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 كنفرانس ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران ولينا

 مشهد مقدس  – 1391آذر ماه  22-23

 كد مقاله

 
 سفره هاي زيرزميني دشتها ونفوذ آن به غذيه درت پخش سيالب بررسي عملكرد سيستم 

 )جمعاب چناران  پخش سيالب ه ژ   (مطالعه موردي پرو
 

 2 عليرضا معماري، 1 محموداعظمي راد

 

   داره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضويا -مدير آبخيزداري -وي دكتري مهندسي آبدانشج  1
 email: azamyrad@yahoo.com 

  مدرس دانشگاه پيام نور درگز-كارشناس ارشد آبخيزداري2
 email:  

 

 چكيده 

كثر مناطق كشور ، شاهد افت سطح آبهاي زير در دهه هاي اخير ، بهره برداري بي رويه از آبهاي زير زميني ، سبب گرديده كه در ا
تغذيه پخش سيالب و زميني و كاهش آبدهي آنها باشيم . لذا يكي از بهترين راهكارها جهت حفظ و تقويت اين منابع ، پروژه هاي 

حفظ و ذخيره  به عنوان اساسي ترين راه حل و يكي از مهمترين راهكارها جهت . اجراي پروژه هاي پخش سيالب مصنوعي مي باشد  
). پروژه پخش سيالب دشت جمعاب شهرستان چناران يكي از مهمترين و شاخص ترين طرحها  1سازي منابع آب زير زميني مي باشد ( 

و سيستم هاي پخش سيالب در استان خراسان رضوي محسوب مي شود . به همين دليل در اين مقاله سعي شده است ضمن شرايط و 
در اين مقاله ابتدا عملكرد سيستم فعلي تغذيه تعيين شده و همراه با يستم فعلي مورد بررسي قرار گيرد . خصوصيات منطقه عملكرد س

كه تاكنون  حوضچه 16ازمجموع  حوضچه 8الزم بذكراست كه نتايج اين تحقيق براي نقشه و نمودارهاي الزم ، ارائه گرديده است . 
 آبگيري شده مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.

  تغذيه مصنوعي ، جمعاب ، چناران ، رودخانه فريزي ، استخر تغذيه ، پخش سيالب  : كليدي ه هايواژ

 مقدمه  -1

محدوديت و اهميت آب در مناطق خشك و نيمه خشك از ديرباز مورد توجه جوامع بشري بوده و زراعت سيالبي و آبهاي زيرزميني 
سال قبل از ميالد  3400يكه قدمت استفاده از آب سيالب براي كشاورزي در مصر به از منابع مهم ذخيره و تهيه آب بوده است. بطور

برمي گردد. در ايران نيز روشهاي متعددي براي جمع آوري رواناب و استفاده از آب سيالب براي كشاورزي گزارش شده كه سند مشخصي 
).  تفكر 1374سال پيش مي داند (كوثر، 3000را به بيش از  براي پيشينه اين روشها در دست نيست. كوثر قدمت تغذيه آبهاي زيرزميني

 بهره برداري از سيالب از طريق مهار و تغذيه سفره هاي آب زيرزميني در سالهاي اخير گسترش يافته است.

از ديرباز استفاده از منابع آب زير زميني به داليل متعدد از جمله اينكه همواره در دسترس بوده و كمتر در معرض 
كسالي و آلودگي قرار مي گيرند ، رايج بوده است . وليكن اين منابع خدادادي زوال ناپذير نبوده و بهره برداري بي خش

 .رويه از آنها سبب گرديده كه در اكثر محدوده هاي مطالعاتي كشور ، هر ساله شاهد افت سطح آبهاي زير زميني باشيم 
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 اهداف مورد نظر در اجراي پروژه  -2

يك پروژه سيستم تغذيه مصنوعي يا پخش سيالب مورد ارزيابي قرار مي گيرد، بايستي تمامي ابعاد و جوانب پروژه را  زماني كه
مورد بررسي و برآورد قرار دهد. لذا براي پروژه هاي ارزيابي در زمينه اخير، اهدافي جامع و كامل تعريف شده است. پروژه ارزيابي طرح 

