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چکیده
آب قنوات بلده از طریق کانالی به طول تقریبی  15کیلومتر به اراضی فردوس میرسد .کشاورزان برای کاهش اتالف آب
در کانال انتقال ،نسبت به گلآلودهسازی آب مبادرت میورزند .در تحقیق حاضر با انجام اندازهگیری نشت در کانالهای
مختلف در زمان عبور آب زالل و گلآلود ،اثرات گلآلودهسازی بر روی اتالف آب کانالها بررسی شد .اندازهگیری نشت در
کانالهای  1و  2با آزمایش ورودی-خروجی و در کانال  3با آزمایش برکه محاسبه شد .نتایج نشان داد که عبور آب
گلآلود میتواند در بازه زمانی  16ساعت ،نشت را  60تا  67در صد کاهش دهد .ادامه گلآلوده سازی در طی زمان و
کنترل فرسایش میتواند به  95درصد کاهش نشت منجر شود .اتالف آب در اثر نشت از محلهای ورودی آب به
زمینهای کشاورزی دو برابر نشت از بستر کانال میباشد و گلآلودهسازی آب در آببندی منافذ دریچههای آبگیری نیز
به شکل مشابه بستر کانال میتواند تا  95درصد نشت را کاهش دهد .در حال حاضر ،مهمترین تأثیر مثبت گلآلودگی آب
قنات بلده در مسیر انتقال به زمینهای کشاورزی ،بستن تمامی درزها و منافذ خروجی آب بازمانده زیر دریچههای
کشویی میباشد.
واژههاي کلیدي :اندازهگیری دبی ،گرفتگی منافذ خاك ،آببندی کانال ،دریچه آبگیر

مقدمه

*

به دلیل قرارگیری ایران در منطقه خشک و کم آب ،همواره آب
در آن ارزش و منزلت باالیی داشته است .یکی از مهمترین
مشکالت در زمینه انتقال آب ،اتالف آب در کانالها میباشد .این
اتالف بهصورت نشت از جدارهها ،خروج از روزنههای موجود در
دیوارهها و همچنین عدم بسته شدن کامل محلهای انشعاب
میباشد .روشهای متفاوتی همچون استفاده از پوششهای
آسفالتی ،بتنی ،ژئوممبرنها ،فایبرگالسها و  ...بهمنظور کاهش
نشت در کانالها مورداستفاده قرار میگیرد .روشی که در
گذشته برای کاهش نشت مورداستفاده قرار میگرفته است،
گلآلوده سازی آب بوده است .گلآلودهسازی آب از عملیات رایج
در بین کشاورزان سنتی برای عبور آب از کانالهای
جدیداالحداث و مخصوصاً بر روی بسترهای شنی بوده است .این
کار در قسمت خشکه کار قنوات نیز بهعنوان تنها تکنیک کاهش
* نویسنده مسئولali.nasirian.1359@gmail.com :

نشت شناخته میشود؛ اما گلآلوده سازی آب در برخی مناطق
نظیر بلده فردوس به شکل دیگری مورداستفاده قرار میگیرد.
آب قنوات بلده از طریق کانالی به طول تقریبی 15
کیلومتر به باغات و زمینهای باغستان و اسالمیه فردوس
میرسد .مردم منطقه با گلآلودهسازی آب ،تنها روشی که در
گذشته وجود داشت ،سعی در کاهش نشت کانال در انتقال به
زمینهای پاییندست مینمودند؛ اما حال باوجود پوششدار
شدن اکثر مسیر کانال ،هنوز هم مردم منطقه به گلآلودهسازی
آب مبادرت میورزند.
در زمینه نشت از کانالهای خاکی و تأثیر گلآلودهسازی
آب بر نشت ،تحقیقات زیادی در سایر نقاط جهان به انجام
رسیده است )1947( Allison .سه بخش مهم تغییرات
نفوذپذیری با زمان را همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده
است ،تشریح کرد-1 :کاهش اولیه در نفوذپذیری به خاطر
تهنشینی رسوبات و تورم ذرات خاك در برخی از انواع خاكهای
رسی-2 .دوره کوتاهمدت افزایش نفوذپذیری به خاطر جایگزینی
هوای موجود بین دانههای خاك با آبی که به داخل خاك نفوذ
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کرده است -3 .گرادیان کاهشی در میزان نشت آب به خاطر
آببندی ناشی از فعالیتهای میکروبی.
مرحله دوم

