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 ایران ي،تبریز،شرقی، سازمان  تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزکارشناس ارشد  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان-2
 
 

     

 چکیده 
و ضرورت دارد با استفاده  نمایدمی یداقتصاد کشاورزان را تهد ،شده یددر تول یدکاهش شدموجب  يبخش کشاورز کمبود آب در   

 يهاروش. نمود یرزراعیدر فصول غ یرزمینیزآب يهاسفره یهتغذ افزایش نفوذ زیرسطحی و باران  اقدام به یرسطوح آبگ يهااز سامانه
 یشترکوچک ب یرسطوح آبگ ؛شوندیم یمکوچک تقس یرو سطوح آبگ هایالباز س يبرداربزرگ و بهره یراستحصال آب به دو نوع سطوح آبگ

کوچک به کاررفته و از انواع مختلف  یاسآب باران در مق يآورجمع براي داریبها  و مراتع ش، پشت بامياداخل مزرعه هايیستمدر س
 یهتغذ به منظورآنها استفاده نمود. لکن  یآبده یشها و افزاچشمه یهتراز را به منظور تغذ يهابندسارها و پشته ي،بندن تراستوایآن م

 یرواقع شده است از سطوح آبگ یناز زم یاديدر عمق نسبتاً ز یرزمینیآب ز یستابیشامل چاه و قنات که سطح ا یرزمینیآب ز يسفره ها
  ینستاحداث تورک براي شودیبلند استفاده م یطول یزهايو خاکر یرهاآبگ ینست،ترک اي،یرهب، مخازن ذخیالسشامل پخش  یاسبزرگ مق

متر و قطر  55-65ابعاد قطر بزرگ   با یزيو خاکر يخاکبردار یاتعمل هایلچاه مادر قنات در کنار رودخانه و بستر مس یهبا هدف تغذ
 یابقسمت پا یبو ش 1:3سراب  تقسم یبمتر است، ش 3حداکثر  ي. ارتفاع خاکبردارشودمیدر نظر گرفته متر در کف  50-60کوچک 

 یهسازه با هدف تغذ یندر احداث ا یاصول فن یت. در صورت رعااستمناسب تمام انواع بافت خاك  یبش یندر نظر گرفته شده که ا 1:2
 هاي کم عمقدرصد آب به داخل آبخوان 35از  یشب یريگدرشت دانه در هر آب يهاو آبرفت هایلبه خصوص در داخل مس یمصنوع

 یريجلوگ به منظور همراه با محل احداث مناسب بندسار و تورکینستهاي سامانهبر آن است  یسع تحلیلی مقاله یندر اخواهد شد.  یهتغذ
 . یشگی از آنها مورد معرفی قرار گیردهم يبرداربهره و قنوات ها ،چشمه شدناز خشک

 
  .یرزمینیزآب يهاسفره ،تورکینست ی،مصنوع یهتغذ بندسار، کلیدي: هايواژه
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 مقدمه 
هاي زیرزمینی، به عنوان یکی از هاي زیرزمینی، به عنوان یکی از مدیریت منابع طبیعی پایه و اساس توسعه پایدار جوامع بشري بوده، از این میان مدیریت منابع آبمدیریت منابع طبیعی پایه و اساس توسعه پایدار جوامع بشري بوده، از این میان مدیریت منابع آب

ــک بهحیاتیحیاتی ــک و نیمه خش شک بهترین منابع آب در مناطق خش شک و نیمه خ ــمار میترین منابع آب در مناطق خ ــر   زیرزمینیزیرزمینیييهاهااز حد آباز حد آب  یشیشبب  ييبرداربرداربهرهبهرهرود. رود. شمار میش ضر که در حال حاض که در حال حا
  هاهاییشده، همراه با خشکسالشده، همراه با خشکسال  یرزمینییرزمینیزز  ييهاهارا به خود اختصاص داده است، موجب افت آب سفرهرا به خود اختصاص داده است، موجب افت آب سفره  ورزيورزيدرصد سهم آب کشادرصد سهم آب کشا  6060  یکیکنزدنزد

شک  یلیلاز قباز قب  یريیريصدمات جبران ناپذصدمات جبران ناپذ شکخ شمهشدن چاهشدن چاهخ شمهها،چ ست زمها،چ ش ست زمها و قنوات، فرون ش شت، همچن  ینینها و قنوات، فرون شت، همچنخواهد دا ضوع  افزا  ینیناا  ینینخواهد دا ضوع  افزامو   یشیشمو
سبب گرد  یفیتیفیتها و کاهش کها و کاهش کآب چاهآب چاه  ييشورشور سبب گردآب را  شاورز  ييهاهادر همه بخشدر همه بخش  صرفصرفمم  هايهايیتیتمحدودمحدود  یده؛یده؛آب را  شت و ک شاورزشرب، بهدا شت و ک   یجادیجاداا  ييشرب، بهدا

برداري از این عنصر حیاتی به منظور مقابله با روند کاهش تولیدات کشاورزي و پیشگیري از کم آبی ضرورتی برداري از این عنصر حیاتی به منظور مقابله با روند کاهش تولیدات کشاورزي و پیشگیري از کم آبی ضرورتی تاًمین آب و بهرهتاًمین آب و بهره. . نمایدنمایدییمم
ست. اپذیر اســت. نناجتناباجتناب شدید گازهاي گلخانهاخیراً  فائو اعالم کرده اســت تشــدید گازهاي گلخانهاپذیر ا ست ت شیده، که در این میان نگرانی اي، تغییرات جوي را شــدت بخشــیده، که در این میان نگرانی اخیراً  فائو اعالم کرده ا شدت بخ اي، تغییرات جوي را 

ست شی از تغییرات جوي کمبود آب ا ستعمده، نا شی از تغییرات جوي کمبود آب ا شک بیابانی، نیمه  %%8585نزدیک به نزدیک به   ..عمده، نا ساحت ایران داراي اقلیم خ شک بیابانی، نیمهاز م ساحت ایران داراي اقلیم خ شک از م شک و فراخ شک خ شک و فراخ خ
شد. میزان بارش در ایران به طباشــد. میزان بارش در ایران به طمیمی سط حدود ور متوســط حدود با ست که نزدیک به میلیارد مترمکعب در ســال اســت که نزدیک به   400400ور متو سال ا میلیارد مترمکعب آن میلیارد مترمکعب آن   270270میلیارد مترمکعب در 

