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و رطوبت خاك ارزيابي تاثير سازه  هاي كوتاه در ذخيره رواناب
)مطالعه موردي حوزه سد كارده(

3الهام خوشبزم2علي باقريان كالت1علي اكبر عباسي

و منابع طبيعي خراسان رضوي-1  عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي
خ-2 و منابع طبيعي  راسان رضويكارشناس ارشد مركز تحقيقات كشاورزي

و منابع طبيعي خراسان رضوي-3  كارشناس مركز تحقيقات كشاورزي

 چكيده
را امروزه كمبود آب در جهان يكي از مهمت و نيمـه رين مشكالتي است كـه زنـدگي بشـر بخصـوص در منـاطق خشـك

و نيمـه خشـك قـرا بخش عمده. دهد خشك تحت تاثير قرار مي ر گرفتـه اي از سطح كشور در محدودة مناطق خشـك
آب كمبـودو هـا خشكسـالي باعـث ايجـادآن نامناسب پراكنشبا همراه مناطقي چنيندر بارندگي ناچيز مقادير. است
 بـر دريافـت مسـتقيم عـالوه دشـتي هـايو حوزه توليد آب بوده اصلي هاي عرصه آبخيز كوهستاني هاي حوزه. گردد مي

 هـاي در حـوزه بدين ترتيب.باشندمي كوهستاني هاي از حوزه توليدي آبهاي تجمعو تخليه محلاًعمدت جوي ريزشهاي
و هيـدرولوژيكي هـا رفتارهـاي حـوزهو خصوصيات مورفومتريـك اراضي پر شيب بودن بدليل آبخيز كوهستاني و رونـد

و تخريب كامالً روشهاي مي دشتي با آبخيزهاي احياء از يكـيو توليـد روانـاب خيـزي سـيلكه طوريبه. باشد متفاوت
و يـا بسـتر مناسـب.است آبخيز كوهستاني هاي حوزه اصلي ويژگيهاي چنانچه بخشي از رواناب توليد شده ذخيره گردد

و زيرزمينـي، بـه  و يا تقويـت جريانـات زيرسـطحي براي نفوذ آن فراهم گردد، عالوه بر تأمين رطوبت براي بهبود مراتع
اين تحقيق در زير حوزه گوش در باالدسـت.هاي دشتي واقع در پايين دست نيز كمك مي كندب در حوزهكاهش سيال

و با هدف ارزيابي تاثير سازه و رطوبت خاك هاي كوتاه سد كارده )مطالعه مـوردي حـوزه سـد كـارده(در ذخيره رواناب
اي خـاكي بيشـترين نقـش را در ذخيـره روانـاب بر اساس اطالعات اندازه گيري شده صحرايي، بنده. انجام گرفته است

و رسـوبگذاري هاي آبخيـزداري با توجه به گذشت بيش از ده سال از احداث سازهكه اند داشته در حـوزه مـورد مطالعـه
متر در پشت بندهاي خاكي، امكان نفوذ آب ذخيره شده در پشت ايـن بنـدها بـه7/1رسوبات ريزدانه به عمق متوسط 

ب از طرفي در هيچيـك از بنـدهاي خـاكي احـداث شـده در حـوزه مـورد مطالعـه،.ه حداقل رسيده استبستر رودخانه
و در نتيجـه تبخيـر  و يا امكان بهره برداري از آب ذخيره شده پيش بيني نشده است هيچگونه تأسيسات تخليه تحتاني

. بيشترين سهم را از آب استحصال شده دارد

 يره رواناب، استحصال آب باران، حوزه كاردهذخ، سازه كوتاه: هاي كليدي واژه

 مقدمه
و استحصـال آب نمـوده و بهره برداري از منابع آبي از طريق احداث سازه اقـدام بـه حفـظ بشر همواره به منظور حفظ

مي. است و همچنين استفاده در كشاورزي ايجاد و دام گـاهي نيـز بـه. گردنـد مخازن ذخيره آب به منظور شرب انسان
و قناتر نگهداري آب چشمهمنظو مي ها .گيرند هاي كم آب مورد استفاده قرار
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و رسـوب در زمينـه در سال و هاي اخير اقدامات گسترده اي از نظر كنترل سيل، فرسايش هـاي تحقيقـاتي، مطالعـاتي
و تحليـل هـاي آبخيـزداري بـه منظـور تجز اين در حالي است كه ارزيابي طـرح. اجرايي آبخيزداري انجام شده است يـه

