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  چکیده

 این. شود مي انجام سـيالبها ذخيره هدف با آبخيز هاي حوزه در ها آبراهه خروجي دهانه در واقع افكنه هاي مخروط برروي سـيالب پخش

. باشد مي دائمي هاي رودخانه مازاد جریان همچنين و فصلي هاي رودخانه و رودها خشـكه آب از برداري بهره جهت مناسـب روش یک

 در كه است اهدافي مهمترین از شـونده تجدید طبيعي منابع از برداري بهره سـازي بهينه و آبخوانها مصنوعي تغذیه ، سـيالبها مهار

 و آب از بهينه اسـتفاده پذیري امكان به توجه با هرچند. باشـد مي نظر مورد خشک نيمه و خشـک مناطق در سـيالب پخش عمليات

 تغذیه اهميت وجود این با یابد، مي تحقق آبخوانها مصنوعي تغذیه و مراتع آبياري اسـت، سـيالب پخش در مهم اصل یک كه خاك،

 ارزاني و سـو یک از سـيل زیانهاي كاهش و خاك حفاظت باالخره و زارها شـن تثبيت فرسـوده، مراتع اصالح و احياء و تهي آبخوانهاي

 به توجه با. نماید مي پذیر توجيه و منطقي را مقوله این به پرداختن دیگر، سوي از سيالب پخش فراوان اقتصادي بازده و ها شبكه احداث

 طرحهاي اجراي و طراحي در مؤثر اصلي عوامل گوناگوني و سـيالب پخش هاي سـامانه احداث براي مناسب مناطق گستردگي و پراكنش

 مي ضروري امري بهينه، الگوهاي به دستيابي جهت كشور مختلف مناطق در شده احداث سيالب پخش هاي سامانه عملكرد ارزیابي ذیربط،

 . باشد

 به نسبت پروژه، این اجرایي سيستم نيز و منطقه معرفي بر عالوه جاجرم سيالب پخش پروژه در اسـت گردیده سـعي حاضر، مقاله در

 نيز و ساكنين مندي زیرزميني،رضایت هاي سفره رواناب،تغذیه و سيالب كنترل زمينه در طرح این اجراي مختلف عملكردهاي ارزیابي

 شده انجام ارزیابي به باتوجه . شد خواهد ارائه مباحثي پروژه اجراي محل دست پایين در موجود تاسيسات و شهر پذیري خطر از جلوگيري

 .باشد مي مترمكعب 31091247 ميزان به ،پروژه اجراي از ناشي آبخوان به شده تغذیه سيالب حجم ، 1395 سال تا 1376 سال از

 كشاورزي و طبيعي منابع پایدار توسعه منابع، توسعه سـيالب، پخش طراحي سـيالب، پخش سـيالب، : کلیدی کلمات
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  مقدمه

 بطوریكه) بارش مناسب مكاني و زماني توزیع عدم. است شده واقع اقليمي نظر از خشک نيمه و خشک منطقه در ایران ازكشور% 75 حدودا

 متوسط كم ميزان( , پيوندد مي وقوع به سال سرد فصول در تنها آنهم كشور مساحت از% 30 در تنها روانابها% 70 و بارش% 60 حدودا

 در آب بحران بروز سبب مخرب هاي خشكسالي وقوع همچنين و(  جهاني متوسط سوم کی یعني ميليمتر 273 حدودا)  ساالنه بارندگي

 مترمكعب ميليارد 413 از دیگر طرف از. است نموده ایجاد دولت و مردم براي را اي عدیده مشكالت و گردیده كشور مناطق از بسياري

 ها باتالق,  شور هاي دریاچه,  كشور جنوب و شمال دریاهاي درون به آن مترمكعب ميليارد 70درحدود كشور بارش حجم ساالنه متوسط

 مناطق این در ، برند مي رنج آب كمبود و بحران, خشكسالي از كشور خشک مناطق درحاليكه. ميروند هدر به و شده زهكشي و جاري..... و

 ناشي خسارات.  نماید مي ایجاد فراواني خسارات و شده خارج دسترس از مخرب هاي سيالب صورت به بارشها از ناشي آبهاي اعظم بخش