سال به عنوان آب  130130تبخیر و تعرق و تبخیر و تعرق و  سال به عنوان آبمیلیارد مترمکعب آن در  برداري برداري بهرهبهره  هاي تجدیدپذیر ازطریق آبهاي سطحی و آبهاي زیرزمینی،هاي تجدیدپذیر ازطریق آبهاي سطحی و آبهاي زیرزمینی،میلیارد مترمکعب آن در 
صورت   9292شود. از این مقدار نزدیک به شود. از این مقدار نزدیک به میمی صورت میلیارد مترمکعب به  ساالنه به میزان حدود جریانجریانمیلیارد مترمکعب به  شده و  سطحی در کشور جاري  ساالنه به میزان حدود هاي  شده و  سطحی در کشور جاري    3838هاي 

سفره سفرهمیلیارد مترمکعب  شونده در ایران حدوداً هاي آب زیرزمینی را تغذیه میهاي آب زیرزمینی را تغذیه میمیلیارد مترمکعب  سرانه منابع آب تجدید  ست که  شونده در ایران حدوداً نماید. برآوردها حاکی ا سرانه منابع آب تجدید  ست که  نماید. برآوردها حاکی ا
شدباشد% متوسط جهانی می% متوسط جهانی می  2525   یازیازآب مورد نآب مورد ن  ینینتأمتأم  ييبرابرا  ینانیینانیقابل اطمقابل اطم  منبعمنبع  دهد،دهد،ییمم  یلیلاز چرخه آب را تشکاز چرخه آب را تشک  ییکه بخشکه بخش  یرزمینییرزمینیآب زآب ز. . با

سوب م سان مح سوب مان سان مح سالشودشودییان شک سال. خ شک شینه  ینینترترمهممهم  ،،هاهاو بارشو بارش  هاهایی. خ شینهبی ستند  یمییمیاقلاقل  هايهايبی ستنده   وو  مدتمدترا در کوتاهرا در کوتاه  زیرزمینیزیرزمینیآبآب  یتیتکه قابلکه قابل  ،،ه
شینهبب  ینیناا  یجیج). نتا). نتاPanda et al, 2007((  سازندسازندمیمی  متأثرمتأثر  بلندمدتبلندمدت شینهی س  ،،یمییمیاقلاقل  هايهايی سر  سرا سدر  سر  سرا ستمدر  ستمی سطح  یدرولوژيیدرولوژيهه  ی سطحاعم از آب  و و   ییاعم از آب 

شامل پرشدن شامل پرشدن   تواندتواندیی). آثار آنها م). آثار آنها مPeters et al, 2006((  شودشودیی) منتشر م) منتشر میرزمینییرزمینیآب زآب ز  هايهاي(منطقه اشباع و اشباع نشده سفره(منطقه اشباع و اشباع نشده سفره  یرزمینییرزمینیزز
ــفره ــد   یادیادزز  هايهاياز بارشاز بارش  یرزمینییرزمینیآب زآب ز  هايهايسفرهس شد باش ــش گ  ییرییرو تعرق موجب تغو تعرق موجب تغ  یریرتبختبخ  یزانیزاندر مدر م  ییرییربا تغبا تغ  یایابا شش گدر پوش ــود. همچن  یاهییاهیدر پو   ینینشود. همچنش

سطح اییمم سطح اتواند به افت  ستابیتواند به افت  ستابیی شک و نPanda et al, 2007((  شودشودییمنجر  ممنجر  م  یرزمینییرزمینیآب زآب ز  یفیتیفیتکک  ییرییرو تغو تغ  ی شک و ن). در مناطق خ شک، --یمهیمه). در مناطق خ شک، خ خ
سطح اکاهش ســطح ا ستابییســتابیکاهش  شورخاك، شــور  یهیهثانوثانو  ييشورشــور  یجادیجاد) در ا) در اححغلظت امالغلظت امال  یشیشآن (در اثر افزاآن (در اثر افزا  یمیایییمیاییششــ  یفیتیفیتو تنزل کو تنزل ک  یرزمینییرزمینیآب زآب ز  ی   ييخاك، 

ذخیره ذخیره   برايبرايبندان بندان استفاده از آباستفاده از آب  ).).Malins and Metternicht, 2006دارد (دارد (  یینقش اساسنقش اساس  غیرهغیره  وو  هاهاخاكخاك  ييکاهش بارورکاهش بارور  ی،ی،سطحسطح  هايهايآبآب
اي از دانش بومی مردم مازندران در ایران است که به عنوان یک اکوسیستم اي از دانش بومی مردم مازندران در ایران است که به عنوان یک اکوسیستم هاي زیرزمینی نمونههاي زیرزمینی نمونهآب براي مصرف کشاورزي و تغذیه آبآب براي مصرف کشاورزي و تغذیه آب

دارند، از عوامل دارند، از عوامل   ییمنابع آب و خاك را در پمنابع آب و خاك را در پ  ييکه شورکه شور  هاهایدهیدهپدپد  ینیناا  ..))13821382باشد( صفائیان و شکري،باشد( صفائیان و شکري،آبی مهم در سطح جهانی مطرح میآبی مهم در سطح جهانی مطرح می
شندییشدن مناطق مختلف جهان  مشدن مناطق مختلف جهان  م  یابانییابانیمؤثر در بمؤثر در ب شندبا ستفاده از کانال  ).).13871387  نژاد،نژاد،يي(عبد(عبد  با ستفاده از کانالا سراب نیلوفر در غرب ا شت  شی د سراب نیلوفر در غرب هاي زهک شت  شی د هاي زهک

ست(جلیلکرمانشــاه  در فصــل غیر زراعی، موجب آبدهی چاهها و تغذیه قنوات منطقه شــده اســت(جلیل شده ا صل غیر زراعی، موجب آبدهی چاهها و تغذیه قنوات منطقه  شاه  در ف گیري در اثر ســیل). ). 13931393ی و همکاران،ی و همکاران،کرمان
بندسارهاي باالدست، آبدهی قنوات افزایش می یابد و استفاده از آب مازاد کاریز براي آبیاري تکمیلی بندسارهاي پایین دست نیز انجام 

سو ست(مو شیوه ا شان دهنده وجود رابطه اي درونی بین این دو  ساما ).1393نژاد،يمی گیرد که ن سار یکی از  سطوح آبگیر نهبند هاي 
 ها داشته استباران است که در  مناطق جنوبی خراسان نقش موثري در تامین آب کشاورزي به خصوص زراعت سیالبی و تغذیه قنات

با احداث  در استان فارس یالتنخ یالبیس یاريآب  ).1394( اکبري، شودمیاي و دشتی احداث اي، و کنار آبراههو به صورت داخل آبراهه
سیالب به نخل صلی و هدایت  شان داد که اگریک دهانه آبگیر در آبراهه ا صول از ها ن صول از روش آبی کمتر بود ولی مح چه میزان مح

ــفره ــول تغذیه س ــد و عالوه بر تولید محص ــنتی کیفیت باالیی برخوردار ش ــیوه س هاي آب زیرزمینی و حفاظت خاك از مزایاي این ش
ـــیبهره ـــت بر ویژگی ).1394الب بود( رهبر و همکاران، برداري از س ـــک جنوب غرب تاثیر احداث تورکینس هاي خاك در مناطق خش

