
 

مطالعه موردي،حوضه غرب ( پتانسیل آبخوانداري در مناطق خشک به منظور کنترل سیالب 
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     .، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی سیستان، زابل،استادیار - 1
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  :چکیده
براي اجراي این پژوهش محدوده مورد مطالعه بر اساس . باشد هدف از اجراي این پژوهش شناسایی پتانسیل آبخوانداري می

نتایج . نقشه هاي زمین شناسی فیزیوگرافی و لیتولوژي منطقه مشخص گردید و مشخص و میزان هرزآب آن محاسبه شد
ساالنه بطور متر مکعب می باشد که معموال  111440800میزان هرزآب هاي تولیدي این منطقه حدود دهد که  نشان می
شناسی حوضه شامل  بررسی زمین شناسی منطقه نشان می دهد که واحدهاي زمین. سیالب همراه است 2- 3با متوسط 

توربیدیتهاي آتشفشان  ،سنگ آهک، بیوکالست نازك الیه، افکنه جوان، پهنه هاي گراولی، پادگانه ها مخروط، ماتریکس سرپانتینی
سنگ آهک جریان تالطمی، ، پهنه هاي گلی، سنگ آهک بیوکالستی، ايآبرفتهاي ریز،رسوبات رودخانه ، آواري، توف و سنگ آهک

 نهشته هاي سیالبی،، پریدوتیت جریان ،توربیدیتهاي آتشفشان آواري، توف و سنگ آهک، پادگانه هایی از ماسه و گراول، بیومیکریت
گلسنگ کربناته و ، حاوي ماتریکس پلیتیبلوکهاي ، فیلیت، کنگلومرا و آواریهاي ریزدانه با سخت شدگی ضعیف، آبرفتهاي سخت نشده

مارل، ژیپس قرمز، مقدار ، افیکربنات، پهنه هاي تخت بازالت آندزیتی، شیل کربناته، گري وك آتشفشانی، توف، شیل، ماسه سنگ
بنابراین با توجه به شیب پایین منطقه و مناسب بودن وضعیت . باشد می دریاچهو  جریان آندزیت، جزیی سنگ آهک

هکتار از عرصه هاي این حوضه مستعد انجام عملیات آبخوانداري می باشد که سهم  1000اسی منطقه، حدود شن زمین
  .بسزایی در کنترل و بهره برداري از سیالب منطقه دارد

  
  .مخروط افکنه جوانسیستان، کنترل سیالب، عملیات آبخوانداري،  :ها کلیدواژه

   

                                                
  Mjahantigh2000@yahoo.com منصور جھان تیغ : نویسنده مسئول  -  ١

mailto:Mjahantigh2000@yahoo.com


 

  :مقدمه
بطوریکه . کمبود بارندگی و عدم پراکنش مناسب آن، یکی از خصوصیات بارز مناطق خشک محسوب می شود  

کشور ایران نیز که بخش عمده آن در ناحیه خشک قرار دارد، ساالنه با . همواره تحت تاثیر سیالب هاي متعدد قرار می گیرد
ها بیشتر در مناطق خشک اتفاق می افتاد، ولی در حال در زمان هاي گذشته این سیالب . سیالب هاي متعددي همراه است

مناطق  بر اساس جغرافیاي طبیعی کشورمان و میزان حادثه خیزي، برخی. حاضر در جاهاي مرطوب نیز گسترش یافته است
ات جانی پیشگیري از وقوع آن می تواند خسار آن ، در بعضی موارد اثرات سوء ناشی از وقوع سیل کمتر از زلزله نبوده و عدم

و نیمه  ایران به لحاظ برخورداري از موقعیت کوهپایه اي و آب و هواي خشک. و مالی جبران ناپذیري را بر جاي گذارد
 اما بارش ها در برخی نقاط کشور با ،دارد )میلی متر 250(ناچیز خشک، اگرچه در مقایسه با دیگر کشورها مقدار بارش 

% 70در اغلب سال هاي گذشته حدود بطوریکه . نماید یمی را ایجاد میزیادي همراه است که سیالب هاي حجشدت 
 بالیاي طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران خساران ناشی از سیل شده است اعتبارات ساالنه طرح کاهش اثرات

