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 (تسًج ذاري)مطبلعٍ مًردي آبخًانالة در آبخًاويت سيريمذ يببيارز

 5، پيمبن ببببخبول4ً، مبلک رفيعي3اسکًيي يکالوتر يعل ،2محسه سليمبوپًر مقذم، 1پًرعبذالٍ حسيه

 شرقي مرکس تحقيقبت کشبيرزي ي مىببع طبيعي استبن آررببيجبن يارشذپصيَشکبرشىبض -1

 شبيرزي قبيهکبرشىبض مذيريت جُبد ک -2

 عضً َيئت علمي مرکس تحقيقبت کشبيرزي ي مىببع طبيعي استبن آررببيجبن شرقي -3

شرقي ي مسؤل  مرکس تحقيقبت کشبيرزي ي مىببع طبيعي استبن آررببيجبن يکبرشىبض ارشذپصيَش -4

 ايستگبٌ آبخًاوذاري

 معبين ادارٌ کل تًسعٍ تعبين ) يزرات تعبين کبر ي رفبٌ اجتمبعي( -5

 يذٌچک

َا ي تدذاتيش دس  سيضيتايؼت تشوامٍسيد ي ميسيوذ تاسوذگي دس ايشان حاکي اص آن اػت کٍ ايه کـًس تٍ ػًي خـکؼالي پيؾ مي

مىاطق خـک داساي امکاوات تالقًٌ کـايسصي َؼتىذ کدٍ مدًسد اػدتهادٌ کامد      سيضي ؿًد. مذيشيت مىاتع آب تش ايه اػاع پي

َاي خاف کٍ تشاي ايه مىاطق مىاػة َؼتىذ اص ايه امکاوات تالقًٌ تٍ تُتدشيه وودً اػدتهادٌ    سيؽ تاتًان اوذ ي ميقشاس وگشفتٍ

تاؿذ. تدشاي اوددا    مي آتشيض دسياچٍ ايسميٍدس حًضٍ دس آتخًاوذاسي تؼًج  اسصياتي مذيشيت ػيالبکشد. َذف اصلي ايه توقيق 

َداي تددذي دس   آيسي ؿدذٌ خُدت پدشداصؽ   َاي خمعٌداد ٌ يذيآيسي گشدخمع ًَاؿىاػي ي َيذسيمتشيَاي ايه توقيق دادٌ

-تا تًخٍ تٍ آماس دتي ماَاوٍ ي وياص آتي چىديه تىردش مدي   ػاصماوذَي ؿذوذ. تش اػاع وتايح حاص ،   R SPSSي R Excelمويط 

ي تدا  سيضي رخيشٌ آب دس فص  غيش صساعتًان تا يک تشوامٍمي سػذکٍ ػطح صيش کـت اساضي وؼثت تٍ آيسد حًضٍ صياد وثًدٌ ي

ميليًن متش مکدة ي تدٍ طدًس متًػدط     2ػالٍ آتخًاوذاسي حذيد  14دس طي عملکشد  حذيدي وياص آتي مىطقٍ سا تش طشف ومًد.

ػالٍ دس تاصٌ صماوي پايؾ تا عثدًس اص مؼديش وُشَداي     14دسصذ تاسؽ متًػط  13متش مکدة آب ػيالب کٍ حذيد  6/159759

دسصذ ي  80تُاس تا  ،ػتوصال ي تٍ ػهشٌ آتخًان تضسيق ؿذٌ اػت. اص ورش فصليغال  گشدؿي تٍ صًست وهًر عمقي دس َش ػال ا

 دسصذ تٍ تشتية تيـتشيه ي کمتشيه فصًل ػال سا اص ورش عملکشد آتگيشي داؿتىذ. 2تاتؼتان حذيد 