شن خاك صد  شوري و در شان داد مقادیر  ستان ن ست تورکهاي تیمار سی سیلت و رس ین صد  شاهد کاهش پیدا کرده و در سبت به  ن
  مشکلمشکل  خاكخاكخیزيخیزيحاصلحاصل  قدرتقدرت  بودنبودن  و پایینو پایین  توپوگرافیتوپوگرافی  با شرایطبا شرایط  همراههمراه  جوي،جوي،  نزوالتنزوالت  کمبودکمبود).1396افزایش داشته است( جهان تیغ، 

  ینینکه در حال حاضر سهم اکه در حال حاضر سهم ا  زیرزمینیزیرزمینیيياز حد از آبهااز حد از آبها  یشیشبب  برداريبرداريبهرهبهرهو هست. و هست.   بودهبوده  درایراندرایران  ومرتعیومرتعی  زراعیزراعی  احیاء اراضیاحیاء اراضی  درتوسعهدرتوسعه  اصلیاصلی
شاورز  ینینمنابع در تاممنابع در تام شاورزآب ک س  6060ييبه باالبه باال  ييآب ک صد ر سدر صد ر ست موجبات افت   یدهیدهدر ست موجبات افت ا سفرها سفرهآب  سال  یده،یده،گردگرد    یرزمینییرزمینیزز  هايهايآب  شک سالهمراه با خ شک   هاهاییهمراه با خ

شدن قنات  یلیلاز قباز قب  یريیريصدمات جبران ناپذصدمات جبران ناپذ شدن قناتخشک  شست  ها،ها،چاهچاه  ییییو جابجاو جابجا  کنیکنیهنگفت کفهنگفت کف  هايهايهزینههزینه  وو  هاهاچاهچاه  شدنشدن  خشکخشک  ها،ها،خشک  شستفرون   فرون
مصرف مصرف   هايهايیتیتمحدودمحدود  یدهیدهآب را سبب گردآب را سبب گرد  یفیتیفیتکک  ششآب چاهها و کاهآب چاهها و کاه  ييشورشور  یشیشموضوع  افزاموضوع  افزا  ینیناا  ینینخواهد داشت همچنخواهد داشت همچن  یرهیرهو غو غ  زمینزمین
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شاورز  هايهايدر همه بخشدر همه بخش شت و ک شاورزشرب، بهدا شت و ک شاورز  نمایدنمایدییمم  یجادیجاداا  ييشرب، بهدا صوص در بخش ک شاورزبه خ صوص در بخش ک شد  ييبه خ شدموجب کاهش    یدیدتولتول  یزانیزاندر مدر م  یدیدموجب کاهش 
  ینینمصرف و کشت در امصرف و کشت در ا  ييالگوالگو  اصالحاصالحو و   ییخشکسالخشکسال  ييکشاورزکشاورز  ریزيریزيو ضرورت دارد ضمن برنامهو ضرورت دارد ضمن برنامه  کندکندمیمی  یدیداقتصاد کشاورزان را تهداقتصاد کشاورزان را تهد  ،،گشتهگشته

بر بر   ییسعسع  مقالهمقاله  ینیننمود، که در انمود، که در ا  ییزراعزراع  یریردر فصول غدر فصول غ  ها و قنواتها و قنواتچشمهچشمه  یهیهباران  اقدام به تغذباران  اقدام به تغذ  یریرسطوح آبگسطوح آبگ  ييهاهاسامانهسامانه  بخش، با استفاده ازبخش، با استفاده از
   ..ها آورده شودها آورده شودقناتقنات  چشمه و چشمه و   از خشک شدناز خشک شدن  یريیريجلوگجلوگکاهش افت سفره آب زیرزمینی، کاهش افت سفره آب زیرزمینی،     با هدفبا هدف  از اقدامات ممکناز اقدامات ممکن  ايايآن است گوشهآن است گوشه

 
  هامواد و روش

 یست؟آبخوان چ یا  زیرزمینی سفره آب
ضاها  یرزمینیرزمیندر زدر ز  آبآب ضاهادر منافذ و ف ستها و تهها و تهسنگسنگ  ییخالخال  ييدر منافذ و ف ش ستن ش سازندشودشودییها جمع مها جمع من سازند. اما همه  سیینینزمزم  ييهاها. اما همه  سیشنا ضاها  ييدارادارا  شنا ضاهاف   ييف

ـــاننبوده و همه آنها به اندازه نبوده و همه آنها به اندازه   ییخالخال سانیکس حفر چاه قابل حفر چاه قابل   یقیقاز طراز طر  یرزمینییرزمینیآب زآب ز  ییزمانزمان  ینین. بنابرا. بنابرادهنددهندییرا از خود عبور نمرا از خود عبور نم  یرزمینییرزمینیززآبآب  یک
شت شتبردا ست، که بتواند   بردا ست، که بتواند ا سیینینزمزم  ييهاها. نهشته. نهشتهیابدیابد  یانیانبداخل چاه جربداخل چاه جر  آزادانهآزادانها سیشنا سب بوده، بتوانند مقدار آب   ييکه داراکه دارا  شنا ستر منا سب بوده، بتوانند مقدار آب سنگ ب ستر منا سنگ ب

سه   يي. برا. براشوندشوندییمم  یدهیدهنامنام    یرزمینییرزمینیززسفرهسفره  یایانموده و از خود عبور دهند، به نام آبخوان نموده و از خود عبور دهند، به نام آبخوان   یرهیرهرا در خود ذخرا در خود ذخ  ييااقابل مالحظهقابل مالحظه شن و ما سه مثال  شن و ما مثال 
 ).).  13891389مقدم مقدم   يي(اصغر(اصغردهنددهندییرا مرا م  آبخوانآبخوان  یکیک  یلیلرسوبات دانه درشت تشکرسوبات دانه درشت تشک  یریرو ساو سا

  هايهايالیهالیه؛ ؛ شوندشوندییمم  یمیمتقستقسآزاد، تحت فشار یا محبوس و نشتی یا نیمه تحت فشار آزاد، تحت فشار یا محبوس و نشتی یا نیمه تحت فشار   ها) به سه دسته ها) به سه دسته ( آبخوان( آبخوانزیرزمینیزیرزمینی  آبآب  هايهايسفرهسفره
ــفره سفرهآبدار محبوس به نام س ــار نامتحتتحت  ييهاهاآبخوانآبخوان  یایاو و   ینینآرتزآرتز  ييهاهاآبدار محبوس به نام  شار نامفش ــوندییمم  یدهیدهف ــفره  ینیناا  شوندش سفرهنوع س   یهیهالال  یکیک  آیندکهآیندکهییبوجود مبوجود م  ییها وقتها وقتنوع 