مرحله اول

مرحله سوم

نفود پذیری خاك

زمان
شکل  -1تغییرات نفوذپذيري بهصورت تابعي از زمان ()Allison, 1947

 )1981( Byrnes and Websterاظهار داشتند که
نفوذپذیری خاك بستر تنها در کانالهای جدیداالحداث عامل
مهمی است ولی با گذشت زمان از ساخت یا تغییرات در کانال،
کانالها در طی یک فرایند طبیعی ،خودشان را تا رسیدن به یک
حالت حدی ،آببندی میکنند)1982( Smith and Turner .
اظهار داشتند که تهنشینی مناسب الیهای از رسوبات بر روی
بستر کانال میتواند بهصورت پوششی برای کانال عمل کند و در
آببندی کانال بسیار مؤثر است )1977( Kraatz .آببندی
کانالها را بدین شرح بیان کرد .مواد معلق موجود در آب هنگام
نشت به داخل منافذ خاك کانال حمل میشوند .اگر آب جاری
در کانال مقادیر قابلتوجهی مواد معلق داشته باشد ،نشت کانال
در طول یک دوره زمانی کوتاهمدت کاهش مییابد .اگر میزان
مواد معلق خیلی کم باشد ،آببندی کانال در طول مدت زیادی
پدیدار خواهد شد .اگر سرعت آب جاری در کانال کاهش یابد،
ظرفیت حمل رسوب توسط آب کاهش خواهد یافت ،در نتیجه
رسوبگذاری قسمتی از مواد معلق در کانال را خواهیم داشت.
 )1968( Brockway And Worstellبخش زیادی از کاهش
نشت آب را به نفوذ رسوبات به داخل بافت خاك نسبت داده و
تغییرات فصلی نفوذپذیری را به فعالیتهای میکروبی مرتبط
دانستند  )1994( Cunningham et al.اثر متغیرهای مواد رسوبی
را روی گرفتگی منافذ نشت آب بررسی کردند .نتایج آنها نشان
داد که میزان نفوذپذیری بستر بعد از  24ساعت از اضافه کردن
رسوبات معلق به آب کانال ،بین  70-95%درصد کاهش یافت.
آنها اثر مواد رسوبی متفاوتی را در غلظتهایی که بین
 200ppmتا  1600ppmبود ،مورد آزمایش قرار داند .نتایج این
تحقیقات نشان داد که برای همه انواع رسوبات معلق میزان
نفوذپذیری بستر بین  70-95%درصد کاهش یافت .تغییر میزان

رسوب موجود در آب بین  200تا  ،1600ppmهیچگونه اثر
معنیداری روی کاهش نفوذپذیری نشان نداد .تمامی رسوبات
مورداستفاده در آن پژوهش اندازهای کمتر از  1میلیمتر داشتند
و بهصورت دقیقتر اندازه آنها در بازه  0/06تا  0/001میلیمتر
بود .تغییرات سرعت متوسط آب کانال ،نقش مهمی در فرآیند
گرفتگی منافذ کانال 1دارد .برای سرعتهایی در حدفاصل صفر
تا  0/27 m/sکاهش در میزان نفوذپذیری بستر کانال بهوسیله
الیهای به ضخامت  0/46-1/27 cmاز مواد ریزدانه که در سطح
مواد نفوذپذیر تهنشین شدهاند ،انجام میشود .برای سرعتهای
باالتر ،بیش از  ،0/27 m/sفرآیند گرفتگی منافذ کانال بهوسیله
یک الیه نازك و به هم فشرده در داخل منفذهای خاك در باالترین
الیه خاك از کانال با بستر رسوبی ،سبب کاهش نشت میشود
( .)Cunningham et al. 1994بررسیهای Goldschneider et al.
( )2007بر روی قسمتی از رودخانه سنت جان 2نشان داد که
رسوبات در سرعتهای کمتر از  0/012 m/sتهنشین نشدهاند.
تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر وجود مواد معلق بر
روی تغییر ضریب نفوذپذیری خاك صورت گرفته است ( Gibson
.)et al., 2009; Gibson et al. 2000, Huang and Wu, 2011
 )2008( Wuبا بررسی غلظت مواد معلق نشان داد که
غلظتهای باالتر گلآلودگی ،ذرات جامد سریعتر انباشته شده و
ضرایب نفوذپذیری و تخلخل ستون ماسه کم میشودBouwer .
 )2001( et al.اثرات حرکت و انباشت مواد موجود در آب
گل آلود بر روی نشت در شرایط زهکشی نشده را بررسی کردند.
آنها از الیههایی با نفوذپذیری کم استفاده کرد و توزیعی از مواد
درشتدانه در الیه زیرین و مواد ریزدانه در الیه باالیی مطرح
کرد که این مسائل در برکههای بزرگ قابلاستفاده است.
 )2010( Naghavi and Maghrebiاثر وجود مواد رسوبی
بر آبگیری از سیستم آبگیرهای کفی را بررسی کردند .همچنین
تأثیر جریانهای گلآلود بر روی نفوذپذیری بستر رودخانهها و
تأثیر آن بر آبهای زیرزمینی موضوع برخی از تحقیقات بوده
است (Unrich et al., 2015; Meixner et al., 2012, Pholkem
) .et al., 2015باوجود تحقیقات زیادی که در زمینه تأثیر وجود
رسوبات بر روی آب بر روی کاهش نشت انجام شده است،
تحقیقاتی بر روی استفاده کاربردی از گلآلوده سازی آب بر
روی کاهش نشت از کانالها انجام نشده است.
بهمنظور بررسی اثرات گلآلوده سازی آب در کاهش نشت
و نحوه عملکرد آن ،در طی یک تحقیق اثرات گلآلودهسازی آب
1. Clogging
2. Saint John River
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بررسی شد .این تحقیق با احداث کانالهایی در روی زمینهای
منطقه و عبور آب زالل و گلآلود و اندازهگیری میزان نشت در
طی زمان انجام شد .همچنین اندازهگیریهایی نیز بر روی
بازههایی از کانالهای طبیعی بلده انجام شد .در انتها در
کانالهای پوشش شده منطقه نیز اندازهگیریهایی برای مقایسه
صورت گرفت.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه واقع در فردوس در شمال غرب استان
خراسان جنوبی است .شهرستان فردوس ،از شمال به شهرستان
بجستان ،از شمال شرقی به شهرستان گناباد ،از شرق و جنوب
به شهرستان سرایان ،از جنوب غربی به شهرستان طبس و از

