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كه مي تواند تاثير مثبتي در مقابله با بحران آب ، خشكسالي و بهـره  مي باشد  سيالباستفاده بهينه از  وپخش سيالب يكي از روشهاي بهره برداري 
ه ايـور  برداري پايدار از آن داشته باشد. در اين بررسي ضمن مطالعه خصوصيات فيزيوگرافي، اقليم و هواشناسي، هيدرولوژي، زمين شناسي و ... حوز

اندازه گيري گرديد، سپس ميزان رسوبدهي و فرسايش متوسط ساالنه،  ميزان نفـوذ در   86آب  قنات در سالو عرصه پخش سيالب، دبي و كيفيت 
 عرصه پخش سيالب ، سطح و حجم آبگيري درياچه ها ، بده ورودي به عرصه پخش و ميزان بـده خروجـي قنـات ايـور بـه روش جسـم شـناور، در       

ام شد كه در هر بار آبگيري با فاصله اي اندك ، بده خروجي افزايش داشته است. بررسـي  عرصه پخش سيالب انجپس از آبگيري  89و  88سالهاي 
و  88ليتردر ثانيه در سـال   35و  30به  86ليتر در ثانيه د رسال 25بده خروجي قنات طي اين سالهاي نشان مي دهد ميزان بده خروجي قنات از 

اين دوره در خور اهميت است و نشان دهنده تاثيرمثبـت آب ورودي بـه عرصـه پخـش در      افزايش يافته كه با توجه به روند كاهش بارندگي در 89
كاهش دبي قنوات دشت گرمه به دليل افت سطح آب زير زميني بر اثـر   وافزايش بده خروجي قنات و تداوم جريان مي باشد. با عنايت به باير شدن 

يعي با شيب مناسب با آبرفت هاي با قابليت نفوذ و ذخيره خـوب و رود خانـه هـاي    وجود عرصه هاي طب و نيزكاهش تغذيه و اضافه برداشت چاهها 
در صورت تغذيه مناسب مي توان انتظار باال آمدن سطح آب زير زميني و تداوم اسـتفاده از قنـوات دشـت مـذكور را      ،سيالبي مستعد پخش سيالب

 داشت. 
 
 واژگان كليدي:   
 حوزه آبخيز ايورب، تغذيه قنات، پخش سيال، بده خروجي  
 
 مقدمه:   

كشور ايران در منطقه خشك و نيمه خشك قرار گرفته است لذا بايد خشكي و خشكسالي را به عنـوان پديـده هـاي طبيعـي پذيرفتـه و از منـابع       
ن بـه فكـر چـاره    موجود بر حسب شرايط زمان و مكان بيشترين بهره دراز مدت را برد. اين موضوع سبب گرديده است تا مردم بـومي و دولتمـردا  

و توسعه جويي و ارائه راه حلي براي كاهش اثر زيانبار آنها باشند كه بهره گيري از سيالبها جهت تغذيه مصنوعي آبخوان ها، راهبردي براي تقويت 
ه مصنوعي در ايران بـه  منابع آبي است كه از دير باز مورد توجه كارشناسان و روستائيان مناطق مختلف ايران بوده است به طوري كه پيشينه تغذي

. از طرفي قنات يكي از مهمتـرين  ]11آب در مناطق خشك و نيمه خشك است[ سال پيش باز ميگردد و شاهد آن ابداع قنات براي تامين 3000
ايش راهكارهاي ايرانيان جهت مبارزه با خشكي و داشتن آب كشاورزي مطمئن در دشتهاي خشك و نيمه خشك بوده اسـت. متـاء سـفانه بـا پيـد     

شيوه هاي جديد حفر چاههاي عميق و نيمه عميق ، تعداد قناتهاي داير كشور روز به روز كاهش يافته و بر اثـر برداشـت بـي رويـه آبهـاي تحـت       
اي اتهـ االرضي ، تعداد بسيار زيادي از قناتها خشك گرديده و يا از ميزان آبدهي آنها به طور چشمگيري كاسته شده است. بعضي از منابع تعـداد قن 