قضيه مستثني نبوده و داراي اهداف جامع مي باشد. مهمترين اهداف مطالعات ارزيابي پروژه جمعاب پخش سيالب جمعاب نيز از اين 
 عبارتند از:

 بررسي نقشه ها و اطالعات پايه موجود. -

 رقومي نمودن نقشه هاي پايه و به روز نمودن آنها. -

 مؤثر در تغذيه مصنوعي.وهيدرولوژيكي بررسي پارامترهاي اقليمي  -

 گانه ذخيره آب سيستم پخش سيالب از ابتداي تأسيس تاكنون. 16ي عملكرد حوضچه هاي ارزيابي و بررس -

 ارزيابي ميزان انطباق نتايج و عملكردهاي حاصل از اجراي پروژه با اهداف اوليه تعريف شده براي طرح. -

 سفره هاي آبي. بررسي ميزان نفوذ آب در سيستم ت و ارزيابي اثرات مثبت و منفي آن بر روي منابع آبي منطقه و -

 مواد و روشها 3-
 موقعيت جغرافيايي طرح و شرح محدوده مورد مطالعه  -3-1

برروي  استان خراسان رضوي نيمه شرقيتغذيه مصنوعي دشت جمعاب در و پخش سيالب سيستم  محل اجراي طرح
محدوده مورد مطالعه از شمال جنوب غربي شهرستان چناران مي باشد .  كيلومتري 15فاصله حدود و در  قسمتي از دشت مشهد

به روستاهاي اخلمد عليا و سفلي، از شرق به روستاهاي حسن آقه و رونگ، از غرب به روستاي درخت جوز و از جنوب به روستاي برفريز 
(جمع آباد) و خيج در نزديكي خروجي منطقه و مهم به نامهاي جمعاب  هايمحدوده مورد مطالعه شامل آباديمنتهي مي گردد. 

  وستاهاي ابقد، كالته پايين و فريزي درون منطقه مطالعاتي واقع شده اند.ر

تغذيه مصنوعي جمعاب مي شود ، رودخانه فريزي نام دارد كه و پخش سيالب رودخانه اي كه آب آن وارد سيستم 
طول شرقي و  59ْ  06َ  21"تا  58ْ  48َ  35"سيستم مذكور در جناح راست رودخانه واقع شده و مختصات جغرافيايي آن معادل 

عرض شمالي ميباشد. رودخانه فريزي يكي از  سرشاخه هاي سمت راست رودخانه بزرگ و  33ْ  33َ  58"تا  36ْ  20َ  11"
معروف كشف رود بوده و داراي آب پايه و سيالبهاي بهاري مي باشد كه در مواقع طغيانهاي شديد ، آب آن به كشف رود 

 هكتار 34137 پروژه جمعاب واقع در باالدستآبخيز رودخانه فريزي  حوضه مي شود . مساحت وارد منتهي به دشت مشهد 
 نشان داده شده است. 1در جدول شماره  حوضه  فيزيوگرافيساير اطالعات مي باشد . 

 حوضهات مقادير فيزيوگرافي محاسب)  1جدول ( 

 )M( وضعيت ارتفاع زمان تمركز (كرپيچ)
 شيب

 متوسط (%)
هه طول آبرا

 )kmاصلي(
 محيط

)M( 
 مساحت

)ha( 
 حوضه نام 

Tc(hr) 
ارتفاع 
 متوسط

حداكثر 
 ارتفاع

حداقل 
 ارتفاع

 رودخانه فريزي 34137/1 102449 38/7 51/2 1200 3200 2084/9 3/47
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 موقعيت پروژه بر روي تصوير ماهواره اي گوگل - 1شكل شماره 

 

 شرايط اقليمي و هيدرولوژيكي حوضه  -3-2
تغذيه مصنوعي جمعاب واقع شده ، بر اساس روش و پخش سيالب سيستم در باالدست آبخيز فريزي كه  حوضه قليم ا

ايستگاه منتخب (  14خشك سرد مي باشد . جهت تعيين متوسط بارندگي ساالنه منطقه از آمار بارندگي نيمه  از نوع آمبرژه
و با يك دوره )نها در شهرستان هاي هم مرز با منطقه واقع شده اندبرخي از اين ايستگاه ها در داخل شهرستان و برخي از آ