ست، القابل نفوذ اســت، ال  یریرکننده که غکننده که غمحبوسمحبوس سفرهآبدار را بپوشــاند و فشــار را در ســفره  هايهايیهیهقابل نفوذ ا شار را در  شاند و ف شتریشــترمحبوس بمحبوس ب  ييهاهاآبدار را بپو سازد. در از فشــار اتمســفر ســازد. در   ی سفر  شار اتم از ف
ـــباع وجود ندارد. در آبخوان  ييمحبوس کننده در باالمحبوس کننده در باال  یریرنفوذناپذنفوذناپذ  یهیهنوع النوع ال  یچیچآزاد هآزاد ه  ييهاهاآبخوانآبخوان ـــطح اش شباع وجود ندارد. در آبخوانس ـــت  ييهاهاسطح ا شتنش   یریردر زدر ز  آبدارآبداریهیهالال  یین

شکل گیردگیردییقرار مقرار م  نفوذپذیرنفوذپذیریمهیمهنن  هايهايیهیهالال شکل .  شمات    11.  شماتمقطع  شان م  یکیکمقطع  شان مانواع آبخوان را ن صد از آبخوان  9090  حدودحدود  ..دهددهدییانواع آبخوان را ن صد از آبخواندر سوبات  دردر  هاهادر سوباتر   ر
  هايهايکانالکانال  اي،اي،ت به چهار گروه رسوبات رودخانهت به چهار گروه رسوبات رودخانهرسوبارسوبا  ینین). ا). ا19761976شده اند(تاد،شده اند(تاد،  یلیلگراول و ماسه تشکگراول و ماسه تشک  یژهیژهسخت نشده به وسخت نشده به و  شناسیشناسیزمینزمین

شده قد شده قددفن  شته  یمی،یمی،دفن  شتهنه شته  هايهاينه شت و نه شتهد شت و نه س  ییکوهکوه  ینینبب  هايهايدرهدره  هايهايد ستق شته  ینین. ا. اگردندگردندییمم  یمیمتق شتهنه شتن  بهبه  توجهتوجه  بابا  هاهانه شتندا ستر   دا ستر سنگ ب سنگ ب
 دهند. دهند.   یلیلباال را تشکباال را تشک  ییبا آبدهبا آبده  هايهايتوانند آبخوانتوانند آبخوانییمناسب، وسعت و ضخامت قابل توجه ممناسب، وسعت و ضخامت قابل توجه م

 

 
 انواع آبخوان یکمقطع شمات -1 شکل

 یرزمینیزآب منابع
صنوع  یعییعیمختلف طبمختلف طب  ييهاهابه روشبه روش  یرزمینییرزمینیززاز منابع آباز منابع آب  برداريبرداريبهرهبهره صنوعو م شمه نوع طب  گیردگیردییصورت مصورت م  ییو م شمه نوع طبکه چ آن بوده و قنات و آن بوده و قنات و   یعییعیکه چ
 هستندهستند  ینینبشر در استخراج آب از دل زمبشر در استخراج آب از دل زم  ییابداعابداع  ييهاهاچاه، راهچاه، راه
 چشمه

سطح ا  ییییجاجا       سطح اکه  ستابیکه  ستابیی ش  یرزمینیرزمینززسفره آبسفره آب  ی ساس  شبرا ساس  سطح زم  ینینزمزم  ییتوپوگرافتوپوگراف  یبیببرا سطح زمبه  شمه به وجود   یکیک  یدیدبرخورد نمابرخورد نما  ینینبه  شمه به وجود چ چ
  شوند،کهشوند،کهییمم  یلیلتشکتشک  ییها وقتها وقتاست معموال چشمهاست معموال چشمه  یستابییستابیاز سطح ااز سطح ا  ترتریینیینمظهر در پامظهر در پا  یایا  ییچشمه قرار گرفتن خروجچشمه قرار گرفتن خروج  یجادیجادو الزمه او الزمه ا  آیدآیدییمم

  ینینقابل نفوذ قرار گرفته باشد و همچنقابل نفوذ قرار گرفته باشد و همچن  یریررسوبات غرسوبات غ  ييرورو  یرهیرهسنگ، کنگلومرا و غسنگ، کنگلومرا و غو ماسه، ماسهو ماسه، ماسه  ننمانند قلوه سنگ، شمانند قلوه سنگ، ش  یریررسوبات نفوذپذرسوبات نفوذپذ
و و   ییبه دو نوع فصلبه دو نوع فصل  هاهاچشمهچشمه. . شوندشوندییها خارج مها خارج مگسلگسل  یایابوده مانند درز، شکاف و بوده مانند درز، شکاف و   ييمقاومت کمترمقاومت کمتر  ييکه داراکه دارا  ییییهاهااز محلاز محل  زیرزمینیزیرزمینیييهاهاآبآب
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و زمستان در فصل بهار و زمستان در فصل بهار   ییزییزبرف و باران پابرف و باران پا  ییبارندگبارندگ  یزانیزانساالنه و مساالنه و م  یمییمیاقلاقل  یطیطرارابا توجه به شبا توجه به ش  ییدر نوع فصلدر نوع فصل  شوندشوندییمم  ييبندبند  یمیمتقستقس  ییدائمدائم
درز و درز و   یقیقاز طراز طر  یستابییستابیارتباط مظهر با سطح اارتباط مظهر با سطح ا  یایابودن ارتفاع مظهر قنات و بودن ارتفاع مظهر قنات و   یینیینبه علت پابه علت پا  ییاست در نوع دائماست در نوع دائم  ييآب  از مظهر آن جارآب  از مظهر آن جارروانروان

 . . ))  22( شکل( شکلآب وجود داردآب وجود داردخروج روانخروج روان  یشگییشگیهمهم  یانیانشکاف جرشکاف جر
   

 
 مظهر چشمه -2شکل

 
 قنات
ـــده،کنده کنده   یرزمینیرزمینکه در زکه در ز  ییبه راهبه راه  یزیزکهرکهر  یایاقنات قنات   یز،یز،کارکار   ـــت که از د  ییکانالکانال  یزیز. کار. کارگویندگویندییمم  یابدیابد  یانیانآب از آن جرآب از آن جر  شده،ش ست که از داس   ييبرابرا  یربازیربازا

