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 خالصه

ی هاسازهکلیه اقدامات طراحی و عملیات مهندسی  تاکنون در ایران .باشدمیهای احداث شده در دو دهه اخیر راه ماهی شبه طبیعی از جمله سازه

اشند بها میرودخانه ها بوده است. اما اکنون که دیدگاه مهندسین رودخانه در جهان تغییرکرده و به دنبال احیادر جهت ساماندهی رودخانهای رودخانه

ه دنبال ب کیبجای طراحی و احداث سازه های تکنی ما نیز در همین راستا تغییر کند وکشور مهندسین رودخانه در های ضروری است که دیدگاه

ین او زیستی   هیدرولیکی به بررسی مبانی اولیه طراحی تحقیق . در اینباشیم همچون راه ماهی شبه طبیعی سازگار با محیط زیست هایی طراحی سازه

ود. شماهیان پرداخته میشنای  مربوط به سرعت  ریان، ورودی و خروجی جریان و خصوصیاتدبی و شرایط ج های شبه طبیعی شامل ماهیگونه راه 

هر  اجرا  و که برای طراحیها نشان می دهد نتایج این بررسیشود. ی اجرا شده در کشور انگلیس پرداخته میدر ادامه نیز به بررسی یک نمونه پروژه

یر را با مصالح توان کل مسنمی شود. همچنین در برخی از شرایطو به مورد اجرا گذاشته با منطقه انتخاب سازگار   بهتر است ضوابط هیدرولیکی سازه 

 شوند.های ورودی و خروجی با مصالح بتنی جهت جلوگیری از فرسایش احداث میسازه طبیعی احداث نمود و

 

 ش فائو، روراه ماهی شبه طبیعی، خصوصیات ماهیان، کانال کنارگذرکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 

، باعث تغییر خصوصیات رودخانه و سواحل طبیعی آن شده است و مهم تر از همه، باعث توسط انسان های متعددی مانند سد و سریزهاساخت سازه این

اهی )نردبان مراه ماهی  است.ها، شده قطع اتصال مسیر مهاجرت و تخم گذاری ماهیان از پایین دست به باالدست رودخانه و در نتیجه کاهش جمعیت آن

 ]1[باشد. (، بهترین و موثرین روش برای برقراری مجدد جریان از باالدست به پایین دست مییا پلکان ماهی

 Nature- Like) های شبه طبیعیراه ماهی»و « (Technical Fishwaysهای تکنیکی )راه ماهی» اصلی ها به طور کلی به دو دستهراه ماهی

Fishways)» گاهی نیز  و ، از مواد سنتی مانند بتن، فوالدانداحداث شدهکه تا اکنون در بیشتر نقاط جهان های تکنیکی و مرسوم راه ماهی شوند.تقسیم می

جهت تقلید محیط ها، قطعات چوب و بقایای گیاهان با استفاده از تخته سنگ که باشددسته دوم، راه ماهی شبه طبیعی می شوند.مواد مصنوعی ساخته میاز 

. با توجه به این ]2[ شودشود و بنابراین خصوصیات هیدرودینامیکی و مورفولوژی مشابه در آن ایجاد میطبیعی به جای استفاده از بتن و فوالد ساخته می

قطع  یبخشی از زیستگاه رودخانهتوان این سازه را روشی برای احیاء و بازسازی رودخانه در نظر گرفت زیرا باعث بازسازی تا حدودی میخصوصیات، 

 (Bypass)( و کانال کنارگذر Fish Rampماهی) (، رمپBottom Rampبستری) این راه ماهی خود به سه دسته رمپ شود.های دیگر میشده توسط سازه

 ]3 [شود.تقسیم می

اکنون که دیدگاه مهندسین رودخانه در جهان تغییر کرده  ها بوده است. اماها و اقدامات در جهت ساماندهی رودخانهتاکنون در ایران تمامی سازه

ماهی شبه  هایی همچون راهر ما نیز در همین راستا تغییر کند و به دنبال طراحی سازههای کشوباشند ضروری است که دیدگاهها میرودخانه و به دنبال احیا

