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چکیده 
ساالنه حجم عظیمی از آورد رسوبات انباشته شده در پشت سدها، به ویژه سدهاییکه وظیفه تاًمین و تنظـیم آب مـورد نیـاز    

مـی وارد    هده دارند، صدمات و هزینه هاي قابل توجهی را بر شبکه آبیاري پایین دست زمین هاي کشاورزي پایین دسترا بر ع
عالوه بر انسداد و ایجاد مشکل در آبگیري کشاورزان، موجب آلوده شدن منابع آبـی رسـیده بـه مـزارع کشـاورزي      امراین . سازد

ــد    ــاد میکن ــبکه ایج ــل ش ــکالتی را در ک ــده و مش ــًامین آب  سدانحرافیدزیکیازسدهایمهمد. ش ــتکهبه منظورت راستانخوزستاناس
ــت، توســطدوآبگیرجانبیبرروي رودخانهدزبناشدهاســت   ــد،   . زمینهایپاییندس ــت اینس ــدنآنهادر پش وجودرسوباتمعلقوتهنشینش

ــاً . عالوهبرایجادیکســریجزایر، سبببروزمشــکالت عدیدهایبرایآبگیرهایجانبیشدهاســت  ــژوهش حاضــر ت ــوبگذاري در در پ ثیر رس
آبیاري و مزارع پایین دسـت، مـورد مطالعـه قـرار     يبر عملکرد شبکه ها، اي آبگیر شرق و غرب سد انحرافی دزباالدست کانال ه

.گرفته است

.کانال هاي آبیاري شرق و غرب دز، مزارع پایین دست سد انحرافی دز، رسوبگذاري:  واژه هاي کلیدي 
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پسازاحداثشبکهمدرنهمزمانبا . شبکهانهارسنتیدراینمنطقهفعالیتداشتندوشبکهآبیاریدز،زارعینسنتیبا
تأسیسمرکزتحقیقاتکشاورزیودامپروریصفیآبادواحداث سدهایمخزنی،تنظیمی و انحرافیتغییروتحولیدرزمینه 
. افزایشمیزانتولیدمحصوالتزراعیودامی ایجادشدهاست

اما در عین حال احداث همین سدها . بیاریوآرایشتسطیح اراضیاستازجملهفعالیتهایدیگردرایندورهپسازچهلسالترویجروشهاوفنونآ
لذا دراینمطالعهضمنبررسیروند . و رسوبگذاري در پشت آن ها خود نیز سبب مشکل شده است

انتقالذراترسوبیدرپشتسدانحرافیدز ووضعیترسوب گذاري پشت بند، تاًثیر آن بر روي شبکه آبیاري و زهکشی پایین دست و 
.در پایان پیشنهاداتیبهمنظوررفع اینمشکالرائه گردیدهاست. ت نیز بررسی شده استمزارع زیر کش

متن اصلی 
شبکهآبیاریوزهکشیدزواقعدرشماالستانخوزستان،ازبزرگترینشبکههایایراناستکهدرآن 

آبموردنیازاینطرحاز . .ازتکنیکهاوروشهایپیشرفتهبرایآبیاریوزهکشیاراضیاستفادهمیشود
. هوجهتکنترل،مهاروتنظیمجریانآبآناقدامبهساختسدهایمخزنی، تنظیمیوانحرافیبررویاینرودخانهشدهاسترودخانهدزتأمینگردید

درصدمنظوروظرفیتکانالهایآبیاریدرجهیکرا 54کریدلتعیینوبازدهیکآلبیاریرا- مهندسینمشاوراینطرح،نیازآبیگیاهانراباروش بلینی
کمکشت، برایمساحتهایباالتر درصدترا85براساسحداکثرنیازآبیدردورهآبیاریودرنظرگرفتن

.لیتردرثانیهدرهکتارطراحینمودهاست2هکتارمعادل800از

موقعیت شهرستان دزفول در استان خوزستان) 2(موقعیت استان خوزستان در کشور        شکل ) 1(شکل 