و تدوين راهكارهاي اصولي يكي ديگر از نيازهـاي اساسـي در ايـن زمينـه مـي  آگـاهي از ميـزان. باشـد عملكرد اقدامات
اثربخشي اجراي هر نوع پروژه براي مجريان آن از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه با شـناخت كـافي از ميـزان آن 

و تصميم گيري الزم در خصوص اصالح ضمن آگاهي از ميزان حصول اهداف اوليه، مز و معايب مرتبط شناسايي شده ايا
و يا حتي نوع عمليات اجرايي اتخاذ خواهد شد و يا تجديد نظر در شيوه اجرا .معايب

يكي اي كوتاه در محل هاي بهره برداري از سيالب، احداث بندهاي تغذيه يكي از راه از راهكارهـاي هاي مناسب است كه
و ذخي هاي قديم به ويژه در مناطق خشك مرسوم بوده اسـت احداث بندهاي خاكي از زمان. ره آب به شمار مي آيدمهار

و آب مورد نياز اغلب از طريق منابع زير زميني تـامين  و يا دائمي نبوده زيرا در اين مناطق آب سطحي يا وجود نداشته
و بنابراين مسئله نفوذ آب از مخزن بندهاي تغذيه مي . گـردد يكي از مسائل مهم در احـداث بنـد محسـوب مـياي شده

)1378كردواني،(
از طرفي هر ساله پس از آبگيـري مقـداري. بندهاي خاكي بايد در محلي احداث شوند كه حداكثر نفوذ را داشته باشند

و به درياچـه تبخ. ماند رسوب در مخزن اين بندها به جاي مي يـر تبـديل كه پس از چندين آبگيري مخزن مسدود شده
.لذا بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا حداقل رسوب راداشته باشد. گردد مي

و) 1383(رئيسيان تاثير عمليات مكانيكي آبخيزداري را در حوضه آبخيز هرچگان، واقع در شمال اسـتان چهـار محـال
از آبراهـه اصـلي عـالوه بـر كيلـومتر5مالتي در بازه اي به طـول-بند سنگي7احداث. بختياري مورد بررسي قرار داد

 نتـايج انـدازه گيـري به توجهبا. كاهش دبي سيالبي موجب نفوذ مقدار قابل توجهي از آبها به درون خاك گرديده است

 مخازن به ورودي آبهاي از ثانيه در ليتر 8/142يعني مقدار دو اين اختالف شده احداث بندهاي از خروجيو ورودي دبي

 جـاري آبراهة از بخش اين در سال از روز يكصد طول در حداقل آب ميزان اينكه است نموده فوذن آبراهه طول در بندها

 . است
و شهسواري را از نظـر پارامترهـاي سـيرجان تنگوئيـه آبخيـز هاي زيرحوزه از پلنگي آبخيز حوزه) 1383(قائم مقاميان

 گيـرو افـزايش سيل آباديهايو درشهرها سيل وقوع يافته، كاهش كاهش ورسوب فرسايش مقدار، شده ذخيره آب مقدار

و اقدامات آبخيزداري مورد بررسي قرار دادنـد آبخيز درحوزه علوفه توليد از اقـدامات صـورت گرفتـه. در نتيجه فعاليتها
. اسـت بخشـيده افـزايش را مثبت عامل چندينو كنترل را منفي عامل چندينهر عمليات انجام شده نتيجه گرفتند كه

 منطقـه بـر حـاكم خشكسـالي وجود با را قنوات دبي زيادي بسيار ميزان به وسيمان سنگو سدخاكي 60 دودح اجراي

و روستائيان اميد بيشتري پيدا كرده اند داده افزايش و دامداري نيز رونق .و در نتيجه كشاورزي
 اين نقشو كرده استفاده لياتعم اين بررسي در مختلف بازگشت دوره با هاي سيل اوج هاي دبياز)1381( پور حشمت

 كمـي صـورت به كشار حوضه در را مزبور اقدامات عملكرد نيز)1383(ن همكاراو صادقي.است دانسته موثر را اقدامات

 تاثير هيدرولوژيكي رژيم بررسيو جريان تداوم منحني متحرك، ميانگين مضاعف، جرم منحني بررسيازپسو درآورده

