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چکیده
هاي از مشکالت این شبکه علیرغم وجود حوضچهیکی.انجام گردیدتحقیق حاضر بر روي شبکه آبیاري و زهکشی گرمسار 

منشا اصلی این رسوبات وجود مواد معلق . باشدمیگذاري شدید در شبکهرسوب،رسوبگیر در ابتداي شبکه بعد از سد انحرافی
ل گیري غلظت مواد معلق به صورت مستقیم نسبتا مشکاندازه. شودمیثجریان آب حاددر آب است که به علت کاهش سرعت 

آبنمونه 88در این طرح. لیکن در این تحقیق سعی شده است رابطه بین کدورت آب و غلظت مواد معلق بدست آید. باشدمی
سنج انجام شد و غلظت مواد معلق درآزمایشگاه با سنجش کدورت آب توسط کدورت. در یک سال آبی از شبکه اخذ گردید

ي رابطهاینبا. تحلیل آماري رابطه بین کدورت و غلظت مواد معلق به دست آمدبا .گیري گردیداستفاده از کاغذ صافی اندازه
.توان با داشتن کدورت برآورد نسبتا قابل قبولی از میزان غلظت مواد معلق داشتبه سادگی می

رسوب،سنجکدورت،شبکه آبیاري،کدورت،بار معلق:هاي کلیديواژه

مقدمه
نماید تا مصرف آب در جهان از یک سو و محدودیت منابع آب تجدید شونده از سوي دیگر ضروري مییندهآتقاضاي فز

. و تقاضاي آب را دقیقا مورد بررسی قرار داده و قبل از بروز مشکالت جدي به آن بیندیشندگذاران جهانی تعدیل عرضهسیاست
ترین منبع تامین غذا در دنیا مهمترین و مطمئن) FAO(بدیهی است در این میان بخش آبیاري، که به نظر سازمان جهانی فائو

شود، بنا هاي اخیر از گوشه و کنار جهان گزارش میدر سالمسائل مربوط به بحران آب. باشد، از سهم باالیی برخوردار باشدمی
المللی خواهد به اعتقاد کارشناسان و سیاستمداران، در قرن آینده بحران آب، به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی و سیاسی بین

»هاي منابع آب و کشاورزي اولین همایش ملی چالش« 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران
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نیازهاي غذایی و به طور باشد، یکی از جهت تامینبرداري آن از دو جهت داراي اهمیت میدر ایران مسئله آب و بهره. بود
براي جمعیت به سرعت در حال رشد کشورمان بوده و دیگرترین این نیازها، مشخص تولید محصوالت کشاورزي به عنوان اصلی

ین کاهش منابع آب شیرین،خشک کشور و همچنبا توجه به اقلیم خشک و نیمه. باشدجلوگیري از به هدر رفتن آن می
بحث مدیریت رسوب یکی از راهکارهاي اساسی جهت نیل به این هدف . نابع امري ضروري و حیاتی استاستفاده بهینه از این م

هاي مدرن هکتار، به عنوان یکی از اولین شبکه22000شبکه آبیاري دشت گرمسار با مساحتی بالغ بر .استها در این شبکه
هاي موجود در این شبکه کانال. کشاورزي منطقه داشته استساخته شده در کشور، نقش مهم و استراتژیک را در سطح اقتصاد 

در به کار انجام شده روي سد مخزنی دز اشاره نمود توانمیاین زمینهمطالعاتی صورت گرفته دري به سابقه.عمدتا بتنی است
.)1390(بجستانشفاعیارائه گردید=x8/4yظت رسوب معلق در مخزن سد دز به صورت این باره رابطه بین کدورت و غل

آبیاري و زهکشی گرمسار با وسعت آب شبکه.باشدآبیاري دشت گرمسار میآبیاري قدیمی کشور، شبکههايکی از شبکهی
میلیون تن رسوب در سال،12میلیون متر مکعب و متوسط 275دبی متوسط سالیانه رود باي حبلههکتار از رودخانه22000

با وجود این تمهیدات، رسوبات حمل شده به . شودهاي ترسیب میود به شبکه وارد حوضچهآب قبل از ور.گرددتامین می
برداري الیروبی شده و تمیز گردد رسوبات تهنشین شده کشش شبکه را کاهش داخل شبکه همه ساله باید توسط شرکت بهره

هاي ها و الستیکثیر منفی بر روي دریچهاز طرفی وجود رسوبات در آب تأ. کنندهاي موضعی در شبکه ایجاد مینقصداده و 
شود عمر مفید تأسیسات آبی کاهش پیدا کند با توجه به باعث میو. گرددآببند داشته و سبب خوردگی و پوسیدگی آنها می

به گیري بار معلق در شبکه تا اندازهاي بین کدورت و غلظت مواد معلق استخراج گرددمسئله رسوب در شبکه سعی شده رابطه
واقعیت مشهود این است که اندازه گیري مواد معلق به طریق آزمایشگاهی دشوار است لیکن با استخراج . سهولت انجام پذیرد