24درجـه و  48ییایـ جغرافيدر درازاییایجغرافدیشهرستان دزفول از د. است رانیايمهم کشاورزياز قطب هایکیزفول د
. باشـد یمتر مـ 140ایدريآن از روياست و بلنداگسترده شدهیشمالقهیدق22درجه و 32ییایجغرافيو پهنايخاورقهیدق

دزفـول  مرکبات. فراهم کرده استاهیجات و گل و گیفیکشت مرکبات، صيرا برایمناسبطیشرایو آب کافزیخاك حاصلخ
در میرز و مـر يگل هادیدزفول از نظر تول. شوندینوع مرکبات کشور محسوب منیو مرغوب ترنیسالمتربخصوص پرتقال از 

.شوندیاستان ها وخارج از کشورصادر مریگل دزفول به ساداتیاز توليبخش عمده ا. رتبه را داراستنیکشور باالتر



مزارع و زمین هاي کشاورزي زیر کشت در دزفول) 3(شکل 

. باشدیاستان خوزستان ميمنطقه کشاورزنیتردزفول پرآبیکوهستانریبخش غ. داردیخیتاريادر دزفول سابقهيکشاورز
استان مطرح يکشاورزيهااز قطبیکیاست و دزفول را به عنوان دهیشهرستان گردنیدر ايامر موجب رونق کشاورزنیا

وجود مرکز ،ياریمدرن آبيمناسب و آب فراوان با شبکه هايهواب،مرغواریشهرستان دزفول از خاك بس.نموده است
.باشدیساله برخوردار م52آباد با سابقه یصفيکشاورزقاتیتحق

موقعیت شهر دزفول، رودخانه دز و مزارع پایین دست) 4(شکل 

ماننـد گنـدم،   يکشـاورز ياورده هافرشتریمانند دز و کرخه سبب شده که بیپر آبيپربار دزفول و گذر رودخانه هادشت
مـدرن  وهیبـه شـ  انیـ و آبزوریـ و پرورش انواع دام و طینتیزاهانیجات، گیفیچغندر، مرکبات، ص،یروغنيجو، برنج، دانه ها

تنـوع در  ثیـ گـردد کـه از ح  یمـ دیـ شهرستان پرورش و تولنیمختلف در المحصو67به بیکه قريشود به طوریانجام م
گـردد و مجمـوع   یمـ دیـ پرورش و تولینتیزاهانیگونه مختلف مرکبات و ده گونه از گ20نیباشد، همچنیمرینظیکشور ب

.شودیتن را شامل مونیلیم2از شیشهرستان دزفول بداتیتولزانیم

1392شرکتبهرهبرداریناحیهشمالخوزستان،-میزان کشت محصوالت شبکه دز) 1(جدول



مقاصدیازجملهانحرافمسیرآبوباالآوردنسطحآنمعموالبعدازسدهایذخیرهاییابر حسبنیاز سدهایانحرافیمعموالبرای
ازجملهدیگرکاربریاینسدهاانحرافآبرودخانهازمسیراصلیبراي . مستقالدرقسمتهایمناسبیازرودخانهساختهمیشوند

. ساختسدهایبزرگتررویرودخانهاست

انحرافی دزنمونه هایی ازبند هاي انحرافی و بند ) 5(شکل 

موادوروشها



به SSIIM1 دراینمطالعهبهمنظوربررسیروندانتقالذراترسوبیدرپشت بند در ابتدامنطقهموردمطالعه، با استفاده از نرم افزار
55باتوجهبهمحدودیتهایموجوددربرنامهشبکهایبهابعاد. متر براي باالدستسددزانتخابوبهنرمافزار معرفیشد770متردر1460ابعاد

قسمتدرجهتعمودي 6و) درمسیرحرکتجریان(قسمتطولی 21قسمتعرضی و40شبکهمفروضبه . نتخابگردیدا97در
. تقسیمبندیگردید) ازسطحتابستر(

