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            ایران ،تهراني،، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزيحفاظت خاك و آبخیزدارپژوهشکده  یاستادیار پژوهش -2
  

 چکیده 
همراه با  شده، یرزمینیزيهاموجب افت سفره ي،آب کشاورز مصارف به خصوص در زیرزمینیيهااز حد آبیشب يبرداربهره 

یکی از راهکارهاي  ،ه استشد ینها و فرونشست زمچاه ها،چشمه ها،خشک شدن قنات یلازقب یريصدمات جبران ناپذ هایخشکسال
از . باشدمی استحصال نزوالت جوي در ایرانیان فنونبه عنوان  باران یرسطوح آبگ يهااز سامانهاستفاده سنتی در حفاظت از این منابع، 

ها ، قنوات و شدن چشمهاز خشک یريجلوگ یرزمینی وآب ز يهاسفره یهتغذ براي تواندمیتورکینست  ي استحصال آب،هامیان سامانه
یتر هرل يازابه ینهمخزن و کاهش هز ینا یادحجم ز ینست،استفاده از تورک یاياز مزا .یردقرار گ یاز آنها مورد معرف یشگیهم يبرداربهره
در این تحقیق  .شودیاز آب) م يبردارآن (عمق ثابت بهره یتظرف یشو افزا يموجب کاهش عمق حفار ینستتورک ياست. سدها آب

رودخانه ساخته  یکنزددر کنار و یا  تواندیم ینستتورک يدهاسسعی برآن است به کاربرد، ابعاد و محل مناسب این سامانه پرداخته شود. 
 رشته قنات  4حلقه چاه عمیق،  40از نظر منابع آب زیرزمینی در زیرحوزه مشنق حدود  .شود سامانه هدایت ینشود تا آب از رودخانه به ا

با  ینستتورک مورد 2 احداث براي .کنندمی هاي آب زیرزمینی تخلیهمیلیون مترمکعب آب را از سفره 5بوده و در کل مجموع  فعال 
با ابعاد قطر  یزيو خاکر يخاکبردار یاتعمل مشنق در شمال دریاچه ارومیه در کنار رودخانه کهریزيکت چاه مادر قنات یههدف تغذ

 27000 ینب هاینستتورک یدمف یشگنجا ؛گردیدانجام  1:3متر با شیب  3به ارتفاع  ،متر در کف 50متر و قطر کوچک  60بزرگ 
درشت  يهاو آبرفت هایلدر داخل مس یمصنوع یهسازه با هدف تغذ یندر احداث ا یاصول فن یتدر صورت رعا. برآورد شد مترمکعب

خواهد  یهتغذ زیرزمینی در چاه مادر قناتسطح ایستابی آببه  یريمترمکعب آب در هر آبگ 10000از  یشب، %35با کمینه تخلخل  دانه
هزارمترمکعب به  20از  یشوجود داشته که ب یبهشتو ارد ینفرورد يهادر ماه یريدو مورد آبگ ینهساالنه کم دهدیآمارها نشان م شد.

 شده است. یهتغذ در آبخوان چاه مادر قنات مشنق یستابیداخل سطح ا
 
  ،مشنققنات ،یرزمینیزآب يهاسفره،تورکینست ی،مصنوع یهتغذ کلیدي: هايواژه
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 مقدمه 
. باشدیخشک م یمهخصوصا در مناطق خشک و ن يآب کشاورز ینجهت مبارزه با کمبود آب و تام یرانیاناز ابتکارات ا یکیقنات   

 ییهارهگذر احداث طرح ینها شده است. در ااز قنات یاريدرکشور باعث کمبود و خشک شد آب در بس یرچند سال اخ هايیخشکسال
 یآبده یشموجود در مناطق مختلف و افزا يهاموثر در حفظ قنات یداشته باشد، اقدام یرتاث یرزمینیسفره ز هآب ب یرهکه بتواند در ذخ

جبران کمبود  يبرا يتکنولوژ یکاز کشورها به عنوان  یاريکه در بس است،آب  یمصنوع یهها تغذروش یناز ا یکیها خواهد بود. قنات
 کنار تورکینستاحداث  ، در این راستاگرددیو ... محسوب م يمصارف شرب و کشاورز ی،یدنآب آشام یفیتبهبود ک یرزمینی،ز يهاآب