ای شبه هاز تغییرات غیر طبیعی در رودخانه و آشنایی با راه ماهیحیطی ناشی بنابراین جهت حفظ محیط زیست و رفع مشکالت زیست م .طبیعی بپردازیم

 بررسی مبانی اولیه طراحی هیدرولیکی راه ماهی شبه طبیعی از نوع کانال کنارگذر وتدوین این مقاله در راستای  طبیعی بخصوص از نوع کانال کنار گذر،

 دانسته شده است.ضروری ارائه چند نمونه اجرا شده در خارج از کشور 
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 هامواد و روش .2
 

سته دن( و خروجی جریان )ورودی ماهیان(توان به سه بخش مسیر آبراهه، ورودی جریان )خروجی ماهیاراه ماهی شبه طبیعی از نوع کانال کنارگذر را می

 National Fishpass) یدستور العمل انگلیسو  FAO(2002)های مختلف از جمله های ارائه شده توسط سازمانا مطالعه دستورالعملب شود.بندی می

Manual 2010) ی از یک جزئیات طراحی  مبانی اصلی برای طراحی این سه بخش دسته بندی شده و به تفکیک شرح داده خواهد شد و در ادامه نیز

 خواهد شد.و ارائه های اجرا شده براساس این مبانی بررسی پروژه
 

 (آب در آبراهه )خروجی جریانمحل احداث ورودی راه ماهی  .2.1

 هایماهی سیل عبور توان راه ماهی، ورودی ظرفیت اگر باشد.می آن ورودی قرارگیری محل و ظرفیت ماهی، راه یک موفقیت در عامل مهمترین

 نشده راه ماهی وارد هرگز هاماهی از بعضی است ممکن نهایتدر  و تأخیر بیافتد به هاییزمان در هاماهی مهاجرت است ممکن باشد، نداشته را مهاجر

 .شوند تلف و

(، برای آنکه ورودی راه ماهی توسط ماهیان مهاجر 1کنند )شکل ها و بی مهرگان اکثرأ باالدست و در امتداد جریان اصلی مهاجرت میماهی

نقطه  ترینورودی راه ماهی بایستی در باالدستهمچنین  احداث شود.کند، شناسایی شود، ضروری است که در سواحلی که جریان حداکثر عبور می

 ]2[ و  ]4[( 2ممکن )نزدیک به مانع( قرار گیرد تا از ایجاد مناطق پرتالطم و همچنین فضاهای مرده جلوگیری شود. )شکل 

 

 
 ]4[محل احداث راه ماهی شبه طبیعی و تکنیکی -2شکل               ]4[ دیاگرام الگوی جریان  -1شکل 

 

 (آب در آبراهه )ورودی جریانراه ماهی  خروجیمحل احداث  .2.2

 بایستمی بماند. ماهی و پایدار باالدست مستقر مخزن در بتواند راحتی به که ماهی شود وارد سد پشت به بایستیمی محلی در سد، راه ماهی باالدست در

بنابراین برای جلوگیری از کشیده شدن ماهی به پایین دست، ضروری  .حذر باشد بر آبگیرها دهانه در افتادن یا و جریان دست پایین به افتادن خطر از

 ]2[و  ]4[متر بر ثانیه باشد.  6/0تا  5/0متر با مانع فاصله داشته باشد، همچنین سرعت در این ناحیه بایستی کمتر از  5است که خروجی راه ماهی حداقل 

به طور کلی، مورفولوژی رودخانه در محل مورد نظر برای خروجی بایستی بررسی شود و از مسدود شدن آن توسط رسوبات و یا مصالح دیگر 

 ای باشد که کانال در اکثر جریانات پایدار باشد و عالوه بر آن در شرایط کمترین تراز سطح آب، حداقل آبجریان ورودی باید به گونهجلوگیری کرد. 

 ]2[و  ]4[مورد نیاز در کانال فراهم شود. 

م ها ممکن است به دلیل عدشوند، البته این سازهدر محل ورودی جریان، سرریزهای ساده و قابل تنظیم احداث می کنارگذر های در اکثر کانال

ها در شرایط طبیعی کامأل باز بوده باشد. این دریچهمی الگ استاپ و کنترل دریچه به مجهز خروجی همچنینطبیعی بودن مصالح با مخالف مواجه شوند. 

