
 اثر گوراب ها بر آبدهی قنوات ) مطالعه موردی : دشت ارسنجان ( 
 

 2، محمد رضا نیک منش  *   1  محمد حسین اسکندری 
آب و سازه های هیدرولیکی ، واحد ارسنجان ، دانشگاه آزاد اسالمی ،    –دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران    -1 -1

 ارسنجان ، ایران 

 یران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، ارسنجان ، ااستادیار گروه عمران ، واحد ارسنجان   -2

 
mheskandari@iaua.ac.ir 

 

   

 

 چکیده 
 

خشک و نیمه خشک شده و  خشکسالی یک پدیده ی آب و هوایی است که باعث کاهش بارندگی به خصوص در مناطق 

های بشر و رشد   ی با توجه به نیاز آب قابل دسترس را کاهش می دهد . از طرفی برداشت آب از سفره آب زیرزمین 

پیدا کرده و از آبدهی قنوات کاسته  در نتیجه تراز سطح آب در سفره آب زیرزمینی کاهش و  ت افزایش یافته است جمعی 

مورد استفاده قرار می گیرد که استفاده از  تغذیه ی مصنوعی ، روشهای می شود . برای جبران تغذیه ناکافی طبیعی 

نیز استفاده از گوراب به منظور تقویت سفره های آب زیرزمینی  دشت ارسنجان  ر د ین آنها می باشد. گوراب یکی از بهتر 

  واضح کامال  هم  صله ی آن ها از  ا بر ابدهی قنوات بر اساس ف   گوراب ها تاثیر    همچنین ا  مرسوم می باشد.  و آبدهی قنات ه 

. بر اساس نتایج به دست  گرفت  ر مورد بررسی قرا ان قنوات در دشت ارسنج  گوراب ها بر آبدهی  اثر در این تحقیق است . 

که یک گوراب در  قنات عایشه آبدهی همچنین . نیست گورابی در نزدیکی آن خشک شده است زیرا قنات بناب  آمده 

قنات کتک که دو گوراب در نزدیکی آن قرار دارد دچار تغییر  آبدهی نزدیکی آن وجود دارد به یک سوم تقلیل یافته و 

 ابت مانده است . نشده و ث 
 دهی ، آب ارسنجان  ، ، دشت خشکسالی  ، گوراب ، قنات  ها:  ید واژه ل ک 

 

The Effect of Turkey nest storages on The Watering of Ghanats (case study: 

Arsanjan plain) 

 

 
Abstract 
 
Drought is a climatic phenomenon that which is the reason to decrease the rainfall especially in 

arid and semi-arid regions and reduces available water. On the other hand, water harvesting from 

the groundwater table has increased according to human needs and population growth and as a 

result the water level in aquifer and watering of ghanats decreases. to compensate for insufficient 

natural nutrition, artificial feeding methods are used that the use of turkey nest storage is one of 

the best of them. in Arsanjan plain, the use of turkey nest storage is also used to reinforce of 

underground aquifers and watering of ghanats.  Also, the effect of turkey nest storages on the 

watering of ghanats is clear according to their distance.  In this research, the effect of turkey nest 

storage on the watering of ghanats was investigated in Arsanjan Plain. Based on the results, the 

Bonab Ghanat is dried because turkey nest storage is not nearby. Also the watering of Ayesheh 

Ghanat which has a turkey nest storage near it, has been reduced to one third and the watering of 

Katak Ghanat which has two turkey nest storage near it, has not changed and fixed. 
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 مقدمه 
 

خشکسالی یکی از پدیده های آب و هوایی و از جمله رخدادهای مصیبت باری است که همواره خسارتهای زیادی به جوامع  

وناگون مانند کمبود بارش، کاهش دبی  ا کاهش آب قابل دسترس می تواند به صور گ ی انسانی وارد می سازد. خشکسالی 

رودخانه ها و کاهش حجم منابع آب مشاهده گردد خشکسالی در همه رژیم های آب و هوایی کشور با شدت و ضعف مختلف  

سالی جهانی است، اثرات  ک ( اصلی ترین علت بروز خشکسالی های اخیر، خش 1383)عباسپور و ثابت رفتار ،  .روی می دهد

ه در تمام کشورها یکسان نیست، خشکسالی محیط زیست کشورهائی را که روز کمربند خشک کره زمین  وحشتناک این پدید 