قنات ها در مناطق مختلف داشته  یآبده یشبر افزا یاديز یرپس از هر بارش، تاث یادرواناب ز يبا توجه به نگهدار تواندمی يارودخانه
میلیارد مترمکعب آن تبخیر  270مترمکعب در سال است که نزدیک به میلیارد  400میزان بارش در ایران به طور متوسط حدود . باشد

برداري بهره هاي زیرزمینی،هاي سطحی و آبهاي تجدیدپذیر ازطریق آبمیلیارد مترمکعب آن در سال به عنوان آب 130و تعرق و 
 38جاري شده و ساالنه به میزان حدود هاي سطحی در کشور میلیارد مترمکعب به صورت جریان 92شود. از این مقدار نزدیک به می

 25نماید. برآوردها حاکی است که سرانه منابع آب تجدید شونده در ایران حدودًا هاي آب زیرزمینی را تغذیه میمیلیارد مترمکعب سفره
انسان  یازآب مورد ن ینتأم يبرا ینانیمنبع قابل اطم دهد،یم یلاز چرخه آب را تشک یکه بخش یرزمینیآب ز. باشد% متوسط جهانی می

 یشآن (در اثر افزا یمیاییش یفیتو تنزل ک یرزمینیآب ز یستابیخشک، کاهش سطح ا-یمهدر مناطق خشک و ن. شودیمحسوب م
و   Malinsدارد ( ینقش اساس یرهها و غخاك يکاهش بارور ی،سطح يهاآب يخاك، شور یهثانو يشور یجادغلظت امالح) در ا

Metternicht،2006.(بلندمدت و مدترا در کوتاه زیرزمینیآب یتکه قابل ،هستند یمیاقل هايبیشینه ینترمهم ،هاو بارش هایخشکسال 
(منطقه اشباع و اشباع نشده  یرزمینیو ز یاعم از آب سطح یدرولوژيه یستمدر سراسر س ،یمیاقل هايیشینهب ینا یجنتا ؛سازندمی متأثر
باشد  یادز هاياز بارش یرزمینیآب ز هايشامل پرشدن سفره تواندی). آثار آنها مPeters ،2006( شودی) منتشر میرزمینیآب ز هايسفره

آب  یفیتک ییرو تغ یستابیتواند به افت سطح ایم ینشود. همچن یاهیدر پوشش گ ییرو تعرق موجب تغ یرتبخ یزاندر م ییربا تغ یا
 و قنات چاه، نظیر معمول، آب منابع جایگزین مستقیم غیر طور به که هایییکی از روش. )Panda،2007( شودیمنجر  م یرزمینیز

 مناطق در سطحی آب منابع از برداريبهره توسعه براي روشی  باران آب استحصال. است باران آب مستقیم استحصال باشد، رودخانه
 زمینه، دراین. نمود تأمین کوچک مقیاس در را کشاورزي و دام خانگی، مصارف نیاز مورد آب توانمی آن وسیله به که است خشک
. شوندکار برده می به گیاهی پوشش توسعه و ایجاد هدف با جوي، نزوالت از استفاده در شده شناخته روشی باران، آبگیر سطوح هايسامانه
 مترمیلی 90متوسط بارندگی با اشغالی فلسطین صحاري در بار اول روش این که دهدمی نشان دنیا در باران آب استحصال موجود سوابق

استفاده از ). 1364 ،شایان و موسوي(گردید منطقه این در علوفه تولید افزایش به منجر امر این و گرفت قرار استفاده مورد سال، در
اي از دانش بومی مردم مازندران در ایران است که به هاي زیرزمینی نمونهذخیره آب براي مصرف کشاورزي و تغذیه آب برايبندان آب

 یدب یزانآمار و اطالعات موجود م یبررس ).1382باشد( صفائیان و شکري،عنوان یک اکوسیستم آبی مهم در سطح جهانی مطرح می
و ارزش  یتنشان دهنده اهم یقحاصل از تحق یجقرار گرفت. نتا یابیو ارز یر کرمان مورد بررسها،  قبل  و بعد از احداث بندها دقنات

موثر  یاربس یدست بند خاکنییپا يهاقنات یآبده یشامر در افزا ینکه ا باشدیم ینیزمیرآب به سفره آب ز یرهها به منظور ذخسازه ینا
شدن مناطق  یابانیدارند، از عوامل مؤثر در ب یمنابع آب و خاك را در پ يکه شور هایدهپد ینا ). 1384و همکاران، پوريبوده است( مهد