تعـداد   1359تـا   1340. بطور مثـال بـين سـالهاي    ]8[رشته كاهش يافته است28000رشته تخمين مي زنند كه تعداد آنها به  50000ايران را 
حلقه افزايش و ميزان  531حلقه به 130رشته كاهش يافته است در حاليكه در مدت تعداد چاهها از 71رشته به  303قنوات در منطقه قزوين از 

فته ولي استحصـال آب از چاههـا از   ميليون متر مكعب كاهش يا 25ميليون متر مكعب به  171آب از قناتها  نيز در طي اين سال ها از استحصال 
كاهش نزوالت جـوي و پـايين رفـتن سـطح آب زيـر زمينـي در اثـر        ]. 9[متر مكعب افزايش يافته است ميليون  556ميليون متر مكعب به  301

ز طريق چاه از علل مهم كاهش دبي قناتهاي داير بوده ، اما هنوز هم در بيشتر مناطق قناتهـا يكـي از مهمتـرين روشـهاي     استحصال بي رويه آب ا
براي اهداف كشاورزي بـه دهـه هـاي هفتـاد و هشـت ،       "پيشرفت هاي كنوني در استحصال آب ، خصوصا]. 10[استحصال آب به شمار مي روند 

. در حال حاضر براي استحصال آب با اهداف مورد نظـر در ايـران ، از روشـهاي    ]13[در آفريقا بر ميگردد يعني مصادف با خشكساليهاي سراسري 
يلـي  مختلفي استفاده ميشود. يكي از روشها ،  بهره برداري از سيالبها با استفاده از روش پخش سيالب بر آبخوان ها ست كه مراحل تحقيقات تكم

مختلف در دست انجام مي باشد. بنا به تعريف پخش سيالب عبارت از مجمو عه عملياتي است كه موجـب  و پايش عملكرد هاي آن در زمينه هاي 
تمركز و گسترده شدن آبهاي غير متمركز  يا پخش و گسترش آبهاي سطحي متمركز در اراضي كم شيب با خصوصيات متناسب بـا اهـداف مـورد    

ع آب و خاك ، پوشش گياهي و تغذيه آبهاي زير زميني مي شود بـه طوريكـه بكـارگيري    نظر شده، باعث بهبود وضعيت و شرايط بهره وري از مناب
اين روش در نهايت مانع از هدر رفت آب مي گردد. مطالعات نشان مي دهد كه در بسياري از نقاط خشك و نيمـه خشـك جهـان اسـتفاده از آب     



در ايـن تحقيـق تـاثير    ]. 12بي به روشهاي مختلف انجام مـي شـود[  سيالباران از طريق جمع آوري ، استحصال و همچنين انحراف رود خانه هاي 
 شده است.  پخش سيالب ايور  بر تغذيه قنوات و پايداري دبي خروجي بررسي

 
 مواد و روشها : 

ان شـمالي،  هكتـار، در اسـتان خراسـ    5500منطقه مورد مطالعه درحوزه آبخيز ايور گرمه بصورت يك زيرحوزه هيدرولوژيك با مساحتي در حدود 
درجـه و   36غرافيايي جثانيه وعرض   53دقيقه و 15درجه و  56ثانيه تا  58دقيقه و  8درجه و  56شهرستان گرمه و در فاصله طول جغرافيايي 

گرفته  كيلومتري غرب شهر گرمه قرار 8روستاي ايور در فاصله  .)2و 1ثانيه واقع شده است( شكل 26قه ودقي 4درجه و 37ثانيه تا  3دقيقه و 58
اقليم خشك وسـرد محسـوب مـي گـردد.      جزواست و تنها روستاي مهم در محدوده مورد مطالعه به شمار مي آيد كه بر اساس اقليم نماي آمبرژه 