 همچنين. ميباشد درسال ریال ميليارد 10000 بر بالغ 1378 سال در خشكسالي از ناشي خسارات و ریال ميليارد 4000 حدودا سيل از

 مورد  276 به وقوع مورد 39از ساله27 دوره یک در. )است افزایش حال در هرساله آنها از ناشي خسارات ميزان و سيالبها وقوع تعداد

 ميليارد32 فقط شده ساخته سدهاي مالحظه قابل تعداد به توجه با(. است گردیده برابر 250 خسارات ميزان ساله40 دوره یک در و افزایش

 نبوده اعتماد قابل سطحي آبهاي یافته توسعه  هاي خشكسالي در ولي. است گردیده مهار كشور بارش حجم ساالنه متوسط از آب مترمكعب

 اعتمادتر قابل زیرزميني آبهاي كه است رسيده اثبات به مسئله این آب كاربران كليه براي. اند بوده ناتوان آبي هاي نيازهاي تامين در بارها و

 این در آب تامين اصلي منبع تنها كشور شرقي جنوب و شرقي,  مركزي مناطق عميق و عمق كم هاي آبخوان. باشد مي سطحي آبهاي از

 افزایش حال در نيز ساله هر) بوده سال در مترمكعب ميليارد 50 از بيش كشور زیرزميني آب منابع از آب برداشت ميزان.  باشند مي مناطق

 همچنين. ميشود هویدا بيشتر زیرزميني آبهاي اهميت شده كنترل سطحي آب منابع مترمكعب ميليارد 32 با مقایسه در كه( باشد مي

 اي عمده خسارات و آبخوانها در( سال در متر 1,8 متوسط بطور) زیرزميني آب سطح شدید رفتن پایين سبب منابع این از رویه بي برداشت

 (1394خيرخواه،).شود مي احساس كامالً منابع این تقویت و حفظ جهت جدید هاي سياست و راهكارها اتخاذ لزوم لذا. است گردیده

 هاي پروژه اجراي مناسب، شرایط واجد منطقه هر در آبي منابع سازي ذخيره و حفظ جهت اجرایي سياستهاي و راهكارها بهترین از یكي

 كم باال، سازي ذخيره ظرفيت بودن دارا بواسطه سيالب، پخش و مصنوعي تغذیه طرحهاي اجراي. باشد مي سيالب پخش و مصنوعي تغذیه

 (1391 ، احمدي).باشد مي برتري داراي دیگر هاي حل راه به نسبت غيره، و وسيع زمين اختصاص به نياز عدم آب، تلفات و تبخير بودن

 توسعه و طراحي پروژه در كه اهدافي مهمترین از. گردند مي ااجر و طراحي گوناگوني اهداف با سيالب، پخش و مصنوعي تغذیه هاي پروژه

 :از عبارتند باشد، مي نظر مد شمالي خراسان جاجرم مصنوعي تغذیه

   سيالب پخش طرحهاي اجراي جهت مناسب ي الگوها بررسي -

  منظوره چند درختان هاي سازگاري بررسي -

  منطقه در طرحها گونه این ترویج و مردمي مشاركتهاي نحوة بررسي -

  سيالبها كنترل جهت الزم الگوهاي ارائه -

 سيالب پخش طرحهاي اجراي از ناشي اشتغالزایي ميزان بررسي -

  آن هاي سازه و ها جاده حفاظت منظور به سيالبها مهار -

 (1394، پژوهشي معاونت)سيالب مدیریت از استفاده با خشكسالي خسارات كاهش امكان بررسي -



 
 

  روشها و مواد -2

 مفاهیم -2-1

 مسيل مجاور زمين سطح بر كه ابدی مي امكان و شده منحرف انحرافي كانال یک طریق از سيالب آن طي كه است روشي سيالب پخش

 هاي شبكه. ميگردد محسوب  آب استحصال و مصنوعي تغذیه سيستم از روشي عنوان به سيالب پخش همچنين.شود پخش نظر مورد