سنگی، ورودی  هایشود. در برخی شرایط نیز با استفاده از سرریزاما در شرایطی که نیاز به تعمیرات سازه باشد بسته شده و آب داخل راه ماهی تخلیه می

 باشد.جریان قابل کنترل می
 

 دبی و شرایط جریان در راه ماهی .2.3

ها بتوانند از این مسیر عبور کنند. برای این منظور سرعت جریان مخصوصأ در جریان در راه ماهی تا حد امکان بایستی کم بوده تا تمامی گونهتالطم 

البته این   ]2[ و  ]4[متر بر ثانیه بیشتر شود و متوسط سرعت جریان در راه ماهی بایستی کمتر از این مقدار باشد.  2ها نباید از مسیرهای باریک مانند روزنه
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حداکثر سرعت  1های قزل آال و سالمونیدبندی گبلر ، برای ماهیهای ماهی عبوری از راه ماهی نیز بستگی دارد و طبق تقسیمسرعت جریان به نوع گونه

را جهت  1جدول  ]5[همچنین وانگ  .شوددرنظر گرفته می 𝑚𝑠−1 1 های جوان و کوچکو برای ماهی 𝑚𝑠−15/1 2، برای سیپیرینیدها𝑚𝑠−12 جریان

ای هشود برای بهترین شرایط برای ماهیهای مختلف تهیه نمود در این جدول نیز مشاهده میهای انتخاب شده برای گونهنمایش سطوح ارزیابی سرعت

 شود.متر بر ثانیه توصیه می 2قزل آال، سرعت کمتر از 

 

 ]𝒎𝒔−𝟏  ]5واحد:  -های مختلفسطوح ارزیابی سرعت جریان برای گونه -1جدول 

 گروه ماهیان باربل گروه ماهیان آزاد گروه قزل آال سطح ارزیابی

A )6/1 > 7/1 > 0/2 )عالی < 

B )6/1 7/1 0/2 )خوب 

C )8/1 9/1 2/2 )متوسط 

D )0/2 2/2 4/2 )ضعیف 

E )0/2 < 2/2 < 4/2 )بسیار بد > 

 

( نیز بایستی کنترل شود و این تالطم با انرژی مستهلک حجمی Poolsاستراحت ماهی ) عالوه بر سرعت جریان، تالطم در استخرهای

(Volumetric Dissipated Energy )که براساس منطقه زندگی ماهیان  2ها بستگی دارد. در جدول شود. محدوده این انرژی به نوع گونهسنجیده می

و همچنین شیب این مناطق ذکر شده است. به طور کلی برای گروه ماهیان قزل آال  یمستهلک حجم یانرژباشد، محدوده بندی اروپایی میکه نوع تقسیم

150 𝑊𝑚−3-100 شود اما برای ماهیان سالمونید گاهی این مقادیر بیشتر نیز میدرنظر گرفته می( 200شود 𝑊𝑚−3-150 )]4[ 

وان به کمک تآید، میاز نسبت توان ورودی به استخر به حجم استخر به دست می واحد حجم استخر که  انرژی  تلفات همچنین با توجه به آنکه

 (1ابعاد استخر را نیز برآورد نمود. )رابطه 

(1                                                                                                                            )                                                                                           𝐸 =
𝜌𝑔∆ℎ𝑄

𝐴𝐿
 

اختالف سطح آب بین دو  ℎ∆(، 𝑚𝑠−1شتاب ثقل ) 𝑔(، 𝐾𝑔𝑚−3چگالی جریان ) 𝜌(، 𝑊𝑚−3) واحد حجم انرژی تلفات  𝐸در این رابطه 

 باشد.( می𝑚طول استخر ) 𝐿( و 𝑚2سطح مقطع استخر ) 𝐴(، 𝑚3𝑠دبی جریان ) 𝑄(، 𝑚استخر )

 

 ]5[براساس مناطق ماهیان  واحد حجم انرژی تلفات جدول  -2جدول 

 حداکثر شیب بستر منطقه ماهیان
 واحد حجمانرژی تلفات 

(E) 

 5 % 100-150 𝑊𝑚−3 (Trout Zoneمنطقه قزل آال )