قرار گرفته اند را بیشتر از سایر کشورها با بحران مواجه کرده است، متأسفانه، کشور ایران نیز در این کمربند خشک و سوزان  

د حاکی از تهدید قابل مشاهده بود اما تا بروز بحران به این  ی سال پیش عالمت های بروز بحران با شواه س قرار گرفته است، 

مدیریت غلط منابع آب در کشور   -1علل توجه نشد، اما آنچه عمق این بحران را در کشور ایران بیشتر نموده عبارت است از : 

مدیریت غلط   -2لید آب تقاء ذخائر زیر زمینی آب و نه مدیریت تو ر که فقط مدیریت بهره برداری است، نه مدیریت حفظ و ا 

  به   آب   برای  تقاضا   افزایش  همچنین   و  آب  کمبود   معضل  به  توجه   با(  1393  ،  یداللهی... ) و  زراعت و باغبانی در اقصی نقاط کشور 

ما جبران کمبود آب از   اد جمعیت، در اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ازدی  ی واسطه 

برنامه های دولت میباشد. امروزه تخلیه آب های زیرزمینی و عدم جایگزین شدن آب این منابع یکی از بزرگترین  مهمترین 

مشکالت محسوب می شود. استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی توسط حفر چاه های متعدد باعث نزول شدید سطح ایستابی  

زیادی از قناتها و چاهها که بخش زیادی از سرمایه گذاری های  ور ما شده است. خشک شدن تعداد ش در بسیاری از شهرهای ک 

انجام شده از بین برود. یکی از ساده ترین و موثرترین روشها برای افزایش منابع آب و رفع مشکل کم آبی استفاده از طرحهای  

( شارژ یا  1391ران ، مه خشک میباشد. ) حبیبی و همکا ی تغذیه ی مصنوعی در نقاط مختلف , به خصوص در مناطق گرم و ن 

تغذیه مصنوعی توسط منابع مختلفی از جمله پساب های تصفیه شده، آب مازاد آبیاری، جریان چشمه ها در فصل غیر مصرف  

فعلی   ت ( با توجه به اینکه با وضعی 1392و نیز پتانسیل سیالبی حوضچه ها می تواند صورت پذیرد )حاجیان و همکاران ، 

زمینی در بیشتر مناطق تنها راه برای ایجاد حیاط و زندگی در منطقه است و سرعت تغذیه طبیعی   استفاده از منابع اب زیر 

این منابع ثابت و از طرفی سرعت برداشت از منابع روز به روز افزایش می یابد ناچار به استفاده از طرح های تغذیه مصنوعی  

مورد استفاده از کدام یک از روش های تغذیه مصنوعی با   ود در میان تصمیم گیری درست در ب منابع آب زیر زمینی خواهیم 

توجه به مکان اجرای طرح و بکارگیری تجارب بدست آمده از پروژه های قبلی بسیار مهم و ضروری می باشد )محبی و  

میه یا  دایش این فن آوری در اطراف ارو ی (. سرزمین ایران خاستگاه فن اوری قنات می باشد. هسته اولیه پ 1395همکاران ، 

کشور که در   30رضائیه بوده که از آنجا به قسمت اعظمی از جهان گسترش یافته است. بطوری که می توان مشخصا از حدود 

استفاده از این فن آوری در ایران دردوران    .پهنه جغرافیایی مکزیک تا ژاپن و شوروی سابق تا پروشیلی می باشد نام برد

اراضی کشت آبی را تامین   3/ 2آب مورد نیاز  1340قناتها در استانه اصالحات ارضی سال ید آن قدر گسترده بوده است که د ج 

می نمود و عالوه بر آن شهرهای بسیاری از آن جمله تهران و یزد آب مصرفی خود را ازمجموعه ای از قناتها تامین می  

داده که ابدهی قنوات نیاز بهره برداران را   جمعیت و خشکسالیهای اخیر نشان  ش( اما افزای 1384)غازی و کاوه زاده ،  .نمود

براورده نمی کند. لذا با توجه به کثرت قنوات ، توسعه ابدهی آنها ارامی ضروری است . یکی از راه های عملی جهت افزایش آب  

زیرا   یکی از روشهای مناب تغذیه است.  قنوات کشور تغذیه مصنوعی است. اجرای بندهای خاکی کوتاه در باال دست قنوات 

اینگونه پروژه ها در مناطق مختلفی که تحت پوشش حوزه قنوات می باشند وجود دارد)حاج سید علیخانی و همکاران ،  