1388وزارتنیرو،-مقادیردبیجریانورسوبدرماههایمختلف) 2(جدول

1388وزارتنیرو،- مقادیرغلظتسایزهایمختلفرسوب) 3(جدول

نتایجوبحث
بردارهایمعرفسرعتوجهتجریاندرمقاطع عرضیوپالن، پروفیلهایهمسرعتدر ترازهایمحاسباتیمختلفدر سهبعد، درخروجیمدل

بعد از ). 6شکل (قابلنمایشاست . ..گرافهایمعرفحداکثروحداقلتالطموآشفتگیجریاندر ترازهاومقاطععرضیمختلفو
یم رسوبنیزشاهدپروفیلهایغلظترسوبدرسایزهایمختلفبصورتپالنومقطععرضیمیباش

.اینپروفیلهانمایانگرتجمعرسوباتدرنواحیمختلفبودهواساس تفسیروتحلیلراتشکیلمیدهند

مقاطععرضیوپالنموردبررسی) 6(شکل 

همانطورکهقبألبیانشدمحدودهموردمطالعهبهششترازافقی تقسیمبندي گردیدکهترازدونزیکترینبهبستروترازششمنطبق 
روندانتقال رسوباتدرقسمتاول، دوترازدووششموردبررسیقرارگرفت ودرقسمتدومنیز دراینمطالعهبهمنظورارزیابی. برسطحآبمیباشد

1-Simulation of Sediment movement In water Intake with Multiblock option.



درگرافهایخروجیمدل . نشانداده شدهاند)8(و ) 7(بهارزیابیروندتهنشینیرسوباتدر مقاطععرضی دو، بیستوچهلپرداختهشدودراشکال
باتوجهبهکمبودنفاصلهپالندوتابستر، .دبهترتیب نمایانگرحداکثر،حدمیانهوحداقلمقدارمتغیرموردبررسیمی باشن3تا1شمارهاي

،وجودبسترغیریکنواخت وسقوطذراترسوبیازترازهایباالتروبرخوردآنهاباهمدیگر
. سرعتانتقالذراتبهمقدارزیادیکاهشمییابدلذاپیشبینیمی شودکهغلظترسوبازورودیبهطرفسدانحرافیدزبهمیزان زیادیکاهشپیداکند

همانطور .تدایورودیبودهکهباگذشتزماناز غلظتاینرسوباتکاستهمیشودشاهدجریانغلیظ رسوبیدراب،حالباتوجهبهشکلدو
کهدرشکلدودیدهمیشودجریانرسوبیبارسیدنبهمقطع عرضینهوبرخوردباجزیرهیکبهدوناحیه شرقیو غربی تقسیمبندیمیشود شکل 

3درناحیهشرقیبه علتکوچکبودنورودیجریانوکاهشسرعتآبشاهدپروفیل شماره ). 1(
امتدادپیدا )1شکل(ودهوپروفیلمفروضتحت تاثیرنیرویجریانتامقطععرضیسیوششدراینناحیهب)حداقلغلظت(

تاحد ) 7شکل(درناحیهغربیوجودجریانهایگردابی . میکندلذاوجوداینرسوباتبرایآبگیرشرقیمشکلساز   نمیباشد
زیادیسببتغییررژیمجریانوانتقالرسوباتبهطرفمرزهامی شودحداکثراینتالطمدرحدفاصلمقاطععرضینهتابیستو 

بعدازمقطع . مشاهدهمیگردد)1(ودهبهگونهایکهدراینحدفاصلکنارهگیریذراتبه طرفمرزغربیجزیرهیک شکل ششب
انتقالجریانهایرسوبیبهحالتنرمالبرمیگردددراینناحیه ) 3و 2پروفیل شماره ( بیستودونیزباتوجهبهکاهشجریانهایگردابی 