هاي زهکشی دشت سراب نیلوفر در غرب کرمانشاه  در فصل غیر زراعی، استفاده از کانال ).1387 نژاد،ي(عبد باشندیمختلف جهان  م
گیري بندسارهاي باالدست، آبدهی قنوات در اثر سیل). 1393موجب آبدهی چاهها و تغذیه قنوات منطقه شده است(جلیلی و همکاران،

افزایش می یابد و استفاده از آب مازاد کاریز براي آبیاري تکمیلی بندسارهاي پایین دست نیز انجام می گیرد که نشان دهنده وجود 
آبگیر باران است که در  مناطق جنوبی هاي سطوح سار یکی از سامانهبند). 1393نژاد،ياي درونی بین این دو شیوه است(موسورابطه

اي، و کنار و به صورت داخل آبراهه ها داشته استخراسان نقش موثري در تامین آب کشاورزي به خصوص زراعت سیالبی و تغذیه قنات
با احداث یک دهانه آبگیر در آبراهه اصلی و  در استان فارس یالتنخ یالبیس یاريآب ).1394( اکبري، شودمیاي و دشتی احداث آبراهه

چه میزان محصول از روش آبی کمتر بود ولی محصول از کیفیت باالیی برخوردار شد و عالوه ها نشان داد که اگرهدایت سیالب به نخل
الب بود( رهبر و همکاران، برداري از سیهاي آب زیرزمینی و حفاظت خاك از مزایاي این شیوه سنتی بهرهبر تولید محصول تغذیه سفره

نشان داد مقادیر شوري و درصد شن  ،هاي خاك در مناطق خشک جنوب غرب سیستانتاثیر احداث تورکینست بر ویژگی ).1394
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مرور منابع  ).1396نسبت به شاهد کاهش پیدا کرده و درصد سیلت و رس افزایش داشته است( جهان تیغ، ینست تورکهاي تیمار خاك
ها انجام هاي سطوح آبگیر بزرگ همچون تورکینست اقدامات خوبی در جهت نگهداري قناتتوان با استفاده از سامانهکه می دهدنشان می

داخل  هايیستمدر س یشترکوچک ب یرسطوح آبگ شوند؛یم یمبزرگ و کوچک تقس یراستحصال آب به دو نوع سطوح آبگ يهاروشداد، 
 ي،بندتراس توانیکوچک به کاررفته و از انواع مختلف آن م یاسآب باران در مق يآورجمع براي داریبها  و مراتع شپشت بام ي،امزرعه

 یرزمینیآب ز يسفره ها یهتغذ به منظورآنها استفاده نمود. لکن  یآبده یشها و افزاچشمه یهبه منظور تغذ راتراز  يهابندسارها و پشته
شامل  یاسبزرگ مق یرواقع شده است از سطوح آبگ یناز زم یاديدر عمق نسبتاً ز یرزمینیآب ز یستابیشامل چاه و قنات که سطح ا

 سامانه بر آن است یمقاله سع ینکه در ا شودیبلند استفاده م یطول اکریزهايو خ یرهاآبگ ینست،ترک اي،یرهمخازن ذخ یالب،پخش س
از آنها  یشگیهم يبردارو بهرهدر حوزه آبخیز مشنق  شدن قنواتاز خشک یريهمراه با محل احداث مناسب به منظور جلوگ ینستتورک

 .یردقرار گ یمورد معرف
 

  هامواد و روش
 موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی

  ′′  شرق دریاچه ارومیه در مختصات جغرافیایی عرض شمالیشرق دریاچه ارومیه در مختصات جغرافیایی عرض شمالیشرقی، شهرستان شبستر در شمالشرقی، شهرستان شبستر در شمالمنطقه مطالعاتی در استان آذربایجانمنطقه مطالعاتی در استان آذربایجان
  دردرکنار روستاي مشنق، کنار روستاي مشنق،   ،،است. این منطقه به نام حوزه آبخیز مشنقاست. این منطقه به نام حوزه آبخیز مشنق  شدهشدهواقع واقع     4545°°  3636′′تا تا   4545°°  3333′′و طول شرقی و طول شرقی   3838°°1717  ′′تا تا   1313°°3838