.كردنديارزياب مثبت را عمليات

ها در مقايسـه بـا جـايي كـه در رابطه با عملكرد سدهاي تغذيه اي احداث شده در مسير آبراهه ها احداث شده ردآبراهه
مي آب سطحي از طريق آبراهه ، به اين نتـايج دسـت يافـت كـه 2006در سال Haimerlشود، هاي عبوري وارد سفره
و قبل از احداث سد،7/4ميليون متر مكعب،5بافرض يك سيالب با حجم 9/1ميليون متر مكعب از طريق احداث سد

كه ميليون متر مكعب از طريق آبراهه و%43/93ها تغذيه شده از%12/38آب از طريق احداث سد قبل از احداث سـد،
و كر وستانهند در ديگر اي مطالعه در همچنين.برابر شده است5/2ها تزريق شده كه با احداث سد تقريباً طريق كانال
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 داد نشان آنان مطالعات نتايجو پرداختند آبخيزداري هاي پروژه كيفيو كمي ارزيابي روشهاي تلفيق به ) 2002 ( چانگ

 با رگرسيوني آناليزهاي از استفاده)2002( داس اظهارات طبق بر.باشد مي روشها ساير از كارآمدتر تلفيقي روشهاي كه
(. نمود ارزيابي را ها پروژه توان مي اجرا از بعدو قبل اطالعات Radwan 1999 (اقـدامات نقـش بررسي به اقدام اردندر 

 حدود تا سيل حجمو پيك دبي تقليل بيانگر آن نتايج كه است نموده سيالب آناليز مدل از استفاده با آبخيزداري مختلف

.است بوده زيادي

و روش ها مواد
 انتخاب حوزه-1

و منتهيميدر باالدست سد كارده هاي واقع از زيرحوزهيكي كوشك آباد حوزه اليه حوضه آبريز اين باشد كه در سراب
و. رودخانه قرار گرفته است رودخانه كوشك آباد با رودخانه دائمي كارده در محدوده روستاي كارده به هم متصل شده
و كوشك آباد رودخانهموقعيت. شوند وارد مخزن سد كارده مي و موقعيت هاي كارده هاي زيرحوزهنسبت به سد كارده

شكل كوشك آباد حوزه عمليات آبخيزداري با اهداف مختلف نگهداشت رسوب، مهار. نشان داده شده است)1(در
و ذخيره رواناب عمدتاً در اين حوزه و بيش از ده سال از اجراي اين سازه كوشك آباد سيالب ها متمركز شده است

.گذرد مي

و كوشك آباد نسبت به سد كارده–1ره شكل شما  هاي واقع در حوزه كوشك آباد زيرحوزهو موقعيت دو رودخانه كارده
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و ثبت مشخصات سازه-2  هاي اجرا شده بازديدهاي صحرايي
و بررسي عملكرد آنها، كليه سازه به منظور تعيين موقعيت دقيق سازه و ثبت مشخصات در هاي اجرا شده هاي اجرا شده

بند اصالحي خشكه چين، تعداد 215تعداد G2و G1هاي حوزهفقط در زير.زه انتخابي مورد بازديد قرار گرفتحو
و تعداد دو مورد بند خاكي وجود دارد بند اصالحي توري 50 نقشه پراكنش عمليات مكانيكي اجرا شده2شكل. سنگي
مي G2و G1هاي زيرحوزهدر  . دهد را نشان

ها-3  بررسي كاركرد سازه
از با توجه به اينكه زمان زيادي از اجراي بندها مي گذرد، سازه و عملكرد آنها ها سيالبهاي متعددي را تجربه كرده

متر عمق2دو مورد بند خاكي موجود در حوزه مورد مطالعه اگر چه حدود. باشد ديدگاههاي مختلف قابل بررسي مي
و امكان ذخيره رواناب را دارد رسوبگذاري در مخزن آنها مي در مورد. باشد، ولي هنوز هم بيشتر حجم آن خالي

و  تعداد كمي از بندها هستند كه بخشي از مخزن آنها خالي بندهاي گابيوني، مخزن پشت اغلب بندها از رسوب پرشده
ميرسوبات ته نشست شده در پشت بندها در بيشتر موارد ريزدانه بوده كه سبب. مانده است . گردد كاهش نفوذپذيري

از. تعدادي از بندهاي خشكه چين تخريب شده كه هيچگونه رسوبي در پشت آنها نمانده است وضعيت تعدادي
.نشان داده شده است5تا3هاي اجرا شده در شكلهاي سازه

در نقشه سازه–2شكل G2وG1هاي زيرحوزههاي اجرا شده
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.كه بخشي از مخزن آن خالي استيكي از بندهاي خاكي–3شكل