دیده     )1(بودهولیتجمعرسوباتدرمرزهایجزایردووسه شکل مشکلسازن) 1(وجودرسوباتبرایآبگیرشرقی شکل ،نیزهمچونناحیهشرقی
همانطورکهقبالبیانشدترازششمنطبقبرسطحآببودهو حرکتجریانآبورسوبدراینترازمحدودیتهایترازدوراندارد . میشود

( دلذابایدشاهدپیشرویبیشتریدرپروفیلهایرسوبیبودهحالبا مراجعهبهشکلششتجمعجریانغلیظرسوبیدرابتدایورودي مشاهدهمیگرد
. اینجریانغلیظباحرکتبه طرفجلووبرخوردباجزیرهیکدرمقطععرضینهبهدوناحیه شرقیوغربیتقسیممیشود). 1پروفیل شماره 

اینجریانآرامسببانتقالذرات . شاهدجریانآبرسوبیبود،درناحیهشرقیتامقطععرضی بیست
طععرضیبیتبه ایندرحالیاستکهازمق). 2پروفیلشماره(درحدفاصلمرزشرقیشبکهومرزشرقیجزیرهیکمی گردد

بعدبهعلتوجودجریانهایگردابیخفیفشکلروند مذکورتاحدیتغییرمیکندوجریانرسوبیبهصورتیکتودهبه طرف 
سببیکنواختیدرانتقالو ،وجوداینجریان متالطمعالوهبرتغییررژیمانتقالذرات. آبگیرشرقیوسدانحرافیکشیدهمیشود

شاهدپیشروي ،نسرعتجریاننسبتبهناحیهشرقیتاحدیفرسایشدرمحدودهمفروضمیگردددرناحیهغربینیزبه علتبیشتربود
جریان ،بیشتریدرپروفیلهایرسوبینسبتبهناحیه شرقیهستیمبامراجعهبهشکلشمارههشتدرناحیهغربی

.آشفتهایازمقطععرضیپانزدهبهبعددیدهمیشودبهگونهایکه باحرکتبهطرفسدانحرافیدزبرمیزانتالطمآنافزودهمیگردد
سبب هدایترسوباتبهطرفآبگیرغربیومرزغربیجزیرهیکناحیهغربی شده ،الذراتوجوداینجریاناتعالوهبرتغییررژیمطبیعیانتق

. وجوداین رسوباتبرایآبگیرغربیوسدانحرافیدزمشکلسازبودهوسبب گسترشجزایردووسهرسوبی میشود.است
رسوباتورودیبهاینمقطعبعلت . مقطععرضیدونزدیکترینمقطعبه ورودیجریان میباشد،همانطورکهقبألگفتهشد

به همبرخوردکردهوسریعتهنشینمیشونداینحالتدررسوباتدانه ،الطمزیادناشیازجریانورودیقرارگرفتهانداینکهتحتتاثیرت
درشتمشهودترمیباشداینمسالهسببافزایشغلظترسوباتدر بسترمیگرددوباحرکتبهطرف 
. سطحآببهتدریجازغلظترسوباتکاستهشدهبهگونهایکهدر سطحآبدیدهمیشود

درناحیهغربیبهعلت . طعمفروض بهدوناحیهشرقیوغربیمشاهدهمیگردددراینمقطعبهعلتوجودجزیرهیکشاهدتفکیکمق
وجودجریانهایگردابیحالتیکنواختوهمگنیدرذراترسوبی مشاهدهمیشودبهگونهایکهدرناحیهمفروضتنهاپروفیلهاي 

درناحیهشرقیبه . ایندستهازرسوباتبهصورتپلکانیاز غلظتکمبهزیادازسطحتابسترمرتبشدهاند. وجوددارند3و2شماره
. قراردارندبهگونهایکهذراتسنگین تردرپایینقرارمیگیرند) نیرویثقل(رسوباتبیشترتحتتاثیرشیب،جریانآرامترعلتوجود