(تغذیه مصنوعی می تواند باعث باال آمدن تراز آب زیرزمینی شده و دارای انواعی است یکی از ساده ترین روش های  1384

یا همان گوراب می باشد گوراب ها به دلیل ساده بودن نسبت به برخی   وعی ، تغذیه ی مصنوعی حوضچه ای ن تغذیه ی مص 

دیگر از روش ها بیشتر مورد استقبال است . گوراب ها یکی از بهترین راه ها برای جمع آوری روان آب های سطحی و تغذیه  

رای استخراج آب از سفره آب  که  کی از ساده ترین راه ها ب  ت ی سفره آب زیرزمینی می باشد که این خود باعث افزایش قنوا 

زیرزمینی است میباشد . قنوات بعد از اجرا تا سالها با کمترین هزینه دسترسی به آب زیر زمینی را به کمک نیروی ثقل برای  

موجود در دشت ارسنجان   ما فراهم می کند . با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق به بررسی اثر گوراب ها بر قنوات 

 رداخت .  خواهیم پ 

 

 معرفی گوراب و قنات : 
 

گوراب ها سازه هایی می باشند که در مسیر رودخانه قرار گرفته و آب ناشی از سیالب های فصلی را جمع آوری می کند .  

طه کرده  و اغلب به دو  گوراب ها معموال به صورت سد هایی خاکی ساخته می شوند که پیرامون قسمتی از رودخانه را احا 

د خانه وارد گوراب شده و پس از آنکه تراز آب درون گوراب به اندازه پیش  صورت طراحی و اجرا می شوند : در حالت اول رو 

بینی شده رسید آب از روی سرریز موجود بر روی بدنه سد که از جنس سنگ و سیمان یا بتن است سرریز شده و وارد رود  

د که در این صورت آب  ممکن است که در مسیر رود خانه چندین گوراب به صورت متوالی ساخته شو خانه می شود . گاها 

پس از سرریز شدن از سرریز گوراب اول وارد گوراب دوم می شود و پس از آنکه تراز آب به اندازه پیش بینی شده رسید آب از  

ز گوراب ها مانند گوراب دوم عمل می کنند تا اینکه در  سرریز آن خارج می شود همچنین اگر تعداد گوراب ها بیشتر باشد نی 

سیر روخانه شود . در حالت دوم گوراب ها تقریبا مانند سد های انحرافی عمل می کنند یعنی به اینصورت که  آخر آب وارد م 

سطح آب درون   آب ازطریق کانالی که تراز کف آن پایین تر از تراز کف رودخانه است وارد گوراب شده و پس از آنکه تراز 

راب نشده و به مسیر خود درون رودخانه بر می گردد . هدف از ساخت  گوراب از تراز کف رودخانه باالتر رفت آب دیگر وارد گو 

گوراب ها جمع آوری روان آب های ناشی از بارش ها در یک محل برای تغذیه ی سفره آب زیر زمینی می باشد . گوراب ها  

آن هدایت کرد و هم   ه هم توپوگرافی مناسبی داشته باشد تا بتوان آب را به راحتی به درون باید در محلی ساخته شوند ک 

نفوذپذیری مناسبی داشته باشد که آب بتواند قبل از تبخیر شدن به درون سفره آب زیر زمینی نفوذ کند. راه و روش استفاده  

مه ها که خود نوعی آب زیرزمینی است بهره برداری می  از آب های زیرزمینی را بشر از دیرباز شناخته است ابتدا از آب چش 

ی نپایید که موفق به ابداع روشی به منظور استحصال آب از زیرزمین گردیده است این افتخار به نام ایران و  نموده و بعد دیر 

زاران سال پیش  ایرانی در صفحات تاریخ به ثبت رسید که به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشورمان و نیاز روزافزون به آب ه 

ینی ارائه نمود و فالت این سرزمین بنام زادگاه قنات شناخته شده این  ابتکاری شگفت اور را جهت بهره برداری از آبهای زیرزم 

ابداع از اجداد ایرانی سینه به سینه به نسل های بعد منتقل گردید به نحوی که هم اکنون نیز علیرغم پیشرفت علم و  

وران شکوفایی حفر قنات در  ین شیوه در ایران به ویژه درمناطق کویری رایج می باشد آنچه که از د تکنولوژی حفر چاه به ا 

ایران به جا مانده و هنوزمایه تحسین است وجود چندین قنات در ایران می باشد که عمق مادرچاه آن به حدود سیصد متر و  