شکل  چايچايدریاندریانحوزه حوزه یریرزز شکلقرار دارد ( سط  منطقه 11قرار دارد ( سط  منطقه ). بارش متو سط  متر،متر،میلیمیلی  288288). بارش متو سطمتو ست    گرادگرادسانتیسانتی  درجهدرجه  44//6262  حوزهحوزه  کلکل  دمايدماي  متو ستا . . ا
  44  حداقلحداقل  وو    تابستانتابستان  ماههايماههاي  دردر  مترمترمیلیمیلی  230230//44  حداکثرحداکثر  بینبین  کهکه  باشدباشدمیمی  سالسال  دردر  مترمترلیلیمیمی  131131//66  حدودحدود  ساالنهساالنه  تعرقتعرق  وو  تبخیرتبخیر  مجموعمجموع

ماههاي زمستان در نوسان است. بر اساس طبقه بندي اقلیمی روش آمبرژه اقلیم حوزه نیمه خشک سرد تا خشک ماههاي زمستان در نوسان است. بر اساس طبقه بندي اقلیمی روش آمبرژه اقلیم حوزه نیمه خشک سرد تا خشک   دردر  سالسال  دردر    مترمترمیلیمیلی
ست.   یینیینسرد تعسرد تع ست. شده ا شینهشده ا شینهبی ستمتر  متر    17601760آن آن   کمینهکمینهمتر و متر و   27502750ارتفاع حوزه ارتفاع حوزه   بی ستا صلا صل. طول آبراهه ا موقعیت چاه مادر قنات موقعیت چاه مادر قنات در در   یی. طول آبراهه ا

 درصد است. درصد است.   55آن آن   یبیبو شو ش  یلومتریلومترکک  55//8888  اصلی مشنقاصلی مشنق
 

 
 موقعیت منطقه در حوزه آبخیز استان -1شکل 

 
 شناسی حوزه آبخیززمین
  توسطتوسط  وو  استاست  ماننديمانندي  هورستهورست  غربیغربی  ––در دامنه جنوبی رشته کوههاي میشو که بصورت یک رشته کوه شرقی در دامنه جنوبی رشته کوههاي میشو که بصورت یک رشته کوه شرقی   حوزه آبخیز مشنقحوزه آبخیز مشنق    

ست. کهن ترین نهشتهگسگس  دودو سوي آن کنترل می گردد واقع گردیده ا ست. کهن ترین نهشتهل در دو  سوي آن کنترل می گردد واقع گردیده ا سته به پرکامبرین و ل در دو  سته به پرکامبرین و هاي قابل دیدن در این محدوده واب هاي قابل دیدن در این محدوده واب
ته ته هاي وابسهاي وابسهاي میکادار و به مقداري کم دولومیت به رنگ سبز تیره تا سبز خاکستري است. سنگهاي میکادار و به مقداري کم دولومیت به رنگ سبز تیره تا سبز خاکستري است. سنگسازند کهر با لیتولوژي ماسه و شیلسازند کهر با لیتولوژي ماسه و شیل

سنگبه پالئوزوئیک با برونزدگی ســنگ سوبی هاي رســوبی به پالئوزوئیک با برونزدگی  ستهوابســته  دولومیتیدولومیتی  وو  آهکیآهکی  ––هاي ر   وو  ،آهک،آهک  تیرهتیره  آهکهايآهکهاي  لیتولوژيلیتولوژي  بابا  روتهروته  سازندســازند  وو  پرمینپرمین  بهبه  واب
ستري  هايهايدولومیتدولومیت ستريخاک شن  خاک شنرو شد  میمی  تیرهتیره  تاتا  رو شدبا شترین. . با شترینبی سد،میمی  مترمتر  250250  بهبه  آنآن  ضخامتضخامت  بی سد،ر صورت  وو  ر صورتب سلی  مرزمرز  بابا  وو  شیبشیب  دگردگر  ب سلیگ   بابا  گ
سوبات سوباتر ست  گرفتهگرفته  قرارقرار) ) کهرکهر  سازندسازند((  خودخود  زیرینزیرین  ر ستا شته  ازاز. . ا شتهنه سه باال و نه سوبات مربوط به کرتا سه باال و هاي دوران مزوزئیک در منطقه مطالعاتی ر سوبات مربوط به کرتا هاي دوران مزوزئیک در منطقه مطالعاتی ر
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هایی هایی اند. لیتولوژي آن شامل ردیفاند. لیتولوژي آن شامل ردیفتوان نام برد که گسترش زیادي داشته و نواحی باالدست حوزه را تشکیل دادهتوان نام برد که گسترش زیادي داشته و نواحی باالدست حوزه را تشکیل دادهسازند تیپ فلیش را میسازند تیپ فلیش را می
شیل شیلاز  سهاز  ستري و ما سههاي خاک ستري و ما سیماهاي خاک سیماسنگ  با  شن با میان الیهسنگ  با  شن با میان الیهن  آهکی به رنگ زرد تیره و رو سهن  آهکی به رنگ زرد تیره و رو سههایی از آهک و آهک ما ست. هایی از آهک و آهک ما ست. اي ا اي ا
شته شتهنه سهنه سوبات مارنی ،آهکی ،کنگلومرا و ما شتر ر سوم بی سههاي دوران  سوبات مارنی ،آهکی ،کنگلومرا و ما شتر ر سوم بی سترش زیادي در حوزه هاي دوران  سترش زیادي در حوزه سنگی بوده که گ ستتهته  دارنددارندسنگی بوده که گ ش ستن ش   هايهاين
 ..انداندل دادهل دادهتشکیتشکی  رارا  کواترنرکواترنر  هايهاينهشتهنهشته  ايايهاي رودخانههاي رودخانهها و آبرفتها و آبرفتشامل تراسشامل تراس  آبرفتیآبرفتی

