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 چكيده

متر در ميانه شبکه آبياري و زهکشي مغان و در  111با رقوم كف    (off streamدریاچه شهرك شهيد غفاري مغان یک دریاچه مصنوعي خارج از بستر)

هکتار اراضي ناخالص شبکه احداث گردیده است. نقش این دریاچه جذب رسوبات و تنظيم آب خروجيي از   44۱73كانال اصلي و باالدست  01كيلومتر 

 متير  104در رقيوم   ميليون متر مکعب 1/1ميليون متر مکعب به  11ه آن ازحجم اوليسال بهره برداري بوده است.  01دریاچه براي بازه كوتاه مدت در طول 

در نظير گرفتيه شيد تيا در زميان      با هدف خارج نمودن دریاچه از سيستم كانال كنار گذري  ،در طرح ساماندهي این دریاچه رو از این كاهش یافته است.  

با رقيوم  ذیرد. كانال كنار گذر آب به پایين دست شبکه مغان توسط این كانال صورت بپ تخليه رسوبات دریاچه و همچنين بعد از عمليات ساماندهي انتقال

حي گردید. وجود دو امتر طر ۱5/7كلي عمق  و 13/0متر ، ارتفاع آب 6عرض كف  ،مترمکعب بر ثانيه  07طول سه كيلومتر با دبي عبوري  ، 51/100كف 

 ۳33به نحوي كه حدود  نمودبا محدودیت موا جه  را  چه به ارتفاعات جانمایي كانال كنار گذرروستا در اطراف دریاچه و مشرف شدن جنوب غربي دریا

در پائين دست ارتفاعات واقع گردید، همچنين كانال كنار گذر بيا فاصيله انيدكي از دریاچيه احيداث      آن متر  633ودریاچه  حاشيه كناريمتر از كانال در 

بيه  كانيال كنيار گيذر     هدایت جریان آب زیر بسيتر از ارتفاعات مسئله  آب و رقوم آب دریاچه و همچنين نشتگردیده است. با توجه به رقوم كف كانال 

سازند هياي كيواترنر و آبشيرون و نهشيته هياي      بسيار حائز اهميت مي بود. وجود  (UPLIFTخنثي نمودن نيروي باالبرنده)جهت خارج از محدوده كانال 

را كامال تحيت تياثير قيرار     نشتو ميزان محل  ، و قرار گرفتن این سازند ها بر روي هم  كانالمختلف در پرفيل  خواص فيزیکي با  رسوبات دریاچه كانال

. از این رو جهت بررسي دقيق تر ميزان جریان زه آب را غير ممکن مي نمودامکان تخليه  قرارگيري تمامي مسير كانال در خاك برداريهمچنين  مي دهد.

ميدل نشيت بيه كميک نيرم افيزار        كانيال مقياطع مختليف    در  (UPLIFTو كاهش اثر فشار هييدرو اسيتاتيک)   آن امکان تخليه مناسب وآب ها زه جریان 

GeoStudio سيه كيليومتر و   سانتي متر در كف كانال بطور پيوسيته در طيول    43سنگ به ضخامت  هاستفاده از قلو،با توجه به نتایج مدل  .انجام پذیرفت

 پيش بيني گردید، همچنين با عمليات لوله راني هدایت جریان هاي زیر سطحي به خارج از محدوده كانال فراهم گردید.فيلتر در دیواره هاي جانبي 
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 مدير دفتر فني آب منطقه اي اردبيل 
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 آب، كانال،فيلتر،زهكشنشت،زهكش،زه سازند،، فشار هيدرو استاتيك ، نشت: شبكه آبياري و زهكشي، رسوب، مدل كلمات كليدي
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 مقدمه .1

هياي سيبالن و از    شهر و دامنه هاي گرمي و مشکين دشت مغان از شمال به رودخانه ارس، از شرق به امتداد خط مرزي كشور آذربایجان، از جنوب به شهرستان

كيليومتر بيه    137منطقه توسط كانال اصلي بطيول  رودخانه ارس تنها منبع آبي سد انحراف ميل و مغان جریان آب را از شود.  غرب به شهرستان اهر محدود مي

متير   10با عرض كيف   01+733متر در ابتدا در كيلومتر  16مترمکعب و عرض كف  53دهد. كانال اصلي با دبي طراحي انتقال ميشبکه آبياري زهکشي مغان 

