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 چكیده
به طور کلی نگهداری و بهره برداری از آب های سطحی در مناطق خشک، با روش های مختلفی از قبیل طرر  هرای پخرش سریالب 

ه کارهرای مناسرا اارایری و صورت می پذیرد که بی شک بر توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی نقش مهمی دارد. بره منورور ارا ره را

 .مدیریتی پایش مستمر این طر  ها ضروری می باشد

به بهره برداری رسریده اسرت و دارای  1376هکتار در سال  460پروژه پخش سیالب بر روی آبخوان دشت تسوج ، در سطحی بالغ بر 

ه برداری، میلیون ها متر مکعا سریالب در ایرن ساله و وااد آمار و اطالعات می باشد در طی این دوره بهر19حداقل یک دوره فعالیت

آبخوان نفوذ داده شده است پروژه مذکور به طور مستمر پایش شده و اثرات عوامل مختلف در آن ارزیابی گردیده است. برای انجام این 

و GISی در محری هرای بعردآوری شده اهت پرردازشهای امعآوری گردیده و دادههای هواشناسی و هیدرومتری امعتحقیق داده

Excel  وSPSS  که سطح زیر  رسدیم با تواه به آمار دبی ماهانه و نیاز آبی چنین به نوری شدند. بر اساس نتایج حاصل، دهسازمان

ذخیره آب در فصل غیر زراعی تا حردودی نیراز آبری دقیق  ریزی توان با یک برنامهمی کشت اراضی نسبت به آورد حوضه زیاد نبوده و

 2/135526متوسر   طوربرهو  مترمکعرامیلیرون  2/2574997ساله آبخوانرداری حردود  19در طی عملکرد  را برطرف نمود.منطقه 

 صورتبهی گردشغالمساله در بازه زمانی پایش با عبور از مسیر نهرهای  19درصد بارش متوس   3/10آب سیالب که حدود  مترمکعا

خوان تسوج تزریق شده است. ضریا همبستگی حاصل از نتایج نشان داد که بین برارش نفوذ عمقی در هر سال استحصال و به سفره آب

اهت بررآورد حجرم  717/0دار نشان دارد. مدل خطی با ضریا تبیین همبستگی مثبت و معنی847/0و حجم ذخیره ماهانه ایستگاه، 

 اسبه شد. های ذخیره با استفاده از میانگین بارش ماهانه مح سیالب آبگیری شده در کانال

 

 ، استحصال بهینه آب سیالب.آبخوان تسوجمدیریت منابع آب، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

سوم  ین بالیای طبیعی است که بر طبق گزارشات جهانی، هرساله بالغ بر یکبارتر فاجعهسیل یكی از 

، هاا ساازه ن رفتن شود. سیل همچنین باعث به بار آمدن خسارات مالی همچون از بییمیرها را شامل م و مرگ

یی همچاون  هاا روشجلوگیری و یا کاهش اثرات سایل،   منظور بهشود. یمها، محصوالت و دام و طیور و .یهابن

یكای از بالیاای طبیعای، هرسااله      عناوان بهشود. در کشور ایران نیز سیل یمی مختلف انجام هاسازهساخت 

 سازد.یمیری وارد ناپذجبرانخسارات 

خشک قرار گرفته است و هر سااله  ه بخش مهمی از کشور ما در منطقه خشک و نیمهک با توجه به این 

افتد و باعث خساارات جاانی و ماالی    های مناطق خشک است در آن اتفاق میهای مخرب که از ویژگیسیالب

ش ها حائز اهمیت است. از طرف دیگر توسعه کشاورزی باعاث افازای  شود. از این رو مدیریت سیالبفراوانی می

های کشور شده اسات، باه   های زیرزمینی و افت شدید و تخلیه آنها در اکثر دشتهای آببرداری از سفرهبهره

خصاو   ها بهاند و در بسیاری از دشتهای ممنوعه قرار گرفتههای کشور جزء دشتکه بسیاری از دشتطوری

 .ت تخریب اراضی کشاورزی شده استها و در نهایدر ایران مرکزی باعث فرونشست زمین و شور شدن آب چاه

 کارگیری روش پخش سیالب جهت تغذیه مصانوعی  ها و به جا و به هنگام از سیالبتفاده بهبه همین منظور اس

 (98: 1374دنبال دارد )کوثر، کاهش زیان های سیل و حفاظت خاک را نیز بهها،عالوه بر آبدار کردن آبخوان