شکل  -2سرريزهاي نصبشده بر روي کانالهاي آزمايشي مسیر  1و 2

شکل  -4ابزار اندازهگیري عمق

در کانال احداثی شماره  1و کانال شماره  2که بهصورت
کامالً مستقیم هستند ،تغییرات نشت در طول زمان اندازهگیری
شد .همچنین بر روی بازههایی از کانال بلده و کانالهای آبیاری
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غرب به شهرستان بشرویه محدود میشود .همچنین مساحت
شهرستان  5100کیلومترمربع است .برای انجام آزمایشات
وسایل موردنیاز بر طبق آخرین استانداردها طراحی و ساخته
شدند که عبارتاند از (شکلهای  2الی  :)5الف) برای
اندازهگیری نشت به روش ورودی-خروجی سرریزهای استاندارد
بر طبق مراجع معتبر طراحی و ساخته شد ( .)1989 Bosب)
بهمنظور قرائت دقیق عمق آب در فاصله موردنظر از سرریز ،ابزار
موردنیاز تهیه و در محل مناسب نصب گردید .ج) برای قرائت
دقیق تراز آب ابزار موردنیاز ساخته شد .د) برای اندازهگیری
تبخیر ،در محل یک تشتک نصب گردیده و با ایستگاه
تبخیرسنجی کالیبره شد.

شکل  -3سرريزهاي نصبشده بر روي کانال آزمايشي مسیر 3

شکل  -5اشل اندازهگیري ارتفاع آب

بتنی منطقه ،برداشت همزمان دبی در حالت پایدار و در نتیجه
میزان نشت در حالت پایدار انجام شد .جدول ( )1مشخصات
کانالهای احداثی را نشان میدهد.
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آزمایش قرار گرفت.
بر روی کانال شماره  2که بازهای از کانال کشاورزی
مزرعه واقع در مجاورت کانال شماره  1بود ،نیز آزمایشهای
مشابه کانال شماره  1انجام شد .جدول ( )2دانهبندی نمونههای
بستر را به تفکیک شماره الک بیان میکند.
جدول ( )3و شکل ( )6به ترتیب دانهبندی میانگین
نمونهها را با بیان درصدی و منحنی دانهبندی میانگین نمونهها
را نشان میدهد.

در اولین آزمایش از بازه شماره  ،1به مدت حدود 8
ساعت ،آب زالل عبور داده شد و در فواصل زمانی  1/5ساعته
دبی های ورودی و خروجی قرائت شد .این زمانی بود که مقدار
نشت به حالت پایدار رسید .سپس به مدت  16ساعت آب
گلآلود از کانال عبور داده شد .در این آزمایش گلآلودهسازی
آب در طول مدت آزمایش با آهنگی یکنواخت ،انجام شد و در
مواقع قرائت دبی ،از آب گلآلود نمونهگیری شد .در انتها ،پس از
اتمام آزمایش با آب گلآلود ،مجدداً کانال با آب زالل مورد

جدول  -1مشخصات کانالهاي احداثي

شماره کانال
1
2
3

طول کانال (متر)

شیب کانال (درصد)

جنس خاك کانال

353/76
215/5
1215/15

1/8
1/8
1/2

شن و ماسه همگن
شن و ماسه همگن
رس و سیلت

جدول  -2جدول دانهبندي نمونههاي بستر

10

الک

4

6

نمونه 1
نمونه 2
نمونه 3
مواد گلآلوده

1471
1393/5
1321
0

756
910
731/5 901/5
654
864
0
0

35

60

100

140

200

>200

575
531/5
495
0

199
84
142
2

107
94/5
101
4

70
63/5
59
2

34
37/5
29
4

7
8/5
5
88

جدول  -3جدول دانهبندي میانگین نمونههاي  2 ،1و 3

الک

4

6

10

35

60

100

140

200

>200

میانگین

100

63/99

51/13

38/23

10/10

7/23

4/59

2/40

0/50

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
10

0.1

1

شکل  –6منحني دانهبندي میانگین نمونههاي  2 ،1و 3

بر طبق بررسیهای محلی و چاههای موجود در محدوده
کانال شماره  ،3این کانال بر روی الیه رسوبات ریزدانهای به
ضخامت  1تا  2متر قرار گرفته است .خاك اطراف کانال با انبوه

ریشه گیاهان احاطه شده و سطح آن به خاطر وجود جلبکها و
سایر میکروارگانیسمها دارای خاکی چسبنده است و شیب کانال
توسط شیبشکن کاهش شیب داده شده و بهخوبی در برابر
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فرسایش محافظت شده است .در مشاهدات محلی دیده شد که
حتی موقع زالل بودن آب نیز هیچگونه فرسایشی در جدار کانال
اتفاق نمیافتد .این کانال در بازه مورد آزمایش دارای حدود 50
دریچه خروجی آب برای آبیاری باغات مسیر میباشد .خروج آب
از کانال برای آبیاری باغات در فواصل زمانی مشخص ،توسط

دریچههای کشویی انجام میشود .این دریچهها با حدود 40
سانتیمتر تورفتگی نسبت به دیوارههای کانال اصلی نصب
شدهاند .شکلهای ( )7الی ( )10تصاویری از کانالهای مختلف
را نمایش میدهند.