ميليمتر  237گراديان بارندگي ، متوسط بارندگي ساالنه محل طرح ومعادله ساله استفاده شده كه بر اساس اين آمار  25آماري 
با توجه به شكل باشد.  ميدرجه سانتي گراد 13 ساالنهدماي متوسط ميليون متر مكعب و  80918/6 ساالنهحجم بارش و 

ماه  آبان ماهه است. اين دوره هر ساله از ارديبهشت شروع و تا 6منحني آمبروترميك طول دوره خشك منطقه مورد مطالعه 
 يابد.   ادامه مي 

 تعيين حجم سيالب و رژيم آبي رودخانه فريزي  -3-3
تاسيس شده كه مكان اين ايستگاه در جناح راست ايستگاه آب سنجي به نام موشنگ ( نام محل ايستگاه )  1352از سال 

كيلومتر ( باال دست سيستم ) مي باشد . لذا جهت  1رودخانه فريزي بوده و فاصله آن تا محل سيستم تغذيه مصنوعي حدود
ر محاسبه حجم سيالب و رژيم آبي رودخانه فريزي ، از آمار ثبت شده در اين ايستگاه استفاده شده است و به عبارتي ديگ

 حوضهحجم سيالبهاي همچنين دبي و براي طرح است . ) توزيع مناسب گامبل(براساسايستگاه موشنگ ، يك ايستگاه معرف 
برآورد شده كه علت انتخاب اين روش اين است كه آمار مورد نياز براي پارامترهاي اين روش به طور كامل نيز  S.S.Sاز روش 

هرستان نشان مي دهد كه نسبت به روشهاي ديگر محاسبه حجم سيالب ، از موجود بوده و نيز مطالعات ديگر در سطح ش
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بازگشتهاي  هاعتباري بيشتري برخوردار است . اين روش يكي از روشهاي معتبر جهاني است كه در آن از مقادير بارندگي ، دور
ريزي با توجه به زمان تمركز آن و ). در حوضه ف 3، براي محاسبه دبي پيك سيالبها استفاده مي گردد (  SSمختلف و فاكتور 

حوضه در دوره بازگشتهاي مختلف و حجم سيالب آنها بر اساس براي نيز مقادير بارندگي ها ، حداكثر دبي پيك لحظه اي 
 حوضه با نگاهي اجمالي به آمار دبي حداكثر لحظه اي ) ارائه شده است .  1جدول بي بعد محاسبه شده و نتايج آن در جدول ( 

  .مي شويم كه امكان وقوع سيالب با دبي باال در منطقه طرح زياد مي باشد متوجه

 S.S.Sروش و  براساس آمار ايستگاه موشنگ) مقادير دبي پيك و حجم سيالبهاي حوضه فريزي در دوره هاي مختلف 2جدول(

 پارامتر
 سيالب طرح دبي(متر مكعب در ثانيه)در دوره بازگشت(سال)

 )P.M.F( 2 5 10 25 50 100 
موشنگ ايستگاه  4/34 1/55 8/68 1/86 99 112 - 

 S.S.S 3/39 7/57 3/69 7/89 9/91 3/102 786روش 
 حجم سيالب

 ( ميليون متر مكعب )
85/0 20/1 70/1 20/2 25/2 50/2 19/19 

ماه داراي آب پايه بوده و  8الزم به ذكر است كه رودخانه فريزي از مهر ماه تا بهمن ماه و از تيرماه تا شهريور ماه به مدت 
 59 ساالنه اين رودخانهو رواناب ميزان آورد  ماه داراي رژيم سيالبي است . 4خرداد به مدت اوايل تا  همنب اواخربدر ماههاي 

 ))1385-86لغايت  1361-62ساله ( 25دوره آماري (ميليون متر مكعب برآورد شده است . 
 جمعاب سيالب پخش بررسي روش اجرا شده در سيستم  -3-4

به داليل متعدد متداولترين روش و از نوغ كنترل شونده ميباسد. سيستم تغذيه مصنوعي به روش حوضچه اي يا استخر
تغذيه در ايران مي باشد . در مناطق مسطح بدليل عدم محدوديت توپوگرافي و نياز كم به عمليات تسطيح ، اين سيستم 