دامغان روند افت سطح آب زیرزمینی به  قو شهروی آبخوان دشت در اثر اجرای پروژه پخش سیالب بر 

-هاای سانتی بهاره   تغییر غیر تدریجی روش(. 1390است )هاشمی و همكاران افتهیکاهشدرصد  11/25میزان 

هاا و  های مدرن، با تحمیال فنااوری ناماسنوس و ناساازگار باا آماادگی      برداری سیالب و جایگزینی آن با روش

(. با توجه به عدم توزیع یكنواخات بارنادگی از   2002همراه بوده است )رزگرانت و همكاران  های بومیتونمندی

ساختی مناطق خشک و نیمه خشک ساکنان ایان  نظر زمانی و مكانی در سطح کره زمین و اوضاع جوی و زمین

ماعات بشری برآنشدید های بسیاری از اجتهای زیر زمینی وا داشته و پایهبرداری بیشتر از آبمناطق را به بهره

مناطق خشک و نیماه خشاک باه علات      (.2004سطح آب زیر زمینی در اثر  استوار گشته است )تلمر و بست 

بارداری درساتی از مناابع آب و خااک     فقدان اعمال مدیریت صحیح منابع طبیعی تجدید شونده نه تنها بهاره 

هاا  و همه ساله جاری شدن تندآبها و سیل پذیرد، بلكه حتی آب به صورت یک بالی طبیعی درآمدهصورت نمی

 (. 1383داریگردد.) سررشتهباعث خسارات جانی و مالی فراوانی می

ظت  به منظور حفا در مناطق خشک در اقصی نقاط جهان و ایران آباستحصال بهینه  های ذخیره وطرح           

خساارات  به اراضی دایر، همچنین احیاء منابع طبیعی تجدید شونده، کااهش  بیابانی  بایر واراضی خاک وتبدیل 

 (1392همكاران  )حسین پور و اجرا می باشد.سفره های زیرزمینی در دست  ناشی از سیالب ها وتغذیه

ریزی و مدیریت بهینه منابع آب و نیاز رو به فراینده مصرف آب و پایش شرایط حاکم بار  اهمیت برنامه

های هنگفت در آنها از سوی دیگر ضرورت مدیریت نگهاداری  گذاری و هزینههای آبخوانداری و سرمایهایستگاه

های آبخوانداری، کنتارل و  ف در تمام ایستگاهترین هددهد. مهمهای مذکور را به خوبی نشان میو ارزیابی طرح

باشد. دربسیاری از نقااط کشاور کاه در طای     های اتفاقی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک میمهار سیالب

های اخیر منجر به کاهش حجم و تعاداد رخاداد سایل    گذرد، خشكسالیها میچندین سال که از عمر ایستگاه
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ماهیت نزوالت جوی از رژیم برفی به بارانی این معضل را تشدید نماوده و باعاث    شده و همچنین به دلیل تغییر

 تغییر پراکنش زمانی آن گردد.

ها جهت استحضال بهینه آن پا  از گذشات یاک    مدیریت سیالب نقش  هدف از مقاله حاضر ارزیابی

ت بحرانای دریاچاه   ساله در عرصه پخش سیالب بر آبخوان دشت تسوج می باشد با عنایت باه وضاعی   19دوره 

ضرورت منطقه مطالعاتی در رویه آب در اثر برداشت بیآب زیرزمینی  سفرهشدید سطح افت اورمیه و همچنین 

 باوده  سیالب های مخارب های تغذیه مصنوعی به عنوان یكی از راهكارهای مهم  جهت استحصال اجرای طرح

  است.

 

 هاروش و مواد -2

  منطقه مورد مطالعه: -1-2

 و شارقی  45˚ ,32 'تاا   45˚ , 18 ' 20های جغرافیاائی   بین طول)آبخوان تسوج( مورد مطالعهه منطق 

 مرکاز اساتان  شامال غارب شاهر تبریاز     کیلومتری  110شمالی در  38ْ  ,24',تا 38˚ ,20'های جغرافیائیعرض

بوده که مشارف  حوضه  سه زیرو در شمال دریاچه ارومیه قرار گرفته است. این منطقه شامل آذربایجان شرقی 

الاراس ارتفاعاات   به شهر تسوج و روستاهای انگشتجان و امستجان می باشد عرصة مطالعاتی از شمال به خاط 

دریاچاه   میشوداغ، از شرق به کوه علمدار، از غرب به روستای امستجان و چهرگان و از جنوب به دشت حاشیه

متار از ساطح    1380قله کوه علمدار و حداقل آن متر در  3135حداکثر ارتفاع منطقه  ارومیه محدود می گردد.

