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چکيده:
   در این مطالعه، وضعیت رسوبگذاري شبکه آبیاري قزوین، قبل و بعد از احداث سد مخزني طالقان مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات رسوب حوزه نشان مي دهد که منشاء 
اصلي رسوبات شبکه قبل از احداث سد مخزني، رسوب تولید شده در حوضه آبریز رودخانه طالقان بوده است. بعد از احداث سد، قسمت اعظم این رسوبات در دریاچه سد مخزني 
ته نشین شده و در حال حاضر آب زالل از طریق تونل انتقال به رودخانه زیاران وارد مي گردد. با احداث سد مخزني انتظار مي رفت که مشکل رسوب در شبکه برطرف گردد، لکن 
درحال حاضر نیز رسوبگذاري در شبکه وجود دارد که در اثر عوامل مختلف مي باشد. مثاًل با وجود حذف قسمت عمده رسوبات در مخزن سد طالقان، به علت وجود حوزه هاي آبریز 
میاني در حدفاصل خروجي تونل تا محل سد تنظیمي زیاران هنور هم مقداري رسوب وارد شبکه آبیاري قزوین مي گردد. از دیگر عوامل مي توان به نامناسب بودن جاده سرویس 
کانال اصلي و کانالهاي درجه2 و ورود خاک از روي جاده هاي سرویس به داخل کانال اشاره نمود. تخلیه آوار ساختماني به ویژه در بازه هایي از کانال که از نزدیکي مناطق مسکوني 
عبور مي کند، ورود زباله و فاضالب شهري به داخل کانالها، شستشوي اتومبیل در جاده سرویس کانالها، ورود آبهاي سطحي ناشي از بارندگي به داخل کانالها و نهایتًا تردد زیاد 
ماشین آالت سنگین بر روي جاده سرویس کانالها را مي توان از جمله سایر عوامل مهم ایجاد رسوب در شبکه بر شمرد. یکي دیگر از عوامل مهم  ایجاد رسوب درشبکه، دستکاري 
در تنظیم عملکرد هیدرولیکي دریچه هاي آمیل )با قرار دادن کیسه هاي شن روي دریچه ها( توسط کشاورزان مي باشد که باعث کاهش بیش از حد سرعت جریان در باالدست 
دریچه و تجمع رسوبات ریزدانه در باالدست دریچه آمیل و پاره شده کیسه هاي شن نیز باعث ورود رسوب درشت دانه به داخل کانال درست پس از دریچه آمیل مي گردد. ضمنًا 

از آنجا که رسوبات رودخانه طالقان )قبل از احداث سد مخزني( هنوز در داخل کانالها وجود دارند، لذا الیروبي کل شبکه بمنظور حذف رسوبات قبلي ضروري بنظر مي رسد.   .

واژه هاي کلیدي : تأسیسات هیدرولیکي، رسوب، شبکه آبیاري قزوین، سد مخزني طالقان، کانال آبیاری
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1- مقدمه 