 
 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 آن بوده و قنات   یعییعیکه چ

ستخراج آب از دل زم  ییابداعابداع  ييهاهاو چاه، راهو چاه، راه شر در ا ستخراج آب از دل زمب شر در ا ستند  ینینب ستنده سی  ..ه سیبرر شان میبرر شان میها ن شنقها ن شنقدهد که تنها منبع آبی زیرحوزه م رودخانه رودخانه   ،،دهد که تنها منبع آبی زیرحوزه م
چاي تشکیل حوزه آبخیز چاي تشکیل حوزه آبخیز که از ارتفاعات جنوبی میشو سرچشمه گرفته و در پایین دست با پیوستن به زیرحوزه هریسکه از ارتفاعات جنوبی میشو سرچشمه گرفته و در پایین دست با پیوستن به زیرحوزه هریس  ،،استاستچاي چاي مشنقمشنق

سیمات حوزهشرفخانه را میشرفخانه را می ست که در تق سیمات حوزهدهند الزم به ذکر ا ست که در تق شور این زیرحوزهدهند الزم به ذکر ا شاور جامع آب ک سین م شور این زیرحوزهاي مهند شاور جامع آب ک سین م ها جزو حوزه دریان ها جزو حوزه دریان اي مهند
میلیون میلیون   55بوده و در کل مجموع  بوده و در کل مجموع    فعالفعال  رشته قناترشته قنات  44حلقه چاه عمیق، حلقه چاه عمیق،   4040ع آب زیرزمینی در زیرحوزه مشنق حدود ع آب زیرزمینی در زیرحوزه مشنق حدود از نظر مناباز نظر مناب. . هستندهستند

نشان نشان   یهیهاروماروم  یاچهیاچهمشنق در شمال درمشنق در شمال در  یزیزنقشه منابع آبی حوزه آبخنقشه منابع آبی حوزه آبخ  22در شکلدر شکل  کنندکنندهاي آب زیرزمینی تخلیه میهاي آب زیرزمینی تخلیه میمترمکعب آب را از سفرهمترمکعب آب را از سفره
 ).).13891389زاده،زاده،داده شده است( حبیبداده شده است( حبیب

 

 
 حوزه آبخیز مشنق در شمال دریاچه ارومیه نقشه منابع آبی-2شکل

 
 هاي فعال محدوده مطالعاتیقنات
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
اند که مشخصات اند که مشخصات ی حوزه و داخل بستر آبراهه احداث شدهی حوزه و داخل بستر آبراهه احداث شدهدر خروجدر خروج  رشته قناترشته قنات  44در حوزه آبخیز مشنق در حوزه آبخیز مشنق   ..))  33( شکل ( شکل آیندآیندییمم  ینینزمزم  ييرورو