ت که جهت استحصال آب زیرزمینی در حدود سه هزار  ( قنات روشی اس 1383طول آن به دهها کیلومتر می رسد. )برشان ، 

ان اختراع شده است و نوعی زهکشی زیرزمینی است که آب در اثر نیروی ثقل به سطح زمین جریان  سال پیش توسط ایرانی 

یکی  می یابد و مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی قدرت آبدهی یک قنات در مظهر آن به عوامل زیادی بستگی دارد که 

ه آب از بسیاری از سفره های زیرزمینی هر روز سطح آب  از آنها سفره های زیرزمینی می باشد به علت برداشت بیش از انداز 



( همانطور که گفته شد گوراب ها  1383پایین می رود و باعث خشک شدن و کم آبی قنات می گردد. )صنوبر و شفقتی ، 

ز می  عث باال آمدن تراز آب شده و در نتیجه باعث افزایش آبدهی قنات ها نی سفره آب زیر زمینی را تغذیه می کنند که با 

 شوند .  

 

 منطقه ی مطالعاتی : 

 

های  کیلومتری شمال شرق شیراز قرار دارد این دشت در سال  120ارسنجان یکی از دشت های استان فارس است که در 

طال عات سازمان آب فارس به دشت ممنوعه تبدیل شده است .  اخیر به دلیل افت بیش از حد تراز آب زیر زمینی با توجه به ا 

ال گذشته دشت ارسنجان توسط سه رشته قنات به نام های بناب ، عایشه و کتک عالوه برچاه های پمپاژ آبیاری  در چند س

برای  آبدهی بعضی از ای قنوات کم شده یا حتی خشک شده اند . خوشبختانه می شده که اخیرا به دلیل خشک سالی از 

دشت ارسنجان چندین گوراب احداث گردیده است . دشت    کاستن از سرعت افت تراز آب زیرزمینی و کاهش آبدهی قنوات در 

  2942.3االنه تبخیر درجه سلسیوس و جمع س  18.3میلی متر ، میانگین دمای  220ارسنجان دارای میانگین ساالنه بارش 

و   بوانات و های نیریز سارگاد و از شرق به شهرستان پا  و مرودشت هایهرستان میلی متر می باشد . این شهرستان از غرب به ش 

متر   1۶۶0این شهرستان بسیار زیبا  .محدود است خرامه  شهرستان به  جنوب  از  و  بوانات  و پاسارگاد های از شمال به شهرستان 

های  کوه ز سطح دریا بلندترین قله رشته متر ا  32۷0از سطح دریا ارتفاع دارد و قله دال نشین )دل نشین( با ارتفاعی حدود 

وهوای معتدل برخوردار است و  ارسنجان از آب  .باشدهای سلسله جبال کوه خم می اطراف ارسنجان و یکی از معروفترین قله 

شهرستان ارسنجان از نظر اقلیمی در محدوده نیمه خشک قرار   .ت باغداری و کشاورزی و دامپروری محیطی مساعد داردجه 

موقعیت شهرستان ارسنجان در   1د است در شکل شماره  که با توجه به آمار بارندگی ، دما و تبخیر این قضیه کامال مشحو دارد  

ت ارسنجان به گونه ای احداث شده اند که سیالب های جنگل بناب و  استان فارس نشان داده شده است گوراب های دش 

 : راب ها و همچنین موقعیت قنوات نسبت به گوراب ها نشان داده شده است نمایی از گو   5تا    2فیجان به آنها میریزد در اشکال  

 

 
 

 موقعیت شهرستان ارسنجان در استان فارس   -1شکل شماره  
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 1گوراب شماره    -3شکل شماره   

 

 
 

 2گوراب شماره    -4شکل شماره  

 
 

   3گوراب شماره    -5شکل شماره  

 



   

 ها مواد و روش 

 

پرداخته شد. پس از دریافتن  ابتدا به صورت میدانی و به صورت کیفی به بررسی آبدهی قنوات بر اساس نزدیکی به گوراب ها 

جمع آوری اطالعات شامل دبی هایی که در سالهای   این که آبدهی قنوات تا حدود زیادی به نزدیکی به گوراب بستگی دارد به 

   گذشته ثبت شده پرداخته شد . برای بدست آوردن دبی کنونی قنوات از روش جسم شناور )فلوتور( استفاده می کنیم : 

 (1 ) T=(t1+t2+t3+t4+t5+t6)/6 

 

زمان پیمایش مسیر در   (t1 , t2 , … , t6)زمان متوسط پیمایش مسیر نسبت به عرض کانال ،  T( : 1در رابطه شماره ) 

 نقاط مختلف عرض کانال می باشند .  