 75/0 % 50-100 𝑊𝑚−3 (Grayling Zoneمنطقه آزاد ماهی )

 30/0 % 10-50 𝑊𝑚−3 (Barbel Zoneمنطقه باربل )

 10/0 % 10-50 𝑊𝑚−3 (Bream Zoneمنطقه کپور )

 

براساس سطوح  دسته بندیی ]5[وانگ  ها بستگی دارد.نیز به توانایی شنای ماهیان و توانایی پرش آن (ℎ∆اختالف سطح آب میان دو استخر)

متر،  2/0برای بهترین شرایط، برای ماهیای قزل آال کمتر از  دسته بندی،در این های مختلف ارائه نمود. ارزیابی اختالف ترازهای دو استخر براساس گونه

ظر گرفته شود. البته الزم به ذکر است که متر اختالف تراز بایستی درن 13/0متر و برای گروه ماهیان باربل کمتر از  15/0برای گروه ماهیان آزاد کمتر از 

یعی، این های شبه طبیعی، به دلیل استفاده از مصالح طبهای تکنیکی کاربرد داشته در صورتی که در طراحی راه ماهیاین مقادیر بیشتر در طراحی راه ماهی

 فزایش یابد.متر نیز ا 3/0تواند بیشتر باشد و به طور مثال برای ماهیان قزل آال تا اختالف می

باشد. میزان این جریان بسته به عالوه بر تالطم، انتخاب میزان جریان جاذب خروجی از مسیر )ورودی ماهی( از اهمیت زیادی برخوردار می

 شود. باشد و بر این اساس مقادیر مختلفی در مراجع مشاهده میمنطقه، میزان آب موجود، زمان مهاجرت ماهیان و هدف طرح می

                                                                                                                                                    
1 Salmonids 
2 Cyprinids 
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متوسط جریان اصلی رودخانه در زمان مهاجرت ماهی  %5تا  1میزان جریان منحرف شده برای راه ماهی،   ]3[ دستورالعمل ایتالیایی پراتوبراساس 

 متوسط ساالنه جریان اصلی رودخانه باشد. %5( میزان دبی بایستی بیش از National Fishpass Manual 2010) یباشد. اما براساس دستور العمل انگلیس

که به ترتیب  𝑄90%و  𝑄10%همچنین در کنار درصدهای ارائه شده، نمودار تداوم جریان رودخانه نیز بررسی شده و دبی حداقل و حداکثر آن براساس 

جریان در راه  توان از برقرار بودنبیش از دبی انتخاب شده باشد می 𝑄90%باشد. در صورتی که بیشتر از آن مقدار می  %90و  10احتمال وقوع این دبی 

 ماهی در کل سال اطمینان حاصل کرد.

اهی در آن ای باشد که مباشد. عمق آب باید به گونهیکی از فاکتورهای هیدرولیکی دیگر عالوه بر سرعت جریان و دبی، عمق آب در کانال می

های جدولی براساس سطوح ارزیابی عمق الزم برای گونه  ]5[کامأل مستغرق شود و همچنین بتواند زیستگاه مناسبی را برای ماهی فراهم کند. وانگ 

 45/0متر، برای گروه ماهیان آزاد عمق بیش از  4/0های قزل آال عمق بیش از شود که برای گونه(. در این جدول مشاهده می3مختلف ارائه نمود )جدول 

 باشد.متر الزم می 5/0متر و برای گروه ماهیان باربل عمق بیش از 
 

 ]𝒎 ]5واحد:  -های مختلفسطوح ارزیابی عمق آب الزم برای گونه -3جدول 

 گروه ماهیان باربل گروه ماهیان آزاد گروه قزل آال سطح ارزیابی

A )5/0 < 45/0 < 4/0 )عالی > 

B )4/0 )خوب  45/0  5/0  

C )3/0 – 4/0 )متوسط  45/0 – 34/0  5/0 – 38/0  

D )2/0 – 3/0 )ضعیف  34/0 – 23/0  38/0 – 25/0  

E )25/0 > 23/0 > 2/0 )بسیار بد < 

 

 خصوصیات ماهی .2.4

 