غرب به ارتفاعات سرخ زو محدود مي گردد. خود دشت نيز با شـيب   و در غرب و شمال غمنطقه مورد مطالعه از شمال به ارتفاعات دزداب و قره م
%) با پستي و بلندي هاي كم ارتفاع توسط يك آبراهه اصلي به روستاي ايور محدود مي گردد. بخش عمده رسوبات دشت مـذكور را  0-5/2اليم (م

 Qtرسوبات مخروط افكنه و آبرفتي دانه درشت با قابليت نفوذ و ذخيره آب باال تشكيل مي دهد. اين منطقه بر روي نقشه زمين شناسي با عنـوان  
. رسوبات آبرفتـي جديـد نيـز بـه صـورت      )1(پيوستروي پادگانه آبرفتي گراولي همراه با ماسه و رس با تراكم كم قرار داردشده است و برمشخص 

رسوبات مخروط افكنه اي در دهانه مسيل ايور در هنگام ورود به دشت قابل مشاهده است كه رسوبات اين قسـمت از نـوع گـراول ماسـه اي گلـي      
اي انجام شده و نتيجه مطالعات ژئوفيزيكي اين منطقه داراي ضخامت آبرفتي مناسب از نظر وجود منابع آبي زيـر زمينـي اسـت.    است .با بررسي ه

ميلـي متـر مـي    188سانتي گراد و ميانگين بارندگي ساالنه منطقه با توجه به ايستگاه هاي مجاور در حـدود   2/14ميانگين درجه حرارت ساليانه 
ميلـي متـر مـي     220نقشه منحني هم باران دشت ميـزان آن در ارتفاعـات مشـرف بـه محـدوده مـورد مطالعـه بـه بـيش از          باشد كه با توجه به 

ميليمتر بارش ساالنه به عنوان خشكترين فصل سال در محدوده طرح مي باشد. ميـزان بـارش در فصـول     5/7هاي تابستان با ). ماه2(پيوسترسد
هـاي  ه در فصـول زمسـتان و  بهـار در ماه   ميلي متر مي باشند كه بيشترين بارنـدگي سـاليان   8/68،  3/70 ،2/41پائيز ، زمستان و بهار به ترتيب 

 .]1[اسفند وفروردين به صورت رگبار هاي شديد اتفاق مي افتد

                                                  
 

   موقعيت پخش سيالب حوزه ايور برروي تصاويرماهواره اي:  2شكل                                      : موقعيت حوزه دراستان وشهرستان  1شكل                    
  

تنها يك چشـمه كـه از    از نوع قنات مي باشند و ،دليل وجود مخروط افكنه هاي مناسبمنابع آبي حوزه ب 8/3/1386بر اساس بازديد مورخه      
هم چنين منبع آب ايور از چاه مرغـزار   .)1(جدولاست به نام قال چغوكها و در كف آبراهه اصلي روستا قرار داردداراي دبي ناچيز و بودهنوع نشتي 

به روش جسم شناور دبي قنات ايور با توجه به داشتن كانال سيماني و سطح مقطع مناسب  نمي باشد. مورد مطالعهتامين مي شود كه اين چاه در 
 .شدمحاسبه به شرح جدول ذيل  النه تخليه متوسط سا اندازه گيري و

 :  منابع  آبي حوزه1جدول 

 نوع مصرف نوع منبع نام منبع آبي رديف
دبي لحظه اي 
 (ليتر بر ثانيه)

عمق مادر 
 )mچاه(

 ساالنهتخليه 
 (متر مكعب)

 

ارتفاع از سطح 
 )mدريا(

 تاريخ بازديد

 8/3/1386 1041 788400 20 25 كشاورزي قنات قنات ايور 1

 8/3/1386 1057 - - ناچيز - چشمه نشتي ل چغوكهاقا 2

     
-(شوري زيادC3S2 در طبقه  مذكورآب قنات  شدورسم نمودارويلكوكس مشاهده آن آناليز يك نمونه آب از قنات ايور،  با عنايت به برداشت     

