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  چکیده 

کاهش بار شسته را  یانیحوزه و به ب یسطح شیخاك و مهار فرسا تیامکان تثب کیولوژیب يزداریانجام اقدامات آبخ

  ها،  لغزه نیزم ،یگل يها انیوقوع جر  تیریو مد يا و رودخانه يا آبراهه شیفرسا دهیمقابله با پد يبرا کنیل کند، یفراهم م

درشت و منشاء باربستر و قطعات سنگ و  يبند دانه بیترک يحاو اغلبکه  يا زهیو رسوبات وار یخندق يها شیفرسا

با استفاده از انواع بندها و  ها البیکنترل رسوب و مهار س يا خاص سازه يها وهی، اعمال ش باشند یم زیسنگ ن الشه

آور است. در  الزام زیآبخ يها حوزه کپارچهی تیریجهت تحقق مد  رانهیشگیاز اقدامات پ یبه عنوان بخش ریرسوبگ يسدها

 یبه بعض ها البیس نیرسوب و تسک تیریو مد شیدر مهار فرسا ریرسوبگ يسدها گاهیمقاله ضمن پرداختن به جا نیا

 يآنها با نگرش به مطالعات مورد یسوب و کاربرد عملر يانداز تله سمیو مکان یکیدرولیه دگاهیاز د یمهم طراح يها جنبه

 شیافزا يآن است که برا دیمو ها یباطله در کشور پرداخته شده است. بررس يدهامناسب با س يالگوها ینیگزیو جا

و توازن  یطیمح ستیز يارهایسازه سد و تحقق مع يداریپا نیو تضم یکیدرولیو عملکرد مطلوب ه يانداز راندمان تله

   است. يضرور یدانیم ببهمراه تجار یکیزیو ف یاضیر يها استفاده موثر از مدل ينظر یعالوه بر مبان کیمورفولوژ

  

    .کپارچهی تیریمد ،ينظر یباربستر، مبان  ر،یرسوبگ يسدهاکلیدي:  گانواژ
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منابع ابعاد هندسی محدوده کــاربرد عنوان انگلیســی نوع سد  شماره گــروه

ــا و متناسب با ابعاد  سنگ ه  (Head lands  ) آبراهه هاي پرشـیب نواحـی کوهسـتانی سدهاي مشبک

ــناور الشه سنگ ها  و قطعات ش ــی ــاي گل با پتانسیل لغزش توده اي و جریان ه

تا حدود ارتفــاعی 4 متر Dbris flow- Sabo ، قطع���ات ال���وار و اش���جار dams(  )

ــال متناسب با  شیب و شدت انتق  (Tributries ) آبراهه ها و شاخه هـاي فــرعی Check Dams Sabo dams  / بندهاي رسـوبگیر 

تا حدود ارتفــاعی 4 متر با پتانسیل کف کنی و فرسایش هـاي خنــدقی Opencheck dams(   ) (بتنی، سنگ و سـیمان و)

ــتر متناسب با نرخ باربس ــاد  شاخه هاي اصــلی (  Main streams )  با پتانسیل باربستر زی Sediment retaining dams   سدهاي رسـوبگیر

حدود ارتفـاعی 5 تا 10 متر و باالدست مخازن سدها و تاسیســات هیــدرولیکی Bed load retentiondams( -   ) (بتنی، سنگ و سـیمان و)

1

2

3

Grid Dams 

(  میله هاي فوالدي) 
6

6

6 و 9

  مقدمه  - 1

از  ریها انسان ناگز استفاده از منابع آب رودخانه يبرا. شوند یم یها تلق رودخانه یرسوب هیتغذ یمنبع اصل زیآبخ يها حوزه

 میتنظ ساتیها، مخازن سدها و تاس آبراهه ریدر  مس  یحاصله از انباشت بار رسوب يها يها  و مقابله با ناهنجار مهار رسوب حوزه

معطوف به انجام اقدامات  یتیریرسوب نگرش مد یمقابله با اثرات منف يراهکارها نییدر تب نرویا از. باشد یم  انیو کنترل جر