 ابعاد و اندازه، تمهاجر فصل و میزان ،هاگونه شناخت ز جملهماهی ا از بیولوژیکی اطالعات سری یک به ماهی راه انواع از هرکدام طراحی برای

 بندی تقسیم « انفجاری شنای و مداوم شنای پایدار، شنای » مجزا دسته سه به ماهی شنای عملکرد داریم. ماهی نیاز رفتار بررسیو  شنا سرعت ها،گونه

 .است شده

 200 از بیش طوالنی مدت برای را خود شنای نامحدود و مستمر طور به تواندمی ماهی که است سرعتی (Sustained speedپایدار) سرعت

 به خستگی حفظ با دقیقه 200 تا ثانیه  20 مدت به تواندمی ماهی (Prolonged speedمداوم) سرعت در کند. حفظ عضالنی خستگی بدون دقیقه

 از کوتاه )کمتر زمانی هایدوره برای فقط تواندمی ماهی که است سرعتی باالترین (،Burst speedانفجاری ) شنای عملکرد و دهد ادامه خود شنای

 پریدن در هاماهی رودمی انتظار باشد.  بیشتر ماهی عبور انفجاری سرعت از نبایستی سرریز روی آب سرعت کند و حداکثر استفاده آن از  ثانیه( 20

 مداوم حرکت سرعت بنابراین کنند. استفاده خود مداوم حرکت سرعت از استخرها درون در و کرده استفاده خود انفجاری سرعت از سرریز روی از

 ]7 [کند. راهنمایی استخر هر در صحیح هیدرولیکی شرایط برقراری در را طراح تواندمی

 

 روابط مورد استفاده در طراحی .2.4

 

ارائه شد. در این ضوابط ابتدا شیب کانال بررسی شده است و بسته  FAO(2002)، ضوابطی توسط کنارگذردر طراحی راه ماهی شبه طبیعی از نوع کانال 

𝑆شود )پیشنهاد می 1020تا حداکثر  10100به طبیعت رودخانه شیب از  = 1: 100 − 1: (. عرض کف مقطع مورد نظر بایستی متغیر باشد و حداقل 20

𝑏𝑏𝑜𝑡باشد )متر می 8/0مقدار آن  > 0.8 𝑚 این 4جدول باشد که مطابق مطالب ذکر شده در متر می 2/0(. همچنین حداقل عمق آب الزم در کانال ،

و همچنین رابطه انرژی مستهلک شده  (2)رابطه  این ضوابط و به کاربردن رابطه مانینگشود. با توجه به های موجود تعیین میمقدار با توجه به نوع گونه

 . (3ه )رابط ها نیز استفاده خواهد شدترین مقطع و استخر پرداخت. همچنین در صورت طراحی سرریزها، از روابط آنتوان به طراحی مناسبمی( 1)رابطه 
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 (2)                                                                                                                                                                                                                 𝑸 =
𝟏

𝒏
𝑨𝑹

𝟐

𝟑𝑺
𝟏

𝟐 

−𝒔𝒎مانینگ )ضریب  𝒏، (𝒎𝟑𝒔−𝟏) دبی جریان 𝑸این رابطه، در 
𝟏

𝟑) ،𝑨 سطح مقطع جریان (𝒎𝟐) ،𝑹  شعاع هیدرولیکی )نسبت سطح مقطع به

  .باشدشیب طولی آبراهه می 𝑺 و (𝒎) محیط ترشده(

مشخص شود. از آنجایی که انتخاب، محاسبه یا  𝑛باید مشخصات هندسی مقطع جریان، شیب طولی کانال و مقدار می 1برای استفاده از رابطه 

که  وجود دارد 𝑛های متعددی برای تعیین کند. روشاهمیت پیدا می 𝑛باشد، تعیین مقدار پذیر میتعیین مشخصات مقطع و شیب با دقت دلخواه امکان

  باشد.می 𝑛استفاده از جداول مقادیر ها ترین آنمتداول

دبی جریان  𝑄شود که در این رابطه ستفاده می( 3ی سرریز )رابطه با استفاده از مصالح طبیعی، از رابطهکنار گذر  در طراحی استخرهای کانال 