و اطق ، معموال حوضچه ها يا استخرها بصورت مستقيم ، باريك و در كنار يكديگراقتصادي و باصرفه است و در اين نوع من
. شرط اصلي اين روش اينست كه نفوذپذيري سطحي خاك نسبتا خوب باشد . مهمترين  شده انداحداث  بصورت متوالي

حوضچه اي ، استفاده بهينه از زمين و ذخيره سازي سيالبهاي يك فصل در داخل سفره براي  شمحاسن سيستم تغذيه به رو
) . لذا با توجه به امكانات محلي و شرايط توپوگرافي دشت جمعاب ، سيستم تغذيه  1استفاده در فصل بعد ، مي باشد( 

  ست .طراحي شده ا غذيهتمصنوعي آن از نوع سطحي و به روش احداث حوضچه يا استخر 
 تغذيه مصنوعي جمعاب پخش سيالب و بررسي وضعيت موجود سيستم  -3-5

تغذيه مصنوعي دشت جمعاب چناران بر روي رودخانه فريزي در حال حاضر احداث و پخش سيالب تاسيساتي كه جهت 
تغذيه بوده كه در ذيل استخر  16شده اند ، شامل : بند انحرافي ، سيستم آبگيري به همراه حوضچه آرامش ، استخر رسوبگير و 

 تشريح مي گردند . 
 ) بند انحرافي و سرريز آن 1

جنس مذكور از مصالح بتوني و با و  تثبيت بستر رودخانه و هدايت سيل به سمت تاسيسات آبگير سيستمبند انحرافي هدف 
. شكل هادي سيل مي باشد و مجهز به حوضچه آرامش و ديواره هاي متر بوده كه عرض رودخانه را كامال قطع نموده 76عرض 

متر مكعب بر ثانيه  5/1سرزير اين بند بصورت منحني اوجي شكل بوده و مقدار جريان عبوري از واحد عرض سرزير معادل  
 متر بر ثانيه برآورد شده است .  92/7و  45/2مي باشد . همچنين سرعت آب بر روي تاج سرزير و پاي سرزير به ترتيب 
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 و حوضچه آرامش ) سيستم آبگيري 2
دهانه آبگير سيستم تغذيه مصنوعي در ساحل راست 

نسبت به امتداد سرزير اصلي بند  110سيستم و با زاويه 
متر در باال دست بند انحرافي 14انحرافي و با فاصله حدود 

تنظيمي دريچه  4واقع گرديده است  دهانه آبگيري مشتمل بر 
يي ساده بوده كه كشوو متحرك مجهز به ميله فرمان واز نوع 

متر مي باشد. حداكثر 1متر و عرض آن 2ارتفاع هر دريچه 
متر مكعب بر ثانيه  2وارد به آبگير معادل  تنظيميجريان 

 4(براي هر دريچه خواهد بود و لذا براي كل سيستم آبگير
متر مكعب بر ثانيه مي باشد.  8، حداكثر دبي عبوري )دريچه

به گونه اي طراحي شده  تاسيسات آبگير مشابه سد انحرافي
است كه در هنگام باز بودن انرژي جنبشي حاصل از اغتشاش 

 جريان توسط حوضچه آرامش مستهلك گردد.
 

 رسوبگير حوضچه )() استخر 3
استخر رسوبگير كه وظيفه آن كاهش سرعت آب و دادن 
زمان كافي به ذرات رسوبي جهت ته نشيني مي باشد ، در 

ست . اين استخر به شكل ذوزنقه سيستم فعلي تعبيه شده ا
متر احداث  70بوده و بالفاصله بعد از آبگير و با عرض متوسط 

از طريق يك كانال  شده است . جريان خروجي از اين استخر
به اولين استخر تغذيه هدايت مي  متر 200خاكي به طول 

هزار متر مكعب و در پايين دست  20ظرفيت حوضچه گردد . 
شكل بيضي اجرا شده است. ديواره هاي تاسيسات آبگير به 