 ).2اده در بخش كشاورزي را دارد (جدول بوده و تنها قابليت استفقليايي متوسط) قرار مي گيرد كه داراي قابليت شرب نامطبوع 
 



 
 

 كشاورزي شرب و : كيفيت منابع آب زيرزميني حوزه از نظر2جدول

 كشاورزي از نظر شرب وكيفيت آب  كالس آب SAR EC عالمت اختصاري برداري محل نمونه

 C3-S2 1823 14/1 قنات ايور ايور 
قابل  غير قابل شرب و -شور 

 استفاده براي كشاورزي
 

      
افتـد موجـب روان شـدن سـيل      اي است كه بارشهاي تند كه در منطقـه در بعضـي سـالها اتفـاق مـي      وضعيت توپوگرافي حوزة آبخيز به گونه     
پيونـدد كـه در محـل     هاي ناگهاني وخطرناكي بوقـوع مـي   . در باالدست حوزه سيالببااليي داردخيزي  و مسيل اصلي حوزه استعداد سيلشوند مي

از آنجا كـه    است. بودههاي بهاري وناگهاني  از طريق سيالب بيشترخسارات كه اين گذارد زه(روستاي ايور )خسارات زيادي بر جاي ميخروجي حو
بنابراين منابع آبي حوزه بسـتگي بـه   ، باشند هاي عميق حفر شده نيز داراي آب شور ويا دبي كمي مي حفر چاه عميق در منطقه ممنوع است وچاه

باالدسـت   ودر اطـراف   تاقنـوات نيـز عمـد    مـي باشـد و  شامل يك چاه عميق و نيمه عميق  منطقهمنابع آب زيرزميني  ميزان آبدهي قنوات دارد.
آبدهي منابع آبي كاهش يافته  افت پيدا كرده و ميزان منطقه روستاي ايور قرار دارند. در چند سال اخير به علت خشكسالي سطح آبهاي زيرزميني

همزمان با شروع عمليات اجرايي ابتـدا كليـه     اند. قرار گرفته مورد مطالعهدر بين اين منابع آبي فقط قنات ايور و قنات نقد آبي داخل حوزه . است 
دبـي قنـات    ،خروجي سـاليان گذشـته  مشخصات فيزيوگرافي، آمار هاي هواشناسي، هيدرولوژي و ... مورد نياز تهيه گرديد. سپس ضمن تهيه دبي 

متوسط  و مشخص شد محاسبه   MPSIACبروش  نيز شدت فرسايش ورسوببا استفاده از جسم شناور اندازه گيري گرديد.   1386ايور در سال  
مـي باشـد. بـا      سـال  تن در هكتار در 7متوسط فرسايش ساالنه  قدارو م تن در هكتار در سال 95/2رسوبدهي ساالنه حوزه آبخيز ايور در حدود 

هنگام وقوع سيالب و ورود آن به  بار) 2( 1389و  1388مرحله در طي سال هاي  سهتوجه به انجام فاز اول طرح پخش سيالب و آبگيري آن در 
ي سـال  طـ  قنات مذكور نيز به روش فوق االشـاره   خروجيدبي محدوده پخش حجم بده ورودي به طور مرتب اندازه گيري و يادداشت و همزمان 

 اندازه گيري و مدت تداوم دبي خروجي قنات يادداشت گرديد.  1389و  1388هاي 
 

 :نتايج و بحث 
نگـام آبگيـري شـبكه در    ه بافت خاك عرصه هاي نفوذپذير سيستم پخش سيالب مي بايست از نوع شن و سنگدانه اي باشد تا بـه با توجه به اينكه 