از  یکي  بیشتر  در  آن،  گستردگی  به  توجه  با  عمرانی  و  ساختمانی  عملیات 
این  در  رسوبگذاري  مسئله  آبیاري  شبکه هاي  از  بهره برداري  محدودیت هاي 
شبکه هاست. رسوبات باعث کاهش ظرفیت و تغییر شرایط هیدرولیکي جریان 
مقطع  تنگ شدگي  مي شوند.  شبکه  کارآیي  کاهش  سبب  نهایت  در  و  گردیده 
به  نسبت  کانال  آب  عمق  افزایش  آن،  ظرفیت  کاهش  و  کانال  هیدرولیکي 
عمق طراحي و در نتیجه کاهش ارتفاع آزاد )FREEBOARD( که باعث بروز 
الینینگ  پشت  خاکریز  و شستگي  کانال  بیرون  به  آب  سرریز  مشکالتي چون 
مي گردد از جمله مشکالتي است که رسوبات در شبکه ایجاد مي نماید. از دیگر 
مشکالت رسوب در شبکه ها افزایش ضریب زبري کف و دیواره کانال و کاهش 
در  جریان  تنظیم  سازه هاي  محل  پشت  در  آب  سطح  باالآمدگي  آن،  ظرفیت 
اثر تجمع رسوبات، کاهش کارایي و یا از کار افتادگي سازه هاي انتقال و تنظیم 
جریان نظیر سیفون، آبگیر، کالورت و پل ها و پس  زدگي جریان است که باعث 
تخریب پوشش کانال، جاده سرویس و آب گرفتگي اراضي مجاور کانال مي گردد 
]1[.در جهان 270 میلیون حادثه ناشي از کار اتفاق میافتد که نزدیك ببا توجه 
به مشکالت فوق حذف رسوبات از کانال ها ضروري مي باشد. از آنجا که الیروبي 
و تخلیه رسوبات معمواًل هزینه هاي بهره برداري و نگهداري ساالنه از شبکه ها 
را به شدت افزایش مي دهد و تأمین این هزینه ها از توان زارعین خارج مي باشد 
باید تمهیداتي جهت جلوگیري از ورود رسوب به شبکه بکار رود. به عنوان  لذا 
مثال هزینه الیروبي ساالنه کانالهاي آبیاري در واشنگتن ایاالت متحده در سال 

1995 بطور متوسط 9/5 دالر براي هر تن رسوب بوده است [2[.
در  طالقان  مخزني  سد  احداث  وجود  با  مي دهد  نشان  شده  انجام  بازدید هاي 
باالدست هنوز حجم رسوبات در داخل شبکه آبیاري قزوین بسیار زیاد است و در 
این تحقیق سعي گردیده تا منشاء و راهکارهاي کاهش این رسوبات بررسي گردد

2- مواد و روش ها

شهر  غرب  کیلومتري   150 فاصله  در  قزوین  استان  در  مطالعه  مورد  محدوده 
تهران بین عرضهاي شمالي 36 درجه و  صفر دقیقه و 36 درجه و 20 دقیقه و 
طولهاي شرقي 49 درجه و 40 دقیقه و 50 درجه و 35 دقیقه واقع شده است. 
ناخالص بصورت  با وسعتي معادل 80000  هکتار  آبیاري دشت قزوین  شبکه 
نواري است به طول 94 کیلومتر که از محدوده زیاران شروع شده و به اراضي 
کیلومتر  نوار حدود 8/7   این  متوسط  منتهي مي شود. عرض  تاکستان  کهک 
آبیک و همچنین بخشي  این شبکه به طور عمده شهرهاي قزوین،  مي باشد. 
در شکل 1  بر مي گیرد.  در  را  زهرا  بوئین  و  تاکستان  اراضي شهرستان هاي  از 

سیماي شبکه آبیاري قزوین ارائه شده است.
آبي سالیانه  نیاز  و  اراضي تحت پوشش شبکه 58000 هکتار  مساحت خالص 
کلي  الگوي  است.  برآورد شده  میلیون مترمکعب  براي مصارف کشاورزي 366 
پاییزه که بیشتر به محصول گندم و جو  کشت منطقه شامل 50 درصد کشت 

اختصاص دارد و 15 تا 25 درصد کشت بهاره و 25 تا 35 درصد آیش مي باشد.

منبع تأمین آب
منبع تأمین آب شبکه تا قبل از بهار 85

میزان  به  تلفیقي  و  توسط چاههاي شخصي  زمان  آن  در  نیاز شبکه  مورد  آب 
 184 میزان  به  طالقان  رودخانه  طبیعي  رژیم  و  سال  در  میلیون مترمکعب   99
رودخانه  آب  انحراف  تأسیسات  زمان  آن  در  مي شد.  تأمین  میلیون مترمکعب 
 9/1 طول  )به  طالقان  آب  انتقال  تونل  سنگبان،  انحرافي  سد  شامل  طالقان 
کیلومتر( و سد انحرافي زیاران وظیفه رساندن آب به ابتداي شبکه آبیاري قزوین 

را داشتند.