در ميانه شبکه آبياري و زهکشي مغان در  كه رسد نوعي مينماید، دریاچه شهرك شبکه آبياري و زهکشي مغان یک دریاچه مصمي را تخليهدریاچه شهرك ،

ميلييون   ۱/11متر( معادل  104حجم و سطح اوليه دریاچه شهرك در رقوم نرمال ) هکتار اراضي نا خالص شبکه احداث گردیده است.44۱73باال دست حدود 

ميليون مترمکعب به دست آميده   1/1( معادل 1054ود )بهار سال مترمکعب بوده است و این در حالي است كه حجم و سطح دریاچه شهرك در وضعيت موج

ين آب اراضي پایين دست دریاچه شهرك با دو آبگير بيله سوار و نيروگاه تامين آب مي شودند. در زمان انجام عمليات عالج بخشي دریاچه شهرك تاماست. 

 دریاچه اتصال كانال اصلي با كانا بيله سوار فراهم خواهد شد. . از این رو با احداث كانال كنار گذراراضي پایين دست ضرروي مي باشد

 تصوير ماهواره اي درياچه شهرك  -1 شكل شماره

   كانال كنار گذر .2

 رفتيه  اجرا به زیر اهداف با دریاچه از بعد و قبل اصلي كانال اتصال و ثانيه در مترمکعب 07 ظرفيت به آب جریان انتقال جهت شهرك دریاچه كنارگذر كانال

   .است

 شهرك دریاچه رسوبات مکانيکي تخليه جهت شرایط تحقق  

 مصرف پيک ماه در ثانيه در مترمکعب 4/۱۳ ميزان به سوار بيله و شهرك آبياري مناطق اراضي آب تامين 

 ثانيه در مترمکعب 1/0 ميزان به كشاورزي و صنعت شرب، آب تامين 

 نيروگاه كاركرد جهت نبوده كشاورزي آب به نياز كه سال از فصولي در دریاچه آب هدایت
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 خالصه ضوابط طراحي كانال كنار گذر .3

 متر 13/104 برابر دریاچه به ورودي مدخل در اصلي كانال در آب سطح رقوم 

 متر 55/106 برابر دریاچه از آبگيري محل در اصلي كانال در آب سطح قوم 

 متر سانتي ۱۱ برابر دست پایين و باالدست آب سطح رقوم اختالف  

 316/3 معادل بتني پوشش با كانال در و 303/3 برابر خاكي  كانال در اصطکاك ضریب 

 ۱: 1 كانال جانبي شيب 

 برابر بتن پوشش ضخامت-ثانيه در متر 56/3 معادل بتني پوشش با كانال در و ثانيه در متر 1/3 برابر خاكي پوشش با كانال در آب جریان سرعت 

  متر سانتي 11معادل بتن پوشش زیر فيلتر ضخامت و متر سانتي 13

 

 كانال  مسير مختلف هاي بخش در ژئوتكنيكي وضعيت .4

 بندي تقسيم بازه سه در كانال مسير هاي الیه خصوصيات ژئوتکنيکي نظر از آزمایشگاهي و صحرایي هاي آزمون و ميداني بازدیدهاي به توجه با 

   .گردد مي

  0+050 الي 0+00 بازه .5

 خط كد به توجه با بازه این در. است شده حفاري متر 1 تا اعماق به tp1,2 ترانشه ۱ و متر 11 اعماق به  bh 2,3ماشيني گمانه حلقه ۱ بازه این در 

 بر كانال كف مسير بقيه باشد مي اي دریاچه رسوبات شامل كه( بركه) 3+133 تا 3+13 محدوده در جز به گفت توان مي كانال دیواره ارتفاع و كانال كف پروژه

 نتایج. باشد مي اي دریاچه رسوبات و شيلي موازي هاي الیه از تناوبي شامل 3+713 تا 3+3 محدوده در هم كانال دیواره. دارد قرار شيلي سنگ هاي الیه روي

 حالت در اي دریاچه رسوبات هاي الیه مکانيکي مقاومت و داشته درصد 1 تا تورمي سربار، فشارهاي شدن آزاد علت به شيلي هاي الیه دهد مي نشان ها آزمون