 تغذیه امكان همچنين و آنها تنگناهاي و ها برنامه اجراي براي موجود اراضي سيالب دبي و شده بيني پيش اهداف به توجه با سيالب پخش

 ميباشد عرصه روي سيالب گسترش براي مهم اصل كه سيل از ناشي روانابهاي و آب از بهينه استفاده به توجه با.ميگردد طراحي آبخوانها

 (1391، احمدي).برد پي سيستم این مثبت نتایج نيز و  اهداف به ميتوان

 منطقه: معرفی-2-2

كيلومتري شهر بجنورد قرار  150اراضي انتخابي جهت اجراي طرح پخش سيالب در شمال غربي استان خراسان شمالي و در فاصله حدود 

درجه و  56دقيقه و طول جغرافيایي  57درجه و  36درجه تا  36دارد و جزو حوزه سياسي شهرستان جاجرم مي باشد .در عرض جغرافيایي 

 150متر با ميانگين بارندگي ساالنه حدود  900دقيقه واقع شده است.متوسط ارتفاع از سطح دریاي منطقه  20درجه و  56قه تا دقي 18

از جنوب به جاده شوسه  , ميليمتر مي باشد. و حدود اربعه آن از شمال به زمين هاي مرتعي و كشاورزي روستاي ایور و سنگ شكن ایزدي

از شرق در حاشيه رودخانه موقت نقدآبي، مادر چاه رشته قنات آقاي شفيع آبادي و شهر جاجرم،از غرب به  ,شاهرود  _ارتباطي جاجرم 

محدود مي گردد. مناسب ترین راه دسترسي به منطقه اجراي طرح از شهر جاجرم به سمت روستاي شاه  حاشيه رودخانه فصلي اسالم آباد

اي است با بافت خاكي درشت  د.منطقه انتخاب شده جهت اجراي طرح مخروطه افكنهشاهرود مي باش -آباد در مسير جاده شوسه جاجرم

كه قبال مراتع قشالقي بوده و مراتع آن جهت تغذیه دام هاي روستاي شاه آباد كه خصوصا گوسفند و بز  درصد 1تا 75/0دانه و شيب مالیم 

 (1395)معاونت آبخيزداري ،  مورد استفاده قرار مي گرفته است. ،بوده اند

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : نمایي از عرصه پخش سيالب بر آبخوان جاجرم1شكل 

 ضرورت احداث ایستگاه  -2-2-1

 1376با توجه به كمبود آب در شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالي و مستعد بودن منطقه جهت ایجاد عرصه پخش سيالب در سال 

مرحله اجرا در آمد.پایگاه  پخش سيالب شهرستان جاجرم زیر مجموعه مركز توسط آقاي مهندس محمد جواد احمدیان یزدي این طرح به 

تحقيقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي و تنها پایگاه تحقيقاتي پخش سيالب در استان خراسان شمالي مي باشد كه با 

 1361جاجرم قرار دارد.عمليات احداث آن در سال  كيلومتري جنوب شهر 7هدف تغذیه  سفره هاي آب زیر زميني دشت جاجرم در فاصله 

توسط وزارت جهاد سازندگي پيگيري و بعد از ادغام دو مدیریت و تشكيل مدیریت جهاد  "توسط وزارت كشاورزي سابق شروع كه بعدا

و فاز  2،  1راي دو فاز هكتار بوده كه دا 617به بهره برداري رسيده است. این پایگاه داراي عرصه به مساحت  1379كشاورزي در سال 

ميليون متر مكعب از هرز آبهایي كه به كویر جاجرم ریخته و از دسترس  23توسعه پخش سيالب مي باشد.این پایگاه از هدر رفت حدود 

 (1395)معاونت آبخيزداري ،هكتار ميباشد. 300مساحت عرصه تحت پوشش طرح  خارج  مي شود جلوگيري مي كند.