 سیالب دبی افزایش ترین دالیل مهم اراضی، کاربري تناسب معتقد است که عدم) 1381(تهرانی  .)1375غیور، (

  . نماید شود که خسارات زیادي را بر ساکنان آن تحمیل می محسوب می ایران شهرهاي شمالی هاي
 Taqieddin  ریزي علمی به منظور جمع آوري  گزارش دادند که با رشد و افزایش جمعیت، برنامه) 1995(و همکاران

حالیکه  گزارش دادند، در) Srivastava )2012و  Mall در همین راستا. برداري بهینه از آن ضروري است هرزآبها و بهره
برداري از منابع آب و  ولی اکثر نقاط سیلخیز این کشور با تغییر روند بهره هندوستان از مناطق مستعد سیلخیز دنیا است،

، )مناسب استفاده از زمین بر اساس قابلیت هاي اراضی، اصالح الگوي کشت و استفاده از روش هاي آبیاري و زهکشی(خاك 
   .سیالبها تعدیل و چرخه هیدرولوژي آن بهبود یافته است

  Faruqui  با خشک و گرم کمربند در دلیل قرارگرفتن به اسالمی کشورهايگزارش دادند که ) 2001(و همکاران 
 پوشش وجود عدم بارندگی، نامنظم توزیع جمعیت زیاد، به آن دالیل که هستند مواجه آب زمینه در متعددي مشکالت

در این  مناسب تکنولوژي نبود و نیافتگی عدم توسعه .پاییزي می باشد و بهاري سیالب هاي صورت به بارش گیاهی، ریزش
 Li Zhongyuanand. کمبود آب را غیر ممکن ساخته است مشکالت از بخشی تاًمین براي سیالبها از استفاده کشورها

هاي آبخیز کوچک براي  گزارش داند که جمع آوري و ذخیره آب باران راهکار مناسبی براي آماده سازي حوزه) 2002(
به منظور جمع آوري رواناب سطحی و . کشت محصوالت کشاورزي، بهبود اکوسیستم منطقه و حفاظت خاك می باشد

ها و تغییرات  امل تغییرات آب هاي سطحی، سیاستاستفاده بهینه از آن، مدیریت بخش شمال کالیفرنیا مطالعه اي ش
نتایج نشان داد که بین برنامه هاي اجرایی و تغییرات حاصله، رابطه معنی داري وجود . اقتصادي و اجتماعی را انجام داد

  . دارد
راه یکی دیگر از راههاي کنترل سیالب و بهره برداري از آن، عملیات آبخوانداري است که اثرات مفیدي را بهم

 و فتاحی در همین خصوص . در این خصوص مطالعات زیادي در نقاط مختلف دنیا، از جمله ایران صورت پذیرفته است. دارد
جعفرآباد قم، بطور  زیرزمینی و کنترل سیل منطقه بهمنظور بررسی نقش آبخوان داري بر منابع آب )1393( جاویدکیا

قبل از اجراي  .را انجام دادند ه عرصه هاي پخش سیالبآب زیرزمینی نزدیک ب گیریهایی از منابع مستمر و ماهانه اندازه
اما . شدغیره وارد می  خسارات زیادي به زمین هاي کشاورزي، روستاها، پلها، راههاي ارتباطی، قنوات و طرح آبخوانداري

آب  ابعاثرات مثبتی هم بر من و کامال مهار گردید روي می داد، پس از احداث ایستگاه مزبور، سیالبهاي متعددي که
قناتها، قبل و بعد از  نمودارهاي کمی و کیفی چاهها و همچنین آنان گزارش دادند که .زیرزمینی منطقه داشته است

) 1383(آقارضی . چشمگیر بوده است بر منابع آب زیرزمینی تأثیر کمی و کیفی پخش سیالبنشان داد که  سیلگیري



 

جلوگیري  از توابع استان مرکزي عالوه بر کاهش پیک سیالب و در دشت شهرستان زرندیهپخش سیالب جراي گزارش داد ا
بدهی چاه ها ، بهبود پوشش گیاهی در آافزایش  ید دیگري مثل تغذیه سفره آب زیرزمینی،وااز خسارت جانی و مالی آن ف