 در. باشد مي پيشنهاد قابل دیواره و كف در ضخيم اي ماسه فيلتر یا خاك تعویض همچون تمهيداتي كاربرد بنابراین. باشد مي ناچيز تا كم حد در مرطوب

 .گردد منظور متر ۱ حداقل تا خاك تعویض عمق بایستي رسوبات كم مقاومت خاطر به بركه قسمت

 

 2+000 تا 0+050 بازه .6

 بر كانال كف نيز بازه این در. است شده حفاري متر 1 تا اعماق به tp3,4 ترانشه ۱ و متر 11 اعماق به  bh4,5,6ماشيني گمانه حلقه 0 بازه این در 

 دیواره و بوده الذكر فوق شيلي هاي الیه روي

 هاي آزمون نتایج طبق. باشد مي اي ماسه رسوبات فقط مسير بقيه در و ریزدانه درصدي با اي ماسه رسوبات و شيلي هاي الیه تناوب شامل 1+013 كيلومتر تا كانال

 فيلتر یا خاك تعویض انجام با شيلي هاي الیه تورم مورد در بایستي بازه این در بنابراین. باشد مي واگرایي و رمبندگي گچ، درصد فاقد رسوبات این مربوطه

 .رود كار به الزم تمهيدات ضخيم اي ماسه

 2+000 تا 2+000 بازه .0
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 متر ۱33 جز به بازه این در. است شده حفاري متر 1 تا اعماق به tp5,6 ترانشه ۱ و متر 11 اعماق به  bh7,8 ماشيني گمانه حلقه 0 بازه این در

 آبدار اي ماسه هاي الیه روي بر هم كانال دیواره. باشد مي شيلي هاي الیه روي بر كانال كف مسير بقيه در باشد مي اي ماسه كانال كف كه كانال ابتدایي

 از آبدار و سست اي ماسه هاي الیه وجود. یابد مي كاهش متر 1/۱ تا آن مسير انتهاي در شيلي هاي الیه آمدن باالتر با آنها ضخامت كه داشته قرار غيرچسبنده

 اقدام توان مي آن زهکشي و پایداري به نسبت ریزي قلوه همراه به سيماني شفته اجراي یا خاك تعویض نظير تمهيداتي با كه بوده بازه این در ویژه خصوصيات

 .نمود

 جريان آب زير بستر كانال كنارگذر .0

موقعيت كانال اراضي محدود طرح بدليل مجاورت با دریاچه و ارتفاعات مشرف به این اراضي داراي سطح ایتابي باالیي مي باشند. در این در حالي است كه 

از مسائل مهم اجراي  (uplift force) باالبرنده نيروي كنار گذر در این اراضي مي باشد. از این رو تخليه جریان هاي زیر بستر كانال كنار گذر جهت كاهش

  این طرح مي بود. با توجه به قرار گيري تمامي مسير در خاكبرداري امکان تخليه جریان آب را غير ممکن مي نمود.

تلف مي باشد كانال كنار گذر در طول مسير خود در مقاطع زمين شناسي مختلفي احداث شده است از این رو ميزان و مسير جریان زیر بستر در این مقاطع مخ

 جرا گردیده است.مقاطع مختلف مدل شده تا روش بهينه انتخاب و ا Seepwاز این رو جهت تعيين ميزان نشت و روش كاهش اثر نيروي باال برنده با مدل 

 پرفيل زمين شناسي در مسير كانال - 2 شكل شماره

   تهيه مدل نشت .9

در گزینه ه و با استفاده از نتایج آزمایشات ژئوتکنيک و مشاهدات ميداني پروفيل زمين شناسي مسير كانال تهيه و ضریب نفوذ پذیري سازندهاي مختلف تهي

هاي مختلف مدل بشرح ذیل لحاظ گردیده است:

 تهيه مدل نشت در بازه هاي مختلف كانال بدون در نظر گرفتن زهكش زيرين .10

متر  1/۱الیه هاي ماسه اي در ابتداي این بازه از زیر رقوم كف كانال شروع شده و در انتها به  ۱+533الي  ۱+333با عنایت به نتایج عمليات ژئوتکنيک در بازه 

 شت در دو حالت مورد بررسي قرار گرفته است.كاهش پيدا مي كند از این رو در این بازه مدل ن
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Qt

Quaternary younger terrace,

silt, sand and clay layers, yellow

and green with some gravels and not

rounded pebbles.