(𝑚3𝑠−1 ،)𝐶  ،ضریب دبی𝐿 ( طول سرریز𝑚 و ) h ( ارتفاع آب روی سرریز𝑚می )گیرد و باشد. در سرریزهای سنگی مناطق انقباض جریان شکل می

انند جریان های تخته سنگی، همیابد. عالوه بر آن، براساس قوانین هیدرولیکی، خصوصیات جریان عبوری از ستونسرریز کاهش میبنابراین طول موثر 

ی توان به صورت زیر نوشت که به رابطهرا می  3ز هم تفکیک شوند. بنابراین رابطه عبوری از یک سرریز ثابت است و شرایط آزاد و مستغرق آن بایستی ا

Poleni 4[(. 4باشد )رابطه نیز معروف می[ 

(3)                                                                                                                                                                                                      𝑄 = 𝐶𝐿ℎ
3

2 

(4)                                                                                                                                                    𝑄 =
2

3
𝜇𝜎√2𝑔(∑ (𝐿𝑖 − 0.2ℎ))𝑁

𝑖 ℎ
3

2 

های سنگ شود. مقادیر این ضریب برایها تعیین میسنگ باشد که با توجه به لبه تیز، پهن یا گرد بودن تختهضریب سرریز می μدر این رابطه 

به عمق نیز ( σبرآورد شده است. فاکتور کاهش جریان مستغرق ) 6/0 – 8/0های میدانی( های گرد )سنگو برای سنگ 5/0-6/0شکسته شده و لبه تیز 

( و 𝑚طول موثر سرریز)𝐿𝑖 باشد. همچنین می 1مقدار این ضریب  وابسته است. در صورتی که جریان آزاد باشد،( ℎارتفاع آب روی سرریز)( و hپایاب )

𝑔 ( شتاب ثقل𝑚𝑠−2می ).4[ باشد[ 
 

 کنارگذر حفاظت و پایداری مقطع عرضی کانال  .2.5
 

م سازی مقطع پایداری و مقاوشود. تر نشان دادن کانال بای پس میای که در طول مسیر پهن و باریک شود باعث طبیعیل به گونهاطراحی مقطع عرضی کان

باشند.  توانند مفیدهای متعدد ساماندهی رودخانه، در انتخاب بهترین روش مقاوم سازی مقطع عرضی میباشد. دستورالعملعرضی نیز معموأل ضروری می

روند. یهای درشت به کار ما حتی سنگهای درشت و یا مصالح ژئوتکستایل و یاما به طور کلی در بستر کانال از یک یا چند الیه ریپ رپ شامل شن

 ]4[مهرگان کفزی باشد. گذرای ماهیان و زیستگاهی برای بیتواند محل مناسبی برای تخمفضای ایجاد شده میان این ذرات نیز می

 برای ها، معموألطراحی رمپها به دلیل کاربرد در اند و اکثر آنبرای برآورد ابعاد ذرات تشکیل دهنده الیه ریپ رپ، روابط متعددی ارئه شده

های کوچکتر ( برای شیبRobinson et al. 1998شوند. بنابراین از میان روابط ارائه شده رابطه رابینسون و همکاران )هایی با شیب زیاد استفاده میکانال

 (TS14C 2007(. )5باشد )رابطه بهترین انتخاب در طراحی کانای بای پس می 1/0از 

(5)                                                                                                                                                                                                  𝐷𝑚 = 𝐾𝑞
2

3𝑆
7

9 

باشد که در صورت ضریب پایداری می 𝐾اندازه ذرات بر حسب متر و  𝐷𝑚(، 𝑚2𝑠−1دبی در واحد عرض ) 𝑞شیب کانال،  𝑆در این رابطه، 

 خواهد بود. 2/1و در صورت عدم پایداری  8/1پایداری کامل این ضریب برابر 

با  اطراف شود سواحلشود در پایداری مقطع عرضی از ترکیب چند روش استفاده شود. بنابراین عالوه بر الیه ریپ رپ، توصیه میتوصیه می

یان خواهد هبوته و تنه درختان نیز حفاظت شوند. همچنین استفاده از این روش باعث ایجاد سایه جزئی توسط درختان شده و تأثیر فراوانی در مهاجرت ما