تأمین آب شبکه در حال حاضر
بعد از آبگیري سد مخزني طالقان در بهار سال 1385، سهمیه آب تنظیمي این 
شبکه از طالقان رود به 278 میلیون مترمکعب در سال بالغ مي گردد. در حال 
زیر آب رفته ولي  به  انحرافي سنگبان در دریاچه پشت سد مخزني  حاضر سد 
سایر تأسیسات انتقال آب از حوزه طالقان رود به حوضه زیاران )تونل طالقان و 

سد انحرافي زیاران( در دست بهره برداري هستند.
ویژگي هاي شبکه آبیاري قزوین 

بوده  کیلومتر   94 به طول  اصلي  کانال  یك  داراي  قزوین  آبیاري  شبکه 
اتوبان  موازات  به  تقریبًا  و  شده  احداث  متر   1300 تراز  خط  روي  که 
 L10 تا L1 تهران- زنجان قرار دارد. تعداد 12 کانال درجه 2 با نامهاي
اصلي منشعب مي شوند.  کانال  از   L20 و  L4a کانال هاي و همچنین 
با 220 کیلومتر و مجموع  برابر  مجموع طول کانال هاي درجه2 شبکه 

طول کانال هاي درجه 3 و4 برابر با 880 کیلومتر است. 
ظرفیت کانال اصلي از 30 تا 1 مترمکعب در ثانیه متغیر مي باشد. کانال 
متر   4 کف  عرض  با  مستطیلي  مقطع  داراي  اول  کیلومتر   3 در  اصلي 
در  متر   3 ظرفیت  حداکثر  در  آب  سرعت  و  بوده   0/00015 شیب  و 
با شیب  ثانیه مي باشد. مقطع کانال اصلي در سایر قسمت ها ذوزنقه اي 
انتهاي  در  متر  تا 1/2  متر  از 3/2  و عرض کف   1 به   1/5 )z( جداره 
کانال مي باشد. شیب طولي کانال اصلي نیز از 0/00027 تا 0/00085 
ثانیه در اوایل  متغیراست. سرعت طراحي کانال اصلي از 1/66 متر در 
کلي  مشخصات  مي کند.  تغییر  آن   انتهاي  در  ثانیه  در  متر   1/33 تا 

کانال هاي شبکه آبیاري قزوین در جدول شماره 1 ارائه شده است.

جدول 1 مشخصات و ظرفیت کانالهاي شبکه آبیاري قزوین

 

شکل 1- سیماي شبکه آبیاري قزوین

3- روش تحقیق 
مطالعات با بازدیدهاي مکرر از سد طالقان و شبکه آبیاري قزوین انجام 
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بعضي از این بازدیدها قبل از بهره برداري و برخي نیز بعد از بهره برداري 
رسوب گذاري  وضعیت  بررسي  براي  است.  بوده  طالقان  مخزني  سد  از 
شده  انجام  مطالعات  از  طالقان  مخزني  سد  از  بهره برداري  از  قبل  در 
به  شبکه  معرف  نقاط  از  اخیر  بازدیدهاي  در  است.  شده  استفاده  قبلي 
ترتیب در قسمت هاي ابتدایي، میاني و انتهایي کانال اصلي و همچنین 
هستند   2 درجه  کانال هاي  طویل ترین  که   L8 و   L3 کانال هاي  از 
آزمایشگاه  به  دانه بندي  تعیین  براي  و  گرفته  انجام  رسوب  نمونه برداري 
با  زراعي  اراضي  در  رسوبگذاري  تأثیر  بررسي  براي  است.  شده  ارسال 
مصاحبه  کشاورزان  همچنین  و  آب بران  کانون هاي  مسئولین  از  بعضي 
شد. در پایان مشکالت مشاهده شده در رابطه با رسوب در شرایط فعلي 

بررسي گردیده است.