شکل  -7نمايي از شروع کانال مسیر 1

شکل  -8کانال مسیر 2

شکل  -9سرريز مثلثي بر روي کانال مسیر 2

شکل  -10کانال مسیر ( 3کانال بلده)

برای اندازهگیری دبی بر روی این کانالها متناسب با دبی
آنها ،دو نوع سرریز لبه تیز مستطیلی و مثلثی استاندارد که در
شکلهای ( )11و ( )12مقطع آنها ترسیم شده است طراحی و
نصب گردید .در این تحقیق دو روش ورودی-خروجی و آزمایش
برکه برای اندازهگیری نشت مورداستفاده قرار گرفته است.

آزمایش برکه تنها برای مقدار نشت آب در پشت دریچهها
مورداستفاده قرار گرفت .با نصب دریچهها ،آب در پشت این
دریچهها باال میآید و نشت در این مناطق زیاد خواهد بود برای
رفع اثر این بخش از نشت ،مقدار نشت از پشت دریچهها از نشت
کل بازه کسر گردید.

)50(cm

)45(cm

)30(cm

)40(cm
)20(cm
)80(cm

شکل  – 11مقطع سرريز مثلثي در مسیر 2

)25(cm
)80(cm
شکل  -12مقطع سرريز مستطیلي در مسیر 1
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شکل ( )13نقشه تهیهشده از موقعیت کانالها در بلده میباشد.

شکل  -13موقعیت کانالها

آزمايش ورودي-خروجي

یکی از روشهای رایج اندازهگیری نشت در کانالها روش
اندازهگیری دبی ورودی و خروجی بازهای از کانال در زمان
برقراری جریان پایدار در کانال است که به روش ورودی-
خروجی معروف است و برای کانالهایی با شیب تند (کانال  1و
 )2مورداستفاده قرار میگیرد .نشت در بازههای انتخابی با روش
ورودی-خروجی اندازهگیری شد .قابلذکر است در زمان
اندازهگیریها برداشت آب در بازه آزمایش انجام نمیشود و تنها
برخی نشتهای جزئی در بازههای اندازهگیری نشت جریانهای
خروجی اندازهگیری نمیشود .در طراحی بازههای آزمایشی
ازلحاظ طول بازه موردنیاز ،ابزار اندازهگیری دبی به تحقیقات
سایر محققین مراجعه شد ( Alam and Bhutt 2003; Trout and
 )1988( Trout and Mackey .)Mackey 1988پس از بررسی
دقیق اندازهگیریهای ورودی-خروجی نتایج ذیل را ارائه دادند:
خطاهای روش ورودی-خروجی با خطاهای اندازهگیری تغییر
میکند و ممکن است این روش دارای خطاهای بزرگی باشد.
خطای تعیین نفوذپذیری با روش ورودی-خروجی بهسرعت
افزایش مییابد ،بنابراین اگر درصدی از دبی ورودی که نشت
میکند ،کاهش یابد ،برای باال بردن دقت اندازهگیری
نفوذپذیری ،باید طول کانال مورد آزمایش بهاندازه کافی طوالنی
انتخاب شود تا دقت اندازهگیری نفوذپذیری باال رود .استفاده از
سیستمهای اندازهگیری مشابه دبی در مقاطع مختلف کانال
خطاهای دستگاهی را کاهش میدهد .اندازهگیری نفوذپذیری
کانال میتواند برای خطاهایی که در فرآیند اندازهگیری وجود
دارد ،تصحیح شود ( .)Trout and Mackey 1988معادله پایه

محاسبه نشت با استفاده از روش ورودی-خروجی عبارت است
از:
(رابطه )1

𝐼 𝑄𝑖− 𝑄0 − 𝐸 − 𝐷 +
=𝑆
𝐿 𝑃.
(طول بر زمان) = Qi ،نرخ

که در آن  = Sمیزان نشت
جریان ورودی (حجم بر زمان) = Q0 ،نرخ جریان خروجی (حجم
بر زمان) = E ،تبخیر در طول مسیر (حجم بر زمان)= D ،
انحراف در طول مسیر (حجم بر زمان) = I ،جریان ورودی در
طول مسیر بهطور مثال باران یا رواناب (حجم بر زمان)= P ،
متوسط پیرامون مرطوب (واحد طول) و  = Lطول کانال
دسترسی (واحد طول) میباشند.
آزمايش برکه

معادله پایه محاسبه نشت با استفاده از آزمایش برکه که برای
کانالهایی با شیب کم (کانال  )3استفاده میشود به شکل زیر
میباشد:
(رابطه )2