 باشد.  متر از سطح دریا می 2297ها دریا در ناحیه دشت و متوسط ارتفاع حوضه

 موقعیت جغرافیایی محدوده اجرای طرح:-2-2

     محل اجرای طرح خروجی سه ریز حوضه رود خانه انگشتجان و دره جاشیرو رود خانه امستجان 

عرصه پخش سیالب مورد  هكتار بوده است و 2310حوضه جمعا دارای وسعتی حدود باشد که سه زیر  می

دارای مساحت  کیلومتری غرب شهرستان شبستر واقع شده است و 35کیلو متری بخش تسوج و  5مطالعه در 

کیلومتر اجرا شده  1200به طول تقریبی گسترشی غالم گردشی عرصه پخش سیالب که بصورت هكتار   460

 است.

 روش تحقیق: -3-2

در این تحقیق سع  شده  است ضمن بررسی کلی سیالب رخ داده و عوامل موثر در استحصال بهینه آن در  

ایستگاه پخش سیالب تسوج  بر اساس مطالعات کتابخانه ای و گزارشات و آمار موجود مورد بررسی قرار گرفت 

، 1397لغایت  1379بخوانداری تسوج از سالهای های ایستگاه کلیماتولوژی آدادهاز برای انجام این تحقیق  .

آوری شده های جمعدادهاستفاده شده و آوری شد. همچنین حجم آب استحصال شده جمع کاربری اراضی و

برآورد نیازآبی اراضی باالدست حوضه سازماندهی شدند.  SPSSو  Excel  های بعدی در محیطجهت پردازش

 های اطالعاتی استخراج گردید.نقشه رقومی منطقه در الیهو همچنین  OPTIWAT افزاربا استفاده از نرم

میزان تناسب و کفایت حجم دبی نیاز آبی منطقه و رواناب مازاد حوضه بعد از محاسبات دبی جریان ماهانه 

چای برآورد شد. الزم به ذکر است که المدت حوضه تسوجحوضه امستجان و انگشتجان با استفاده از آمار طویل
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یزان مساحت اراضی زیر کشت انواع محصوالت زراعی بر اساس آمار مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش م

 (.1)شكل تسوج استخراج گردیده است.

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -(1شكل )  

 

 

 نتایج و بحث: -3

های کنترل زههای هیدرولیكی استحصال و هدایت بهینه سیالب و ساسازهدر آبخوانداری تسوج  

دهنه بند انحرافی مالت سنگی با آبگیرهای جانبی و قابلیت  2فرسایش و رسوب احداث شده است. به تعداد 

ها اند. نقش این سازههای اصلی احداث شدهمترمكعب در ثانیه در مسیر آبراهه 9و  5/13انحراف دبی متوسط 

ای به سطح مقطع ذوزنقهای های ذخیرهداخل کانالهای فصلی به استحصال و هدایت بهینه سیالب از رودخانه

متر با قابلیت حجم ذخیره  2520به طول و  3:1متر ارتفاع، با شیب دیواره  4متر عرض کف،  30به ابعاد هندسی

ای های ذخیرهدر ابتدای ورودی کانالمتر  400به طول  اصلیهای نیم میلیون متر مكعب در سال است. رسوبگیر

 60های کنترل فرسایش و رسوب به تعداد . سازهاحداث گردیده استدانه رسوبات درشتب به منظور ترسی

های فرعی با حوضچه )دایک(، انحراف و تجمیع آبراهه دهنه از نوع بند سرریز، سرسره آبی )شوت(، خاکریز

ب و نیز کاهش کاهش دبی پیک سیال ظورنمهای ذخیره به آرامش قبل از ورود مستقیم از حوضه باالدست کانال

ای و آبگیری احداث شده های ذخیرهقدرت فرسایش و کنترل رسوبات سیالب با هدف افزایش عمر مفید کانال

   (2شكل ) است.
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 نمایی از انواع سازه های آبی در ایستگاه پخش سیالب بر آبخوان تسوج -(2شكل )
 

رسدکه سطح زیر کشت اراضی نسبت به آورد یبا توجه به آمار دبی ماهانه و نیاز آبی چنین بنظر م

حجم دبی مازاد جریان . دنزیاد بوده و همیشه تحت تنش آبی قرار داراز خرداد ماه تا شهریور ماه حوضه 

متر مكعب و کمبود حجم آب مورد نیاز آبیاری تكمیلی در فصل  1130490برابر با امستجان سیالبی در حوضه 