 َيذسيمتشي.ًَاؿىاػي، آتخًاوذاسي تؼًج، مذيشيت مىاتع آب، وُش غال  گشدؿي، وياص آتي،  :ياشگبن کليذي
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Abstract  
Rainfall Trend in Iran indicates that the country  proceed to the drought; and planning and management of water 

resources should be based on this condition. Dry areas have agricultural potential that couldn’t be used 

completely but using the specific methods they would be suitable for the best use . The main aim of this study 

was to evaluate the Tasouj aquifer flood management located in the Urmia lake basin .To do this study, 

meteorological and hydrometric data were collected and then organized using Excel and SPSS for future 

process. Based on the results, according to the monthly discharge and water requirements, it seems that acreage 

of under crop lands in comparison to basin yield is low and it’s possible, with a programmed water storage in 

non-crop season, to be compensated, to some extent, water requirements of the region. During the 14-year 

performance of watershed management, about 2 million cubic meters and on average of 159759.6 cubic meters 

of flood water, about 13 percent of average precipitation in the 14-year period of monitoring, passing through 

the passageway as depth infiltration, was extracted and injected into aquifer table per year. In the seasons, 

spring, with 80 percent and summer about 2 percent, showed the highest and lowest performance in terms of 

stored flood. 

Keywords: Tasouj watershed management, water resources management, river passageway, water 

requirements, meteorological, hydrometric. 

 مقذمٍ -الف

ايشان ػشصميىي اػت خـک تا وضيالت خًي تؼياس کم، تطًسيکٍ اگش مياوگيه تاسوذگي ػداالوٍ دس ػدطح کدشٌ صمديه سا کدٍ      

متش اػدت مقايؼدٍ   ميلي 250ؿًد تا متًػط تاسوذگي ػاالوٍ ايشان کٍ تقشيثاً سقمي مدادل متش تخميه صدٌ ميميلي 860حذيد 

تاسوذگي دس ايشان حتي کمتش اص يک ػً  متًػط تاسوذگي دس ػطح دوياػت. عاليٌ تش ايده صمدان    ٍ خًاَذ ؿذ کٍرمالح ،کىيم

تاؿدذ مطاتقدت   سيضؽ وضيالت خًي ي مو  سيضؽ آوُا ويض تا وياص تخؾ کـايسصي، کٍ مصشف کىىدذٌ اصدلي آب دس کـدًس مدي    

َمداوطًس   (.1391ضادٌ يد عل)يسي آب اػدت.  ضايؾ تُشٌَاي ػاصگاسي تا کم آتي اػتهادٌ تُيىٍ اص مىاتع آب ي افيکي اص ساٌ سد.وذا

َدا ؿدًد.   َاي خدذي دس صودذگي اوؼدان   تًاوذ مًخة تشيص توشانتشيه وياص تـش اػت، خـکؼالي ي کمثًد آب ميکٍ آب اػاػي

ٍ خطدش  ياتي تٍ مىاتع آب، تد َاي ديگشي ماوىذ اختالف تشاي دػتتًاوذ مًخة تشيص توشانخـکؼالي تطًس غيش مؼتقيم ويض مي
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-ي)کداسآمًص يعشاقد  افتادن تُذاؿت عمًمي ي تأثيشات مىهدي صيؼدت مويطدي ي اکًلدًطيکي دس صودذگي اختمداعي تـدش گدشدد        

ه يد حداکم تدش ا   يکد يي اداف يمد يط اقلي  يخًد ؿدشا يخـک تذلمٍيمخشب دس مىاطق خـک ي و يَاالبييقًع ػ (.1389وظاد،

 َاي مىاػة ي کاسآمذ خُت ح ومايذ. يکي اص ساٌَا سا اختىاب واپزيش ميالبتشداسي اص ايه ػياطق، لضي  مُاس ي کىتشل ي تُشٌمى

 

تاؿذ. ايه اقذا  عاليٌ تش خلًگيشي اص َاي پخؾ ػيالب ميتشداسي اص ػيالب دس ايه مىاطق، اػتهادٌ اص ؿثکٍػاصي تُشٌتُيىٍ

افضايؾ تًليذات گياَي، کـايسصي ي دامي اثشات  َا، دس حهظ ي تُثًد مىاتع آب ي خاک يخؼاسات خاوي ي مالي واؿي اص ػيالب

اص  يشيگض تا تُشٌيآتخ يَاان اص حًضٍيخش يالب دس مىاطق خشيخي(. کىتشل ػ1372قات  تًخُي خًاَذ داؿت) کًثش