 

 
 صه پخش سيالب بر آبخوان جاجرم: نمایي از عر2شكل

 

 : ایستگاه احداث اهداف -2-2-2

 با رسوبزاي تشكيالت ساماندهي هاي روش بررسي باالدست، هاي حوضه در هيدرولوژیكي رفتارهاي بررسي اصلي هدف با جاجرم ایستگاه

 ميليون 2/0 جاجرم ایستگاه احداث زمان در شده اجرا مكانيكي عمليات حجم. است شده احداث پایين هزینه و ساده هاي سازه از استفاده



 
 تحقيقاتي طرح یک تاكنون. گيرد مي انجام ایستگاه این در درخت اصله 6500 كاشت با كاشت دست هاي جنگل توسعه. باشد مي مترمكعب

 (1395، آبخيزداري معاونت ).است شده انجام ایستگاه این در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاجرم سيالب پخش نقدآبي كال هيدرومتري ایستگاه محل در سيلگيري:  3شكل
 

 (1395، آبخيزداري معاونت) : تاكنون احداث زمان از شده انجام عمليات خالصه -2-3 -2

 

 واحد مقدار به عدد شرح عمليات ردیف

 مكعب متر 588000 خاكي عمليات حجم 1

2 
 سيمان و سنگ عمليات حجم

 (بتني)
 مكعب متر 1000

 مكعب متر 700 چين خشكه عمليات حجم 3

4 
 بوته و كاري نهال عمليات حجم

 كاري
 اصله 8000

6 
 عمليات كل بنا، زیر سطح

 ساختماني
 مربع متر 265

 

 

 



 
 

 :   البیس پخش ستمیس اطالعات -2-4 -2

 8117 موردنظر آبخيز حوزه مساحت.  است شده عواق جربت – خراشا آبخيز حوزه در و جاجرم شهرستان در جاجرم سيالب پخش ایستگاه

 سيالب پخش هاي حوضچه هر مساحت ، ایستگاه این در. باشد مي 468307,1 جغرافيایي عرض و 4106117,7 جغرافيایي طول با هكتار

 429800 معادل ساالنه پروژه این اجراي با. كند آبگيري مترمكعب718300 برابر حجمي تواند مي حوضچه هر كه است هكتار 150

 علوفه كيلوگرم 23000 ميزان ، شده انجام ارزیابي اساس بر. شود مي تزریق  زیرزميني هاي سفره به حوضچه هر طریق از آب مترمكعب

 (1395، آبخيزداري معاونت ).شود مي توليد حوضچه هر در آتریپلكس

 

 مورد 60: سيل رخداد تعداد -

 مكعب متر ميليون 31091247: سيلگيري حجم -

 مكعب متر ميليون 27982122:  تغذیه حجم -

 مورد یک: تحقيقاتي طرح اجراي -

 درخت اصله 6500 كاشت با كاشت دست جنگلهاي توسعه -

 كيلوگرم 23000 حوضچه هر در آتریپلكس علوفه توليد -

 (1395، آبخيزداري معاونت) .سيل خسارات از جلوگيري و زميني زیر آب هاي سفره تغذیه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاجرم سيالب پخش ایستگاه در آتریپلكس علوفه توليد:  4 شكل

 (1394، پژوهشي معاونت):یافته تخصيص اعتبار -1 جدول

 سال 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع



 
 اعتبار)ميليون ریال( 4090 2364 1596 2935 13526 1629 712 712 294 185 28043

 

 :قابليتها -2-3-1

 .باشد مي هواشناسي ایستگاه یک داراي ایستگاه این -

 .عرصه در سيالب مناسب پخش عمليات و رودخانه از آبگيري سهولت ، مناسب توپوگرافي -

 دانشجویي هاي نامه پایان و تحقيقاتي هايطرح اجراي جهت مناسب پتانسيل داراي -

 هيدرومتري ایستگاه احداث جهت مناسب ازمكان برخورداري -

 (1394، پژوهشي معاونت)ایستگاه در مستقر و مسئول پرسنل در كافي انگيزه وجود -

 

 
 جاجرم سيالب پخش ایور كال هيدرومتري ایستگاه:  5 شكل

 :مشكالت -2-3-2

 استان مركز از دوري .1

 ایستگاه در متخصص نيروي كمبود .2

 تحویلي هاي خودرو شدن اسقاطي .3

 (1394، پژوهشي معاونت ).ایستگاه در گيري اندازه نياز مورد وسایل كمبود .4

 