متر مكعب و کمبود حجم آب مورد نیاز  1368353برابر با  انگشتجان حوضهو در متر مكعب  1212035زراعی 

درصورت تامین آب مورد نیاز از طریق  متر مكعب برآورد شده است. 866977آبیاری تكمیلی در فصل زراعی 

های زیر زمینی، معضل کم آبی منطقه تا حدودی تعدیل خواهد تغذیه سفره استحصال مازاد جریان سیالبی و

 . (1)جدول یافت

 
 )ارقام به مترمكعب( امستجان انگشتجان و هضزیر حو ETCمحاسبه اختالف دبی ماهانه با نیاز آبی  -(1جدول )

 مالحظات )آوردحوضه و نیاز آبی( ∆ ماهانه حجمی دبی ( ETC)نیاز آبی 

 امستجان انگشتجان امستجان انگشتجان امستجان انگشتجان امستجان انگشتجان ماه

+349127 265000 362000 9506 12873 فروردین  255494+  مازاد آب مازاد آب 

+325133 234000 320000 85134 68667 اردیبهشت  148866+  مازاد آب مازاد آب 

-113414 109000 149000 348864 262414 خرداد  239864-  کمبود آب کمبود آب 

-387119 31000 43000 551758 430119 تیر  520758- بود آبکم کمبود آب   

-305986 16000 21000 349591 326986 مرداد  333591-  کمبود آب کمبود آب 

-60458 47000 64000 164822 124458 شهریور  117822-  کمبود آب کمبود آب 

+15579 94000 128000 83019 112421 مهر  10981+  مازاد آب مازاد آب 

+219333 187000 256000 27077 36667 آبان  159923+ د آبمازا   مازاد آب 

+192000 140000 192000 0 0 آذر  140000+  مازاد آب مازاد آب 

+149000 109000 149000 0 0 دی  109000+  مازاد آب مازاد آب 

+168280 125000 170000 1270 1720 بهمن  123730+  مازاد آب مازاد آب 

+249901 187000 256000 4504 6099 اسفند  182496+  مازاد آب مازاد آب 

+645205 1544000 2110000 1628454 1464795 ساالنه  84454-  کمبود آب مازاد آب 
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رسدکه سطح زیر کشت اراضای نسابت باه آورد    به آمار دبی ماهانه و نیاز آبی چنین بنظر می توجهبا 

دید شا ذخیره آب در فصل غیر زراعی تا حدودی نیاز آبی  دقیق ریزیتوان با یک برنامهمی حوضه زیاد نبوده و

هاای  حجم آب مورد نیاز و مازاد آب آبیاری در زیر حوضاه (، 1عنایت به نتایج جدول )با  نمود. تعدیلمنطقه را 

 ( درج شده است.2)جدول در امستجان و انگشتجان 

 بر آورد بیالن آبی منطقه آبخوان تسوج )ارقام به مترمكعب( -(2جدول )
 یکمبود آب آبیار آب مازاد سیالب زیر حوضه ردیف

 1212035 1594553 امستجان 1

 866977 1130490 انگشتجان 2

امع کل           2725043 2079012 

دو مازاد بر نیااز آبای   رواناب حجم دهد که قبل از اجرای پروژه آبخوانداری ( نشان می2نتایج جدول )

ون هر گونه اساتفاده  میلیون متر مكعب که در فصل غیر زراعی بد 7/2در حدود حوضه امستجان و انگشتجان 

آورده  شده است. الزم باه   3در جدول نتایج حاصل از مطالعات هیدرومتری د.یگردمفیدی از دسترس خارج می

ها بصورت کامل های خروجی به منظور جلوگیری از ترسیب مواد رسی معلق در مجرای لولهذکر است که دریچه

یاباد. احجاام   ها همزمان تا اتمام آب ذخیره شده ادامه مای بسته نبوده و همچنین نفوذ آب از کف و جدار کانال

برآوردی استحصال سیالب نسبت به رقم واقعی کمتر بوده و لذا به علت شرایط موجود و عدم عملكرد مناساب  

ابزار و ادوات هیدرومتری نصب شده در آبراهه اصلی در طی مدت اجرای طارح تحقیقااتی، احجاام بارآوردی     

های ذخیره و خروجای سایفون معكاوس    ( پالن کانال3ومتری قرار گرفته است. شكل )مبنای محاسبات هیدر