َاي آب صيش ػيالب تش اساضي کـايسصي، وهًر آب تٍ ػهشٌ  دس دؿت، مىدش تٍ کاَؾ اثشات مخشب يپخؾ ػ يَااتيعمل

(. دس اثش اخشاي پشيطٌ پخؾ ػيالب تش 1382ؿًد)سَىما ي خلدي، ًگيشي اص کاَؾ کيهيت آتُاي صيشصميىي ميصميىي يخل

ي  ي) َاؿمدسصذ کاَؾ يافتٍ اػت 11/25سيي آتخًان دؿت قًؿٍ دامغان سيوذ افت ػطح آب صيشصميىي تٍ ميضان 

ه ييدس مىطقٍ پا يالديم 2001تٍ ػال  يٍ مىتُديسٌ دٌ ػال يش لىذػت دس طيؼٍ تصايي(. تا اػتهادٌ اص مقا1390َمکاسان

افتٍ اػت. يؾ يدسصذ افضا 22مىطقٍ حذيد  يي تاغ يصساع يالب قًؿٍ وـان دادٌ اػت کٍ ػطح اساضيدػت عشصٍ پخؾ ػ

ـتش دس دؿت يه مًضًع وـان دَىذٌ تشداؿت تيسخذادٌ اػت ي لزا ا يػال خـکؼال 7ه ديسٌ دٌ ػالٍ، يا يکٍ دس طيدس حال

 (.1382ي َمکاسان،  ييايتاؿذ) پًس اغىيَا ميخـکؼال سغميعل

 مىاتع ايه لزا اػت. پزيش امکان صيشصميىي آب مىاتع اص تىُا َاي مختلفتخؾ وياص مًسد آب تأميه کـًس مىاطق اص تؼياسي دس

 صًستي دس مىاتع ايه واتًدي ي تخشية اص سيد. خلًگيشيمي ؿماس تٍ مىاطق ايه ي اختماعي اقتصادي تًػدٍ عًام  مُمتشيه اص

 ايه ساػتا دس گشدد. اخشا ي تذييه آوُا اص وگُذاسي ي تشداسيتُشٌ دس صويح ي اصًلي سيضيتشوامٍ کٍ تًد پزيش خًاَذ امکان

 تخؾ دس وياص  آب مًسد تأميه ي صيشصميىي آب َايػهشٌ تغزيٍ دس َاػيالب ي ػطوي َايآب مىاتع اص تُيىٍ اػتهادٌ

 وياکان تًػط ؿذٌ حاص  َايپيـشفت گشدد. تطًسيکٍمي تلقي مُم ي مؤثش عام  عىًان تٍ َمًاسٌ ىدتص ي ؿشب کـايسصي،

 قذيمي، تضسگ ػذَاي مث  مختلف اؿکال تٍ دائمي خاسي َايآب فصلي ي َاياص ػيالب تُيىٍ اػتهادٌ ي رخيشٌ مًسد دس ما

 ي خاک وگُذاسي ي حهظ خُت صويح سيضيتشوامٍ آب، تعمىا مذيشيت تش عاليٌ .َؼتىذ مذعا ايه اص خًتي وـاوٍ کاسيضَا

 تًليذ افضايؾ ضشيست ي خمديت سؿذ تاؿذ.مي مطشح طثيدي مىاتع اصلي تؼتش عىًان تٍ پتاوؼي  آن اص مىاػة اػتهادٌ

اػت)اتشيـمي  ؿذٌ کـًس مختلف مىاطق دس صيشصميىي َايآب مىاتع اص تشداسي تُشٌ تـذيذ مًخة موصًالت کـايسصي

ػاختي تٍ عذ  تًصيع يکىًاخت تاسوذگي اص ورش صماوي ي مکاوي دس ػطح کشٌ صميه ي ايضاع خًي ي صميهٍ تا تًخ .(1385
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َاي تؼياسي اص َاي صيش صميىي يا داؿتٍ ي پايٍتشداسي تيـتش اص آبخـک ػاکىان ايه مىاطق سا تٍ تُشٌمىاطق خـک ي ويمٍ