 (2 ) V=X/T 

 

 سرعت پیمایش مسیر می باشند .   Vطول مسیر کانال ،  X( : 2رابطه شماره ) 

 (3 ) A=(b1+b2)h/2 

 

  hای ، عرض کف کانال ذوزنقه  b2عرض سطح آب در کانال ،  b1سطح مقطع کانال ذوزنقه ای ،  : A( 3در رابطه شماره ) 

 عمق آب در کانال می باشد . 

 (4 ) Q=V.A 

 

 دبی آب ) دبی قنات ( می باشد .   Q( : 4در رابطه شماره ) 

و نم افزار اتوکد   Google earth proبرای بررسی کلی و کمی فاصله ی گوراب ها از قنوات ، از دانلود تصویر ماهواره ای از 

 – google earthورد نظر را در نرم افزار پیدا می کنیم و به کمک ابزار استفده می کنیم به این صورت که ابتدا محدوده م 

new place mark  گر ابزار در نقطه مورد نظر طول و عرض جغرافیایی نقطه را در قسمت نام نقطه کپی  با قرار دادن نشان

می کنیم تا دو نقطه با مختصات  می کنیم و تایید می کنیم تا نشانگر ثابت شود این مرحله را در نقطه ای دیگر نیز تکرار 

به این صورت که پس از انتخاب ابزار در   استفاده می کنیم  save imageمشخص داشته باشیم برای دانلود تصویر از ابزار 

نوع تصویر را تعیین می کنیم و   map optionsکیفیت تصویر را انتخاب می کنیم و در قسمت  resolutionقسمت 

save image…  و پس از انتخاب مسیر دانلود تصویر را دانلود می کنیم . اتوکد را باز کرده در منوی  را می زنیمinsert 

را باز می کنیم . برای   google earth proرا می زنیم و تصویر دانلود شده از نرم افزار  attachابزار  referenceقسمت 

دایره به مرکز مختصات های نقاطی که بر روی تصویر   دو  c(circle)زمین مبنا کردن تصویر ابتدا با استفاده از دستور 

دو نقطه مشخص شده در تصویر را بر روی    alignاستفاده از دستور مشخص شده تر سیم می کنیم  بعد از تر سیم دایره ها با  

اب کرده و  نقاطی با همان مختصات ها در اتوکد قرار می دهیم به این صورت که ابتدا پس از نوشتن دستور تصویر را انتخ 

مشابه دارد قرار می  کلیک راست می کنیم پس از آن نقطه اول را نتخاب کرده و انتهای خط را مرکز دایره ای که مختصات 

را می زنیم و   enterدهیم بعد از آن نقطه ی دوم را نیز مانند نقطه اول به مرکز دایره با مختصات مشابه منتقل می کنیم و 

را انتخاب می کنیم تا تصویر زمین مبنا شود با این کار تمام مشخصات تصویر با واقعیت   yesگزینه    در پاسخ به سوال نرم افزار 



یکی می شوند بجز زاویه عکس برداری ماهواره یعنی تمام طول ها و ابعاد موجود در تصویر دقیقا با واقعیت برابر   روی زمین 

برای به دست آوردن   dalسایر دستورات نرم افزار اتوکد از جمله است حتی زاویه تصویر نسبت به شمال . حال با استفاده از 

برای مشخص کردن مساحت و محیط   listر یک محدوده و پس از آن دستور وترسیم پلی الین دو  p lineفواصل یا دستور 

 د .  برای بدست آوردن مختصات های نقاط بر روی تصویر و ... می توان به هداف خود رسی   idمحدوده و یا دستور  

 

 

   

  نتایج و بحث 
 

پس از بررسی موقعیت و فاصله ی گوراب ها و قنوات از هم با استفاده از نرم افزار اتو کد ، بررسی میدانی جهت بدست آوردن  

نوع گوراب ها  ، همچنین حوضه ی تامین آب آن ها و فاصله ی زمانی آبگیری آن ها ، جمع آوری دبی های ثبت شده ی  

فاصله قنوات از گوراب ها   1کنونی قنوات انجام می گردد . در جدول شماره  های گذشته و اندازه گیری دبیقنوات در سال 

 نشان داده شده است .   