𝐼 𝑊𝐿(𝑑1 − 𝑑2 ) − (𝐸𝑊𝐿) +
) 𝑃𝐿(𝑡2 − 𝑡1

=𝑆

اگر ریزش باران تنها جریان ورودی در مسیر کانال باشد
(که معموالً فرض میشود به همین صورت باشد) ،طول مسیر
دسترسی (کانال) از معادله حذف شده و معادله به شکل زیر در
میآید:
(رابطه )3

]𝑅 𝑊[(𝑑1 − 𝑑2 ) − 𝐸 +
) 𝑃(𝑡2 − 𝑡1

=𝑆

که در آن  = Sنرخ نشت (حجم بر سطح بر زمان)= W ،
متوسط عرض سطح برکه بین  t1و ( t2واحد طول) = d1 ،ارتفاع
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آب در زمان ( t1واحد طول) = d2 ،ارتفاع آب در زمان ( t2واحد
طول) = E ،تبخیر در طول مسیر دسترسی بین زمانهای  t1و t2
(واحد طول) = R ،ریزش باران در طول مسیر دسترسی بین
زمانهای  t1و ( t2واحد طول) = I ،جریان ورودی در مسیر
دسترسی بین زمانهای  t1و  ،t2بهعنوان مثال ریزش باران یا
رواناب (واحد حجم) = P ،سطح تماس آب با کانال بین
زمانهای  t1و ( t2واحد طول) = L ،طول کانال دسترسی (واحد
طول) = t1 ،زمان اولیه محاسبه ارتفاع آب (واحد زمان) و = t2
زمان اولیه محاسبه ارتفاع آب (واحد زمان) میباشد .واحدها
بایستی برای همه پارامترها ثابت باشند.
روش گلآلوده سازي

گلآلودهسازی آبکاری نسبتاً هزینهبر و پردردسر میباشد .حمل
و رسوبگذاری رسوبات در مسیر کانال نیز مشکالتی هم در
زمینه از دست رفتن آب زالل و هم الیروبی کانال ایجاد میکند.
در انتها ،رسوبات انتقالیافته نیز برای کشاورزان مشکالتی ایجاد
خواهد نمود .رسوبگذاری این رسوبات بهصورت یکنواخت در
سطح زمین اتفاق نمیافتد و مشکالتی برای جابجایی رسوبات
وجود خواهد داشت .علیرغم تحقیقاتی بر روی کاهش
نفوذپذیری خاك در اثر عبور آب گلآلود در دنیا صورت گرفته
است ،اما در ایران که مهد استفاده از روشهای بهرهوری از آب
است ،تاکنون تحقیقاتی به انجام نرسیده است.

نتايج و بحث

با توجه به متغیر بودن دبی جریان آب در کانال در آزمایشات
مختلف ،بجای بررسی مقدار آب نشت شده از کانال ،درصد آبی
که در اثر نشت از کانال به هدر رفته است در نمودارها ترسیم
شده است .این عبارت را میتوان به شکل زیر ارائه کرد:
𝑇
𝑄

(رابطه )4

=𝑆

که در آن  = Sنرخ نشت (حجم بر سطح بر زمان)=T ،
مقدار آب هدررفته و  =Qدبی کل ورودی کانال است.
مقدار درصد نشت آب نسبت بهکل جریان آب ورودی در
 100متر طول کانال محاسبه و مورداستفاده قرار گرفته است .با
توجه به اینکه عمق آب در پشت دریچهها افزایش مییابد ،برای
از بین بردن اثر این افزایش عمق بر روی نشت ،مقدار تلفات آب
در این نقاط با آزمایش برکه اندازهگیری شد .سپس مقدار تلفات
آب در بازههای پشت دریچه از میزان نشت کلی کسر گردید.
شکل ( )14انجام آزمایش و شکل ( ،)15نمودار نشت در برابر
تراز آب باالی تاج سرریز برای برکه پشت یکی از سرریزها نشان
میدهد .همچنین میزان تلفات آب در مسیر ( 3بازهای از کانال
بلده) برداشت شد .با اندازهگیری تبخیر و برآورد تلفات آب ناشی
از آن مشخص شد که میزان تبخیر در تمام آزمایشها ناچیز
بوده و قابل صرفنظر کردن است.

10
8
6
4

تراز آب روي تاج (سانتیمتر)

12

2
0.35

شکل  -14آزمايش برکه در پشت دريچهها

نتايج آزمايشات روي مسیر 1

نمودارهای شکل ( )16درصد نشت آب بهکل جریان آب ورودی
در برابر زمان برای آزمایشات مختلف کانال  1رسم شد .در شکل

0.15
0.25
نشت (لیتر بر ثانیه)

0
0.05

شکل  -15نمودار نشت در برحسب ارتفاع آب روي تاج

( ) 16تغییرات نشت با زمان در اثر عبور آب زالل و آب گلآلود
مشاهده میشود .همچنین جدول ( )4مقادیر درصد نشت برای
عبور آب زالل را در مرتبه اول و دوم نشان میدهد.
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21
جريان آب گل آلود

18

عبور آب زالل مرتبه اول

12
عبور آب زالل مرتبه دوم

درصد نشت

15

9
6
3
0

18

16

14

12

8
10
زمان (ساعت)

4

6

2

0

شکل  -16تغییرات درصد نشت با زمان در کانال 1
جدول  -4مقادير درصد نشت براي عبور آب زالل در مرتبه اول و دوم