 (.Telmer & Best, 2004اثش  اػتًاس گـتٍ اػت) دس يىيش صميذ ػطح آب صياختماعات تـشي تشآوـذ

دس ٍ آب يسييدس اثش تشداؿت تَاي آب صيشصميىي ػهشٌذ ػطح يؿذافت ه  يٍ ي َمچىياچٍ ايسميدس يت توشاويت تٍ يضديتا عىا

َا بَاي تغزيٍ مصىًعي تٍ عىًان يکي اص ساَکاسَاي مُم خُت اػتوصال َشص آَاي کـًس ضشيست اخشاي طشحاغلة آتخًان

 ه پشيطٌ پغ اص گزؿتيا ياثش اخشا ياتيَذف اص ايه توقيق اسص تًدٌ ي

  .اػت يؿشقدانياػتان آرستا عشصٍ پخؾ ػيالب آتخًان تؼًج دسػالٍ دس  14ک ديسٌ ي 

 َبريش ي مًاد -ة

موذيدٌ مشکض اػتان ي دس ؿمال دسياچٍ اسيميٍ ي مـشف تٍ ؿُش تؼًج دس اص کيلًمتشي  110مىطقٍ آتخًان تؼًج دس 

تا اػتهادٌ اص ػيؼتم  تاؿذ. عشض ؿمالي ياقع مي 38  ˚ي 24/تا  38˚ي  20/طًل ؿشقي ي  45˚ي  33/تا  45 ˚ 18/خغشافيايي 

مؼاحت موذيدٌ مًسد مطالدٍ خمداً تٍ مؼاحت  ،سقًمي يَا وقـٍي  ILWISافضاس  ( دس مويط وش GISاطالعات خغشافيائي )

عشصٍ پخؾ ػيالب َکتاس  460َکتاس ي  23100آتخًان تؼًج عشصٍ تاالدػت  ؼاحتَکتاس تشآيسد گشديذ. م 23560حذيد 

 (. 1کيلًمتش اخشا ؿذٌ اػت )ؿک  1200تٍ طًل تقشيثي گؼتشؿي غال  گشدؿي کٍ تصًست 

 

 مًقديت خغشافيايي مىطقٍ مًسد مطالدٍ -1ؿک  
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َاي کىتشل فشػايؾ ي سػًب احذاث ؿذٌ ػاصٌ َاي َيذسيليکي اػتوصال ي َذايت تُيىٍ ػيالب يػاصٌ تؼًج يدس آتخًاوذاس

متشمکدة دس ثاويٍ  9ي  5/13دَىٍ تىذ اووشافي مالت ػىگي تا آتگيشَاي خاوثي ي قاتليت اووشاف دتي متًػط  2اػت. تٍ تدذاد 

تٍ داخ  َاي فصلي َا اػتوصال ي َذايت تُيىٍ ػيالب اص سيدخاوٍاوذ. وقؾ ايه ػاصٌَاي اصلي احذاث ؿذٌدس مؼيش آتشاٍَ

تٍ طًل ي  3:1متش استهاع، تا ؿية ديًاسٌ  4متش عشض کف،  30اي تٍ اتداد َىذػيتٍ ػطح مقطع ريصوقٍاي َاي رخيشٌکاوال

دس اتتذاي يسيدي متش  400تٍ طًل  اصلي يَامتش تا قاتليت حدم رخيشٌ ويم ميليًن متش مکدة دس ػال اػت. سػًتگيش 2520

 60َاي کىتشل فشػايؾ ي سػًب تٍ تدذاد . ػاصٌذٌ اػتياحذاث گشدداوٍ سػًتات دسؿتة يشػتٍ مىرًس تاي َاي رخيشٌکاوال

َاي فشعي تا حًضچٍ آسامؾ قث  اص يسيد دَىٍ اص وًع تىذ ػشسيض، ػشػشٌ آتي )ؿًت(، خاکشيض) دايک(، اووشاف ي تدميع آتشاٍَ

يالب ي ويض کاَؾ قذست فشػايؾ ي کىتشل سػًتات کاَؾ دتي پيک ػ رًسىمَاي رخيشٌ تٍ مؼتقيم اص حًضٍ تاالدػت کاوال