.مخزن يكي از بندهاي گابيوني كه از رسوب درشت دانه پر شده است–4شكل
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.مخزن يكي از بندهاي گابيوني كه از رسوب ريز دانه پر شده است-5شكل

 نتايج
و عملكرد سازه و وضعيت پايداري نوع رسوبات به صورت ها در نگهداشت رسوب، وجود حجم خالي براي ذخيره رواناب

و اطالعات كامل مربوط به هر سازه در فرم بندي جمع. هاي مربوطه درج گرديد صحرايي مورد بررسي قرار گرفت
و سازه ها به تفكيك نوع آنها به ترتيب براي بندهاي خاكي، سازه اطالعات سازه در هاي توريسنگي هاي خشكه چين

.ارائه گرديده است3تا1جداول 

و عملكرد سازه-1 جدول ح اجرا شده خاكيهاي اطالعات پايداري  وزه آبخيز گوشدر

ظرفيت
 بالقوه ذخيره

 حجم خالي

 عملكرد بند مشخصات رسوب

حجم
 تخلخل

 حجم
تخريب

 شده است

بخشي از
مخزن ار 
رسوب پر 
 شده است

كامال از
رسوب پر 
 شده است

 وضعيت رسوبگيري

1757/30 7458/5 9215/80 3905/1 0 2 0 تعداد بند

و عملكرد سازه-2جدول ح اجرا شدهسنگي توريهاي اطالعات پايداري  وزه آبخيز گوشدر

ظرفيت
 بالقوه ذخيره

 حجم خالي

 عملكرد بند مشخصات رسوب

حجم
 تخلخل

 حجم
تخريب

 شده است

بخشي از
مخزن ار 
رسوب پر 
 شده است

كامال از
رسوب پر 
 شده است

 وضعيت رسوبگيري
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ظرفيت
 بالقوه ذخيره

 حجم خالي

 عملكرد بند مشخصات رسوب

حجم
 تخلخل

 حجم
تخريب

 شده است

بخشي از
مخزن ار 
رسوب پر 
 شده است

كامال از
رسوب پر 
 شده است

 وضعيت رسوبگيري

12849/6 4622/1 8227/5 23196/9 5 16 25 تعداد بند

و عملكرد سازه-3جدول ح اجرا شده خشكه چينهاي اطالعات پايداري  وزه آبخيز گوشدر

ظرفيت
 بالقوه ذخيره

 حجم خالي

 عملكرد بند مشخصات رسوب

حجم
 تخلخل

 حجم
درصد 100

تخريب 
 شده است

بخشي از
مخزن ار 
رسوب پر 
 شده است

 كامال از
رسوب پر
 شده است

 وضعيت رسوبگيري

319/11 0/00 319/11 1362/73 70 0 120 تعداد بند

و نتيجه  گيري بحث
و پايداري سازه-1 ها وضعيت رسوبگيري

و كاهش كارايي آنها در خصوص وضعيت رسوبگيري، ظرفيت خالي مخزن سازه3تا1اطالعات ارائه شده در جداول ها
ميدر سالهاي پس از احد دهد كه دو مورد بند خاكي احداث شده در حوزه مورد مطالعه با متوسط عمق اث، نشان

و ارتفاع خالي مخزن به حدود7/1رسوبگذاري حدود  متر تا تاج سرريز، بيشترين كارايي نسبي را در نگهداشت2متر
و رطوبت نسبت به تمامي سازه و فراهم كردن بستر براي ذخيره رواناب دا رسوب و داردها رسوبات ته نشست شده. شته

ته در پشت اين سازه و فرصت نشيني رسوبات ريزدانه فراهم شده، بيشتر ريزدانه ها به دليل اينكه مخزن سد بزرگ بوده
حد5توريسنگي مورد سازه47از. باشند بوده كه داراي تخلخل زيادتر مي  100مورد به دليل تخريب صورت گرفته، در

خ كه. ود را از دست داده استدرصد كارايي و يا بخش كمي از ظرفيت مخزن خالي است و مابقي نيز از رسوب پر شده
رسوبات ته نشست شده در پشت اين بندها، به دليل اينكه امكان عبور. مي تواند بعنوان ذخيره موقت رواناب عمل كند

و در مواردي رسوبات ريزدانه همراه با جريان از درون بدنه اين بندها امكان پذي ر است، بيشتر رسوبات درشت دانه
و ريز دانه با تخلخل متوسط مي حد70بند خشكه چين، تعداد 190از. باشد مخلوطي از رسوبات درشت دانه بند در