 

 فاصله قنوات از گوراب ها   -1جدول شماره  

 فاصله از گوراب به متر  شماره گوراب  قنات 

 547 3 عایشه 

 - - بناب 

 108 1 کتک 

 105 2 کتک 

 

 

گورابی احداث نشده است زیرا مسیر قنات بناب از جایی شروع می  ( در نزدیکی قنات بناب 1ل باال )جدول شماره مطابق جدو 

شود که روان آب ها در آن منطقه شدت نداشته در نتیجه گوراب اگر احداث می شد آبگیری نشده و تاثیر چندانی بر تغذیه ی  

قنات عایشه گوراب   در فاصله ی تقریبا پانصدو چهل و هفت متری از سفره آب زیرزمینی نداشت و در کل به صرفه نبود ؛ 

قسمت   5قرار دارد این گوراب از نوع گوراب سرریزی و به صورت دو مرحله ای می باشد که مطابق تصویر شماره  3شماره 

وان رسوب گیر برای  اولی گوراب دچار رسوب شده و نفوذ پذیری خود را از تقریبا از دست داده است و در حال حاضر به عن 

د به علت اینکه فاصله ی گوراب از قنات زیاد است تاثیر گوراب بر قنات کم است زیرا مدت  قسمت دوم گوراب عمل می کن 

زمانی که طول می کشد که تراز سطح آب زیر زمینی زیر سطح گوراب که در اثر تغذیه توسط گوراب باال آمده است با تراز آب  

در محلی احداث شده است که   3گوراب شماره به عبارتی آب درون سفره پخش شود زیاد است ، اطراف قنات یکی شود یا 

سیالب های منطقه جنگل به آن می ریزند و دوره ی بازگشت این سیالب ها بلند است یا به عبارتی دیگر تعداد دفعات  

نات کتک دو گوراب از نوع ترتز آب وجود  کم است ؛ در فواصل تقریبا صدوهشت و صدوپنج متری از ق  3آبگیری گوراب شماره 



، احداث شده است این گوراب ها به دلیل موقیت مناسب در دوره های کوتاه مدت   2و گوراب شماره  1گوراب شماره دارد 

هرگاه باران بیش از پانزده میلی متر باریده باشد روان آب های منطقه وارد آن شده و گوراب   2آبگیری شده حتی گواب شماره  

ب ها از قنات کتک زیاد نیست پس آب راحت تر می تواند به درون قنات نفوذ  شروع به آبگیری می کند ، چون فاصله این گورا 

کند ، عالوه بر اینکه آب پس از نفوذ به درون سفره قنات را تغذیه می کند در زمان های آب داشتن گوراب آب به صورت  

ا به صورت کوتاه مدت افزایش می  ی از گوراب به قنات نیز نفوذ می کند و دبی ر شبکه جریان از باال دست به پایین دست یعن

 دهد . 

نشان داده شده است.     139۷و  1394،  1392دبی قنوات در سال های   2و جدول شماره   ۶در شکل شماره 

 

 

 

 

 

 
   یتر بر ثانیه دبی قنوات در سال های موجود بر حسب ل   -۶شکل شماره  

 لیتر بر ثانیه دبی قنوات در سال های مختلف بر حسب    -2جدول شماره  

 1397 1394 1392 قنات 

 0 90 95 بناب 

 20 45 62 عایشه 

 17 17 کتک 
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لیتر   95برابر با  1392نشان می دهند دبی قنات بناب در مظهر آن در سال  2و جدول شماره  1همانطور که نمودار شماره 

شدت یافتن خشک سالی از سال نود و چهار تا  لیتر بر ثانیه می رسد با  90به  1394ثانیه بوده است و این رقم در سال بر 

سال نود هفت آبدهی قنات بناب به شدت کاهش یافته و تا اینکه در اواخر تابستان سال نود و هفت به طور کامل خشک  

لیتر بر ثانیه بوده    ۶2برابر با    1392ی باشد؛ دبی قنات عایشه در سال  می شود که این به دلیل عدم وجود تغذیه مصنوعی م 

لیتر بر ثانیه کاهش پیدا می کند و با شدت یافتن خشک سالی از سال نود و چهار به بعد   45به  1394ین دبی در سال ا 

لیتر بر   20ه مقدار ب  139۷این به علت وجود تغذیه ی مصنوعی سرعت کاهش دبی تغییر زیادی پیدا نمی کند ودر سال 