 اي ي آتگيشي احذاث ؿذٌ اػت.  َاي رخيشٌػيالب تا َذف افضايؾ عمش مهيذ کاوال

 ي، کداستش 1392لغايت  1379َاي َاي ايؼتگاٌ کليماتًلًطي تاصٌ تأػيغ آتخًاوذاسي تؼًج اص ػالتشاي اودا  ايه توقيق دادٌ

 Rَداي تددذي دس موديط   آيسي ؿذٌ خُدت پدشداصؽ  َاي خمعآيسي ؿذ. دادٌال ؿذٌ خمعَمچىيه حدم آب اػتوص ي ياساض

Excel يR SPSS   .افدضاس اساضي تاالدػت حًضٍ تا اػدتهادٌ اص ودش    ياصآتيتشآيسد وػاصماوذَي ؿذوذR OPTIWAT   ي َمچىديه

مداصاد  سياوداب  مىطقدٍ ي   ياص آتد يو يتدت حدم يضان تىاػة ي کهايم َاي اطالعاتي اػتخشاج گشديذ.وقـٍ سقًمي مىطقٍ دس اليٍ

چداي  المدذت حًضدٍ تؼدًج   حًضٍ تدذ اص مواػثات دتي خشيان ماَاوٍ حًضٍ امؼتدان ي اوگـتدان تا اػتهادٌ اص آمداس طًيد   

الص  تٍ رکش اػت کٍ ميضان مؼاحت اساضي صيش کـت اوًاع موصًالت صساعي تش اػداع آمداس مشکدض خدذمات خُداد       تشآيسد ؿذ.

  کـايسصي ؿُشػتان تؼًج اػتخشاج گشديذٌ اػت.

 ي بحث وتبيج -ج

صياد تًدٌ ي  حًضٍسػذکٍ ػطح صيش کـت اساضي وؼثت تٍ آيسد تا تًخٍ تٍ آماس دتي ماَاوٍ ي وياص آتي چىيه تىرش مي

متش مکدة ي کمثًد  1130490تشاتش تا امؼتدان  حًضٍحدم دتي ماصاد خشيان ػيالتي دس . ذوَميـٍ توت تىؾ آتي قشاس داس

متش  1368353تشاتش تا  اوگـتدان حًضٍي دس متش مکدة  1212035حدم آب مًسد وياص آتياسي تکميلي دس فص  صساعي 

دسصًست تاميه آب  تشآيسد ؿذٌ اػت. متش مکدة 866977ص  صساعي مکدة ي کمثًد حدم آب مًسد وياص آتياسي تکميلي دس ف

َاي صيش صميىي ، مدض  کم آتي مىطقٍ تا حذيدي تدذي  مًسد وياص اص طشيق اػتوصال ماصاد خشيان ػيالتي يتغزيٍ ػهشٌ

 . (1)خذيلخًاَذ يافت
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 )اسقا  تٍ متشمکدة( امؼتدان اوگـتدان ي ٍضصيش حً ETCمواػثٍ اختالف دتي ماَاوٍ تا وياص آتي  -(1خذيل ) 