4- نتایج و بحث 

ارزیابي عوامل ایجاد رسوب در شبکه آبیاري قزوین

1- رسوب شبکه قبل از احداث سد مخزني
نشان  طالقان  رودخانه  در  گلینک  ایستگاه  درازمدت  رسوبي  بار  برآورد 
مي دهد که روزانه به طور متوسط 773 تن رسوب در این ایستگاه وجود 
با 12/22 متر  برابر  با دبي متوسط  بار رسوبي متناظر  این  داشته است. 
مکعب در ثانیه بوده است [4[. قبل از احداث سد مخزني قسمت اعظم 
این رسوب در ماههاي بهره برداري از کانال طالقان، از طریق تونل انتقال 
که  نمونه رسوب  مطالعه 14  است.  منتقل مي شده  زیاران  پشت سد  به 
بهره برداري  توسط شرکت  زیاران  از رسوبات پشت سد  در اسفند 1384 
از شبکه آبیاري دشت قزوین برداشته شده نشان مي دهد که بیشتر این 
رسوبات نسبتًا درشت دانه یعني لوم شني هستند و این بدان معني است 
به صورت معلق  و  نکرده  پیدا  ته نشیني  که ذرات رس و سیلت فرصت 
همراه با جریان آب به پایین دست منتقل شده اند. منحني هاي دانه بندي 
66 نمونه رسوب که در سال 1384 توسط مهندسین مشاور پندام در نقاط 
مختلف شبکه و در کانال اصلي و کانال هاي درجه 1 تا 4 برداشت شده 

نیز مؤید این مطلب است )شکل هاي 2 تا 4( [5[. 
گل آلود بودن آب کانال قبل از احداث سد مخزني نیز به این دلیل بوده 
کشاورزان  اراضي  به  آب  جریان  همراه  به  دانه ریز  رسوبات  این  است. 
منتقل شده و در آنجا ته نشین مي شد. وجود یک الیه رسوب در اراضي 

زیر شبکه کانال نشانگر این موضوع است

شکل 2- منحني هاي دانه بندي نمونه هاي رسوب کانال

 

رسوب شبکه بعد از احداث سد مخزني
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شکل 2- منحني هاي دانه بندي نمونه هاي رسوب کانال

شکل 3- منحني هاي دانه بندي نمونه  رسوب کانال هاي درجه یك

شکل 4- منحني هاي دانه بندي نمونه رسوب کانال هاي درجه دو و سه و 
چهار

با احداث سد مخزني طالقان انتظار مي رفت که مشکل رسوب در شبکه آبیاري 
به  مربوط  رسوبات  تنها  حاضر  حال  در  گردد.  برطرف  مؤثري  نحو  به  قزوین 
حوزه هاي آبریز میاني حدفاصل تونل طالقان تا سد تنظیمي زیاران در سیستم 
وجود دارند که عمده آنها قبل از ورود به شبکه ته نشین مي گردند. زالل بودن 
آب شبکه بعد از احداث سد مخزني نیز نشان دهنده آن است که رسوب معلق 
به صورت مؤثر در دریاچه سد مخزني طالقان و پشت سد تنظیمي ته نشین شده 
از رسوب وارد شبکه مي شود )شکل 6(. ولي در عین حال  و آب کاماًل عاري 
در بسیاري از نقاط شبکه هنوز رسوبات درشت دانه و ریزدانه وجود دارد. منشاء 
عمده این رسوبات مربوط به دوران قبل از احداث سد مخزني است که هنوز در 

