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 چكيده

كشش گذردهي رواناب ايجاد شده  ،بارش را جذب نموده و در نتيجه كانال طبيعي رودخانه سيالب زماني روي مي دهد كه خاك و گياهان نتوانند
، مهار و كنترل گردد مي تواند بعنوان يكي از منابع آبي دند هرگاه با اعمال مديريت مناسبرا نداشته باشد، سيالبها كه در اثر بارندگي جاري مي گر

. لذا در اين نموداستفاده آن گرفتگي جلوگيري و از ، رواناب را كاهش، از آبتوانآب ميلاستحصا هايبا كمك سيستمدر خدمت انسان قرار گيرد. 
با مديريت مناسب اقتصادي بودن اين  هاي متفاوتي از ساده تا پيچيده دارندهاي متعددي براي استحصال آب باران وجود دارد، كه مكانيزمباره روش

 ،با توجه به ويژگي هاي آنها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيردخاص خود مي باشد كه بايد راي ويژگي هاي هر بارندگي دا. ها تضمين استپروژه
دت بارندگي يا تداوم آن به فاصله زماني بين شروع و خاتمه بارندگي م مدت و شدت بارندگي است. در اين مورد، معموال يكي از پارامتر هاي مهم

در بارندگي هاي كم خيلي از گر مقدار آن در واحد زمان و معموال برحسب ميلي متر در ساعت بيان مي شود. نشدت بارندگي بيا و گفته مي شود
و پر شدت باشد قطعا بايد از مخازن و راه كارهاي آبخيزداري  مدت اگر بارندگي كوتاه مسائل ابتدايي مي توانند جلوي بارند گي كم را بگيرد.

به طور  شرايطدو هردر اين مقاله پياده رو ها نيز مهار كرد. چمن هاي توان به وسيله  را ميمدت  النيرام و طونمود اما بارندگي هاي آ استفاده
گان و جب آبگرفتگي شهر گرمواقع مو زياد و مدت كم در اكثرشدت  بارندگي بازيرا در مورد شهر گرگان و آق قال مورد بررسي قرار گرفت. اختصار 

خانه  نيز سيالب ها فوذ پذيري كم مسير هاي حاشيه رودشود و ن به حوزه آبريز رود خانه قره سو ميآن انتهاي ورود  اخانه ها تهمچنين مسير رود
و همچنين در  آب بندان هااستفاده از  در پايين دست،ديد مي كند در اين موارد معموال كنترل در باالدست توسط روش هاي آبخيزداري وشرا ت

 .ه كارهاستوبه از اين راي مخربعضي موارد قنات ها
 آق قال –رواناب  –سيل  –كليد واژه: گرگان 

 
  مقدمه

تنـدآب نيـز    يـا  فارسي به آن سـيالب و زبان  در و سيل روي زمين جاري شود در يا خراب شدن سد شديدو  زياد  هايان باراثر  آب فراوان كه در
بارش را جذب نموده و در نتيجه كانال طبيعي رودخانـه كشـش گـذردهي روانـاب     سيالب زماني روي مي دهد كه خاك و گياهان نتوانند  .گفته اند

 ،بارندگيعالوه بر ميزان  ،در مطالعات پيش بيني سيلمهم است اما بارندگي  ميزان در بارندگي هاي ساليانه يك منطقه ايجاد شده را نداشته باشد، 
افـزون بـر مقـدار و شـدت      ،وري فاضالب و دفع آبهـاي سـطحي شـهرها   آي جمع در محاسبات مربوط به شبكه ها. شدت آنها نيز محاسبه مي شود

سيالبها كه در اثر بارندگي شديد جاري مي گردند هرگاه با اعمـال   .گيرد يه و تحليل قرار ميزو دوره هاي بازگشت بارندگي مورد تج تكرار ،بارندگي
بع آبي در خدمت انسان قرار گيرد. بررسي  هاي كارشناسي نشـان مـي دهـد كـه     مهار و كنترل گردند مي تواند بعنوان يكي از منا، مديريت مناسب
انسان باعث بوجود آوردن آن گرديده اسـت لـذا   زيرا دخالت هاي نابجاي نيست و دخل  ايران در زمره حوادث غير مترقبههاي اخير  بسياري از سيل

باران اسـتفاده   گرفتگي جلوگيري و از آبتوان رواناب را كاهش، از آبميآب هاي استحصالبا كمك سيستم است.اغلب اين حوادث قابل پيشگيري 
هاي متفاوتي ساده تـا پيچيـده دارنـد. بـا  مـديريت      هاي متعددي براي استحصال آب باران وجود دارد، كه مكانيزممجدد كرد. لذا در اين باره روش

دست رفتـه   جبران آب از وجود آب بندانها موجب تغذيه سفره هاي زيرزميني و .ها تضمين استمناسب و پيشنهادات بجا، اقتصادي بودن اين پروژه
 همچنين موجب تغذيه اليه هاي كم آب و يا فاقد آب مستعد مي گردد، اين موضوع مخصوصاٌ شدن آبهاي شيرين و شور شده و موجب جلوگيري از

ت جوي سبب شده است كه آب بند ها بـه عنـوان اسـتخر هـاي جمـع      جمع آوري آب هاي زهكشي ناشي از نزوال .زمان خشكسالي نمايان است در
در . ) 1390) ساخت آب بندان ها يكي از روش هاي اعمال مديريت مي باشد (خدابخش و همكاران1391(مهرابي و همكاران آوري محسوب شود.