 

 
 ایستگاه پخش سيالب جاجرم 1دروازه تخليه اظطراري فاز :  6شكل 

 

 

 حجت آباد ایستگاه پخش سيالب جاجرم 2فاز :  7شكل 

 : ایستگاه پتانسيل -2-3-3

 4 تعداد و است شده گرفته نظر در خاكریز هفت با پایگاه این یک فاز انتهاي در هكتار 150 مساحت با توسعه فاز یک اینكه به نظر با

 بيشتري حجم و رساند بهربرداري به نيز را توسعه فاز توان مي اعتبار اختصاص صورت در است گردیده احداث نيز آن هاي دروازه و خاكریز

 . داد انجام را زیرزميني سفره تغذیه نهایت در و سيالب پخش



 
 قرار جاجرم سيالب پخش پایگاه حاشيه در كه شمالي خراسان اي منطقه آب اداره اكتشافي چاههاي از یكي اختصاص صورت در همچنيني

 معاونت ).نمود اقدام آن نمودن درآمدزا و پایگاه این هاي زمين در خشكسالي و آبي كم مزرعه ایجاد بحث در توان مي دارند

 (1395آبخيزداري،

 

 ها یافته -3

 : ها پروژه اجرای از حاصل درآمدهای یا منافع

 قابل آنها از برخي كه بوده محصوالتي و مزایا فواید، داراي گردند، مي اجرا آبخيز حوزه داخل در كه آبخيزداري عمليات از یک هر

 ، هایي پروژه چنين اقتصادي ارزیابي در اما. نمود برآورد ميتوان مستقيم غير بصورت را دیگر برخي و ميباشند ملموس كامال و مشاهده

 كه ميدهد نشان اي منطقه بررسيهاي و ارزیابي. برد بكار محاسبات در و نموده ریالي ارزشهاي به تبدیل را آنها منافع تمامي بایستي

 مطالعاتي محدوده دست پایين حاصلخيز دشت به آن نفوذ و رواناب ذخيره پروژه، اجراي از حاصله منافع ترین اصلي و مهمترین

 اولين تاسيس ابتداي از یافته بوقوع سيلهاي تمامي و گردیده مطالعه سيلخيزي، و هيدرولوژي بخش گزارش ابتدا در لذا. ميباشد

 تفكيک به مذكور سيلهاي از یک هر از حاصل یافته نفوذ آب ميزان نهایت در و اند گرفته قرار بررسي مورد شده احداث هاي حوضچه

 (1395، آبخيزداري معاونت.) است شده ارائه ذیل جدول در و تعيين وقوع سالهاي

 ساله 19 دوره براي جاجرم دشت ابخوان به شده تغذیه سيالب حجم:  2جدول



 

 

 

 : نتایج -4

 ميزان به سيستم، اجراي از آبخوان به شده تغذیه سيالب حجم ، 1395 سال تا 1376 سال از ميدهند، نشان فوق جداول همانطوریكه -1

 (1395، آبخيزداري معاونت.) باشد مي مترمكعب 31091247

 :از عبارتست مذكور پروژه احداث از  مندي رضایت دالیل مهمترین

 .باغداري و كشاورزي عمليات انجام جهت آب ميزان افزایش و سيالب پخش پروژه اجراي اثر در رواناب نفوذ و نزوالت ذخيره افزایش -الف