ست، این   11آنها به تفکیک در جدول آنها به تفکیک در جدول  ست، این آمده ا شته  44آمده ا شته قنات فعال و آبدهی دا شتهر شته قنات فعال و آبدهی دا ستانداندر ست. تورکین صله هاي احداثی هاي احداثی . تورکین صله در فا   2020و و   ييمترمتر  100100در فا
   اند.اند.متر واقع شدهمتر واقع شده  2020کهریزي با عمق چاه مادر قنات حدود کهریزي با عمق چاه مادر قنات حدود کتکتباالدست چاه مادرقنات باالدست چاه مادرقنات ي ي مترمتر
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 طرح قنات ينما -3شکل

 
 ) 1389زاده،حوزه آبخیز مشنق(حبیب مشخصات قنوات -1جدول

 مختصات قنات
UTM    Y    X 

 نام قنات
عمق مادر 

 متر چاه
طول 
 قنات

نوع 
 مصرف

 آبدهی
 ثانیه لیتردر

 تخلیه ساالنه
 مترمکعب

 دما
cº 

EC 
μmh 

PH 

 1/8 2060 9 57614 1/2 کشاورزي 750 35 چادوش 4230500 548200

 3/8 1460 10 40358 5/1 کشاورزي 450 25  قزیل دوز 4229600 548650

 2/8 1350 10 74076 6/3 کشاورزي 550 25 خانه باغ 4231250 547800

 1/8 4150 9 43127 4/1 کشاورزي 550 30 شورکهریز 4231850 547500

 9/7 460 14 189216 6 کشاورزي 1100 20 کت کهریزي 4232292 550682

 
 بحث و نتایج

 هاتغذیه چاه مادر قنات به منظورکینست توراحداث 
  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 یتیتهرلهرل 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
سفره  ))یالبییالبیسس  ييهاهایانیانها (جرها (جر سفرهو تغذیه آن به  ست  هاي آب زیرزمینیهاي آب زیرزمینیو تغذیه آن به  ستا سد (مخزن) تورکا سد (مخزن) تورک.  ست.  ستین قرار دارد و قرار دارد و   یزیزآبخآبخ  حوزهحوزه  یکیک  ییدر خروجدر خروج  ین

رودخانه رودخانه   یکیکتواند نزدتواند نزد  ییمم  ینستینستتورکتورک  ييدارد، سدهادارد، سدها  ررباالدست خود قراباالدست خود قرا  حوزهحوزه  یاتیاتخصوصخصوص  یریرکامالً تحت تأثکامالً تحت تأث  یرهیرهو غو غ  یفیتیفیتکک  یت،یت،از نظر ظرفاز نظر ظرف
  یرزمینییرزمینیآب زآب ز  یهیهتغذتغذ  ييبرابرا  ییاحداثاحداث  هايهايینستینستاز تورکاز تورک  ييسرسر  یکیکالبته در البته در . . ))  44( شکل( شکلشودشود  هدایتهدایتسد سد   ینینساخته شود تا آب از رودخانه به اساخته شود تا آب از رودخانه به ا

شده و   یانیاندهانه مخزن عمود بر جردهانه مخزن عمود بر جر شده و رودخانه احداث  س  ييمئاندرمئاندر  یانیانجرجر  یکیکرودخانه احداث  سدر م و و   یهیهموجب تغذموجب تغذ  یانیاندر جردر جر  یریرشده و تاخشده و تاخ  یجادیجادرواناب ارواناب ا  یریردر م
فصل فصل   یریرغغ  ييهاهاروانابرواناب  ييآورآوردر جمعدر جمع  یشتریشتربب  ههنبودنبود  یالبییالبیسس  یاناتیاناتنوع احداث مناسب جرنوع احداث مناسب جر  ینیناا  گرددگرددییمم  یرسطحییرسطحیزز  یانیانشدن آب به جرشدن آب به جر  یلتریلترفف

  يياجرا، بهره برداراجرا، بهره بردار  ی،ی،اصول طراحاصول طراح  یتیتتوان با رعاتوان با رعا  ییمتعدد بوده ممتعدد بوده م  ييهاها  ييکاربرکاربر  ييدارادارا  ینستینستتورکتورک  ..شودشودییو زمستان) استفاده مو زمستان) استفاده م  ییزییز( پا( پاییزراعزراع
ستادر راســتا شمه ها و قناتخشــکســالی در احیاء  چشــمه ها و قنات  اثراتاثراتبه منظور مقابله با به منظور مقابله با   یفییفیو کو ک  ییکمکم  یدگاهیدگاهاز داز د  ییمؤثر منابع آبمؤثر منابع آب  یریتیریتمدمد  ييدر را سالی در احیاء  چ شک از آن از آن   هاهاخ