 درصد مي باشد. 85حوضچه خاكي بوده و داراي حداقل تراكم 
 كانال آبرسان: -) 4
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متر  8/1كانال آبرسان از نوع خاكي و بعد از حوضچه رسوبگير اجرا شده است. مقطع عرضي آن ذوزنقه اي و داراي ارتفاع 
 متر مي باشد. 200در هزار و طول آن  3است. شيب كانال طراحي شده  2بر  1از بستر كانال و شيب سرآب 

 استخر هاي تغذيه ) 5
استخر نعلي شكل بوده كه ترتيب نامگذاري آنها به ترتيب  16استخرهاي تغذيه كنوني شامل منظور تغذيه آبخوان تعداد به 

متر  5/3شده است. ارتفاع خاكريزها حداكثر  در بستر نفوذ پذير اجراو بالفاصله بعد از استخر رسوبگيردرياچه آبگير 16تا  1از 
متر كاهش يافته است. ها حوضچه نفوذي مجهز به سرريز سنگ و مالتي است كه  5/0ودر انتهاي دستكها اين ارتفاع تا حد 

  متر مكعب در ثانيه را از خود تخليه نمايد. 8قادر است حداكثر 

 عاب چناران): پالن حوضچه هاي نفوذي پخش سيالب جم2(شكل شماره

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 ) ميزان دبي عبوري از تاسيسات آبگير در هنگام وقوع سيالب 3( شماره جدول 

 دوره بازگشت
 )سال (

 حداكثر دبي سيالب 
 (متر مكعب بر ثانيه)

 دبي آبگير موجود 
 (متر مكعب بر ثانيه)

 دبي آبگير طرح 
 (متر مكعب بر ثانيه)

 دبي رسوبگير
 (متر مكعب بر ثانيه)

 دبي بند انحرافي
 (متر مكعب بر ثانيه )

2 3/39 3/8 9/19 7/5 4/5 
5 7/57 6/9 5/23 9/5 7/18 

10 3/69 3/10 5/25 5/6 5/27 
25 7/89 3/11 7/28 8 5/43 

 برآورد ميزان نفوذپذيري سطحي در محدوده سيستم  -3-6
مورد تغذيه ، ميزان نفوذپذيري سطحي خاك نقطه از محدوده  40جمعاب ، در پخش سيالب پروژه و وده سيستم محددر 

) اندازه گيري شده است . اين آزمايش مبتني بر معادله Double ringsبا استفاده از آزمايش رينگهاي مضاعف ( 
) . حداكثر و  4مي باشد . رابطه آقاي هورتون بر اساس منحني تغيرات سرعت نفوذ آب ارائه شده است(  (Horton)هورتون

سانتيمتر بر ساعت بوده و ميانگين سرعت نفوذ آب در محدوده  3و  1/17 نقطه 40در  ترتيبنفوذ نهايي آب به حداقل سرعت 

 

مقياس 
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نشان از نفوذپذيري سطحي باالي محدوده تحت  سانتيمتر بر ساعت مي باشد كه اين عدد 92/8استخرهاي مصنوعي برابر با  
 تاثير تغذيه دارد .

 
 بندي گيري و جمع نتيجه

به موارد ذكر شده در باال در جداول زير ميزان آب نفوذ يافته به آبخوان در اثر ورود به سيستم پخش سيالب پس با توجه  
سال آبگيري در اثر وقوع  10طبق جدول فوق طي  از هر سيالب از زمان احداث اولين حوضچه هاي نفوذي محاسبه شده است.

متر مكعب  6352046سفره زيرزميني در محدوده سيستم حدود  و انميزان آب نفوذ يافته به آبخوسيالب مجموعا مورد  22
% سيستم تاكنون آبگيري ومورد بهره برداري قرار گرفته  50استخر معادل  8الزم بذكراست كه تاكنون فقظ برآورد شده است.