بـا مشخصـات مـد نظـر بـه وسـعت        پخش سيالب منظور عرصهاين به اليه هاي زيرين انتقال دهد. به  فرصت زماني كم بتواند آب را از خود عبور و
ايـن شـبكه   مورد مطالعـه قـرار گرفـت.     1140و  1120متر در حد فاصل خطوط تراز  900متر و عرض  2000طول تقريبي هكتار،  104تقريبي 

 ).3اچه ها آبگيري و سپس نفوذ مي دهد (شكل را در دري I6,I5,I7,I8,I9,I10انابهاي مربوط به زيرحوزه هاي  پخش، رو
 

 
 وزه آبخيز ايورنقشه زير حوزه هاي ح :  3شكل

 
مورد پيش بيني شده كه به شكل عمود بر روانابهاي زيرحوزه هاي فـوق الـذكر و منطبـق بـر      7در اين عرصه  احداثي تعداد پشته هاي خاكي     

 )5و 4شده است (شكل  خطوط تراز اجرا



                     
 ايور  و مادر چاه قنات پخش سيالب عرصه موقعيت:  5شكل               در حوزه ايور              عرصه پخش سيالب موقعيت:  4شكل                    
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 1389 –1386آمار ميزان بارندگي ساليانه و دبي قنات ايور از سال  : 5جدول

 

 ر در ثانيه )دبي قنات (ليت ميزان بارندگي (ميلي متر) سال رديف
1 1386 167.2 25 
2 1387 104.7 20 
3 1388 134.2 30 
4 1389 131.8 35 

 
    اين آزمايشات درهفت مرحله و شد كهميزان نفوذآب درعرصه هاي پخش سيالب سه نمونه آزمايش دابل رينگ انجام تعيين منظوره ب     

سانتيمتردرساعت وكمترين  3/37انجام شده بيشترين سرعت نفوذآب بين دوحلقه درآزمايش گرفت. دقيقه اي انجام  60و  30، 15درزمانهاي 
، آب درشبانه روز سانتيمتردرساعت و ميزان نفوذ 8/23، آب درعرصه و ميانگين ميزان نفوذسانتيمتردرساعت  7/17آب درآبرفت سرعت نفوذ

بوده است.  ليتر بر ثانيه 25، 1386ان دبي خروجي قنات مذكور در سال ميز اندازه گيري هاي انجام شده با توجه بهشد.  برآورد سانتيمتر 2/571
با استفاده از جسم شناور دبي خروجي قنات  08/03/89و  08/03/88در تاريخ هاي  1389و  1388همزمان با سالهاي آبگيري در طي سال هاي 

در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان گرمه همزمان با ار هاي موجود بر اساس آم لذاليتر بر ثانيه بوده اند  35و   30اندازه گيري كه به ترتيب 

 نام
 سازه 

سطح آبگير 
 عرصه پخش

 به متر مربع 

حجم آبگيرها 
 عرصه پخش
 به متر مكعب

 شيب عرصه 
 پخش به درصد 

 بك واتر به متر

L1 
L2 
L3 
L4 
L5 
L6 
L7 

154000 
139300 
137000 
168300 
139200 
150400 
151800 

156000 
165300 
100300 
185000 
165300 
155200 
173200 

4/2 
3/2 
4/2 
2/2 
4/2 
3/2 
2/2 

83 
86 
83 
90 
83 
86 
90 

 عرصه
 پخش

 سطح آبگيري درياچه ها
 به متر مربع

 حجم آبگيري درياچه ها
 به متر مكعب

حجم آب نفوذ وارد شده 
 در عرصه به متر مكعب

A 1040000 1140000 910000 



عرصه شيب مناسب با عنايت به  افزايش داشته است. سنوات قبلفوق االشاره تداوم جريان نسبت به  هايآبگيري عرصه پخش سيالب در طي سال
سيلخيزي حوزه ، حجم آبگيري مناسب درياچه ساعت، سانتيمتردر 8/23ميانگين نفوذپذيري عرصه به ميزان ، )025/0تا  020/0پخش سيالب (