 ..استفاده نموداستفاده نمود
ستینســـتاحداث تورکاحداث تورک  برايبراي     سیلبا هدف تغذیه چاه مادر قنات  در کنار رودخانه و بســـتر مســـیل    ین ستر م به به   یزيیزيو خاکرو خاکر  ييخاکبردارخاکبردار  یاتیاتعملعملها ها با هدف تغذیه چاه مادر قنات  در کنار رودخانه و ب
ـــ سوس ـــد. ارتفاع ییدر کف مدر کف م  مترمتر  5050--6060و قطر کوچک و قطر کوچک   متر 55-65قطر بزرگ حداقل قطر بزرگ حداقل   ابعاد مورد نظرابعاد مورد نظر    یردیردگگ  ییبولدوزر انجام مبولدوزر انجام م  یلهیلهو شد. ارتفاع باش با
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مناسب تمام انواع مناسب تمام انواع   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   ييخاکبردارخاکبردار
شد.  ییبافت خاك مبافت خاك م شد.با ستتورکتورک  یطیطمحمح  با ستین سر حدود   ین سر حدود با ک سمت   166166متر و حداکثر متر و حداکثر   134134حداقل حداقل   یالبیالبسس  ييمتر دهانه ورودمتر دهانه ورود  3030با ک سمت متر در ق متر در ق
ــراب و با  ــد.میمی  مترمکعبمترمکعب  91999199  ––  64906490  ینینبب  یزيیزيو خاکرو خاکر  ييردارردارببدر نظر گرفتن ابعاد فوق حجم خاکدر نظر گرفتن ابعاد فوق حجم خاکسراب و با س شد.باش با توجه به هدف احداث از با توجه به هدف احداث از   با

ــت خودداري نموده لکن به منظور باالبردن راندمان کار و جلوگیري از تخریب ست خودداري نموده لکن به منظور باالبردن راندمان کار و جلوگیري از تخریبانجام هرگونه عملیات تراکمی در کف ترکینس در انتهاي در انتهاي   ،،انجام هرگونه عملیات تراکمی در کف ترکین
شودمخزن ســرریز هدایت آب مازاد رودخانه و ســیالب درنظر گرفته شــود سیالب درنظر گرفته  سرریز هدایت آب مازاد رودخانه و  در  ؛متر در نظر گرفته شــود 6-11تواند که عرض آن در باال می مخزن 

  ). 5اند( شکلمتر بوده 3به عرض  ،هاي احداثی مشنق سرریز پایابتورکینست
در کنار بستر رودخانه با مشارکت روستائیان  2ه در جدول مورد سامانه تورکینست با مشخصات درج شد 2در حوزه آبخیز مشنق   

شکل سازه با اقتباس از روش  ست  که هر دو  شده ا سیالب در حدود کنار رودخانه 4احداث  هزار  30اي بوده در هر دوره بارش و ایجاد 
حوزه را پس  1کینست شماره تور 7در مرحله عملیات اجرایی و شکل  2تورکینست شماره  6خواهند داشت. شکل مترمکعب آبگیري 

 دهد.از آبگیري از سیالب نشان می
 

 
 احداث تورکینست در کنار بستر رودخانه موقعیت -4شکل

 
 کهریزي مشنقهاي احداثی در باالدست چاه مادر قنات کتمشخصات تورکینست -2جدول

 )مکعبمتر( آبگیريحجم )متر( ارتفاع )متر( عرض )متر( طول )متر( فاصله تا چاه مادر مشخصات تورکینست ردیف
 12390 5/3 50 60 20 1شماره  1
 14700 3 40 100 100 2شماره  2

 

 
 احداث سرریز در پایاب تورکینست -5شکل
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 در حوزه آبخیز مشنق 2عملیات اجرایی تورکینست شماره  -6شکل

 

 
 کهریزيکت چاه قنات، باالدست مادر در کنار رودخانه 1شماره  ینستتورک آبگیري تصویر-7شکل

 
 محل احداث تورکینست هاي هیدرودینامیکی آبرفتبررسی

هاي آبرفتی محل احداث تورکینست با هدف تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی در باالدست مادر چاه قنات نشان شناسی نهشتهرسوب
 4برداري تا عمق و نمونه بودهسنگ سنگ و قطعههاي شن , قلوهاي در اندازهورث رسوبات بستر رودخانهبر اساس تقسیم بندي ونتداد، 