شبکه باقي مانده است.
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احداث سد  از  )بعد  در حال حاضر  در شبکه  بررسي وضعیت رسوب  منظور  به 
گروه  این  توسط  بهمن 85  در  نقاط مختلف  از  رسوب  نمونه   8 تعداد  مخزني( 
تحقیقاتي برداشته شد. موقعیت محل برداشت نمونه هاي رسوب به شرح ذیل 

بوده است:
حوالي  اصلي  کانال  مسیر  در  سیفون  دومین  از  بعد  متري   800 فاصله  در   -

روستاي جزمه
L1 ورودي آبگیر کانال -SS2

L3 قبل از آبگیر -SS3
L321 و L27 در محل تالقي کانال هاي -SS4 

 SS5- قبل از انشعاب کانال C-L42 از کانال اصلي
SS6- باالدست دریچه آمیل که جهت انشعاب کانال L6 از کانال اصلي احداث 

گردیده است
A-L92 منشعب از L8 در محل تقاطع کانال موازي کانال -SS7 

کانال هاي  ابتداي  در  تاکستان  قدیم  جاده  زیر  در  واقع  آبگیر  اولین   -SS8
B-L86

موقعیت نقاط نمونه رسوب در شکل 1 مشخص گردیده است.
منحني هاي دانه بندي این نمونه ها )شکل 5( نشان مي دهد که 90% نمونه ها 
فقط از ماسه تشکیل شده و فقط در یک نمونه )نمونه شماره 4( عالوه بر ماسه 
ذرات  نمونه ها  از  کدام  هیچ  در  است.  داشته  وجود  نیز  دانه  درشت  ذرات شن 
الي و رس مشاهده نشده است. براي بررسي عوامل رسوبگذاري در شبکه بعد 
از احداث سد مخزني مطالعات میداني انجام شده که نتایج این مطالعات نشان 

مي دهد که عوامل زیر را مي توان به عنوان عوامل اصلي برشمرد:

الف( عبور کانال اصلي از اراضي شهري
توجه  بدان  بایستي  آبیاري  هاي  احداث شبکه  زمان  در  که  از مشکالتي  یکي 
داشت، پیش بیني طرح جامع شهرهایي است که کانال از نزدیکي آنها مي گذرد. 
به دلیل رشد بي رویه شهر قزوین عماًل کانال اصلي که قبل از انقالب با شهر 
فاصله زیادي داشته است در حال حاضر تقریبًا در مرکز شهر واقع شده و شهر را 

به دو بخش شمالي و جنوبي تقسیم مي کند.
سبب  شهر  محدوده  در  کانال  اطراف  سبز  فضاي  آبیاري  آب  بازه،  این  در 
به  این پدیده  به داخل کانال مي شود.  شستشوي خاک فضاي سبز و ورود آن 
امام  المللي  بین  دانشگاه  بلوار  و  بابایي  شهید  خیابان هاي  فاصل  حد  در  ویژه 
مي دهد.  نشان  را  موضوع  این   8 و   7 شکل هاي  مي شود.  تشدید  خمیني)ره( 

در همین نقطه فاضالب یک منطقه مسکوني وارد کانال مي شود )شکل 9(.

شکل 5- منحني هاي دانه بندي نمونه رسوب پس از احداث سد 

ب( تردد زیاد ماشین آالت بر روي جاده سرویس
تردد  بعد  به   L3 کانال  آبگیر  از  ویژه  به  شبکه  میاني  هاي  قسمت  در 
زیاد  تردد  است.  زیاد  کانال  سرویس  جاده  برروي  سنگین  آالت  ماشین 
کامیون ها بر روي جاده سرویس سبب تخریب جاده سرویس و در بعضي 
پرتاب  بر  موارد تخریب پوشش کانال شده است. تردد کامیون ها عالوه 
سنگ به داخل کانال سبب ایجاد گرد و خاک و نهایتًا ورود آن به داخل 
آوار  و  خاک  نیز  ها  کامیون  این  از  بعضي   .)10 )شکل   مي شود  کانال 
ساختماني خود را به داخل کانال تخلیه مي کنند )شکل 11(. در بعضي 
اقدام  زیاد است به صورت غیر اصولي  تردد کامیون  از قسمت هایي که 
به تعریض جاده سرویس شده که این تعریض سبب ورود خاک به داخل 
شستشوي  نیز  کانال  از  قسمت هایي  در   .)12 )شکل  است  شده  کانال 
اتومبیل در جاده سرویس سبب شسته شدن خاک جاده سرویس و سرازیر 