Not consolidated, loose packing.

Weak materials, collapsible in some parts,

not homogenous and not suitable for

construction.

Qls

Quaternary lake sediments,

composed of dark green - gray organic soft

clay - silt deposits;

not consolidated, inflatable.

very weak & not stable materials.

Geological  Legend

Qb

Baku Formation,

Brown Sand, silt, clay and marl with some

interbeds of white tuff.
Alternation of green and brown medium bedded

siltstone and marl layers.

Well cemented and packed as intact soft rock

mass ( such as seen in km 1300 to 2000 of

excavation). Not permeable and stable in

most of steeps, usable for common

foundation..

In some places can quickly weathered to fat

clay and inflatable  in presence of water flow

(such as seen in km +900 to 1300 of

excavation),  permeable throughput  bedding

surfaces, not settled.

Qap
Apsheron Formation,

Thick beds of gray Sand

with some  silt and gravels.

Composed of mainly well

gradded fine to medium

sand, not consolidated, well

packed and very permeable.

Extremely washable in presence

of water flow, not consolidable,

usable as type of construction

materials. Not stable in steeps

higher 1V:1.5H for a long time.

Qt2,Qt1

Quaternary older terrace,

composed of brown clay, sand and silt with

gravels,  forming top of highest hills around

Shahrak Lake.

Well packed, moderate permeable and semi

stiff. Suitable for construction as mixed

materials.

composed of brown clayey sand-gravel with

silt. forming top layers over Apsheron

formation around Shahrak Lake.

Very stiff, well cemented and packed.

M4 M4  Intact Soft rock Qb

Qap

Alternation of green and brown medium bedded

siltstone, sandstone and marl layers with

whitish tuffaceous slity sand layers.

Siltstones are well cemented, impermeable and

very stiff, usable for common foundations,

while sandy layers are not cemented

loosley packed, permeable and not stable in

steeps higher than 1V:0.5H for a long time.
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Miocene Siltstone and Marls,

Saturated Zone
Qb
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BH-02

M4  weathered zone

Baku Formation

alternation of  shale and

slitstone interbedded with

soft marl.

Miocene  weathered zone

altered and inflatable

siltstone/clay layers, lake

water seeping throughout

bedding surfaces, collapsible.
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 مدل نشت كانال واقع در اليه ماسه در وضعيت بدون پوشش و زهكش - 3 شكل شماره 

 مدل نشت كانال واقع در اليه اي ماسه اي و شيل  در وضعيت بدون پوشش و زهكش - 4 شكل شماره

گردد بدليل باال بودن سطح ایستابي و تفاوت در ضریب نفوذپذیري الیه ها محل نشت در كامال مشاهده مي با توجه به نتایج مدل در حالت هاي ذكر شده 

متفاوت مي باشد.

 نشت جريان از محل دو اليه ماسه و شيل  - 5 عكس شماره



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 31/3شماره دو( ميزان نشت در حدود نتایج نشان مي دهد در بازه هایي كه كانال در دو الیه شيل)رنگ سبز در شکل شماره دو( و ماسه)رنگ زرد در شکل 

 ليتر در واحد طول مي باشد. ۱/3ليتر برثانيه در واحد طول و در بازه هایي كه كانال كامال در الیه ماسه اي قرار دارد ميزان نشت در حدود 

 برنده را خواهيم داشت.پس از پوشش مقطع كانال با توجه به كاهش نشت سطح ایستابي افزایش یافته و در پي آن افزایش نيروي باال

 مدل نشت كانال واقع در اليه اي ماسه اي در وضعيت بدون زهكش و پوشش بتني - 6شكل شماره 

 تجمع زه آب ها در مقطع كانال در هنگام عمليات خاكبرداري -0شكل شماره 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 مدل نشت كانال واقع در اليه اي ماسه اي و شيل  در وضعيت بدون زهكش و پوشش بتني  - 0شكل شماره 

مدل فوق مجددا اجرا و نتایج نشان مي داد سطح ایستابي تا كف ستر كانال بجهت كاهش اثر فشار هيدرواستاتيکي در مدل نشت با اعمال لوله هاي زهکش در 