    گیردگیردییسرچشمه مسرچشمه م» » مادر چاهمادر چاه««است که از است که از   ايايیلهیلهمم  هايهايچاهچاه  نامنام  بهبه  هاهارشته چاهرشته چاه  یکیککانال شامل کانال شامل   ینین. ا. اشدشدساخته میساخته می  ینینآب در زمآب در زم  یریتیریتمدمد
ودر مظهر قنات به ودر مظهر قنات به   رسندرسندییمم  ینینشرب و کشت و کار به سطح زمشرب و کشت و کار به سطح زم  ييبرابرا  یزهایزهاکارکار  ینینآب اآب ا  داشته باشند.داشته باشند.ممکن است هزارها متر طول ممکن است هزارها متر طول   یزیزکارکار
 ..))  33( شکل ( شکل آیندآیندییمم  ینینزمزم  ييرورو

 

 
 طرح قنات ينما -3شکل

 
 آبچاه

و آب سفره و آب سفره   یابدیابدییشروع شده و تا داخل سفره آبدار ادامه مشروع شده و تا داخل سفره آبدار ادامه م  ینینکه از سطح زمکه از سطح زم  باشدباشدییمم  یدرولیکییدرولیکیساختمان هساختمان ه  یکیکقائم و قائم و   ييااحفرهحفره  چاهچاه
سطل و   ییثقل و حرکت جانبثقل و حرکت جانب  یرويیرويدر اثر ندر اثر ن سط  سطل و به درون آن نفوذ نموده و تو سط  ستخراج م  یایابه درون آن نفوذ نموده و تو ستخراج مپمپ ا سب روش حفار.چاه.چاهگرددگرددییپمپ ا سب روش حفارها را بر ح   ي،ي،ها را بر ح

ضعیت  ي،ي،برداربردارعمق، نحوه بهرهعمق، نحوه بهره ضعیتو سیینینزمزم  و سیشنا سفره و اهداف حفار  یتولوژي،یتولوژي،و لو ل  شنا سطح آب  سفره و اهداف حفارعمق  سطح آب  س  یلیلانواع ذانواع ذبه به   ييعمق  ستق   ..کنندکنندییمم  ييبندبند  یمیمتق
شاف  ييهاهاچاهچاه شافاکت شاهده  ییاکت شاهدهو م س  ييااو م سکه به منظور برر صات ه  یرزمینی،یرزمینی،ززعمق آبعمق آب  ییراتییراتو مطالعه تغو مطالعه تغ  ییکه به منظور برر شخ صات هم شخ و و   یدرودینامیکییدرودینامیکیو هو ه  یدرولیکییدرولیکیم

به دو به دو   هاهاچاهچاه. . گردندگردندیینا شناخته حفر منا شناخته حفر م  یایادر مناطق بکر و در مناطق بکر و   یریرنفوذناپذنفوذناپذ  هايهايیهیهالال  یتیتو عمق سنگ کف، وضعو عمق سنگ کف، وضع  یتولوژيیتولوژيآبدار، لآبدار، لضخامت سفرهضخامت سفره
 شود.شود.هاي عمیق را شامل میهاي عمیق را شامل میچاهچاه  متر متر   5050از از   یشیشکه عمق چاه بکه عمق چاه بو نیمه عمیق  تقسیم میشوند و نیمه عمیق  تقسیم میشوند   یقیقعمعم  نوع نوع 
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 نتایج و بحث
 هاي استحصال آب روش -

سامانه جمع آور  يياجزااجزا سامانه جمع آورهر  ست: حو  ييهر  شامل چهار بخش ا صال آب باران  ستح ست: حوو ا شامل چهار بخش ا صال آب باران  ستح ضه جمع آور  یجادیجاداا  زهزهو ا ضه جمع آوررواناب، حو   یرهیرهرواناب، ذخرواناب، ذخ  ييرواناب، حو
مثمر مثمر   یریرغغ  ییو درختان مثمر و حتو درختان مثمر و حت  یاهانیاهانگگ  ييو استحصال آب باران براو استحصال آب باران برا  ييدرخت. جمع آوردرخت. جمع آور  یایاو سطح کشت و سطح کشت   یشهیشهدر عمق توسعه ردر عمق توسعه ررواناب رواناب 

ست.اســـت.  ییفراوانفراوان  یتیتاهماهم  ييدارادارا . . گیردگیردییرواناب انجام مرواناب انجام م  یشیشافزاافزا  ييبرابرا  یریرآبگآبگ  ييهاهازهزهکه در حوکه در حو  گرددگرددییاطالق ماطالق م  یاتییاتیعملعمل  یهیهآب به کلآب به کل  آوريآوريجمعجمع  ا
ضاراض  ییرواناب را در بعضرواناب را در بعض  یعنییعنی استفاده نمود استفاده نمود   یگریگرمناسب دمناسب د  ييخاك را کاهش و سپس از آب حاصله در جاهاخاك را کاهش و سپس از آب حاصله در جاها  یريیريداده و نفوذپذداده و نفوذپذ  یشیشافزاافزا  ییارا

 ..))  44( شکل ( شکل شودشودییآب گفته مآب گفته م  ييعمل جمع آورعمل جمع آور  ینینبه ابه ا

 
 محدوده و اجزاي یک حوزه آبخیز -4شکل

 
  یریرسطوح آبگسطوح آبگشوند. شوند. ها و سطوح آبگیر کوچک تقسیم میها و سطوح آبگیر کوچک تقسیم میبرداري از سیالببرداري از سیالبهاي استحصال آب به دو نوع سطوح آبگیر بزرگ و بهرههاي استحصال آب به دو نوع سطوح آبگیر بزرگ و بهرهروشروش  

ستم  کوچککوچک سی شتر در  ستمبی سی شتر در  شت بامهاي داخل مزرعههاي داخل مزرعهبی شت باماي ، پ شیباي ، پ شیبها  و مراتع  آوري آب باران در مقیاس کوچک به کاررفته و از آوري آب باران در مقیاس کوچک به کاررفته و از جمعجمع  برايبرايدار دار ها  و مراتع 
شتهبندي، بندســارها و پشــتهان تراسان تراستوتوانواع مختلف آن میانواع مختلف آن می سارها و پ شمههاي تراز را به منظور تغذیه چشــمهبندي، بند ستفاده نمود. لکن ها و افزایش آبدهی آنها اســتفاده نمود. لکن هاي تراز را به منظور تغذیه چ به به ها و افزایش آبدهی آنها ا

یه سفره هاي آب زیرزمینی شامل چاه و قنات که سطح ایستابی آب زیرزمینی در عمق نسبتاً زیادي از زمین واقع شده است  از یه سفره هاي آب زیرزمینی شامل چاه و قنات که سطح ایستابی آب زیرزمینی در عمق نسبتاً زیادي از زمین واقع شده است  از تغذتغذ  منظورمنظور
. . ))55( شکل( شکلشودشوداي، ترکینست، آبگیرها و خاکریزهاي طولی بلند استفاده میاي، ترکینست، آبگیرها و خاکریزهاي طولی بلند استفاده میش سیالب، مخازن ذخیرهش سیالب، مخازن ذخیرهسطوح آبگیر بزرگ مقیاس شامل پخسطوح آبگیر بزرگ مقیاس شامل پخ