زمان
عبور آب زالل 1

(ساعت)
(درصد نشت)

0
18/15

1
16/1

2
14/3

3/5
13/5

4/5
13

7
12/95

10
12/8

12
12/73

زمان
عبور آب زالل 2

(ساعت)
(درصد نشت)

0
16/75

1
15/1

2
13

3
12/6

4
12/5

5
12/4

8
12/3

10
12/2

در جریان عبور آب زالل از کانال مشاهده میشود که
مقدار درصد تلفات آب در طی حدود  5ساعت از  18/15درصد
به  12/75درصد رسیده است .این کاهش  30درصدی در تلفات
نشت به علت اشباع شدن خاك اطراف کانال میباشد .همچنین
در این آزمایش دبی در زمان اول  17/22لیتر بر ثانیه بوده است
که پس از گذشت  5ساعت به  16/96لیتر بر ثانیه رسیده است.
در عبور جریان آب گلآلود از کانال مشاهده میشود که مقدار
تلفات از  15/17به  5/16درصد میرسد و سپس تقریباً ثابت
می شود .با مقایسه نشت در دو حالت عبور آب زالل و آب
گلآلود مشاهده میشود که نشت تثبیتشده حالت اول 12/73
درصد و حالت دوم  5/16درصد دبی ورودی به دست آمده است.
بهعبارتدیگر ،میزان نشت در اثر عبور آب گلآلود ،حدود 60
درصد کاهش پیدا کرده است .در طی آزمایش با آب گلآلود،
هیچ الیه رسوبی بر روی کانال تشکیل نشد و کاهش نشت در
اثر نفوذ ذرات ریز رسوبات به همراه آب در الیه سطحی خاك
اتفاق افتاده است .این مشاهدات نتایج Cunningham et. al.
) (1994را تائید مینماید .به عبارتی کاهش نشت به دلیل
گرفتگی منافذ خاك در سطحیترین الیه اتفاق افتاده است.
بعد از گذشت  24ساعت از انجام آزمایش با آب گلآلود
در کانال شماره  ،1مجدداً از این کانال آب زالل عبور داده شد.
در این آزمایش میزان نشت مشابه آزمایش اول به دست آمد .بر

این اساس ،تأثیر عبور آب گلآلود بر روی کاهش نشت ،فقط در
زمان عبور آب گلآلود مشاهده شده است و پس از عبور آب
زالل بهسرعت الیه گرفته تشکیلشده ،از بین رفته و اثرات
کاهشی عبور آب گلآلود مشاهده نمیشود .علت این مسئله
ش یب زیاد کانال و فرسایش شدید کانال است .برای کاربرد این
روش برای شرایط واقعی الزم خواهد بود که شیب کانال با تعبیه
تعدادی شیب شکن به مقدار کمتری کاهش یابد تا فرسایش
کانال کاهش یابد .ضمناً انتظار میرود که با انجام گلآلوده
سازی در دورههای زمانی طوالنیتر ،اثرات مثبت آن با عبور آب
زالل نیز مشاهده شود.
در نمونههای آب گلآلود گرفتهشده حین آزمایش ،میزان
گلآلودگی بین  350 ppmتا  500 ppmتغییر کردند؛ که بر
اساس  )1994( Cunningham et. al.انتظار میرود تغییرات
مواد معلق در این فاصله بر میزان کاهش نشت تأثیری نداشته
باشند.
نتايج آزمايشات روي مسیر 2

شکل ( )17تغییرات نشت با زمان در کانال شماره  2را با عبور
آب زالل و گلآلود نشان میدهد .همانطور که در این شکل
دیده میشود در شروع اندازهگیریها ،میزان نشت در عبور آب
زالل  37/8درصد میباشد که پس از چند ساعت به 24/75
درصد میرسد .این کاهش  34درصدی نشت به خاطر اشباع
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نشت زیاد است .قابلذکر است که خاك مورداستفاده برای بستن
این محلها معموالً از کف کانال یا دهانه زمین کشاورزی
برداشته میشود .آب نشت کرده از این ناحیه در شکل ()18
بهوضوح دیده میشود .همچنین در شکل ( )17مشاهده میشود
که در اثر عبور آب گلآلود میزان نشت از این کانال مقدار تلفات
آب به  8/2درصد کاهش یافته است .به عبارتی مقدار تلفات 67
درصد کاهش یافته است.

شدن خاك کانال است .نشت در این کانال در حالت پایدار،
بهطور متوسط در هر متر  0/115درصد میباشد که در مقایسه
با کانال شماره  1که درصد آب نشت شده متوسط آن بر هر متر
 /034درصد میباشد ،بسیار بیشتر است و علت اصلی این تفاوت
خروج آب از محلهای ورودی آب به زمینهای کشاورزی است؛
یعنی جایی که خاك بهشدت در معرض شستشو قرار داشته و
خاکی درشتدانه میباشد و به همین علت دارای نفوذپذیری و

40
35

جريان آب زالل

30

20

درصد نشت

جريان آب گل آلود

25

15
10
5
0
21

18

12

15

9

6

3

0

زمان (ساعت)
شکل  -17تغییرات درصد نشت با زمان براي کانال 2

شکل  -18عبور آب از مرز بین زمین زراعي و کانال

آزمايشات کانال شماره ( 3کانال انتقال آب بلده)