باگذشتزمانوتجمعرسوباتبهتدریجبر ضخامتآنهاافزودهشدهبهگونهایکهپیشبینیمیشوددر 
.سالهایآیندهبازهانتقالجریاندرناحیهشرقیمحدودترگردد

. که جریانهایرسوبیرسیدهبهاینمقطعبعلتوجودسدناچاربه     ته نشینیهستندمقطععرضیچهلهمانمقطعسدانحرافیدزمیباشد
. حداکثرغلظترسوبدرقسمتخارجینواحیشرقیوغربی مالحظهمیگردد،دراینقسمتباتوجهبهشیببستروجریانهاي ورودي

چونعالوهبر ،وجوداینرسوباتبراي آبگیرشرقیوغربیبسیارمشکلسازمیباشد).درشکلهشت1پروفیل(
سببورودذرات بهدرونآبگیرشدهوباعثایجادمشکالتیبرایابنیههایآبی ،هانهآبگیروکاهشکاراییآنهاافزایشرسوباتدرد



بهتدریجازغلظترسوباتکاسته ) شکلهشت(درحدفاصل پروفیلهایشمارهیک        . موجوددرمسیروتغییربافتخاکمزارعمیشود
و ) 1شکل (سببگسترشجزایررسوبیدووسه البتهگذشتزمانوانباشتهشدنذرات بررویهمدرایننواحی). 3و2پروفیلشماره(میشود

.ایجادبحرانشدیددرپشتسدانحرافیوآبگیرهاي جانبیخواهدشد

نتیجه گیري و پیشنهادات 
باتوجهبهمباحثانجامگرفتهدرموردروندانتقالرسوباتدرپشت سدانحرافیدزمیتوانجمعبندینمودکهدرناحیهشرقیبعلتکم 

ولیازنیمهدومبعلتکاهشنیرویجلو ذراتتانیمهاوالینناحیه پیشرویکرده،بودنسرعتجریان
تهنشینیذراتمشاهدهمیگرددبهگونهایکهپیشبینی میشوددرسالهایآیندهپیشرویمرزشرقیشبکهدراینناحیهبه ،رنده

. تاسدانحرافیدزدرناحیهشرقی مشاهدهشود20طرفداخلوتنگترشدنمسیرحرکتجریانوباالآمدنترازبستر ازمقطععرضی
میزانپیشرویجریانرسوبیبیشترمیباشدبهگونه ،ننسبتبه ناحیهشرقیهمچنیندرناحیهغربیبعلتبیشتربودنسرعتجریا

وآبگیرغربیبهطرفسد انحرافیدزوآبگیرغربیحرکتکردهوازیکطرفسببتجمع 3ایکهذراترسوبیازحدفاصلجزیره
ذراتدرپشتسدانحرافیدزوکاهشکاراییآنوازطرفدیگر باعثورودذراتبهدرونآبگیرغربیمیشودکهاینمسئلهنیز 

سببافزایشپیشروي ،ازطرفیکناره گیریذراترسوبیدرمرزغربیجزیرهیک. یرمفروضخواهدشدباعثکمشدنبازدهمفیدآبگ
اینمسئلهبهمرورزمانباعثافزایشسرعتجریاندراین . اینجزیرهبهطرفمرزغربیشبکهوکاهشبازهعبوریجریانمی شود

راتدر ناحیهشدهومانعازتهنشینیذراتمیگرددبهگونهایکهروند پیشرویذراتبهپشتسدانحرافیدزسریعترشدهوتجمعذ
.آنناحیهافزایشمییابد

جریانهایگردابیدرترازدو) 8(روند تهنشینشدنرسوباتدرمقطععرضیچهل                            شکل) 7(شکل

5درنهایتبهمنظورجلوگیریازپیشرویجزیرهیکبهطرفمرز غربیشبکهوتنگترشدنمحدودهعبورجریاندرناحیهغربیمی توانباایجادیک 
وهدایترسوببهطرفآبگیرشرقیواستفاده )نیمهدوم محدودهموردمطالعه( بهبعد 20سریبرشازمقطععرضی