 ماَاوٍ حدمي دتي ( ETC)وياص آتي 
 مالحرات )آيسدحًضٍ ي وياص آتي( ∆

 امؼتدان اوگـتدان امؼتدان اوگـتدان امؼتدان اوگـتدان امؼتدان اوگـتدان ماٌ

 ماصاد آب ماصاد آب +255494 +349127 265000 362000 9506 12873 فشيسديه

 ماصاد آب ماصاد آب +148866 +251333 234000 320000 85134 68667 اسديثُـت

 کمثًد آب کمثًد آب -239864 -113414 109000 149000 348864 262414 خشداد

 کمثًد آب کمثًد آب -520758 -387119 31000 43000 551758 430119 تيش

 کمثًد آب کمثًد آب -333591 -305986 16000 21000 349591 326986 مشداد

 کمثًد آب کمثًد آب -117822 -60458 47000 64000 164822 124458 ؿُشيًس

 ماصاد آب ماصاد آب +10981 +15579 94000 128000 83019 112421 مُش

 ماصاد آب ماصاد آب +159923 +219333 187000 256000 27077 36667 آتان

 ماصاد آب ماصاد آب +140000 +192000 140000 192000 0 0 آرس

 ماصاد آب ماصاد آب +109000 +149000 109000 149000 0 0 دي

 ماصاد آب ماصاد آب +123730 +168280 125000 170000 1270 1720 تُمه

 ماصاد آب ماصاد آب +182496 +249901 187000 256000 4504 6099 اػهىذ

 کمثًد آب ماصاد آب -84454 +645205 1544000 2110000 1628454 1464795 ػاالوٍ

ٍ سػذکٍ ػطح صيش کـت اساضي وؼثت تدٍ آيسد  تٍ آماس دتي ماَاوٍ ي وياص آتي چىيه تىرش ميتا تًخٍ   صيداد وثدًدٌ ي   حًضد

عىايت تٍ وتايح خدذيل  تا  سيضي رخيشٌ آب دس فص  غيش صساعي تا حذيدي وياص آتي مىطقٍ سا تش طشف ومًد.تًان تا يک تشوامٍمي

 ؿذٌ اػت. دسج 3خذيل دس َاي امؼتدان ي اوگـتدان حًضٍيش حدم آب مًسد وياص ي ماصاد آب آتياسي دس صيک، 

 تش آيسد تيالن آتي مىطقٍ آتخًان تؼًج )اسقا  تٍ متشمکدة( -(2خذيل )

 کمثًد آب آتياسي آب ماصاد ػيالب حًضٍصيش  سديف

 1212035 1594553 امؼتدان 1

 866977 1130490 اوگـتدان 2

 2079012 2725043 خمع ک 

دي حًضٍ امؼتدان ي ماصاد تش وياص آتي سياواب حدم دَذ کٍ قث  اص اخشاي پشيطٌ آتخًاوذاسي وـان مي 2وتايح خذيل 

 ذ.يگشدميليًن متش مکدة کٍ دس فص  غيش صساعي تذين َش گًوٍ اػتهادٌ مهيذي اص دػتشع خاسج مي 7/2دس حذيد اوگـتدان 



 

7 

 

َاي خشيخي تٍ مىرًس خلدًگيشي  ص  تٍ رکش اػت کٍ دسيچٍرکش ؿذٌ اػت. ال 3دس خذيل وتايح حاص  اص مطالدات َيذسيمتشي

َا َمضمان تا َا تصًست کام  تؼتٍ وثًدٌ ي عاليٌ تش آن وهًر آب اص کف ي خذاس کاوالاص تشػية مًاد سػي مدلق دس مدشاي لًلٍ

تدٍ علدت ؿدشايط     زالد  يياتذ. احدا  تشآيسدي اػتوصال ػيالب وؼثت تٍ سقم ياقدي کمتش تدًدٌ  اتما  آب رخيشٌ ؿذٌ ادامٍ مي

مًخًد ي عذ  عملکشد مىاػة اتضاس ي اديات َيذسيمتشي وصة ؿذٌ دس آتشاٍَ اصلي دس طي مذت اخشاي طشح توقيقاتي، احدا  

َداي رخيدشٌ ي خشيخدي ػديهًن مدکدًع آتشاَدٍ       پالن کاودال  2تشآيسدي مثىاي مواػثات َيذسيمتشي قشاس گشفتٍ اػت. ؿک 