شدن آن به داخل کانال مي گردد )شکل 13(.

ج( ورود رواناب سطحي حوزه هاي باالدست به داخل کانال
در برخي از بازه هاي کانال اصلي رواناب ناشي از بارندگي به داخل کانال 
 L8 و L7 وارد مي شود. نمونه هایي از این موارد در حدفاصل کانال هاي
 L9 و L8 و همچنین در حد فاصل کانال هاي M89 در نزدیکي آبگیر
به کاهش سرعت آب  توجه  با  آبگیر M93 دیده مي شود.  نزدیکي  و در 
در قسمت هاي انتهایي کانال اصلي )حدود کیلومتر 94( قسمت اعظم 
رسوبات در این مقطع تجمع مي یابد به گونه اي که ضخامت رسوبات در 

این مقطع به یک متر نیز مي رسد.

د( دستکاري دریچه هاي آمیل 
یا   3 و   2 درجه  کانال هاي  مسیر  در  موجود  آمیل  دریچه هاي  از  بعضي 
اثر دستکاري عملکرد مناسبي  این که در  یا  و  باالنس نشده اند  صحیح 
کانال  در  آب  که  مي شود  سبب  آمیل  دریچه هاي  دستکاري  ندارند. 
باالدست پس بزند و نهایتًا موج آب با ایجاد کردن خندق، سازه آمیل را 
دور زده و وارد مقطع کانال از پایین دست دریچه آمیل شود. یک نمونه 
از این موارد در اولین سازه آمیل نصب شده بر روي کانال L6 مشاهده 
مي شود )شکل هاي 14 و 15(. وجود ساقه هاي کنگر مي تواند یکي از 
به  آمیل  دریچه  که  محل هایي  در  باشد.  آمیل  دریچه  گرفتگي  عوامل 
خوبي بسته نشده است، کشاورزان با قراردادن گوني هاي خاک بر روي 
پیشاني دریچه سبب باالرفتن سطح آب در کانال باالدست و در نتیجه 
از  بعد  این گوني ها عمدتًا  آبگیري راحت تر دریچه هاي خود مي شوند. 
یک فصل زراعي در اثر تابش آفتاب پوسیده و خاک آن ها به مقاطع پایین 
دست منتقل مي شود. در بعضي مواقع نیز براي باال رفتن دریچه و عبور 
)شکل  مي شود.  استفاده  خاک  هاي  گوني  این  از  آن  زیر  از  بیشتر  آب 

شماره 16(

ه( تخریب پوشش بتني کانال هاي درجه 2 و 3
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4- نتیجه¬گیري
به منظور کاهش رسوب در شبکه مي توان راهکارهاي ذیل را ارائه نمود:

1- الیروبي کلي شبکه بمنظور حذف رسوبات برجاي مانده از قبل از احداث 
سد طالقان

و  توریسنگي  سازه هاي  احداث  جمله  از  آبخیزداري  اجرایي  عملیات   -2
در  بي رویه  چراي  از  جلوگیري  همچنین  و  گیاهي  پوشش  تراکم  افزایش 

حوضه آبریز رودخانه زیاران. 
3- رسوب زدایي سد زیاران با شیوه متداول )مخلوط کردن آب رودخانه با 
رسوب توسط بیل مکانیکي و انتقال آن به پائین دست از زیر دریچه قطاعی 