 13تعداد  1383تا  1376از سال  بطوریکه. در منطقه را به دنبال داشته است شرایط زیست محیطی تجدید حیاتعرصه و 
بیان ) 1374(کوثر همچنین . وارد نشد و هیچ گونه آسیبی به روستاها ندکه کنترل شد در منطقه روي دادفقره سیالب 

 منابع از اصولی و صحیح استفاده و کنترل سیالبها جهت که است تمهیداتی جمله از ها آبخوان بر نمود که پخش سیالب
بیات موحد . می رسد میالد از قبل سال  3400 به آن سابقه و بوده دیشمندان انسان توجه مورد از دیرباز خاك و آب

 استفاده خشک، نیمه و خشک مناطق در بویژه از رواناب بهینه استفاده اي بر کارآمد و مناسب حلهاي راه از یکی) 1381(
 زیر زمینی، احیاي آب سفره حجم افزایش در سیل، از ناشی باشد که در کاهش خسارت پخش سیالب می هاي از شبکه

آبخوانداري در کاهش سیالب مناطق خشک در غرب سیستان این پژوهش به منظور بررسی . است مؤثر بیابانزدایی و مراتع
  .صورت گرفته است

  

  :ها مواد و روش
از لحاظ . متر از سطح دریا قرار دارد 700-1380محدوده مورد بررسی در غرب دریاچه هامون و در ارتفاع حدود   

متر است که عمده آن در فصل  میلی 60چنانکه متوسط بارندگی حدود . باشد هواشناسی منطقه داراي وضعیت خشنی می
 50بطوریکه میانگین درجه حرارت تیرماه آن به بیش از . این محدوده درجه حرارت باالیی دارد. گردد زمستان نازل می

میلیمتر آن در  3000میلیمتر است که حدود  5000میزان تبخیر و تعرق منطقه بالغ بر . رسد گراد نیز می درجه سانتی
فصل بر عکس میزان رطوبت نسبی منطقه پایین است ولی در . پذیرد صورت می) خرداد، تیر و مرداد(ماههاي بحرانی سال 
روزه سیستان است که اثرات زیانباري بر منطقه  120از خصوصیات بارز این محدوده وزش بادهاي . یابد زمستان افزایش می

هاي موجود در منطقه شامل ترات و  گونه. میزان پوشش منطقه ناچیز و یا فاقد پوشش گیاهی است. نماید تحمیل می
خاك سطحی منطقه سنگین، . نزوالت آسمانی رویش نموده است هاي ذخیره اسکنبیل است که اخیرا با اجراي طرح

هاي  و دوران واحد افیولیتی، پلنگ سازنداین محدوده متعلق به . بطوریکه سطحی آنرا یک الیه سفت پوشانده است
ژوهش براي اجراي این پ. باشد می ائوسن -کرتاسه باالیی، )ائوسن -پالئوسن( پالئوژن، هالئوسن -پلیستوسنشناسی  زمین

محدوده مورد مطالعه مشخص و میزان هرزآب آن محاسبه و عالوه بر آن بر اساس نقشه هاي زمین شناسی، فیزیوگرافی و 
بر این اساس قابلیت منطقه براي اجراي پخش سیالب به منظور کنترل سیالب مشخص . لیتولوژي منطقه مشخص گردید

    . گردید

  :نتایج
. باشد می 522و کد مطالعاتی  52و زیر حوضه هیرمند با کد  5این محدوده جزء حوضه شرق کشور با کد   

طول   60° 36' 06"- 61° 09' 10"کیلومتر است و بین   34/390هکتار با محیط  278602مساحت این محدوده معادل 
و  480کثر ارتفاع آن از سطح دریا به ترتیب حداقل و حدا. عرض شمالی قرار دارد 31° 01' 52" - 31° 30' 22"شرقی و 