ازحوضچههایرسوبگیردرابتدایدهانهآبگیربهمنظورجلوگیري ازورودذراتبهکاناالصلیآبیاریناحیهشرقازاینمسئله 
به جلوگیریکردزیراایجاداینبرشهاعالوهبررفعمشکلرسوب گذاریدرمرزغربیجزیرهیکسببانتقالحجمباالییازجریان

حفاظتازمرزغربیشبکهدرحدفاصل . طرفآبگیرشرقیمیشودکهاینمسئلهسببجبرانکاهشدبیدر اینآبگیرنیزخواهدشد
،دراینحدفاصل بعلتتنگشدنمسیرحرکتجریانوسرعتباالیجریانورودي(بهمنظورکنترلفرسایش 15تا1مقطععرضی

.توصیهمیشود) حداکثرفرسایشدرساحلغربیدیدهمیشود



شرقی و غربی بند انحرافی دزموقعیت کانال هاي) 9(شکل

محسوبه خشک جهانمیخود در زمره مناطق خشک و نیمی، اقلییایجغرافتیبخش عمده کشور ما، به علت موقعحال اینکه 
در يجويش هازیرنامناسبکم و پراکنشرانیو تعرق ، مریتبخزانیباال بودن م. و کمبود آب روبروست تیشده و با محدود

است که یمطلب ضرورنیذکر ا. طلبدیممختلفمصارفيآب برانیرا جهت تأمینیسنگيهایه گذاریاکثر مناطق کشور، سرما
از حیو استفاده صحيبه بهره وریحال توجهنیگردد و در عساتمربوطهیفقط معطوف احداث سد و تأسنیاگر افکار مسئول

جهینت. خود را به هدر خواهند داد یو منابع ملهیشود ، بلکه وقت و سر ماینمرفعی نشود، نه تنها مشکلهاي ارذگهیسرما
ي از منابع آب گامهايباشد و الزم است در جهت بهره ورازهاینيتواند جوابگوینمساتیتأساحداثآب ونیآنکه تنها تأم

وپنج ستیبحدودي اریکشور، راندمان کل آبياز مناطق کشاورزياریدرحال حاضر در بسنکهیبا توجه به ا. برداشتيمؤثرتر
دیسد جدکیایاضافه و دیجدع منبکیاست که نیراندمان را به دو برابر رساند، به مثابه انیباشد، اگر بتوان ایدرصد م

.احداث شده است
شود، لذا طراح یمنجامای راندمان مصرف آب معموالً بصورت حدسریانتخاب مقادياریآبيشبکه هایو طراحيزیبرنامه ردر

با کمبود آب مواجه ایبزرگ و يهایگذارهیسرماباایطرح تیدر انجام محاسبات خود روبرو بوده که در نهایرمطمئنیبا فرض غ
، ی، خاك، توپوگرافیمیمختلف اقلطیتحت شراياریآبيهاراندمانازيشتریاست که به دانش بیهیبدنیبنابرا. خواهد شد

و يریاندازه گنهیدر زمیقاتیتوان تحقیخاص مياستفاده از روش هابا. باشدیازمینيو اقتص ادیاجتماع، يکشاورز
برنامه توانیمردیگیکه صورت مییهالیو تحليریگجهیانجام داد و سپس با نتياریآبيهاشبکهدرمورد راندمانییهایابیارز
اتالفازيریعالوه بر جلوگجهیدر نت. تر انجام دادقیرا دقدیجديشبکه هایطراحنیموجود و همچنيهاشبکهي زیر

.بودمیدر سطح مملکت خواهداتیتولشیشاهد افزایمليهاهیسرما

تقدیر و تشکر 
:درتهیهوتدویناینمقالهازموسساتوافرادیکههمکارینمودهاندباذکراسامیتشکروقدردانیمیشود

سازمانآبوبرقخوزستان)1
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