سطوح آبگیر باران میسامانهسامانه سطوح آبگیر باران میهاي  سیر روانابآب آب   آوريآوريجمعجمع  تواند درتواند درهاي  سیر روانابو ایجاد تاخیر در م سمانیو ایجاد تاخیر در م شی از نزوالت آ سمانیهاي نا شی از نزوالت آ ازدیاد نفوذ به ازدیاد نفوذ به   برايبراي  هاي نا
ستابی آب سطح ای سیدن آن به  ستابی آبزمین و ر سطح ای سیدن آن به  شند  زیرزمینیزیرزمینیزمین و ر شته با سی دا سا شندنقش ا شته با سی دا سا ست،   نقش ا ست، احداث ترکین . از عوامل مؤثر در مقدار نفوذ در این . از عوامل مؤثر در مقدار نفوذ در این احداث ترکین

شد. راندمان پخش با مقدار تغذیه اندازهها، اول مدت زمان پخش آب و دوم نوع خاك میها، اول مدت زمان پخش آب و دوم نوع خاك میروشروش شد. راندمان پخش با مقدار تغذیه اندازهبا سرعت نفوذ به گیري میگیري میبا سرعت نفوذ به شود و به عنوان  شود و به عنوان 
سطح منطقه پخش بیان می سطح منطقه پخش بیان میطرف پایین در  ستردگی م  شود.شود.طرف پایین در  ستردگی مبا توجه به گ سامانهبا توجه به گ شتر با  سامانهطالب در این بحث بی شتر با  سار و طالب در این بحث بی ست، بند سار و هاي  ترکین ست، بند هاي  ترکین

 شویم.شویم.ها  آشنا میها  آشنا میگودالی مرتبط با تغذیه چشمه و قنوات و در مناطق با شرایط نیمه عمیق سطح سفره آب زیرزمینی مرتبط با تغذیه چاهگودالی مرتبط با تغذیه چشمه و قنوات و در مناطق با شرایط نیمه عمیق سطح سفره آب زیرزمینی مرتبط با تغذیه چاه

 
 هاي استحصال آبطبقه بندي سیستم -5شکل 
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 هاتغذیه چاه مادر قنات به منظوراحداث ترکینست 
  محدودمحدود  یگریگربوده و استفاده از مخازن دبوده و استفاده از مخازن د  یادیادکه مصرف آب زکه مصرف آب ز  ییییهاهاکوچک است. در مکانکوچک است. در مکان  ییخاکخاک  يينوع سدهانوع سدها  ینینترترمعمولمعمول  ینستینستتورکتورک    

  ييبه ازابه ازا  ینهینهمخزن و کاهش هزمخزن و کاهش هز  ینیناا  یادیادحجم زحجم ز  ینست،ینست،تورکتورک  يياستفاده از سدهااستفاده از سدها  یايیايگردد. از مزاگردد. از مزاییاستفاده ماستفاده م  ینستینستمخازن تورکمخازن تورک  ازازباشد، باشد، ییمم
ستر ر یتیترلرلهه ستا سدهاا سدها.  سدها  ییخاکخاک  يي.  سدهامتوازن ( ستتورکتورک  ييمتوازن ( ستین از از   ييبرداربردارآن (عمق ثابت بهرهآن (عمق ثابت بهره  یتیتظرفظرف  یشیشو افزاو افزا  يي) موجب کاهش عمق حفار) موجب کاهش عمق حفارین

ساخت تورکییآب) مآب) م ساخت تورکشود. نکته مهم در  ستشود. نکته مهم در  ستین شیب کمتر از   محلمحل  ییتوپوگرافتوپوگراف  ین شیب کمتر از با  صد  77با  صددر سب برا  در سب براو وجود خاك رس منا ساخت آنها ساخت آنها   ييو وجود خاك رس منا
  ییکنونکنون  یطیطدر شرادر شرا  ینستینستتورکتورک  ييکاربردهاکاربردها  باشد. عمدهباشد. عمده  ییمهم ممهم م  یاریارمتعدد بسمتعدد بس  ييهاهاييدر کاربردر کاربر  ینستینستشده در تورکشده در تورک  یرهیرهآب ذخآب ذخ  یفیتیفیت. ک. کاستاست

ستفاده از آن به  یطی،یطی،محمح  یستیستوجود معضالت زوجود معضالت ز ستفاده از آن بها و رواناب و رواناب   ییانحرافانحراف  ييهاهاآبآب  یرهیرهشرب و ذخشرب و ذخ  ي،ي،مصارف کشاورزمصارف کشاورز  ييبرابرا  ییعنوان مخازن فصلعنوان مخازن فصلا
قرار دارد و قرار دارد و   یزیزحوضه آبخحوضه آبخ  یکیک  ییدر خروجدر خروج  ینستینستد (مخزن) تورکد (مخزن) تورک. س. ساستاست  هاي آب زیرزمینیهاي آب زیرزمینیو تغذیه آن به سفرهو تغذیه آن به سفره  ))یالبییالبیسس  ييهاهایانیانها (جرها (جر

صخصــوصــ  یریرکامالً تحت تأثکامالً تحت تأث  یرهیرهو غو غ  یفیتیفیتکک  یت،یت،از نظر ظرفاز نظر ظرف صو ست خود قراحوضــه باالدســت خود قرا  یاتیاتخ ضه باالد سدهادارد، ســدها  ررحو ستینســتتورکتورک  ييدارد،    یکیکتواند نزدتواند نزد  ییمم  ین
  یتیتتوان با رعاتوان با رعا  ییمتعدد بوده ممتعدد بوده م  ييهاها  ييکاربرکاربر  ييدارادارا  ینستینست. تورک. تورک))  66( شکل( شکلشودشود  هدایتهدایتسد سد   ینینرودخانه ساخته شود تا آب از رودخانه به ارودخانه ساخته شود تا آب از رودخانه به ا

صول طراحاصــول طراح ستادر راســتا  يياجرا، بهره برداراجرا، بهره بردار  ی،ی،ا سالی در اثرات خشــکســالی در به منظور مقابله با به منظور مقابله با   یفییفیو کو ک  ییکمکم  یدگاهیدگاهاز داز د  ییمؤثر منابع آبمؤثر منابع آب  یریتیریتمدمد  ييدر را شک اثرات خ
   ..))  77( شکل ( شکل از آن استفاده نموداز آن استفاده نمود  هاهااحیاء  چشمه ها و قناتاحیاء  چشمه ها و قنات