ضریب شکل، ضریب فشردگی، تراکم . کیلومتر دارد 9/151رودخانه فرعی به طول   10این منطقه   .باشد متر می 1380
بخش باالیی حوضه در استان خراسان . باشد می 3و  05/0، 2، 2/0شبکه آبراهه و رتبه رودخانه در خروجی به ترتیب برابر 

درصد  8/0متر با شیب  27585طول رودخانه اصلی . ی قرار دارد که از پوشش گیاهی باالیی نیز برخوردار استجنوب
میزان هرزآب  .هاي حوضه از نوع سیالبی می باشد رژیم همه رودخانه. الگوي شبکه آبراهه آن شاخه درختی است. باشد می



 

سیالب همراه  2- 3ساالنه بطور متوسط با که معموال  متر مکعب می باشد 111440800هاي تولیدي این منطقه حدود 
در باال دست این حوضه روي داد که ماحصل آن وقوع سیالب هاي  23/12/92در تاریخ یکی از این بارندگی ها . است

اجتماعی و زیست محیطی زیادي -متر مکعب بود که در صورت کنترل آن، ارزش اقتصادي 31710240حجیمی به میزان 
اندازه گیري هاي . براي منطقه بحرانی سیستان ایفاء می نمود، ولی بجاي نعمت به نقمت براي ساکنان حوضه تبدیل گردید

مترمکعب در ثانیه  216) 60° 45' 49" -31° 21' 28"با مختصات جغرافیایی (سیالب مزبور در محل پل ابتداي بندان 
این حجم سیالب بطور متوسط با توجه . متر ارتفاع دارند، ولی آب از روي آن نیز جریان داشته است 5/4این پل . برآورد شد

ساعت دوم حجم سیالب فروکش و بطور متوسط  12ساعت ادامه داشت که در  12به گستردگی حوزه آبخیز آن، تا حدود 
 168ساعت اول روز دوم با کاهش ارتفاع حدود نیم متر، بطور متوسط به  6حجم آن در . تنزل یافت متر مکعب 192به 

مترمکعب در ثانیه  45و 90، 144ساعته دوم، سوم و چهارم روز بعد، حجم سیالب بترتیب به حدود  6در . کاهش پیدا نمود
بطورکلی ارتفاع سیالب در باالترین سطح . رسیدمتر مکعب  15553حجم سیالب به  27/12/92در روز . تقلیل پیدا نمود

بطور کلی در طول بارندگی . متر نیز آب از باالي پل جریان یافت 5/1متر در محل پل رسید، بطوریکه حدود  6خود به 
بررسی زمین شناسی منطقه نشان می دهد که واحدهاي . مترمکعب سیالب از محل پل مزبور عبور نمود 31710240مزبور 
سنگ آهک، بیوکالست نازك ، مخروط افکنه جوان، پهنه هاي گراولی، پادگانه ها، ماتریکس سرپانتینیناسی حوضه شامل ش زمین

، پهنه هاي گلی، سنگ آهک بیوکالستی، آبرفتهاي ریز،رسوبات رودخانه اي، توربیدیتهاي آتشفشان آواري، توف و سنگ آهک ،الیه
 جریان ،توربیدیتهاي آتشفشان آواري، توف و سنگ آهک، ه هایی از ماسه و گراولپادگان، سنگ آهک جریان تالطمی، بیومیکریت

بلوکهاي حاوي ، فیلیت، کنگلومرا و آواریهاي ریزدانه با سخت شدگی ضعیف، آبرفتهاي سخت نشده نهشته هاي سیالبی،، پریدوتیت
، پهنه هاي تخت بازالت آندزیتی، انی، توفشیل کربناته، گري وك آتشفش، گلسنگ کربناته و شیل، ماسه سنگ، ماتریکس پلیتی

وسعت هریک از این محدوده ها در . باشد می دریاچهو  جریان آندزیت، مارل، ژیپس قرمز، مقدار جزیی سنگ آهک، افیکربنات
شناسی منطقه، حدود  بنابراین با نوجه به شیب پایین منطقه و مناسب بودن وضعیت زمین. ارائه شده است 2جدول جدول 