در بازه انتخابی از کانال بلده سرریزهای اندازهگیری دبی نصب
شده و نشت کانال اندازهگیری شد .نکته قابلذکر در مورد این
بازه از کانال بلده ،وجود شیبشکنهای زیاد و کاهش شیب
متوسط کانال است .مجموع اختالف ارتفاع شیبشکن ها 15/72
متر بوده که با کسر این مقدار از اختالف ارتفاع  30/32متری
بازه انتخابی ،شیب متوسط بازه  1/19درصد میباشد .میزان

نشت این مسیر بر طبق برداشتهای میدانی 1/1 ،لیتر بر ثانیه
بوده که  1/85درصد دبی ورودی است .شکل ( )19تغییرات
نشت آب در بازهای حدود  1200متری از کانال بلده را نشان
میدهد .در این شکل مشاهده میشود که در مدت جریان آب
زالل از کانال پس از یک دوره عبور آب گلآلود ،مقدار نشت از
کانال رو به افزایش است .این به علت کاهش تدریجی اثرات الیه
سطحی دارای گرفتگی منافذ و مهمتر از آن شسته شدن
رسوبات پشت دریچهها میباشد .در زمان عبور آب گلآلود با
توجه به رسوبگذاری و فرسایش مستمر ،وضعیت رسوبات در
حالتی پایدار قرار دارد .این وضعیت مشابه وجود حالت رژیم در
فرایند فرسایش رودخانهها میباشد.
با توجه تفاوت طول کانالها ،در شکل ( )20مقدار نشت از
 100متر طول در کانالهای مختلف برای عبور آب گلآلود ارائه
شده است .مقدار درصد آب نشت شده به ازای هر  100متر در
کانال بلده 0/16 ،درصد از مقدار آب ورودی به کانال میباشد.
این عدد برای کانال شماره  3/8 ،2و برای کانال شماره 1/46 ،1
درصد میباشد .در این نمودار میزان نشت در کانالهای بتنی
منطقه نیز ارائه شده است .مقدار این شاخص برای  100متر از
کانالهای بتنی منطقه که دارای دریچههای آبگیری در طول
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آب از بستر کانال در طی دوره بسیار طوالنی عبور آب از این
کانال و آببندی عالی بستر از یک سو و آببندی پشت
دریچههای آبگیری با توجه به نحوه نصب دریچهها مربوط
میشود.

بازه آزمایش بودهاند  2/45درصد از مقدار آب ورودی بوده است.
عمده این تلفات مربوط به عدم آببندی صحیح دریچههای
آبگیری از کانال برای باغات و اراضی کشاورزی میباشد .در این
نمودار دیده میشود که مقدار تلفات آب در کانال بلده بسیار
پایینتر از سایر کانالها میباشد .علت این امر به کاهش تلفات
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جمعبندي اثرات گلآلودهسازي

با توجه به نتایج آزمایشات و اندازهگیریها و مشاهدات میدانی
اثرات گلآلوده سازی آب شامل موارد ذیل میباشند .نتایج
آزمایشات نشان داد که عبور آب گلآلود از کانال خاکی به مدت
 16ساعت ،میزان نشت را به مقدار  60درصد کاهش داده است.
در طی آزمایش به علت شیب نسبتاً زیاد مسیر و سرعت باالی
جریان ،رسوبگذاری انجام نشد .همچنین مشاهده شد که به
عبور مجدد آب زالل پس از عبور آب گلآلود ،هیچ کاهشی در
نشت نسبت به عبور آب زالل در اولین مرحله مشاهده نمیشود.
این نشان میدهد که کاهش نشت به علت وجود الیهای بسیار
نازك در سطح خاك است که با عبور آب زالل بهسرعت از بین
خواهد رفت.

رسوب مواد ریزدانه روی بستر کانال و نفوذ به فضاهای
خالی خاك باعث کاهش نشت از بستر کانال میشود .با رشد
جلبکها و ریشه گیاهان بهتدریج این الیه ضخیم شده و تا یک
حالت حدی کانال را آببندی میکند و این یک عامل مهم در
کاهش نشت از کانالهای خاکی است .با توجه به تشکیل و ثبات
این الیه در کانال بلده ،گلآلوده سازی آب در حال حاضر در این
زمینه نقش چندانی ایفا نمیکند .در زمان جریان آب زالل،
مقدار نشت از کانال شماره  1با طول تقریبی  351متر ،میزان
نشت در حالت تثبیتشده  12/73درصد و برای کانال شماره 2
با طول  215متر این شاخص  24/75میباشد؛ بنابراین علیرغم
نوع خاك بستر مشابه ،نشت آب از کانال  2حدود  3برابر کانال
 1بوده که علت آن نشت از محل ورودی آب به زمینهای
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کشاورزی است؛ به عبارت دیگر نشت از منافذ بازمانده از
محلهای آبگیری دو برابر نشت از بستر کانال خاکی در تلفات
آب مؤثر است .خروج آب از روزنههای اطراف دریچههای کشویی
نیز شرایط مشابهی ایجاد میکند و عامل مهمی در تلفات آب از