سد )در فصول غیر زراعي( در کوتاه مدت
4- بازنگري در طراحي قسمت هایي از شبکه و همچنین تعمیرات اساسي 
کنار  در  و  سازه ها  سایر  و  دریچه ها  و  کانال ها  پوشش  و  سرویس ها  جاده 
موجود  شبکه  از  بهینه  بهره برداري  جهت  در  عمومي  فرهنگ  ارتقاء  آن 

ضروریست.
نگهداري  و  بهره برداري  مدیریت،  امور  در  کشاورزان  دادن  مشارکت   -5
شبکه مانند انجام عملیات الیروبي و بازسازي مقاطع تخریب شده از طریق 

تشکل هاي آب بران 
6- رفع کلیه علل و عوامل رسوبگذاري در شبکه که در بخش هاي پیشین 

به آن اشاره گردید.
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این کانال ها یکي  زیاد آب در  به سرعت  توجه  با  کانال  بتني  تخریب پوشش 
از عوامل مهم تولید رسوب در مسیر این کانال هاست. سرعت زیاد آب قدرت 
انتقال  و  کانال  خاکي  تخریب سریع جداره  و سبب  برده  باال  را  آن  فرسایش 
از تخریب را که در  پایین دست مي شود. شکل شماره 17 موردي  به  رسوب 

کیلومتر 420+1 کانالL1  اتفاق افتاده است نشان مي دهد. 

و( نشت آب از سازه ها
نشت آب از برخي سازه ها و انسداد مجاري با توجه به عمر زیاد برخي سازه هاي 
موجود در کانال هاي درجه 2 و3 و عدم کارآرایي مناسب الستیک هاي آب بند 
آنها کشاورزان را وا می دارد براي آب بندي دریچه ها از خاک استفاده کنند. 

نمونه اي از این گونه آب بندي در شکل شماره 18 ارائه شده است.

ز( ساخت سازههاي موقت خاکي براي عبور دام و انسان
مقطع  کوچکي  دلیل  به   ،3 و   2 درجه  کانال هاي  قسمت هاي  از  بعضي  در 
کانال و عدم وجود پل مناسب براي عبور دام و انسان، سازه هاي موقت خاکي 

ساخته شده است که سبب انتقال خاک به پایین دست مي شود.

ح( مسائل مربوط به رسوب در کانال هاي درجه 4
با توجه به این که کانال درجه 4 آخرین کانال هاي شبکه قبل از ورود آب به 
مزارع هستند، متأثر از رسوب انتقال یافته از کانال هاي باالدست خود هستند. 
عالوه بر آن موارد دیگري نیز وجود دارد که سبب به وجود آمدن رسوب در این 

کانال ها شده است که آنها را مي توان به شرح زیر خالصه نمود:
در بعضي از مناطق سطح آب کانال درجه 4 پایین تر از اراضي اطراف مي باشد 
و به دلیل سوار نشدن آب بر روي اراضي پائین دست، کشاورزان مجبور شده اند 
کانال را در باالدست شکسته و آب را به اراضي خود منتقل کنند. براي سوار 
گوني هاي  از  که  مي شود  استفاده  موقتي  بندهاي  از  نقاط  این  در  آب  شدن 
خاک و شن ساخته شده اند. خاک درون این گوني ها پس از پاره شدن گوني ها 
در کف کانال هاي درجه 4 ته نشین مي شود. نمونه اي از این گونه بهره برداري 
آباد )L6( مشاهده  از کانال اسماعیل  را مي توان در کانال قوشچي منشعب 
نمود. )شکل هاي 20 و 21( عدم بهره برداري و یا بهره برداري بدون مراقبت 
از کانال و همچنین تخریب پوشش بتني باعث کاهش سرعت جریان و نهایتًا 
سبب پر شدن مقطع کانال از رسوبات و رشد علف هاي هرز شده است )شکل 

.)22