 دهد. آبراهه امستجان را نشان می

 میزان استحصال سیالب آبخوان تسوج -(3جدول )
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  عدم آبگیری از آبگیر اصلی به علت مسدود شدن ورودی آبگیر های کانال های ذخیره ای با رسوبات درشت

 .هاودخانهدانه ر

ساله آبخوانداری حدود  19توان چنین بیان نمود که در طی عملكرد ( می3با استفاده از مقادیر جدول )

متر مكعب آب سیالب در هر ساال استحصاال و    2/135526میلیون متر مكعب و به طور متوسط  2/2574997

درصد در هر سال  محقق شده  8/5عه ذخیره شده است. مقادیر استحصال و ذخیره رواناب در منطقه مورد مطال

ای در عرصاه پخاش   متری بارش حوضاه میلی 5/269میلیمتر مازاد بر میزان  5/29است. این حجم آب معادل 

توان چنین بیان نمود کاه حادود   آبخوان تسوج توسط سیستم، آبگیری و پخش شده است. به عبارت بهتر می

پایش این حجم با عبور از مسیر نهرهاای غاالم گردشای باه      ساله در بازه زمانی 19درصد بارش متوسط  3/10

 صورت نفوذ عمقی به آبخوان منطقه تزریق شده است.

 

 های ذخیره و خروجی سیفون معكوسپالن کانال -(3شكل )

 

عملكرد آبگیر به علت مسدود شدن ورودی  1390-93و 1385-89و  1379-83ساله  5درسه دوره 

های هكتار توسط سازه 223های ذخیره با مساحتی حدود اب حوضه باالدست کانالها مختل و فقط از روانآبگیر

حلقه چاه پیزومتری  2کنترل فرسایش و رسوب بصورت ورود مستقیم آبگیری شده است. با بهره گرفتن از آمار 

 1373-74چاه اکتشافی داخل عرصه پخش سیالب نمودار هیدروگراف دشت تسوج در بازه زمانی سال آبی  1و 

 ( رسم شده است.4در شكل ) 1392 -95تا سال آبی 
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 هیدروگراف واحد دشت تسوج -(4شكل )

( واحد دشت و همچنین آزاد بودن سفره آبخوان تسوج و 4با عنایت به نمودار هیدروگراف شكل )

طح آب های زیر زمینی، باال آمدگی مخروط سرویه از آبهمچنین وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه و برداشت بی

، تثبیت در افت سریع 1383تا اواخر  1381زیر زمینی به صورت محسوس وجود ندارد. در بازه زمانی اوایل سال 

دهد. الزم به ذکر است که منطقه مورد مطالعه در  بازه زمانی مذکور در دوره هیدروگراف واحد را نشان می

این امر نتیجه بیشترین میزان استحصال در آن بازه توان به عنوان یكی از علل این پدیده که ترسالی بوده و می

 زمانی در آبخوان ذکر نمود.  

 ( محاسبه و ذکر شده است.4ساله بارش و میزان استحصال و ذخیره سیالب در جدول ) 19میانگین ماهانه 

 میزان بارش و استحصال ذخیره سیالب آبخوان تسوج -(4جدول )

 ذخیره سیالب )درصد(  ( m3ذخیره سیالب ) بارش ) درصد( بارش ) میلی متر( ماه

 39.1 53054.0 14.7 39.6 فروردین

 37.6 51005.2 19.2 51.7 اردیبهشت

 2.1 2875.0 5.1 13.8 خرداد

 0.6 865.7 2.4 6.4 تیر

 1.1 1432.7 1.5 4.1 مرداد

 0.0 28.6 3.5 9.3 شهریور

 1.6 2134.2 4.3 11.7 مهر

 4.0 5432.1 13.2 35.5 آبان

 0.0 0.0 9.4 25.4 آذر

 0.0 0.0 5.3 14.2 دی

 0.0 0.0 10.5 28.2 بهمن

 13.8 18698.7 11.0 29.6 اسفند

 100.0 135526.2 100 269.5 جمع
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های اسفند، فروردین و اردیبهشت امكان استحصال و ذخیره سیالب را ( ماه3با توجه به نتایج جدول )

ای در ایستگاه پخش سیالب صورت )آذر، دی، بهمن( هیچگونه ذخیره ماه از سال3و طی  به خود اختصا  داده

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین  7درصد و تابستان حدود  39نگرفته است. از نظر فصلی نیز فصل بهار با 

 (.5فصول سال را از نظر عملكرد آبگیری داشتند )شكل

 تسوجنمودار ذخیره سیالب فصلی ایستگاه آبخوانداری  -(5شكل )