واضح است  به دليل فرسايش و رسوبدهي كم سال) 15عمر مفيد برآوردي عرصه پخش(  ،نفوذ آب وارد شده در هر مرحله هاي عرصه پخش، حجم
عمق مناسب آبخوان (حداقل با توجه به شد. و تدام بده خروجي قنات ايور داشته با كه پخش سيالب انجام شده مي تواند نقش موثري در افزايش

افزايش بده خروجي آن  مي باشدمتر 200در حدود  كهعرصه پخش سيالب  بهقنات  در محدوده اجراي طرح و نزديك بودن مادر چاه متر) 35
كه با كاهش  86- 87 -88 -89هاي سال  طي. اما نكته قابل توجه اينكه حتي در ]6[قابل پيش بيني بوده كه كامال تحت تاثير آبگيري قرار دارد

. ) 5(جدول ه استبيشتر شد سيالب پخش پروژهعمليات احداث  اجراي بارندگي توام بوده است ميزان بده خروجي قنات نسبت به ميزان آن قبل از
جمله گريبايگان فسا است كه  اين نتايج تاييدي ديگر بر گزارش هاي مربوط به تاثيرات مثبت اجراي عمليات آبخوانداري در نقاط مختلف كشور ، از

بده خروجي قنوات در اثر افزايش  در نرمانشير بم .]7[ي زير زميني منطقه و در نتيجه افزايش تعداد چاه ها گرديده استاموجب افزايش سطح آبه
 .]3[شده استقره چريان زنجان نيز تاثير پخش سيالب در افزايش بده قنات گزارش  –. در سهرين ]2[پخش سيالب گزارش شده است

 
 :جمع بندينتيجه گيري و 

رشته قنات در شهرستان هاي گرمه و جاجرم وجود دارد كه تعدادي از آنها آبدار بوده و تعدادي نيز مخروبه و باير  56آمار موجود تعداد بر اساس 
طريق چاه هاي مختلف ذكر  اضافه برداشت از اثر كاهش تغذيه و ريني دآن نيز پائين رفتن سطح آب زير زم باير شدن كه داليل عمده گرديده اند
زير زميني خوبي  داراي قابليت ذخيره آبهايجاجرم  –دشت گرمه  اي از طرفي آبرفتهاي موجود در آبراهه ها و رسوبات مخروطه افكنه شده است.

رد. با توجه به تاثير مثبت  مذكور وجود داتغذيه آبهاي زير زميني امكان باال آمدن سطح آبهاي زير زميني در دشت  افزايشهستند كه در صورت 
هايي عمق آبرفت مناسب و وجود رودخانه  و با عنايت به اينكه بيشتر مناطق دشت مذكور با دارا بودن شيب وپخش سيالب بر افزايش بده قنوات 

نزوالت جوي محدود به فصول  اوج ينكه زمانبا توجه به ا و نيزكه غالبا در فصل بهار حالت سيالبي دارند مستعد عمليات پخش سيالب مي باشد، 
اين ذخيره نسبتا زياد آب در اليه هاي  ،مي باشد و اين زمان مصادف با آغاز فصل رشد گياهان است كه نياز چنداني به آب ندارند وبهار زمستان

ميليمتر  167ميلي متر) مقدار  188ه (در مناطق خشك و نيمه خشك از جمله دشت مذكور كه از ميزان كل بارندگي متوسط ساليانزيرين خاك 
 رسد اجراي عمليات پخش سيالب در عرصه هاي طبيعي مناسببه نظر مي  بنابراين .]5و 4[چشمگير مي باشد استعداد تبخيرو تعرق را داراست

در تغذيه و افزايش بده را  نقش موثري ،جاجرم و ديگر مناطق مشابه در سطح استان بتواند ضمن جلوگيري از تبخير و تعرق –دشت گرمه  پخش،
  قنوات و چاه ها ايفا نمايند. 
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