از 100 و مابقي نيز تماماً و رسوب از دست داده است و كارايي خود را در نگهداشت رواناب درصد تخريب شده
و درشترسوبات ريزدا و يا مخلوطي از ريزدانه .)6شكل( اند دانه پر شده نه، درشت دانه
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و كارايي سازه-6شكل و ها در نگهداشت كاهش عملكرد  رسوبرواناب

و رسوب-2  پتانسيل ايجاد شده براي ذخيره رواناب
در سازه و ايجاد هاي احداث شده از دو ديدگاه ايجاد پتانسيل ذخيره يا نگهداشت موقت رواناب فضاي خالي پشت سازه

مي پتانسيل ذخيره رطوبت در بافت رسوبات ته نشست شده در باالدست سازه فضاي خالي پشت. باشد ها قابل بررسي
و توريسنگي به دليل بندهاي خاكي، پتانسيل نگهداشت طوالني مدت رواناب را دارد ولي در سازه هاي خشكه چين

خ رسوبات ريزدانه اگرچه به دليل. الي باالدست سازه نقش نگهداشت موقت رواناب را داردنفوذ پذيري بدنه آنها، فضاي
چسبد، پتانسيل ذخيره رطوبت زيادي را دارند، ولي اين رطوبت امكان حركت ميزان آبي كه به سطح ذرات ريزدانه مي

و قابليت استفاده آن كم مي و خاكي هاياطالعات بندبندي جمع.باشد به سوي آبهاي زيرزميني را نداشته ، گابيوني
شكل خشكه چين .نشان داده شده است7هاي احداث شده در حوزه مورد مطالعه در
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و رطوبت سازهعملكرد-7شكل و ذخيره رواناب  هاي احداث شده در نگهداشت



٩

ها-3  تغييرات نفوذپذيري پس از اجراي سازه
متر رسوب ريزدانه انباشت شده7/1ه، به طور متوسط به عمق در پشت دو بند خاكي بر اساس چاهك هاي حفر شد

رسوبات. است كه عمالً باعث گرديده كه امكان نفوذ آب ذخيره شدن در پشت بندها به بستر طبيعي به حداقل برسد
ته نشست شده در پشت سازه هاي توريسنگي نيز در مواردي كه ريزدانه هستند باعث كاهش نفوذ پذيري نسبت به 

با.ر طبيعي گرديده استبست و بند گابيوني نفوذپذيري در رسوبات بستر آبراهه، رسوبات باالدست بندهاي خاكي
و. استفاده از استوانه هاي مضاعف اندازه گيري شده است منحني نفوذپذيري در بستر طبيعي رودخانه، پشت بند خاكي

شكل هاي  ش10تا8پشت يك از بندهاي گابيوني در .ده استنشان داده
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 منحني نفوذپذيري در بستر طبيعي آبراهه با مصالح درشت دانه-8شكل

y = 27.323x -0.5542

R2 = 0.9266
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 منحني نفوذپذيري در رسوبات ريزدانه انباشت شده در باالدست بند خاكي-9شكل
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y = 16.719x-0.5165

R2 = 0.9646
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 منحني نفوذپذيري در رسوبات ريزدانه انباشت شده در باالدست بند گابيوني-10شكل

آب-4  استحصال شدهوضعيت بهره برداري از
و رسوبگذاري رسوبات ريزدانه هاي آبخيزداري با توجه به گذشت بيش از ده سال از احداث سازه در حوزه مورد مطالعه

به7/1به عمق متوسط  متر در پشت بندهاي خاكي، امكان نفوذ آب ذخيره شده در پشت اين بندها به بستر رودخانه
ب. حداقل رسيده است ندهاي خاكي احداث شده در حوزه مورد مطالعه، هيچگونه تأسيسات از طرفي در هيچيك از

و در نتيجه  و يا امكان بهره برداري از آب ذخيره شده پيش بيني نشده است تبخير بيشترين سهم را از تخليه تحتاني
، آب به در حاليكه اگر امكان تخليه آب ذخيره شده در پشت بند به پايين دست وجود داشت. آب استحصال شده دارد

و عالوه بر تغذيه آبهاي)8شكل(تدريج به بستر آبراهه پايين دست كه نفوذ پذيري زيادي دارد تخليه مي گرديد
.زيرزميني، از مخزن خالي بند براي ذخيره مجدد سيالب نيز مي توان استفاده نمود
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