 دَذ.  امؼتدان سا وـان مي

   ميضان اػتوصال ػيالب آتخًان تؼًج -3ل خذي

 ػال سديف
 حدم رخيشٌ ؿذٌ 

 ) متشمکدة (

 ميضان تاسؽ 

 متش() ميلي

 استهاع آب اػتوصالي

 متش() ميلي

 ميضان اػتوصال

) % ( 

1 79 244752 5/230 2/53 23 

2 80 16567 6/172 6/3 2 

3 81 416143 5/385 5/90 5/23 

4 82 413072 277 96 6/34 

5 83 72789 262 8/15 6 

6 84 2363 240 51/0 21/0 

7 85 389984 4/304 8/84 8/27 

8 86 58403 6/271 7/12 7/4 

9 87 27555 1/174 6 4/3 

10 88 110081 5/270 9/23 8/8 

11 89 397631 1/291 4/86 7/29 

12 90 51897 3/263 3/11 3/4 

13 91 3321 7/371 72/0 19/0 

14 92 2075 5/202 45/0 22/0 

 91/12 26/34 49/265 6/157616 مياوگيه

ٍَاي رخيشٌ. َا ي يسيد سياواب اص قؼمت تاالدػت کاوالعذ  آتگيشي اص آتگيش اصلي تٍ علت تشػية تاس صياد تؼتشي ي مؼذيد ومًدن يسيدي آتگيشَا ي تاال آمذن کذ استهاعي تؼتش سيدخاو 
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ميليًن متدش مکددة ي    2ػالٍ آتخًاوذاسي حذيد  14تًان چىيه تيان ومًد کٍ دس طي عملکشد مي 3تا اػتهادٌ اص مقاديش خذيل 

 26/34متش مکدة آب ػيالب دس َش ػال اػتوصال ي رخيشٌ ؿدذٌ اػدت. ايده حددم آب مددادل       6/159759تٍ طًس متًػط 

تًػدط ػيؼدتم، آتگيدشي ي پخدؾ      اي دس عشصٍ پخؾ آتخًان تؼًجمتشي تاسؽ حًضٍميلي 49/265متش ماصاد تش ميضان ميلي

ػالٍ دس تاصٌ صماوي پايؾ ايه حددم   14دسصذ تاسؽ متًػط  13تًان چىيه تيان ومًد کٍ حذيد ؿذٌ اػت. تٍ عثاست تُتش مي

 تا عثًس اص مؼيش وُشَاي غال  گشدؿي تٍ صًست وهًر عمقي تٍ آتخًان مىطقٍ تضسيق ؿذٌ اػت.

 

 

 ػيهًن مدکًعَاي رخيشٌ ي خشيخي پالن کاوال -2ؿک  

َا مخت  ي فقط اص سياواب حًضٍ عملکشد آتگيش تٍ علت مؼذيد ؿذن يسيدي آتگيش 85-89ي 79-83ػالٍ  5دس دي ديسٌ 

تصًست يسيد مؼتقيم َاي کىتشل فشػايؾ ي سػًب َکتاس تًػط ػاصٌ 223رخيشٌ تا مؼاحتي حذيد  يَاتاالدػت کاوال

 مواػثٍ ي رکش ؿذٌ اػت. 4سؽ ي ميضان اػتوصال ي رخيشٌ ػيالب دس خذيل ػالٍ تا 14آتگيشي ؿذٌ اػت. مياوگيه ماَاوٍ 

 ميضان تاسؽ ي اػتوصال رخيشٌ ػيالب آتخًان تؼًج -4خذيل 

mرخيشٌ ػيالب) تاسؽ ) دسصذ ( متش(تاسؽ )ميلي ماٌ
 رخيشٌ ػيالب)دسصذ ( (3

 3/36 57271 7/15 73/41 فشيسديه

 3/41 43/65098 5/20 33/54 اسديثُـت

 9/1 2982 2/5 72/13 دادخش

 5/0 71/787 3/2 98/5 تيش

 1 57/1568 6/1 14/4 مشداد

 7/0 1049 8/3 07/10 ؿُشيًس 

 0 0 9/2 69/7 مُش
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 3/6 64/9964 4/13 58/35 آتان

 0 0 9/7 94/20 آرس

 0 0 5/5 60/14 دي

 0 0 2/10 08/27 تُمه

 12 29/18895 2/11 64/29 اػهىذ

 100 64/157616 100 49/265 ػاالوٍ

ي  َاي اػهىذ، فشيسديه ي اسديثُـت امکان اػتوصال ي رخيشٌ ػيالب سا تٍ خًد اختصاف دادٌماٌ 3تا تًخٍ تٍ وتايح خذيل 