کانالها میباشد .در کانال بلده با عبور آب گلآلود و با توجه به
اینکه دریچهها نسبت به کانال کمی عقبتر نصب میشوند،
بهتدریج پشت دریچه با رسوبات پر میشود و نشت آب از زیر
دریچهها بهشدت کاهش مییابد (شکل (.))21

رسوبا
ت پشت
دريچه

شکل  -21رسوبگذاري پشت دريچههاي کشويي و کاهش نشت از زير دريچهها

به نظر میرسد که در گذشته هدف گلآلوده سازی قدری
با زمان حال متفاوت بوده است .در گذشته ،از ابتدای خروج آب
از مظهر قنات تا محل مزارع ،تمام مسیر آب از طریق کانالی
خاکی منتقل میشده که اکنون قسمت عمده این فاصله
پوششدار شده است .این کانال خاکی در آن زمان در بستری
رودخانه ای احداث شده بود و دارای نفوذپذیری زیاد بود و با
گلآلوده سازی ،نشت از بستر کانال کاهش مییافت .عملیات
مرمت و پوششدار کردن کانال بلده از مظهر قنات تا ابتدای
باغستان فردوس در  12سال پیش انجام شد اما گلآلودهسازی
آب برای کاهش نشت منفذی همچنان ادامه دارد.
کارایی و اقتصادی بودن روش گلآلوده سازی آب تنها با
هدف کاهش نشت از بستر با توجه به راهحلهای جایگزین برای
تمامی شرایط موردتردید است؛ اما در شرایطی که خاك مناسب
و مرغوب در محل سرچشمه موجود باشد و حمل این خاك به
اراضی کشاورزی مزیت محسوب شود ،با توجه به اثرات آن در
آببندی تمام منافذ فرار آب میتواند موردتوجه قرار گیرد.

نتیجهگیري
تحقیق حاضر تغییرات نشت از کانالهای خاکی در سه کانال
خاکی شامل بازهای از کانال آبیاری مزرعه با موقعیتهای
آبگیری متعدد ،کانال دستساز در مجاورت کانال مزرعه و
بازه ای از کانال انتقال آب قنات بلده فردوس را با عبور آب زالل
و گلآلود موردبررسی قرار داد .نتایج نشان دادند که با عبور آب
زالل از کانالهای مورد آزمایش ،نشت از کانال بهتدریج کاهش

مییابد و در فاصله زمانی حدود  2ساعت به حالت تثبیتشدهای
میرسد که میزان نشت در این حالت  30تا  35درصد کمتر از
نشت در آغاز آزمایش است .عبور آب گلآلود از کانال میتواند
نشت از کانال ها را کاهش دهد .آزمایشات نشان دادند که با عبور
آب گلآلود در کانالهای مختلف در مدت حدود  16ساعت 60
تا  67درصد کاهش یافته است .روند کاهش نشت در آزمایشات
نشان میدهند که ادامه آزمایش با عبور آب گلآلود میتواند به
کاهش بیشتر نشت نیز منجر شود .مشاهدات نشان دادند که در
کانال های خاکی با شیب زیاد ،با توجه به فرسایش دائمی کانال،
الیه مواد رسوبی بر روی بستر کانال شکل نمیگیرد .کاهش
نشت در این حالت در اثر ورود مواد رسوبی به بافت خاك و
تشکیل الیهای به هم فشرده در سطحیترین الیه خاك ایجاد
شده است .این الیه در صورت عدم انجام گلآلوده سازی
بهسرعت دچار فرسایش میشود و اثرات مثبت گلآلوده سازی
در کاهش نشت از بین خواهد رفت .برای رفع این نقیصه باید
شیب کانال با تعبیه شیب شکن کنترل شود .کانال بلده با این
شیوه به شیب پایدار رسیده است بهطوریکه در حال حاضر
ضخامت رسوبات به بیش از  1متر میرسد .در مقایسه کانال
بلده و کانال  2که بازهای از کانال واقعی است نشان داد که نشت
در کانال بلده  71برابر کمتر از کانال شماره  2میباشد؛ بنابراین
میتوان گفت که در اثر گلآلوده سازی آب در کانال بلده و
رسوبگذاری رسوبات و آببندی آن ،مقدار نشت  95درصد
کاهش یافته است .همچنین با بررسی و مقایسه کانال  2که
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سپاسگزاري
این طرح با همکاری و مساعدت شرکت سهامی آب منطقهای
خراسان رضوی و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان
فردوس به انجام رسید و در اینجا از کلیه عوامل و
دستاندرکاران مخصوصاً خانم مهندس فتوحی و خانم مهندس
.رحمانی تشکر میشود
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 که در مجاورت این1 دارای محلهای آبگیر متعدد است با کانال
 نشان داد که نشت از،کانال احداث شده و فاقد آبگیر است
 بررسی بر. برابر نشت از بستر کانال میباشد2 محلهای آبگیر
روی کانالهای بتنی منطقه نیز مقدار نشت باال از محل دریچهها
 بررسیها نشان داد که گلآلوده سازی در آببندی.را تائید نمود
محلهای آبگیر چه بهصورت خاكریز باشد و چه بهصورت
.دریچه کشویی میتواند به آببندی آنها منجر شود
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