توان به راحتی و در حد قابل قبولی غلظت مواد معلق را برآورد نمود که در برآورد فرمول بین کدورت و غلظت مواد معلق می
واهد بودمیزان رسوب وارده به شبکه مفید خ

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

به يهاي البرز و با حوضه آبریزکوههاي استان سمنان واقع در حاشیه جنوبی رشتهگرمسار یکی از حاصلخیزترین دشتدشت
و 5َْ35هاي جغرافیاییشرقی و عرض35ْ52و 15ْ52َهاي جغرافیاییَ که بین طول. باشدکیلومتر مربع می3300مساحت 

این دشت از دیرباز از مراکز عمده کشاورزي حاشیه کویر بوده . باشدمتر از سطح دریا می875شمالی با ارتفاع متوسط 17ْ35َ
22000آبیاري و زهکشی گرمسار با وسعت شبکه. )1(شکل شده استو محصوالت زراعی و باغی متنوعی در آن کشت می

میلیون تن رسوب در سال،تامین 12میلیون متر مکعب و متوسط 275دبی متوسط سالیانه رود باي حبلههکتار از رودخانه
مطالعات انجام شده نشان داده است که دشت گرمسار داراي خصوصیات کویري بوده و میانگین درجه .)2(شکلگرددمی

انه یمتوسط سال. باشدمیلی متر می119متوسط بارندگی سالیانه در گرمسار .درجه سانتیگراد است8/17انه آن یحرارت سال
ساعت در روز 5/8متوسط ساعات آفتابی در محدوده مورد مطالعه بطور متوسط درصد بوده7/45رطوبت نسبی در گرمسار 

بندي اقلیمی، منطقه میلیمتر تبخیر از سطح آزاد آب وجود دارد در طبقه1539انه در گرمسار ی، همچنین بطور سالباشدمی
بندي اقلیمی منطقه از روش گردد براي طبقهبندي میلعه جزء اقلیم خشک سرد و نزدیک به بیابانی معتدل طبقهمورد مطا

.1379ورزانشرکت مشاور آب آمبرژه استفاده گردیده است
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نقشه منطقه مورد مطالعه): 1(شکل 

پالن شبکه آبیاري دشت گرمسار: )2(شکل 
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کدورتگیري ندازها
محل برداشت . هاي ترسیب انجام گردیدبرداري از آب شبکه آبیاري دشت گرمسار بعد از حوضچهدر این بخش از تحقیق نمونه

شایان ذکر است . عمق جریان از کف انجام شد4/0سنجی واقع در کانال اصلی آرادان بوده و از وسط آبراهه و دردر ایستگاه آب
و . م. شفاعی بجستانافتدعمق جریان از کف اتفاق می4/0دریک مقطع جریان در که به طور تقریب غلظت متوسط رسوب 

هاي احتمالی در هاي مختلف سال آبی و بعد از وقوع بارندگیها در ماهبرداريدر این فرایند سعی گردید نمونه. 1381همکاران
ها از گیرينمونه. این تحقیق بکار گرفته شودها در هاي مختلفی از غلظتحوضه باالدست حبله رود صورت پذیرد، تا دامنه

. مورد رسید88هاي اخذ شده جمعا به نمونه. ادامه یافت1392شروع و تا اواسط شهریور ماه سال 1391اواسط مهر سال 
گیري گردیدندازهاسنجکدورتي کدورت توسط دستگاه درهمان محل بالفاصله بعد از اخذ نمونه توسط اکیپ برداشت مشخصه

گیري و لیتري توسط کاغذ صافی و اون اندازه5/1و بعدا در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزي شاهرود  غلظت نمونه 
که در این پروسه به ازاي هر نمونه آب برداشت شده از شبکه یک کدورت و یک غلظت مواد معلق بدست آمد.محاسبه شدند

.آورده شده است) 1(تمام نتایج در جدول

هاي غلظت کدورتداده): 1(جدول

کدورتردیف
(NTU)

غلظت
(g/lit)

133/7625/1
267/57700/1
367/44475/0
467/35960/0
568/26350/0
600/24743/0
700/21538/0
800/19133/0
900/16930/0
1067/15427/0
1100/13325/0
1200/13023/0
1367/11121/0
1467/10320/0
1567/10819/0
1630/9017/0
1707/7615/0
1820/7614/0
1997/6912/0
2010/5310/0
2123/4709/0
2260/4608/0
2397/90900/5
2400/76313/3
2533/67350/2
2600/55285/1
2767/51167/1
2833/45539/1
2900/36714/1
3000/31993/0

هاي غلظت کدورتداده): 1(جدول

کدورتردیف
(NTU)

غلظت
(g/lit)