بندي یونیفاید، رسوبات بستر در محدوده از نظر تقسیم است.درصدي ذرات در حد سیلت و رس  10متري در بستر نشان دهنده میزان 
مهندسی رسوبات آبرفتی  دهند. از نظر که محدوده شن تمیز با دانه بندي بد را تشکیل می هستند، Gpهاي درشت دانه و با نام خاك

در صورت رعایت اصول فنی در احداث این سازه با هدف تغذیه  باشند.%  می 35رودخانه داراي نفوذپذیري زیاد و درصد تخلخل باالي 
سیل صوص در داخل م صنوعی به خ شت دانه در هر آبگیري بیش از ها و آبرفتم مترمکعب آب به داخل آبخوان تغذیه  10000هاي در

آماده براي آبگیري از  1389از سال  2آبگیري داشته و شماره  1385از سال  1بر اساس آمارهاي موجود تورکینست شماره شد.  خواهد
ساالنه دو مورد آبگیري در ماه سط  ست و متو شده ا ست، که با برآورد سیالب  شته ا شت دا  20بیش از  %35هاي فروردین و اردیبه

 ایستابی تغذیه داشته است.به داخل سطح  سالیانه هزارمترمکعب
 

  و پیشنهادها گیرينتیجه
ساس نتایج در  سوبات آبرفتی رودخانه  بر ا صد تخلخل با ر  مترمکعب آب به داخل آبخوان  10000از  یشب یري%  در هر آبگ 35در

شنق  شد. یتغذچاه مادر قنات م شان میه خواهد  شتو ارد ینفرورد يهادر ماه یريدو مورد آبگ کمینه ساالنه دهدآمارها ن وجود  یبه
شته که ستابیسطح ا خلهزارمترمکعب به دا 20از  یشب دا ست. شده یهتغذ ی پذیر و قابل هاي تجدیدمنابع آب زیرزمینی از جمله آب ا

صارف مختلف بوده، می ستفاده بهینهاطمینان براي م صورت ا شرایط کمبهره ،توان در  شگی از آن نمود.  آبی فالت ایران و برداري همی
هاي اخیر، موجب کاهش جریانات ســطحی شــده و مصــرف منابع آب زیرزمینی به خصــوص در بخش در ســال مهاي حاکخشــکســالی

شاورزي، که قبالً به  صد هم نمی 50ک سید افزایش یافتهدر ضی مناطق به  ،ر سد 60و در بع صد بر حفاظت از منابع  ،واردهمه این م .در
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هاي آب زیرزمینی و به تبع آن کاهش کیفی و کمّی این منابع ضـــروري از حد ســـفرهجلوگیري از افت بیش به منظورآب زیرزمینی را 
هاي تغذیه مصنوعی است در این راستا احداث مخازن تغذیه بزرگ هاي زیرزمینی استفاده از روشهاي حفاظت آبسازد. یکی از راهمی
ـــیالبمق ـــتفاده از س حاکمیتی بودن کار  و عدم امکان اجرایی در همه  هاي باال،اي با توجه به هزینههاي رودخانهها و روانابیاس و اس

هاي اخیر با آمدن علوم مهندسی سازد. در سالهاي جدي مواجه مینقاط در اغلب موارد فراگیر نشده و بحران آب زیرزمینی را با چالش
هاي اندك براي موضوع استفاده از هاي مناسب و فراگیر با هزینهروش لف کشورتنار راهکارهاي پیشینیان در مناطق مخآبخیزداري در ک
سمانی  شرب وحوش و نهایتاً تغذیه منابع آب زیرزمینی به خصوص  به منظورنزوالت آ سیالبی، تولید علوفه در مراتع، تامین آب  زراعت 

باشد که ضمن تامین آب مورد هاي آبخیزداري میهاي سطوح آبگیر باران از جمله این روشت. سامانهها  ارائه شده اسها و قناتچشمه
چون تورکینست، بندسار  یهایتواند نقش موثري در تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ایفا نماید؛ سامانهنیاز در مصارف مختلف از باران می

 ها احداث و موجبتواند در باالدســت چاه مادر قناتمی و دامداران  انکشــاورز برداران به خصــوصبندان در صــورت آموزش بهرهو آب
 د نتغذیه شوهاي فعال با هاي خشک شده و باال بردن آبدهی قناتاحیاء قنات
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