 ]4[تواند پناهگاه مناسبی هنگام فرار از شکارچیان باشد.داشت زیرا می

 

 یک پروژه اجرا شدهجزئیات طراحی بررسی بحث و  .3

این  شود.( پرداخته میKayak( به منظور عبور ماهیان و فعالیت کایک )Radcot Wairدر این بخش به بررسی پروژه کانال کنارگذر سد رادکوت )

( انجام شده است. اختالف سطح آب باالدست و پایین دست در Darryl Clifton-Dayدی )-توسط مهندس داریل کلیفتن لستانپروژه در کشور انگ

راه ماهی  باشد،میبسیار موثر  ردشگریگ نعترواج ص که در متر بوده و به منظور بازگرداندن تداوم جریان و همچنین ایجاد فعالیت کایک، 5/1این پروژه 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 6

مترمکعب بر ثانیه بوده و دبی وقوع در احتمال برابر یا بیشتر  15/9یانه در این رودخانه شبه طبیعی از نوع کانال کنار گذر انتخاب شده است. متوسط دبی سال

 باشد.مترمکعب بر ثانیه می 14/1، %95از 
 

 مسیر آبراهه پالن  طراحی  .3.1

مکعب بر ثانیه( به عنوان دبی عبوری متر 75/0متوسط دبی سالیانه رودخانه ) %8میزان ، 3. 2با توجه به دستورالعمل انگلیسی و ضوابط ذکر شده در بخش 

انتخاب شده و بنابراین با اختالف تراز  %2/1، شیب %2از کانال کنارگذر انتخاب شد. همچنین با توجه به شرایط منطقه و ضرورت انتخاب شیب کمتر از 

های ورودی و خروجی اه با استخرها، سرریزها، سازه، بازه مسیر طراحی شده همر3در شکل  متر برای این مسیر برآورد شده است. 120موجود، طول بازه 

 باشد.قابل مشاهده می

، 4شکل باشند. ها و ماهیان میهای نوین در عبور قایقروش( استفاده شده که یکی از Brush weirsای )در این پروژه از سرریزهای نوع شانه

متر  25/0سرریز با افت  2متر و  15/0سرریز با افت  6طول این مسیر در دهد. نمایش میایی طراحی شده برای این پروژه را ای از سرریزهای شانهنمونه

ها استخرهای استراحت ماهیان تعبیه شده که ابعاد این متر بر ثانیه برآورد شده است. در کنار سرریز 4/1اند و سرعت جریان پس از هر سرریز احداث شده

متر،  45/1وات بر مترمکعب باشد. براین اساس حجم استخر با داشتن عمق حداکثر  150مستهلک شده کمتر از  ای طراحی شده که انرژیاستخرها به گونه

 دهد.ا نمایش میرطراحی شده طول مسیر  رای از فعالیت کایاک دنمونه 5شکل  مترمکعب برآورد شده است. 15

 

 
 ]6[  دی برای رودخانه سد رادکوت-پالن آبراهه طراحی شده توسط مهندس کلیفتن -3شکل 

  
 ]6[ای طراحی شده های شانهای از سرریزنمونه -4شکل 

 

 
 ]6[ فعالیت کایاک در آبراهه طراحی شدهای از نمونه -5شکل
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 مسیر آبراهه مقاطع عرضی طراحی  .3.2
 

، جهت حفاظت مقاطع از 5. 2درنظر گرفته شده است. همچنین مطابق مبانی ذکرشده در بخش  102تا  103جهت پایداری مقاطع، شیب عرضی سواحل 

اه عبور ماهیان و به عبارتی استفاده از دیدگهای چوبی استفاده شده است. عالوه بر آن، برای پایداری و همچنین سهولت ها و پایهکاشت درختان، دسته

میلیمتر استفاده  40-20میلیمتر همراه با مصالح به ابغاد  80-40میلیمتر از مصالح به ابعاد  300، از یک الیه به ضخامت 5اکوهیدرولیکی، با استفاده از رابطه 

 میلیمتر استفاده شده است. 175تا  150درشتر به ابعاد ها که خطر فرسایش وجود داشته از مصالح شده است. البته در برخی از بخش