 هش مي یابد.كانال پایين آمده و خطر نيروي باالبرنده كا

 مدل نشت كانال واقع در اليه اي ماسه اي و شيل  در وضعيت با زهكش و پوشش بتني - 9شكل شماره 

سانتي متر در كف و  نفوذ پذیري باالي قلو مدل فوق با لحاظ  43با توجه به قلو ریزي در بستر كانال جهت تسبيت بستر و تسریع در عمليات اجرایي به ميزان 

قلو در سانتي متر قلو در كف و بدون لوله زهکش اجرا شد تا اثر آنرا در كاهش سطح ایستابي بررسي نماید. نتایج این بررسي نشان داد این ميزان  43نمودن 

انال با كف  كانال عمل تخيله جریان هاي زیر بستر را بخوبي انجام داده و نقش زهکش را ایفا مي نماید شایان ذكر است عمليات قلو ریزي در كف ك

 ضخامت فوق در تمامي مسير كانال جهت انتقال جریان هاي زیر بستر انجام شده است.



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 مدل نشت كانال واقع در اليه اي ماسه اي در وضعيت با زهكش و پوشش بتني  - 10شكل شماره 

 مدل نشت كانال واقع در اليه اي ماسه اي و شيل  در وضعيت با زهكش و پوشش بتني  -11شكل شماره 

سانتي متر عمل  ۱3در بازه هایي كه كانال در دو الیه ماسه اي و شيل قرار دارد در صورت عدم استفاده از فيلتر در بدنه به ضخامت  1۱با توجه به شکل شماره 

ین امکان نداشته و عمال در این بازه ها سطح ایستابي تغيير چنداني نخواهد داشت از این رو با اعمال فيلتر در بدنه در تخليه جریان هاي زیر بستر به زهکش زیر

ماره هشت الیه هایي كه ضریب نفوذپذیري آنها كم مي باشد لزامي بوده و با اعمال این نکته مقاطع كانال احداث گردیده است. همانگونه كه در شکل ش

 ود با اعمال فيلتر در بدنه سطح ایستابي بشدت كاهش یافته است.مشاهده مي ش

 مدل نشت كانال واقع در اليه اي ماسه اي و شيل  در وضعيت با زهكش و پوشش بتني - 12شكل شماره 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 عمليات قلو ريزي در بستر كانال - 13شكل شماره 

 عمليات پوشش كانال كنار گذر  - 14شكل شماره 

 

 زهكش زيرين كانال كنار گذر تخليه زه آب .11

در زهکش زیرین در طول كانال  توپوگرافي منطقه و واقع شدن كانال در تمامي مسير در خاك برداري تخليه جریان هاي زیر بستر جمع آوري شدهتوجه به با 

نجام عمليات لوله راني امکان پذیر نمي باشد. با بررسي منطقه طرح تنها خروجي موجود با عمليات لوله راني در زیر كانال بيله سوار امکان پذیر مي بود كه با ا

 ل طبيعي هدایت گردیده است.يمتر جریان هاي زیر سطحي به خارج از محدوده و به یک مس 43ميليمتر به طول  633با قطر 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 محل عمليات لوله راني - 15شكل شماره 
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مطالعات بازنگري مرحله اول شبکه آبياري و زهکشي مغان، گزارش  ،"طرح ساماندهي دریاچه شهرك " ،(1054مهندسين مشاور منابع آب و خاك ) .1

 فني و توجيهي، جلد اول.

شهرك ، گزارش فني و توجيهي،  دریاچه كنارگذر كانال دوم مرحله ، مطالعات"گزارش نظارت عاليه " ،(105۳مهندسين مشاور منابع آب و خاك ) .۱

 جلد اول.

شهرك ، گزارش فني و  دریاچه كنارگذر كانال دوم مرحله ، مطالعات"مباني و ظوابط طراحي كانال " ،(1055مهندسين مشاور منابع آب و خاك ) .0

 توجيهي، جلد اول.

شبکه آبياري و زهکشي دشت  ۱هاي درجه  در كانال Aگذاري در كانال اصلي، كانال  بررسي تکميل رسوب " ،(1043ا.سي.اي ) -ممهندسين مشاور یک .7

 ، طرح اصالح و تکميل شبکه آبياري و زهکشي دشت مغان، جلد سوم."مغان