تخمين زده عب ميليون متر مك 12سيستم بالغ بردر تاسيسات احداث شده ظرفيت  طاست . لذا درصورت ثابت بودن شراي
 آب سيالب را كنترل و به سفره آب زيرزميني تغذيه مي نمايد.در هر آبگيري  مترمكعبميليون  1.2ميشود كه ساالنه بيش از 

 (متر مكعب)1374-1386 لهايسا طيسيالب وقوع ): ميزان آب نفوذ يافته در آبخوان در اثر آب حاصل از 4جدول شماره (
ميزان آب نفوذ 

انيافته به آبخو  
ميزان 
 تبخير

ميزان آب ورودي 
 به سيستم

حجم مخزن 
 تا اين سال

 حجم سيالب
دبي حداكثر 

 لحظه اي
 سال شماره سيل تاريخ سيل

173700 258 173958 173958 413789/5 4/98 1374/12/12 1 
1374 171963 1995 173958 173958 757395/7 7/15 1374/12/17 2 

 جمع 345663
170243 173958 3715 173958 5054134/2 29/4 1375/01/24 1 1375 
168541 5417 173958 173958 3533794/6 33/65 1377/12/01 1 1377 
330873 14085 344958 344958 867145 3/31 1379/01/04 1 

1379 96273 5112 101385 344958 126731/5 7/89 1379/01/29 2 
 جمع 427147

324289 20669 
 344958 344958 899320/3 9/87 1380/12/22 1 1380 

321046 23912 344958 344958 2144655/4 42/7 1381/01/06 1 

1381 

317836 27122 344958 344958 1928102/4 14/6 1381/01/23 2 
314657 30301 344958 344958 3728609/3 27/6 1381/01/26 3 
311511 33447 344958 344958 5998233/6 27/1 1381/02/02 4 
308396 36562 344958 344958 480798/7 17/5 1381/02/31 5 
305312 39646 344958 344958 434419/2 9/61 1381/03/03 6 
 جمع 1878757
125048 17665 142713 487743 178391/8 3/89 1383/08/29 1 

1383 
96509 14746 111256 487743 139069/4 4/2 1383/09/26 2 

418865 68878 487743 487743 14845006/1 59/1 1383/12/21 3 
 جمع 640422
414676 73067 487743 487743 1002931/2 14/5 1384/01/15 1 

1384 410529 77214 487743 487743 2705021/6 95/3 1384/11/26 2 
 جمع 825205
150109 30034 180143 487743 225179/1 3/38 1385/08/17 1 

1385 402360 85383 487743 487743 3830906/9 44/2 1385/12/25 2 
 جمع 552469
512216 114967 627183 627183 13183503 63/7 1386/01/05 1 

1386 507094 120089 627183 627183 6426051/8 25/7 1386/01/13 2 
 جمع 1019310
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 (متر مكعب)مختلف لهايساطي در آبخوان سيالب اشي از نميزان آب نفوذ يافته  تغييرات): 1شماره ( نمودار

 
 
 

  منابع -5
 ص .  40، متدهاي تغذيه مصنوعي ، انتشارات وزارت نيرو ،  1381ميربيگ سبزواري ، ناصر ، ]  1[
 ص . 430، هيدرولوژي كاربردي ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ،  1381مهدوي ، محمد ، ] 2[
 ص . 815 ، اصول هيدرولوژي كاربردي، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ هجدهم1384ن، امي -عليزاده] 3[
 ص. 542، اصول مهندسي آبخيزداري، انتشارات دانشگاه امام رضا، چاپ اول، 1380عبدالكريم،  -حجت اله، بهنيا -ضيائي ]4[

جمعاب چناران، شركت مهندسين مجموعه گزارشات ده گانه مطالعات بازنگري طرح توسعه سيستم پخش سيالب  ] 5[
 1382مشاور كاوش پي مشهد

ارزيابي اجمالي تاثير پروژه پخش سيالب جمعاب در آبخوان  -مديريت آبخيزداري جهاد كشاورزي خراسان رضوي ]6[
 . 1382چناران ، اداره ارزيابي و اطالعات جغرافيايي ،  –دشت مشهد 

 1390شهرستان چناران سيماي آبخيزهاي  ،معاونت آبخيزداري -ي رضو كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراساناداره  ]7[

سيماي آبخيزهاي استان خراسان  معاونت آبخيزداري، -كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي اداره  ]8[
 1390رضوي

ه پخش سيالب مطالعات ارزيابي پروژ معاونت آبخيزداري، -كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي اداره  ]9[
 1390 جمعاب چناران

 
 