باشد. عمق آب کمتر می FAOعمل لمتر انتخاب شده که از مقادیر ذکر شده در دستورا 65/0عرض کف مقاطع مطابف دستورالعمل انگلیس 

باشد و همچنین امکان عبور کایاک را ماهیان بیشتر میباشد که از حداقل عمق الزم برای متر می 45/0متر و در مابقی مسیر  45/1در استخرها حداکثر 

 نمایش داده شده است.  6های عرضی طراحی شده برای استخرها همراه با مصالح سنگی در شکل ای از مقطعنمونه کند.فراهم می

 ]6[ مقطع استخر همراه با مصالح سنگی -6شکل 

 

 جریان  و خروجی ی ورودی سازه .3.3
 

ا هی تنظیم جریان همراه با آبگیر درنظر گرفته شده بود که برای کنترل جریان و عبور قایقی ورودی جریان ابتدا یک دریچهبرای سازهدر این پروژه 

. همچنین رفته شدگای بود اما به دلیل پر هزینه بودن این سازه، تصمیم به احداث یک آبگیر ساده همراه با اولین گروه از سرریزهای شانهبهترین گزینه می

 شود.ی ورودی مشاهده میپالن و مقطع عرضی سازه 7در شکل  ( نیز استفاده شده است.Stop-logبرای شرایط کمبود جریان از یک آبند)

ای احداث شد. ساحل سمت چپ متر که شامل آخرین دسته از سرریزهای شانه5/1ی بتنی به عرض ی خروجی جریان یک سازهاما برای سازه

شود. مزیت این کار در ایجاد جت جریان جاذب الزم برای ورود ماهیان و فراهم ای احداث شده است و توسط چمن و گیاهان حفاظت میپلهبه صورت 

 دهد.ی خروجی را نمایش میسازهپالن و مقطع عرضی  8شکل  باشد.ها میکردن مسیر مناسب عبور گونه

 

 ]6[ی ورودیپالن و مقطع عرضی سازه -7شکل 
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 ]6[ی خروجیپالن و مقطع عرضی سازه -8شکل 

 

 گیرینتیجه .4

 

ا توجه به تغییر بو بصورت موردی آبراهه های شبه طبیعی برای عبور آبزیان طراحی سازه های آبی سازگار با محیط زیست مروری بر نحوه در این تحقیق 

شان مطرح گردید.  به منظور ننگرش جهانی مهندسین رودخانه از مسئله ساماندهی و اقدامات سازه ای به احیاء و بازگردانی رودخانه ها به شرایط طبیعی 

یکی در  و برای فعالیت کایاکهای مختلف برای برقراری مجدد جریان، برای عبور گونهمسیر طراحی شده دادن جزئیات طراحی هیدرولیکی و زیستی، 

ای ههمانطور که مشاهده شد، این پروژه مطابق اکثر ضوابط دستورالعملذکر شده های اجرا شده در کشور انگلستان مورد توجه قرار گرفت. پروژهاز 

بیشتر استفاده شده و این نشان  ]8[نگلیسی المللی ارائه شده طراحی شده است اما به دلیل اجرا شدن این پروژه در کشور انگلیس، از دستورالعمل ابین

 ترین شرایط و ضوابط را انتخاب نمود.دهد که بسته به منطقه مورد نظر بایستی بهترین و مناسبمی

شود که در طول مسیر از مصالح طبیعی استفاده شده اما در ورودی و خروجی به دلیل احتمال فرسایش و عالوه بر آن در این پروژه مشاهده می

ی اهای کوچک بتنی استفاده شده است. همچنین استفاده از سرریزهای شانهاحتمال تغییرات مورفولوژیکی منطقه و بسته شدن مسیر عبور ماهیان، از سازه

امکان  4و 3ط ده از روابها با استفاها نمود که طراحی آنتوان سرریزهای سنگی را نیز جایگزین آنای مناسب برای عبور ماهیان و کایاک بوده اما میگزینه

  شود.می دبه طبیعی برای کشور ایران پیشنهاهای شی این نوع گذرگاهحورت بومی سازی روش طرارضم شده، توجه به تحقیق انجابا  پذیر خواهد بود.
 

 مراجع .5
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