 10 5 1 - - 

12 44 55  60 31  39  28 1 27 7/6 1 14 8/0 

13 45 55  60 30  39  28 1 30 4 1 16 8/0 

14 45 55  60 30  39  28 1 12 4 73/0 - - 

15 43 55  60 89  39  28 1 21 4 8/0 15 8/0 

16 39 55  60 26  39  28 1 22 4 1 - - 

17 36 55  60 20  39  28 1 33 4 1 12 8/0 

18 34 55  60 18  39  28 1 31 4 8/0 13 8/0 

19 33 55  60 11  39  28 1 32 4 1 11 8/0 

20 36 55  60 08  39  28 1 27 4 1 11 8/0 

21 33 55  60 59  38  28 1 30 3 8/0 10 8/0 

22 89 55  60 50  38  28 1 17 4 1 11 8/0 

23 27 55  60 34  38  28 1 10 2 1 - - 
24 24 55  60 32  38  28 1 34 5 5/1 8 1 

25 22 55  60 35  38  28 2 25 5/5 5/1 11 8/0 
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 ردیف

 

نوع  مختصات جغرافيایي

 بنذ

 حجم رسوب ابعاد رسوب )متر(

 )هتش هىؼة(
 سطح رسوبگيري 

 عرض طول ارتفاع عرض طول (شتغ)هتش ه 

1 14 55  60  31  39  28 1 2 34 18 1224 612 

2  16 55  60  30  39  28 1 3/2 34 13 1016 442 

3 18 55  60 28  39  28 1 5/0 11 3 5/16  33 

4  19 55  60 23  39  28 1 1/3 13 18 4/725  234 

5 50 55  60 47  39  28 1 2 37 12 888 444 

6 51 55  60 46  39  28 1 2 25 10 500 250 

7 49 55  60 45  39  28 1 2 45 16 1440 720 

8 49 55  60 43  39  28 1 5/1 30 5 225 150 

9 49 55  60 41  39  28 1 3/2 26 12 6/717  312 

10 47 55  60 34  39  28 1 5/2 25 13 5/812  325 

11 45 55  60 34  39  28 1 2/2 21 8 336 168 

12 44 55  60 31  39  28 1 5/0 20 15 150 300 

13 45 55  60 30  39  28 1 2 17 14 276 238 

14 45 55  60 30  39  28 1 2 56 10 1120 560 

15 43 55  60 89  39  28 1 8/1 25 15 5/562  375 

16 39 55  60 26  39  28 1 3/2 25 20 1150 500 

17 36 55  60 20  39  28 1 6/0 12 9 8/64  108 

18 34 55  60 18  39  28 1 5/2 19 17 5/807  323 

19 33 55  60 11  39  28 1 25/2 28 25 1575 700 

20 36 55  60 08  39  28 1 2/2 23 2/2 3/111  6/50  

21 33 55  60 59  38  28 1 5/1 35 30 1575 1050 

22 89 55  60 50  38  28 1 1 12 7 84 84 

23 27 55  60 34  38  28 1 2 57 18 2052 1026 

24 24 55  60 32  38  28 1 8/1 98 15 2646 1470 

25 22 55  60 35  38  28 2 1 93 8 744 744 

6/11218 8/20703 - - - - - - روغ  
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 هاي احذاثي در زیر حوضه مورد مطالعه اي از سازه (: نمونه2شكل )

 

 
 هایي كه رسوب گرفته و خاك آن اصالح شذه است اي از سازه (: نمونه3شكل )

 

 :جه گيرينتي

ٍ تِ فشػايؾ  تشٍص پذيذُ اهشٍصُ ٍلي .آيذ حؼاب هي تشاي تَػؼِ پايذاس تِهٌاتغ عثيؼي ّش وـَس  تشيي  اكليخان يىي اص 

تشاي حيات  رذيخغشي ّاي هخشب ٍ ػْوگيي تِ  دًثال آى واّؾ ووي ٍ ويفي آب، خـىؼالي ٍ اص عشفي ٍلَع ػيالب

ّشچٌذ فشػايؾ تغَس ولي لاتل وٌتشل ًيؼت ٍلي تا هذيشيت واسآهذ ذ. آي يتِ ؿواس ه ٍ اوَػيؼتن هحيظ صيؼت آى ؼاىآً

ّاي هىاًيىي ٍ تيَلَطيىي الذام تِ اكالح  تا فؼاليتاوَػيؼتن آى تخشية يافتِ،  دس هٌاعمي وِتَاى سًٍذ آًشا واّؾ ٍ  هي

ٍ ارتواػي ٍ . . . هؼتؼذ ايزاد صيش حَضِ هَسد هغالؼِ اص لحاػ خلَكيات تَپَگشافي، ّيذسٍلَطيىي، التلادي  آى ًوَد.
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هي تاؿذ. ٍرَد ػٌگ دس حَضِ اص پتاًؼيل ّاي ديگش ايي صيش  ياًَاع تٌذّاي خـىِ چيي، گاتيًَي ٍ ػٌگ ٍ ػيواً

ًوايذ. آتخيضًـيٌاى تا اًگيضُ اص ديگش ػَاهل هَحش دس هَفميت  حَضِ اػت وِ هَفميت واسّاي هىاًيىي سا تؼْيل هي

ّاي صيش حَضِ هَسد هغالؼِ تاػج  اص ايي سٍي، ايزاد تٌذ دس آتشاِّ تاؿذ. ايي ػغَح آتگيش هي هحذٍدُ هذيشيت واسهذ دس

. ػالٍُ تش آى ايي هخاصى هٌثغ هْن خان سا دس پي داسد  ّاي ػٌگالخي گشدد وِ اكالح هحذٍدُ ايزاد سػَب دس داخل هي

ايي ٍضؼيت ًمؾ هْوي دس ايزاد اؿتغال ٍ  .تاؿذ هي ،تشاي اكالح ًماط ّوزَاس وِ هؼتؼذ وـاٍسصي ٍ صساػت ّؼتٌذ

 داسد.   سا ًـيٌي دس ؿْشّا  رلَگيشي اص هْارشت ٍ حاؿيِ
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