نیز   139۷و  1394یتر بر ثانیه بوده است که این مقدار در سال های ل  1۷ثانیه می رسد ؛ دبی قنات کتک در سال برابر با 

لیتر بر ثانیه می باشد ، با توجه به دبی های قنات کتک واضح است که شدت خشکسالی بر آبدهی قنات کتک   1۷برابر با 

ت کاهش دبی  ین به دلیل تغذیه ی مصنوعی کافی در طول دوران خشکسالی است ؛ در کل سرع تاثیر نداشته است که ا 

تا سال   1394به طور تقریبی در هر سال برابر با دو و نیم لیتر بر ثانیه و از سال  1394تا سال  1392قنات بناب از سال 

یعی زیاد کاهش نیافته بوده سرعت کاهش  چون تغذیه ی طب  94تا  92لیتر بر ثانیه است ، از سال  30در هرسال  139۷

خشکسالی و کاهش تغذیه ی طبیعی سرعت کاهش دبی افزایش می یابد ؛ سرعت  دبی زیاد نیست اما با شدت یافتن 

برابر با هشت و   9۷تا  94برابر با هشت ونیم لیتر بر ثانیه و از سال  1394تا سال  1392کاهش دبی قنات عایشه از سال 

سالی جبران کاهش  ثانیه در هر سال می باشد علت عدم افزایش سرعت کاهش دبی در اثر شدت خشک سه دهم لیتر بر 

تغذیه ی طبیعی به وسیله ی تغذیه ی مصنوعی است ؛ دبی قنات کتک در طول زمان به دلیل وجود تغذیه مصنوعی خوب  

 در طول زمان صفر می باشد . به کمک گوراب ها دچار تغییر نشده است یا به عبارتی سرعت کاهش دبی قنات کتک  

 

   
 

 نتیجه گیری 
 

قنات بناب که گوراب در نزدیکی آن وجود ندارد آبدهی آن در طول دوران تشدید خشکسالی به شدت کاهش پیدا کرده  

است و خشک شده در حالی که دبی قنات عایشه که یک گوراب در فاصله ی پانصد و چهل و هفت متری از آن احداث  

اهش پیدا کرده و درحال حاضر نیز دارای دبی  شدت خشکسالی نسبت به قنات بناب با سرعت کمتری  ک شده است با 

بیست لیتر در ثانیه می باشد حال آنکه آبدهی قنات کتک که دو گوراب به فواصل صد و پنج متری و صد و هشت متری از  

بل از خشک سالی را دارد ؛ عالوه بر نزدیکی و  آن وجود دارد با شدت یافتن خشکسالی دچار تغییر نشده و همان آبدهی ق 

اد گوراب که در آبدهی قنوات نقش مهمی دارند موقعیت مناسب گوراب نیز نقش به سزایی در تغذیه ی سفره آب  تعد 

زیرزمینی و در نتیجه آبدهی قنوات دارد به این صورت که اگر کوراب را در محل مناسب احداث کنیم که تعداد دفعات  

ت آبگیری کم باشد تغذیه ی مصنوعی سفره بهتر صورت می  زیاد باشد یا به عبارتی فاصله ی زمانی بین دفعا  آبگیری آن 

پذیرد و با تغذیه شدن سفره آبدهی قنات نیز افزایش می یابد ، پس می توان گفت که فاصله گوراب از قنات و آبدهی قنات  

ت رابطه  و همچنین تعداد گوراب نزدیک به قنات و آبدهی قنا رابطه ی عکس دارند یعنی هرچه فاصله کمتر آبدهی بیشتر 

مستقیم دارند ، هرچه تعداد بیشتر باشد آبدهی نیز افزایش می یابد پس می توان به این را گفت که اگر در نزدیکی قناتی و  
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آن قنات  در موقیت مناسب از لحاظ نوع خاک و طول دوره ی آبگیری گوراب احداث شود اثرات خشکسالی بر آبدهی 

یر نیز می شود یعنی در آن منطقه تراز سطح آب زیرزمینی دچار افت کمتری  کاهش پیدا کرده یا حتی در شرایطی بی تاث 

 نسبت به مناطقی که گوراب ندارد می شود . 
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 ، گناباد  همایش ملی قنات  ، آبخیزداری الگویی نو در احیا قنوات و چشمه ها، 1383صنوبر ، ن و شفقتی ، م ،  
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