 .آبي منابع آب دبي افزایش اثر در منطقه باغي و زراعي اراضي توسعه و حفاظت -ب

 .ها حوضچه گيري رسوب اثر در حوزه دست پایين در رسوب ميزان كاهش -ج

 .پروژه از ناشي رواناب نفوذ اثر در سيالب از ناشي خطرات كاهش -د

حجم سیالب تغذیه شده به 

 آبخوان

تاریخ 

 ردیف سیلگیری

حجم سیالب تغذیه شده به 

 آبخوان

تاریخ 

 ردیف سیلگیری

حجم سیالب تغذیه شده به 

 آبخوان

تاریخ 

 ردیف سیلگیری

1061550 91/2/2 45 187114 84/2/25 23 80652 76/2/1 1 

573129 91/4/28 46 1792290 84/3/10 24 32827 76/3/5 2 

415062 91/8/8،7 47 215181 84/5/18 25 187114 76/3/10 3 

35890 91/9/22 48 363001 84/8/18 26 187114 76/6/15 4 

633510 92/2/23 49 700000 85/12/26 27 187114 76/6/16 5 

39456 92/3/2 50 1200000 86/1/7 28 1453992 76/12/28 6 

328086 93/1/11 51 2867664 86/1/14 29 187114 77/1/17 7 

21528 93/2/9 52 187114 87/6/15 30 215181 77/3/5 8 

1236042 93/3/14 53 4000 87/11/14 31 1453992 78/1/25 9 

577548 93/12/2 54 300000 87/12/11 32 1200000 78/5/19 10 

58896 94/4/29 55 1041570 88/8/13 33 363001 78/8/11 11 

200475 94/6/3 56 39600 88/12/8 34 187114 80/5/21 12 

216648 95/1/28 57 445500 89/2/17 35 187114 80/5/22 13 

96228 95/2/31 58 139793 89/3/29 36 1200000 81/1/15 14 

615672 95/3/4 59 126576 89/3/31 37 1200000 81/1/16 15 

1368792 95/3/6 60 306540 89/4/2 38 1200000 81/2/7 16 

31091247   70389 90/1/19 39 363001 81/8/11 17 

   197469 90/2/14 40 1200000 82/1/4 18 

   19561 90/11/13 41 1200000 82/1/7 19 

   502713 90/1/29 42 133652 82/2/28 20 

   84150 91/1/31 43 32827 83/1/25 21 

   155520 91/2/1 44 215181 83/5/18 22 



 
 . آبي منابع افزایش اثر در باغي و زراعي محصوالت افزایش -ه

 (1395، آبخيزداري معاونت.) درآمد افزایش اثر در منطقه ساكنين اجتماعي و اقتصادي وضعيت بهبود -و

 : پيشنهادات -5

  آبخيز هاي حوضه در سيالب واستحصال كاهش هاي سازه توسعه -

  اطالعات نمودن روزآمد و پردازش و آوري فن ها، داده پایگاه جامع نظام ایجاد -

  ها دستوالعمل و استانداردها قوانين، تدوین -

  زیست محيط بهبود و ارزیابي هاي شاخص ارائه -

 سيالب استحصال و كاهش آبي هاي سازه پایش -

 اجرا و نظارت طراحي، كيفيت بهبود -

  سيالب استحصال و كاهش آبي هاي سازه احداث -

  شهري هاي سيالب استحصال و كنترل هاي سامانه احداث توسعه -

 

 :منابع

 هاي رواناب مدیریت زمينه در مناسب راهكاري سيالب پخش پروژه اجراي پرویز، گرشاسبي، ، محمود راد، اعظمي فریبرز،شفقتي،مهدي، احمدي،-1

 1391 ماه آذر باران، آبگير سطوح هاي سامانه ملي همایش اولين ،(چناران جمعاب سيالب پخش پروژه موردي مطالعه)شهري

   1395شمالي، خراسان استان طبيعي منابع كل اداره ، جاجرم شهرستان سيالب پخش پایگاه ، آبخيزداري معاونت -2

 حفاظت پژوهشكده كشاورزي، آموزش و تحقيقات سازمان  كوچک، آبي منابع توسعه و سيالب از برداري بهره راهبردي برنامه ، مسعود مير ، خيرخواه -3

  1394،كشور آبخيزداري و خاك

1394، طبيعي منابع و كشاورزي در خشكسالي و آبي كم تحقيقات مركز آبخوان، بر سيالب پخش هاي ایستگاه معرفي ،  پژوهشي معاونت -4  

 ، 29-22 صفحه ، 60 شماره ، طبيعي منابع در سازندگي و پژوهش فصلنامه ، تحقيقاتي نيازهاي معرفي و سيالب پخش هاي سامانه ، جليل ، وهابي -5

1382 پایيز  