از منابع آب و  داریپا يبردار امکان بهره قیطر نیتا از ا باشد یو رسوب م  زیآبخ  حوزه کپارچهی تیریهماهنگ با هدف تحقق مد

خصوص و در  نیفراهم گردد. در ا يا  رودخانه ستمیست و اکوسیز طیو تداوم سالمت مح  کیرسوب و حفظ توازن مورفولوژ

 شیفرسا ،یگل انیجر رینظ ییها دهیو مهار پد یبا هدف کنترل بار رسوب يا سازه کردیبا رو يزداریآبخ اتیانجام عمل يراستا

در  توان یرسوب را م يانداز تله يها انواع سازه  یمواد رسوب انتقال سمیبسته به اهداف و مکان زش،یر و کوه لغزه نیزم ،یخندق

را با  ریرسوبگ يانواع سدها زی) ن2015وهمکاران،   Guillaume( ومینمود. گال يبند میتقس 1سه گروه عمده مطابق جدول 

  .)9است( نموده يبند میتقس 2موجود در بدنه مطابق جدول  يو ابعاد مجار زیدرنظر گرفتن شکل سرر

  

  يا براساس محدوده کاربرد و ساختار سازه ریرسوبگ يسدهاانواع  يگروه بند -) 1جدول (

    

  )9تقسیم بندي انواع سدهاي رسوبگیر براساس شکل سرریز و ابعاد مجاري موجود در بدنه توسط گالیوم( -) 2(جدول 
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   فشار آزاد و تحت انیبا جر ریرسوبگ يسدها یکیدرولیه تیظرف نییتع - 2

 ي.  براباشد یم ریرسوبگ يسدها یکیدرولیه تیدر کنترل ظرف رگذاریتحت فشار از عوامل تاث ایآزاد  انیجر يبرقرار

مجرا   هیتخل تیظرف نییجهت تع Slit Formulaمعروف به  ری) روابط ز2الف تا ه در جدول  يآزاد (شکل ها انیجر طیشرا

  ):9و 3شده است ( هیتوص

)1(  
                                              

wwo gddwQ 5.1)
3

2
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wwoO gddwQ 2
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 شتاب ثقل g، (m)عرض مجرا و ارتفاع آب در پشت سد بیبه ترت dw و wo، (m3/s) انیجر یدب Q در روابط فوق

(m/s2) رییتغ ارهایبسته به فواصل ش 0.65تا  0.31 نیمجرا که ب بیصادق است و  ضر زین يکه در روابط بعد 

   .)باشد یم 0.65آزاد   برابر با  يمجرا ي(براکند یم

 هیتخل تیظرف Grand orifice formulaسد از فرمول معروف به  یتحت فشار در خروج انیجر يبرقرار طیشرا در

  ):9( شود یم نییتع ریسد رسوبک  یکیدرولیه

)2(  
                                                                      

w
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o
woo gd

d

h
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  .اند شده فیپارامترها قبال تعر هی، و بق(m) ارتفاع مجرا ho رابطه نیدر ا
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) با فرض احتمال انسداد Design Flood( یطراح لیدر نظر گرفتن س زین ریرسوبگ يسدها زیابعاد سرر نییتع يبرا

نمود  نییتع ریآنرا از رابطه ز یکیدرولیه تیو ظرف زیابعاد سرر توان یم يا مقطع ذوذنقه  يها و برا و روزنه  يکامل مجار

)5.(  

)3(  

                                                                                   

 
5.0

2/3

max
)2(

)(

d

dd

mHb

mHbH
gQ






  
اي  عرض کف مقطع ذوذنقهb ارتفاع نظیر سیل طراحی و  m3/s ،(  Hdدبی نظیر سیل طراحی ( Qmaxدر این رابطه 

به روش سعی و   Hd، مقدار Qmaxباشد. براي مقدار مشخص  اي ، می پارامتر شیب جانبی مقطع ذوذنقه m ،(m(  سرریز

  شود.  خطا محاسبه می

  