3167/27778/0
3267/23068/0
3300/21163/0
3467/18656/0
3500/15250/0
3633/18545/0
3700/8038/0
3877/8733/0
3963/8629/0
4020/7626/0
4100/36106/1
4200/31993/0
4367/27778/0
4467/23068/0
4500/90000/5
4667/18656/0
4777/8733/0
4800/15250/0
4967/73478/2
5060/67338/2
5100/59717/2
5233/57900/2
5300/56285/1
5400/53472/1
5500/51061/1
5667/50252/1
5700/46343/1
5800/43735/1
5967/41928/1
6033/38922/1

هاي غلظت کدورتداده): 1(جدول

کدورتردیف
(NTU)

غلظت
(g/lit)

6167/38716/1
6200/36811/1
6300/36106/1
6400/21163/0
6533/18545/0
6600/90000/5
6767/86717/4
6833/80757/3
6900/76313/3
7000/8038/0
7100/36811/1
7233/67350/2
7367/67338/2
7480/59717/2
7533/57900/2
7600/56285/1
7700/55285/1
7800/53472/1
7963/8629/0
8020/7626/0
8167/50252/1
8200/46343/1
8333/45539/1
8400/43735/1
8567/41928/1
8633/38922/1
8767/38716/1
8800/36714/1
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نتایج و بحث
در . شوداستفاده می) 1(بدست آوردن رابطه بین کدورت و غلظت مواد معلق در شبکه آبیاري گرمسار از داده هاي جدولبراي 

براي تعیین نرمال . 1391.ر،صفري.ك،پورحبیببراي تحلیل آماري استفاده شده استSPSS16اینجا از نرم افزار آماري
. ها  نرمال نیستکه توزیع دادهنتایج آزمون نشان داد. اده گردیداستف١چارك –ها از آزمون گرافیکی چارك بودن توزیع داده

در اینجا متغیر مستقل . استفاده شد٢ها از آزمون غیرپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمنبنابراین براي تعیین همبستگی داده
متغیر وابسته، غلظت . قابل سنجش استسنجگیري آن به راحتی توسط دستگاه کدورتکدورت انتخاب شده است چون اندازه

.باشدشود چون بدست آوردن آن در آزمایشگاه نسبتا مشکل میمواد معلق در نظر گرفته می

ها به روش اسپیرمنگراف پراکنش داده):1(شکل

ها مربوط به رابطه بین دو متغیر کدورت و غلظت مواد معلق که توزیع دادهبریم ها پی میبا توجه به نمودار پراکنش داده
.باشد٤و توانی٣خطیتواند به صورتمی

1 Q-Q plot
2 Spearman rank correlation coeffcient
3 Linear
4 Power
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هاي برازشمنحنی): 2(شکل

پارامترهاي برازش): 2(جدول
مدل و پارامترهاي برآوردخالصه 

کدورت:متغیر مستقل  غلظت مواد معلق:متغیر وابسته 

معادله خالصه مدل پارامتر هاي بر آورد

مجموع 
مربعات

F درجه 
1آزادي

درجه 
2آزادي

سطح معنی 
داري

مقدار ثابت b1

خطی 870/0 636/573 1 86 000/0 378/0 - 004/0
توانی 926/0 1083 1 86 000/0 001/0 183/1

خطیبراي هر دو مدل توانی و Fدار آزمون کند در این جدول سطح معنیمیزان برازش دو مدل را آزمون می) 2(جدول
Fدر چنین شرایطی، براي این که بهترین مدل را انتخاب کنیم باید مدلی را بر گزینیم که مقدار آماره . است05/0کوچکتر از 

بیشتر از مدل توانیبراي مدل رگرسیونی Fشود، مقدار آماره همانطور که در جدول مالحظه می. در آن بیشترین مقدار را دارد
بینی تغییرات غلظت مواد معلق بر ترین مدل براي پیشبرازندهتوانیتوان گفت که مدل رگرسیونی بنابراین، می. دیگر است

.حسب کدورت است
.گرددصورت زیر تعیین میمعادله برازش به

)1(183/1t001/0c=

.باشدمی) NTU(کدورت:tو)گرم در لیتر(درآبغلظت مواد معلق :c، )1(در معادله

نتیجه گیر ي و پیشنهادات 
این فرایند براي سد مخزنی دز .در شبکه گرمسار براي اولین بار رابطه بین کدورت و غلظت رسوب معلق استخراج گردید

در این تحقیق معادله استخراج شده براي تخمین مقدار . ه بودشدارائه =x8/4yکه معادله حاصله به صورت ،پذیرفتهصورت 
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گیري کدورت در با اندازه.گرددپیشنهاد می=183/1t001/0cي کدورت به صورتغلظت مواد معلق در آب شبکه از روي داده
باال غلظت مواد معلق را محاسبه نمود و با داشتن دبی جریان مقدار بار رسوب را توان با استفاده از رابطه هر بازه زمانی می

.توان برآوردي از میزان رسوب وارده به شبکه را تخمین زددر این شرایط می. حساب نمود
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