که سهم بسزایی در کنترل و ) 1نقشه (هکتار از عرصه هاي این حوضه مستعد انجام عملیات پخش سیالب می باشد  1000
  . اري از سیالب منطقه داردبهره برد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    



 

  وسعت سازندهاي حوضه مورد مطالعه -2جدول 
  )هکتار(مساحت   شناسی سنگ  سن  نام سازند  شماره

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
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17  
18  
19  
20  
21  
22  

  
  
  

  پلنگ
-  
-  

  چاپو
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  واحد تکتونیکی
-  
-  
-  

  واحد افیولیتی
  زیبروسازند 
-  

  ائوسن -کرتاسه باالیی
  پلیستوسن

  )پالئوسن(پالئوژن 
  کرتاسه باالیی

  کواترنري -نئوژن
  )پالئوسن(پالئوژن

  هالئوسن
  )پالئوسن(پالئوژن
  )پلیوسن(نئوژن

  کرتاسه باالیی
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  مشخصات زمین شناسی حوضه آبخیز غرب سیستان - 1نقشه 

  :گیري بحث و نتیجه
دهد که  بررسی ها نشان می . باشد می آن از بهینه و استفاده سیالب از برداري کارآمد بهره  هاي روش از یکی آبخوانداري

میلیارد متر  413بر اساس آمار موجود ساالنه . درصد از سطح کشور سیل خیز است 55.5میلیون هکتار یعنی  91حدود 
 ابمیلیارد مترمکعب روان 22بیش از و درصد آن تبخیر  70که بالغ بر  نماید ریزش میمکعب نزوالت آسمانی در کشور 

بررسی ها نشان می دهد که بر . می باشدهاي مخرب مؤثر  البکه در تشدید فرسایش و ایجاد سی مستقیم و سریع تولید
که چنین اقدامی نقش بسزایی  داد توان عملیات آبخیزداري و آبخوانداري انجام میلیون هکتار از اراضی کشور می 13روي 

اراضی  ایناز  با اجراي عملیات آبخوانداري در هر هکتار. در کاهش سیالب شهري و تثبیت آبخوان هاي کشور دارد
با اجراي  .آید عالوه بر آن از تخریب خاك نیز ممانعت بعمل می. پذیرد صورت میکیلوگرم افزایش تولید علوفه  150حدود

 تواند می سیالب پخشاین . را در عرصه هاي  موجود پخش نمودمتر مکعب آب  111440800توانیم ساالنه  طرح می این
با . در منطقه خشک سیستان داشته باشد آن پایدار از برداري بهره و سالی خشک و آب بحران با مقابله در تأثیرات مثبتی

تخریب خاك در باال دست حوضه توسط آب و انتقال آن . کنترل سیالب از بروز سیالب هاي مخرب جلوگیري بعمل می آید
زیرا . ور و مرور آنها بهمراه داردبه پایین دست و ذخیره رسوبات در این مناطق، اثرات زیانباري را براي ساکنان منطقه و عب

بنابراین با کنترل و بهره برداري . گردد این رسوبات بوسیله انتقال داده می شود و منبع مهمی براي ریزگردهاي منطقه می
  .ها بجاي نقمت براي بهره برداران به نعمت تبدیل می گردد نماید و این سیالب از سیالب، منطقه به سمت توسعه حرکت می
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Aquifer management potential in dry land to control flood 

     
Abstract: 

The purpose of research was identifying aquifer management potential in dry land 
to control flood. We have used available scale of 1:50,000, 1:250,000, Geologic maps, 
1:20.000, field observation and global positioning system (GPS). The main river length was 
27585m and slope 0.8%. The annul run off estimated 111440800 m3 in this region. 
In generally, average 2-3 run off occurs every year. This region belonged to periods of 
Paleocene, Eocene, Oligo-Miocene and Pliocene. Study area Lithology included recent alluvium in 
stream channel, alluvium fan, low gravel traces, conglomerate, flat- laying, sand stone and siltstone, 
fine alluvium, limestone, mudstone, shale and minor sand stone. According to geologic maps 1000 
ha is suitable to exploitation as flood spring in this area. 
Keywords: flood control, aquifer management, Sistan, alluvium.  

 