 

مدل خطی جهت برآورد حجم سیالب آبگیری شده در کانال های ذخیره با استفاده از بارش ماهانه با  1رابطه 

 (.6محاسبه شده است )شكل 717/0( R2ضریب تبیین )

 

 
 نمودار بارش و ذخیره سیالب ماهانه ایستگاه آبخوانداری تسوج -6شكل 

 

                                                                   (1: )14351 - 1242.X Y                                                        

                                                            

متغیرهای به ترتیب جمع بارش و حجم سیالب ذخیره شده ماهانه توسط سیستم  Yو  Xکه در آن

 الب هستند.پخش سی
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ای هستند، میزان همبستگی بین بارش ماهانه و حجم سیالب ذخیره ماهانه به دلیل اینكه از  نوع مقیاس فاصله

ضریب همبستگی حاصل از نتایج محاسبه محاسبه شد. spssافزاربا استفاده از نرماز ضریب همبستگی پیرسون 

دار نشان همبستگی مثبت و معنی847/0تگاه، همبستگی نشان داد که بین بارش و حجم ذخیره ماهانه ایس

دهد.با عنایت به نمودار بارش نشان می دهد که بین بارش وحجم ذخیره شده از سیالب در کانال های می

مخزنی یک رابطه مستقیم وجود دارد اگر شرایط فنی سازه ها بهینه باشد میتوانیم آبگیری خوب و استحصال 

در کفیت وکمیت آبهای زیر زمینی منطقه  تاثیر گذار باشیم که این مورد در مناسب در عرصه آبخوان داشته و 

 نمونه ای کیفی آب های زیرزمینی به وضوح دیده می شود.
  

 گیرینتیجه-4

 

نتایج این پژوهش درصد قابل توجهی از بارش ساالنه در ماه های زمستان تا اوایل بهار صورت براساس 

ها که حجم توان بخشی از این مازاد روانابتفاده از روش های فنی و مهندسی میگیرد. با مطالعه اصولی و اسمی

-مترمكعب را مهار نموده که ضمن کاهش خسارات و صدمات ناشی از سیل امكان بهره 2574997برآوردی آن 

ا عنایت به برداری بهینه از منابع آب و خاک حوضه را فراهم کرده و این نقمت الهی را به نعمت تبدیل نمود. . ب

مدیریت بخش دولتی آبخوانداری تسوج، میزان موفقیت استحصال و هدایت بهینه سیالب در بازه زمانی مورد 

درصد محاسبه نموده و لذا جهت باال بردن راندمان و کنترل بیشتر سیالب مشارکت بخش  8/5مطالعه 

کنترل و استفاده گردد. وصیه میخصوصی از نظر واگذاری اراضی و مشارکت در کارهای اجرایی و عمرانی ت

پخش سیالب و تغذیه مصنوعی و  ،های آبخوانداریهای سطحی موجود، مطالعه و اجرای طرحبهینه از منابع آب

برداری کنترل بهرهو همچنین  های غیر مجازبرخی اقداماتی از جمله جلوگیری از بهره برداری و انسداد چاه

راهكارهایی برای تقویت و تعادل  ،باشددر اختیار وزارت نیرو می که مستقیماًهای دارای پروانه و امثال آن چاه

   شوند.ها محسوب میآبخوان

به علت ورود رسوبات ناشی مطابق  ساله 5و 4در مدت عملكرد چندین ساله آبخوانداری در هر دوره 

خبندان و ذوب یخ قرار دارند، ای سنگی در نواحی کوهستانی که تحت فرایند ینظر بلوهورس جریانهای واریزه

کنند دراین حوضه نیز مشكالت به شدت تنگناهایی را برای امور کشاورزی، شبكه ارتباطی و صنعتی ایجاد می

های فنی و هیدرولیكی طرح آبخوانداری به وجود آورده است. برای رفع این ها و ابنیهای برای سازهعدیده

) باال آمدن کد ارتفاعی بستر رودخانه ( احداث ابنیه فنی سیستم  مشكل مهم بر اثر نهشته شدن بار بستری

های بیولوژیک و گردد. با اعمال روشها توصیه میآبگیری آبخوانداری تسوج در قسمت میانی رودخانه

دست عرصه پخش عمر مفید پروژه عظیم آبخوانداری را بیشتر نموده و احداث بندها در مكانیكی در اراضی باال

 گردد. با شیب کم جهت پخش سیالب توصیه میاراضی 
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