اي دس ايؼتگاٌ پخؾ ػيالب صًست وگشفتٍ اػت. اص ورش فصلي ويض ماٌ اص ػال ) مُش، آرس، دي، تُمه ( َيچگًوٍ رخيشٌ 4طي 

دسصذ تٍ تشتية تيـتشيه ي کمتشيه فصًل ػال سا اص ورش عملکشد آتگيشي  2ي تاتؼتان حذيد دسصذ  80فص  تُاس تا 

 (.4داؿتىذ)ؿک 

 

 ومًداس رخيشٌ ػيالب فصلي ايؼتگاٌ آتخًاوذاسي تؼًج -4ؿک  

 فُرست مىببع -د

 مىاطق کـايسصي تشيضديت تشآتخًان ػيالب تاثيشپخؾ تشسػي" ( ،1382 ،).  ، عشفاويان ي .ا .ع ، َاؿمي .ج .  ، پًساغىيايي

ٍ  آتخًا ايؼتگاٌ مًسدي )مطالدٍ) اي ماًَاسٌ تصاييش ي صميىي اصاطالعات تااػتهادٌ دػت پاييه ٍ  "،دامغدان(   قًؿد  مقداالت  مدمًعد

 .ؿُشيًس 5-4 ايشان، تُشان، آتخيضداسي، ي حهاظت خاک آتخًاوذاسي، پظيَـکذٌ َمايؾ ػًميه

. "تغييشات پاسامتشَاي ًَاؿىاػي يَيذسيلًطيکي دس ايؼتگاٌ پخؾ ػيالب تؼًج ،تشسػي  " (.1391پًس ي َمکاسان، )حؼيه

 .41669پظيَـکذٌ حهاظت خاک يآتخيضداسي. ؿماسٌ ثثت

تأثيش طشحُاي پخؾ ػيالب ي تغزيٍ مصىًعي تاغؼش ي اميه آتاد ؿُشسضا تدش سيي کميدت ي   "(، 1382سَىما،ف.ا. ي خلدي، .، )

. مدمًعٍ مقداالت ػدًميه َمدايؾ آتخًاودذاسي، پظيَـدکذٌ حهاظدت خداک        "،سضاي خىًتيکيهيت آتُاي صيش صميىي دؿت ؿُش 

 .ؿُشيًس 5-4 ايشان، يآتخيضداسي. تُشان،

 

 ػيالب. تا َمضيؼتي فىي ػيالب.کاسگاٌ اص يسي تُشٌ َاي سيؽ تشسػي تا ػي  تا . َمضيؼتي1385اتشيـمي، اصغشتقًايي علي

 .  چاج پاوضدَم، اوتـاسات آػتان قذع سضًي."، استشدياصًل َيذسيلًطي ک " (.1391عليضادٌ، ا. )

  .  چاج دي . اوتـاسات داوـگاٌ اما  سضا )ع(."، وياص آتي گياَان دس ايشان" (.1387عليضادٌ، ا. ي کمالي، غ.، ع.،)
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 .  چاج ايل. اوتـاسات داوـگاٌ اميشکثيش."، َيذسيلًطي پيـشفتٍ" (.1389وظاد، ؽ. )کاسآمًص،  . عشاقي

 . "،ػاصي اطلغ مىاتع آب حًضٍ آتشيض دسياچٍ ايسميٍتُىگا "(. 1385سؽ ؿشکت مُىذػيه مـايس آتؼاسان. )گضا

 (.فصلىامٍ تاتؼتان. 1391ؿشقي)وـشيٍ تخصصي اداسٌ ک  ي مشکض توقيقات ًَاؿىاػي کاستشدي اػتان آرستايدان

. ؿـميه کىگشٌ ملي "،س دؿت قًؿٍ دامغان اسصياتي مذيشيت ػيالب د  "َاؿمي،ع.،ع.،ا.، اسػطً، ب.، قذستي،  .، 

 .1390اسديثُـت7-6مُىذػي عمشان،داوـگاٌ ػمىان، ايشان 
Telmer, K, & Best, M (2004): Underground Dams: A Practical Solution for The Water Needs of Small 

Communities in Semiarid Regions. School of Earth and Ocean Sciences, University of Victoria. 

 

 