  )dam height( ریارتفاع سد رسوبگ نییتع - 3

) عالوه بر عمق آب در پشت سد براي یک دبی مشخص( حالت بدون hdamهاي رسوبگیر ( در تعیین ارتفاع بدنه سد

wdephگانه  ناشی از پروفیل رسوبگذاري ( هاي سه مقادیر افتسرریزي)   افت حاصله از عبور جریان حاوي رسوب از مجاري ،(

) مطابق رابطه زیر مدنظر قرار driftwoodh) و همچنین افت ناشی از تجمع قطعات الوار و اشیاء شناور (sedHباز (

  ):9و  7رد(گی می

)4(  
                                                                   driftwoodsedwdepwdam hHhdh    

)5(  
                        max5.11 DtoHsed   

  

2

22
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)1(
2 w

dep

dep

wdep
d
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dgw

Q
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wdephو  sedH   ،driftwoodhعرض جریان،  wعمق آب باالدست سد رسوبگیر،   dw ارتفاع سد ،  ddamدر این روابط   

wdeph)، مقدار mهاي سه گانه ( افت   متعلق به  ناحیه انتقالی بین مقطع   1مطابق شکلdw   وddep  باشد،  میQ  دبی

 )،m3/sجریان (

  

 اي) هاي هندسی و هیدرولیکی  مخزن سد رسوبگیر با مجراي تخلیه کننده تحتانی (نوع روزنه مشخصهپروفیل رسوبگذاري و   -)1شکل (

  

  در مخازن سدهاي رسوبگیر شیب پروفیل رسوبگذاري و ارتفاع رسوبگذاري - 4

از روابط زیر ارزیابی توان  در سدهاي رسوبگیر را میdepz- و ارتفاع  رسوبگذاري  Sdep  -شیب پروفیل رسوبگذاري 

  ):8نمود(

)6(  
                                                                                         odep SS 3/2

        odep SS 5.0
  

)7(  
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n

i widep Ttdz /
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)8(  
                                                                                           oodepdep wwWdz /)(

 
    

گام  tiΔمدت زمان هیدروگراف سیالب،   Tfloodبه ترتیب شیب اولیه و شیب دلتا بعد از رسوبگذاري،   Sdepو So در این روابط 

عمق آب در  ddepارتفاع سد رسوبگیر نظیر دبی جریان هیدروگراف،  dwiهاي زمانی،  تعداد گام  nزمانی هیدروگراف سیالب، 

  باشد. مجموع عرض شیارهاي موجود در بدنه سدرسوبگیر می wo Σعرض مخزن، W)، 1راس دلتا (شکل 

  

  مطالعات موردي در کشور - 5

هاي اخیر نظریه جایگزینی سدهاي رسوبگیر سنتی بلند یا سدهاي باطله که داراي تبعات عدیده مورفولوژیک و  در سال

 ستمیو اکوس یطیمح ستیز، کیمورفولوژمتوازن باشند، با سدهاي رسوبگیر  منطبق با معیارهاي  محیطی نامتوازن می زیست

شود. در این راستا مواردي از  هاي آبخیز تلقی می برداري پایدار از منابع حوزه گامی موثر در تحقق اهداف بهره يا رودخانه

). 1اي معرفی شده است(  هاي عمومی سدهاي رسوبگیر با هدف مدیریت رسوب (باربستر) مخازن سدهاي ذخیره مشخصه

 3) در جدول 2جدول  3رودخانه زردفهره (ردیف  –ییات بیشتر براي سدهاي رسوبگیر مخزن سد رودبار لرستان بعالوه جز

  ).2ارائه شده است (

  

  

  

 
 

  هاي شرکت آب و نیروي ایران اي پروژه مواردي از سدهاي رسوبگیر در دست مطالعه و طراحی باالدست مخازن سدهاي ذخیره –) 2جدول (

 

 
  ظرفیت انباشت باربستر در سدهاي رسوبگیر رودخانه زردفهره باالدست  مخزن سد رودبار لرستان –) 4جدول (

  

  

 