ستینســـتاحداث تورکاحداث تورک  برايبراي     سیلکنار رودخانه و بســـتر مســـیل  با هدف تغذیه چاه مادر قنات  دربا هدف تغذیه چاه مادر قنات  در    ین ستر م به به   یزيیزيو خاکرو خاکر  ييخاکبردارخاکبردار  یاتیاتعملعملها ها کنار رودخانه و ب
سوســ شد. ارتفاع خاکبردارباشــد. ارتفاع خاکبردارییدر کف مدر کف م  مترمتر  5050--6060و قطر کوچک و قطر کوچک   متر 55-65قطر بزرگ قطر بزرگ   ابعاد مورد نظرابعاد مورد نظر    یردیردگگ  ییبولدوزر انجام مبولدوزر انجام م  یلهیلهو   ييبا

مناسب تمام انواع بافت خاك مناسب تمام انواع بافت خاك   یبیبشش  ینیندر نظر گرفته شده که ادر نظر گرفته شده که ا  22::11  یابیابقسمت پاقسمت پا  یبیبو شو ش  33::11قسمت سراب قسمت سراب   یبیبشش  است،است،  مترمتر  33حداکثر حداکثر 
شد.  ییمم شد.با سراب و با در   166166  بیشینهبیشینهمتر و متر و   134134  کمینهکمینه  یالبیالبسس  ييدهانه وروددهانه ورود  ،،مترمتر  3030با کسر حدود با کسر حدود   ینستینستتورکتورک  یطیطمحمح  با سراب و با در متر در قسمت  متر در قسمت 

ـــد.میمی  مترمکعبمترمکعب  91999199  ––  64906490  ینینبب  یزيیزيو خاکرو خاکر  ييردارردارببنظر گرفتن ابعاد فوق حجم خاکنظر گرفتن ابعاد فوق حجم خاک شد.باش ه ه با توجه به هدف احداث از انجام هرگونبا توجه به هدف احداث از انجام هرگون  با
سرریز عملیات تراکمی در کف ترکینســت خودداري نموده لکن به منظور باالبردن راندمان کار و جلوگیري از تخریب در انتهاي مخزن ســرریز  ست خودداري نموده لکن به منظور باالبردن راندمان کار و جلوگیري از تخریب در انتهاي مخزن  عملیات تراکمی در کف ترکین

شودهدایت آب مازاد رودخانه و ســیالب درنظر گرفته شــود سیالب درنظر گرفته  در صــورت رعایت  متر در نظر گرفته شــود 6-11تواند که عرض آن در باال می هدایت آب مازاد رودخانه و 
سا صول فنی در احداث این  سیلا صوص در داخل م صنوعی به خ شت دانه در هر آبگیري بیش از ها و آبرفتزه با هدف تغذیه م هاي در

صد 35 شد. در ست آب به داخل آبخوان تغذیه خواهد  سري از تورکین آب زیرزمینی دهانه مخزن هاي احداثی براي تغذیه البته در یک 
شده و یک جریان مئاندري د شدن عمود بر جریان رودخانه احداث  شده و تاخیر در جریان موجب تغذیه و فیلتر  سیر رواناب ایجاد  ر م

هاي غیر فصل زراعی( پاییز آوري روانابگردد این نوع احداث مناسب جریانات سیالبی نبوده بیشتر در جمعآب به جریان زیرسطحی می
 شود.و زمستان) استفاده می

 
 احداث تورکینست در کنار بستر رودخانه موقعیت -6شکل

 
 ، باالدست مادر چاه قناتدر کنار رودخانه ینستاحداث تورک تصویر-7شکل
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 بند سار و آب بند
. در این روش کشاورزان با خاکریز در . در این روش کشاورزان با خاکریز در استاستمهار سیالب و استحصال آن مهار سیالب و استحصال آن   برايبرايبندسار، کرت یا حوضچه نگهداري و انتقال آب، روشی بندسار، کرت یا حوضچه نگهداري و انتقال آب، روشی     

ــییا عمود بر جریان از هدررفت جریانیا عمود بر جریان از هدررفت جریانامتداد خطوط تراز و امتداد خطوط تراز و  ــوگیري مـ ــا جلـ ـیهاي موقتی به داخل رودخانه و یا دریـ ـوگیري م ـا جل ــد در این روش هاي موقتی به داخل رودخانه و یا دری ـد در این روش نماینـ نماین
ـتخیز و مناسبی بر روي آبرفــــت، با ترسیب رسوبات پرارزش و ریزدانه، خاك حاصل، با ترسیب رسوبات پرارزش و ریزدانه، خاك حاصلو تغذیه جریانات زیرسطحیو تغذیه جریانات زیرسطحی  عالوه بر ذخیره آبعالوه بر ذخیره آب ـاي هــــاي خیز و مناسبی بر روي آبرف ه

از نظر فیزیوگرافی بندسارها در تپه ها، فالتها (مخروط افکنه ها فرسایش یافته)، مخروط از نظر فیزیوگرافی بندسارها در تپه ها، فالتها (مخروط افکنه ها فرسایش یافته)، مخروط آید. آید. میمیدرشت دانه یا سنگالخی آن مناطق بوجود درشت دانه یا سنگالخی آن مناطق بوجود 
دهند. دهند. هاي دانه درشت تشکیل میهاي دانه درشت تشکیل میموارد بستر اولیه، محل احداث بندسار را آبرفتموارد بستر اولیه، محل احداث بندسار را آبرفت  افکنه ها و دشتهاي دامنه اي مشاهده می شوند. در اکثرافکنه ها و دشتهاي دامنه اي مشاهده می شوند. در اکثر

ست از حدود  ست از حدود مساحت یک بند ممکن ا شیب  3030بالغ بر بالغ بر   ها تاها تادر درهدر دره  متر مربعمتر مربع  100100مساحت یک بند ممکن ا ضی کم  شیبهکتار در ارا ضی کم  شد.هکتار در ارا شد.تر متفاوت با ساخت آن در   تر متفاوت با ساخت آن در در  در 
ستفاده میقدیم از بیلدسـتی اسـتفاده می ستی ا ستفاده ولی امروز از تراکتور و یا در برخی موارد لودر اسـتفاده   ،،انداندنمودهنمودهقدیم از بیلد ستاناسـتان، این روش در ، این روش در شودشـودمیمیولی امروز از تراکتور و یا در برخی موارد لودر ا شک هاي خشـک ا هاي خ

شهر و کرمان ستان، بو شهر و کرمانسی ستان، بو سان  سی سانو خرا صال آب بارابهبه  و خرا ستح صال آب بارامنظور ا ستح سیالبی از دیرباز  ننمنظور ا سیالبی از دیربازو زراعت  ست.  و زراعت  ست.معمول بوده ا سارها از نظر موقعیت   معمول بوده ا سارها از نظر موقعیت بند بند
سه نوع داخل آبراهه سه نوع داخل آبراههاحداث به  شتی طبقهاي، کنارآبراههاي، کنارآبراههاحداث به  شتی طبقهاي و د سی دارند شوند که دو نوع اول کامالً در تغذیه قناتشوند که دو نوع اول کامالً در تغذیه قناتبندي میبندي میاي و د سا سی دارند ها نقش ا سا ها نقش ا