حجم تله اندازي ارتفاع سد

میلی����ون  مترمکع���ب m

5  مهاب قدس  در مرحله طراحی  احداث سدهاي متوالی حسـب نیــاز 7 ــیب ( رودخانه  زاب)  ــیب  باالدست سد کانی س 1  طراحی بدنه  بند رسوبگیر سد کــانی س

1  آبان پژوه  در مرحله مطالعـات   احداث سدهاي متوالی حسـب نیــاز 8 ــرنی ( رودخانه ســرنی )  ــرنی  باالدست سد مخزنی س 2   سدهاي رسوبگیر س

ــی 3.25  سکو  در مرحله مطالعـات  احداث سه سد متوال 10 3   سدهاي رسوبگیر  زردفهــره   باالدست مخزن سد رودبار لرســتان

ــد 3.6  فرازاندیش  در مرحله مطالعـات  احداث 2 سد متوالی مد نظر می باش 10 to 12 4   سدهاي رسوبگیر گـردالن   باالدست مخزن سد داریـان - رودخانه سیروان

روژه مالحظاتوضعیت ـپ نام مشاورمحل اجراعنوان پــروژهردیف

موقعیت تراز کف ارتفاع سد شیب رودخانه طول مخزن ــزن متوسط عرض مخ

Z hdam So Ls W

m m m m m3 MCM

محور 1 1778 10 0.0082 2439 150 1219512 1.22

محور 2 1791 10 0.0082 2439 150 1219512 1.22

محور 3 1811 10 0.0082 2439 100 813008 0.81

3252033 حجم کل  3.25

VOLs
سد رسوبگیر

حجم رسوب
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  ريیگنتیجه - 6

هاي مختلف کاربري  اي و ویژگیهاي هیدرولیکی سازگار با جنبه طراحی و استفاده از  سدهاي رسوبگیر با ساختار سازه

باشد.  در  هاي آزمایشگاهی و مدلسازي عددي  و همچنین تجارب میدانی می هاي نظري  و بررسی گیري از دیدگاه مستلزم بهره

هاي کنترل رسوب وتطبیق دانش مهندسی روز با اهداف مختلف کاربري   این راستا پیشنهادات ذیل براي  استفاده موثر از سازه

  رسد: هاي آبخیز کشور ضروري بنظر می در حوزه

باشد لیکن مطابق  هاي کاربردي فراهم می وسیعی از مبانی نظري و دیدگاههرچند طیف  در طراحی سدهاي رسوبگیر -1

اي متناسب با  هاي هندسی عناصر هیدرولیکی و سازه توصیه متخصصین الزم است جهت تدقیق جزئیات طراحی و مشخصه

ها و الگوهاي  سیالبهاي آبخیز ، تدارك مدل فیزیکی و ریاضی بمنظور آزمون تعامل سازه با دینامیسم  ها و عرصه کاربري

  مختلف انتقال و  انباشت رسوب و الوار در سناریوهاي مختلف احتمالی مد نظر قرار گیرد.  

چالشی جدي  سدهاي رسوبگیر کوتاهیا سدهاي باطله با  رسوبگیر سنتی بلندامروزه نظریه جایگزینی سدهاي  -2

شود.  اهتمام به  بسط و اشاعه اندیشه استفاده  ز کشور تلقی میهاي آبخی برداري از منابع طبیعی حوزه در عرصه مدیریت و بهره

اندیشی متخصصین و مدیران و  هاي آبخیز ، هم از الگوي سدهاي رسوبگیر کوتاه در مدیریت منابع آب و رسوب حوزه

  کند.  ربط را طلب می گذاران نهادهاي ذي سیاست
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

Watershed vegetation enhancement allows soil stabilization and surface erosion 
containment, reducing its wash-load burden herewith, but to deal with the erosive action 
of tributaries and streams which induce large aggregates and massive bed- load 
material, structural techniques of relevant check dams are required as part of preventive 
measures and implementation of integrated watershed management strategies. In this 
paper, considering the role of sediment retaining dams, some important design concepts 
related to hydraulics and sediment trapping features and their practical applications 
along with case study examples has been briefly addressed.  
 

Keywords: sediment retaining dams, bed-load, theoretical concepts, integrated 
management 

 

 