نار مسیل(نوع دوم ) رعایت اصول مهندسی در موقع احداث ضرورت نار مسیل(نوع دوم ) رعایت اصول مهندسی در موقع احداث ضرورت لکن با توجه به قرارگرفتن در مسیر مستقیم آبراهه( نوع اول) و یا درکلکن با توجه به قرارگرفتن در مسیر مستقیم آبراهه( نوع اول) و یا درک
، همانند ، همانند از نظر شرایط توپوگرافیاز نظر شرایط توپوگرافی  مناسبمناسب  ییسنجسنجدر صورت امکاندر صورت امکان  با توجه به ابعاد و شکل هندسی بندسارها شاید بتوانبا توجه به ابعاد و شکل هندسی بندسارها شاید بتوان  ))13941394(اکبري، (اکبري، دارددارد

ضچهحوضــچه شکل هاي تغذیه مصــنوعی در کنار آبراهه احداث نمود در شــکل حو صنوعی در کنار آبراهه احداث نمود در  ضچهحوضــچهاي از اي از نمونهنمونه  99هاي تغذیه م شاهده میاحداثی مشــاهده می  هايهايحو شدن  گردد که با پرشــدن  احداثی م گردد که با پر
 شود.شود.به مسیر آبراهه هدایت میبه مسیر آبراهه هدایت می  حوضچهحوضچهها در نهایت سیالب از آخرین ها در نهایت سیالب از آخرین متناوب در سیالبمتناوب در سیالب

تاالب  و گلستان وجود دارند. یالنکشور، همچون مازندران، گ یشمال يهاها در استانبندانآب یشترب ییآب و هوا یلبه دال یراندر ا
شود نمونه ارزشمندي از دانش یا فناوري بومی مردمان این سرزمین براي استفاده مطلوب از آب بندان نامیده میکه در مازندران آب

هاي زیرزمینی، زیستگاه پرندگان و حیات ها و آبسازي آب براي کشاورزي، تغذیه چشمهذخیرهمنظور به هاي آبی است. این اکوسیستم
آنجا که به نظر  ازباشند. بسیار دیگر از اهمیت زیادي برخوردار می یدنوع زیستی، بانک ژن، ایجاد منظرهاي زیبا و فواوحش، حافظ ت

هاي کشاورزي، ساده سازي و... هاي ناشی از پسابرویه، آلودگیبندهاي شمال کشور متاثر از عوامل متعددي چون توسعه بیرسد آبمی
هاي و اغلب در استان  وجود داردهکتار  14000بندان جمعا به مساحت حدود قطعه آب 423 بیش از انفقط در استان مازندر، هستند

 دهد.را نشان میشهر نور در مازندران  بندانآب 10گردد شکل شمالی احداث می
 

 
 ايبندسار کنار رودخانه -8شکل

 
 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

658 
 

 
 بندساراي مشابه احداثی کنار رودخانهیه تغذ يحوضچه ها -9شکل

 

 
 بندان در نور مازندرانآب -10شکل

  و پیشنهادها گیرينتیجه
 ،توان در صورت استفاده بهینهپذیر و قابل اطمینان براي مصارف مختلف بوده، میهاي تجدیدمنابع آب زیرزمینی از جمله آب  
ي اخیر، موجب کاهش جریانات سطحی هادر سال مهاي حاکآبی فالت ایران و خشکسالیبرداري همیشگی از آن نمود. شرایط کمبهره

و در بعضی مناطق  ،رسید افزایش یافتهدرصد هم نمی 50شده و مصرف منابع آب زیرزمینی به خصوص در بخش کشاورزي، که قبالً به 
نی و به تبع هاي آب زیرزمیاز حد سفرهجلوگیري از افت بیش برايحفاظت از منابع آب زیرزمینی را  ،همه این موارد .درصد برسد 60به 

هاي تغذیه مصنوعی است هاي زیرزمینی استفاده از روشهاي حفاظت آبسازد. یکی از راهآن کاهش کیفی و کمّی این منابع ضروري می
اي که خود نقش موثر در حفظ هاي رودخانهها و روانابدر این راستا ضمن احداث مخازن تغذیه بزرگ مقیاس و استفاده از سیالب

حاکمیتی بودن کار  و عدم امکان اجرایی در همه نقاط در اغلب موارد  هاي باال،ها با توجه به هزینهواهد داشت لکن این طرحها خآبخوان
هاي اخیر با آمدن علوم مهندسی آبخیزداري در کنار سازد. در سالهاي جدي مواجه میفراگیر نشده و بحران آب زیرزمینی را با چالش

به هاي اندك براي موضوع استفاده از نزوالت آسمانی هاي مناسب و فراگیر با هزینهروش لف کشورتمناطق مخ راهکارهاي پیشینیان در
ها  ها و قناتزراعت سیالبی، تولید علوفه در مراتع، تامین آب شرب وحوش و نهایتاً تغذیه منابع آب زیرزمینی به خصوص چشمه منظور
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باشد که ضمن تامین آب مورد نیاز در مصارف مختلف هاي آبخیزداري میباران از جمله این روشهاي سطوح آبگیر ارائه شده است. سامانه
بندان در صورت چون تورکینست، بندسار و آب یهایتواند نقش موثري در تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ایفا نماید؛ سامانهاز باران می
ها احداث و موجب تغذیه آنها شود بندسارهاي تواند در باالدست چاه مادر قناتمی و دامداران  انبرداران به خصوص کشاورزآموزش بهره

را به دنبال خواهد ها چشمه یهتغذ هاي حوزه آبخیز از عوامل عمده در افزایش نفوذ و جریانات زیرسطحی شده،کوچک داخل آبراهه
 درصد حجم آب استحصالی 35هاي درشت دانه بیش از برفتدر آ ،متر 70*60*3اي با ابعاد داشت. یک سازه آبی تورکینست داخل آبراهه

هاي دهد در صورت ترویج سامانهنتایج نشان می کند.تغذیه می هاي کم عمقآبخوانبه سطح ایستابی آب زیرزمینی در  در هر دوره آبگیري
هاي ردن آبدهی آنها نسبت به احیاء قناتها به خصوص در فصول غیر زراعی ضمن باال بسطوح آبگیر باران به منظور تغذیه چشمه و قنات

 ها را شاهد خواهیم بود. خشک شده اقدام و جاري شده چشمه
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