جملـه مسـائلي كـه در     خيـز امكـان پـذير نيسـت. از    و مـديريت آب  بهره برداري بهينه از منابع طبيعي بدون برنامه ريزي صحيح  ،يك حوضه آبخيز
عوامل متعددي در ايجاد و وقوع سيل موثر است، از جمله آن مي توان به تغييرات . بخيز مي تواند موثر باشد، مديريت سيالب استآمديريت صحيح 

امل اصلي آن دخالت بشر است باعث تغييرات تغيير در پوشش گياهي كه ع. شرايط آب و هوايي و تغييرات خصوصيات فيزيكي حوضه ها اشاره كرد
  عمده اي در وضعيت هيدرولوژيكي حوضه ها مي باشد

 
 



 مواد و روش ها 

دقيقه عرض شمالي و نيز  49درجه و  36بين مدارهاي  شهر گرگان محدوده  مي باشد.استان گلستان در  و آق قال گرگانشهر ،محدوده مطالعاتي
 5از غرب به  ، از شمال به شهرستان آق قال وجلين شرق به شهر حاصلخيز واقع شده كه از دشتي وسيع و ردطول شرقي، دقيقه  25درجه و 54

اقليمي نقاط جنوبي اين شهرستان اقليم  از نظر مرز مي باشد.هم  روستاي زيارتكردكوي محدود بوده و از جنوب با ارتفاعات ، كيلومتري جاده گرگان
در چشمه  تول زيارت ودرصد) استقرار يافته، دو رودخانه  4(در حدود  نيمه مرطوب دارد. شهرگرگان با شيب ماليمكوهستاني و نواحي شمالي اقليم 

 15 ،شهيد هزارجريبي، : شهيد قندهارياز نام ميدان هاي مستعد آبگرفتگي گرگان عبارتند .مي گذرند جنوبي از ميان شهر، امتداد شمالي
امام رضا (ع) و ايرانمهر مي باشد علت ، شهدا، شاليكوبيآبگرفتي عبارتند از  ي مستعده هاو  نام محل وحدت (شهرداري)، و خرداد(سرخواجه)

 .دست مي باشد آبگرفتگي اين معابر هم شيب تند باال
وسعت دارد كيلومترمربع  763هزار نفر، يك هزار و 109در شمال استان گلستان و در كنار رودخانه گرگانرود با جمعيتي حدود  ،قال شهر آق

اين شهرستان از شمال به كشور تركمنستان از جنوب به شهرستان گرگان و علي آباد از شرق به شهرستان گنبد و از غرب به شهرستان تركمن 
  محدود مي شود

  و روستايكيلومتري جنوب گرگان سرچشمه مي گيرد و در جهت شمال جاري شده  22رودخانه زيارت از دامنه هاي كوه تل انبار واقع در 
وارد شهر گرگان مي شود.  شود. پس از عبور از منطقه  نهار خوران، زيارت را مشروب مي نمايد سپس در حوالي شهرك قلعه حسن وارد دشت مي

راب رودخانه تول چشمه  از شاخه هاي رودخانه انجي .كيلومتر مربع مي باشد 100كيلومتر بوده و وسعت حوزه آبريز آن حدود  36طول رودخانه 
كيلومتري جنوب غربي شهر گرگان سرچشمه مي  15وزبند واقع در جاست  كه در جنوب و جنوب غرب مركز شهرستان گرگان جريان دارد از كوه 

 رود خانه در شرق روستاي گاميشلي وگرگان گذشته و وارد دشت مي شود.  در مسيري تند و سيالبي در جهت شمال جريان مي يابد از غرب گيرد.
كيلومتر  150كيلومتر بوده و حوزه آبريز حدود  30وارد رودخانه قره سو مي گردد. طول اين رودخانه  ستا)(غرب رواسالم تپه  د روستايحدو در

 . چشمه ملحق مي شود تول رودخانه   غرب شهرگرگان و به از عبور پس از ارتفاعات جنوب گرگان سرچشمه گرفته و از ،خانه توشنرودوسعت دارد 
  .دهد آبگرفتگي در شهرستان آق قال نشان مي  4 و 3آبگرفتگي در شهرستان گر گان و شكل  2و1شكل 

 

                
   2شكل شماره                                                                          1شكل شماره                            

                           

            
  4شكل شماره                                                                             3شكل شماره                         

 نتا يج و بحث
ا اجزاء رگبارهاي كوتاه افزايش وقوع سيل ها با شدت هاي باال و افزايش فراواني وقوع آنها در چند سال گذشته بحث هاي جديدي را در رابطه ب

با توجه به ويژگي  خاص خود مي باشد كه بايد هر بارندگي داراي ويژگي هاي  مدت تغييرات شدت بارندگي در چند سال اخير مطرح نموده است
تداوم آن به فاصله  دت بارندگي يام. معموال يكي از پارامتر هاي مهم مدت و شدت بارندگي است ،هاي آنها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد



بيانگر مقدار آن در واحد زمان و معموال بر حسب ميلي متر در ساعت بيان مي  ،شدت بارندگي و زماني بين شروع و خاتمه بارندگي گفته مي شود
 مدت داراي تداوم كوتاهتد در تابستان ها اتفاق مي اف كه معموالٌرگباري  بارندگي  .متفاوت مي باشداز نظر مدت و شدت  عموماٌ ،شود. بارندگي ها

براي . در حد چند دقيقه تا يك ساعت بوده در حالي كه بارانهاي نرمال زمستاني داراي تداوم طوالني در حدود چند ساعت و تا چند روز مي باشد
داري آبخيزمخازن و راه كارهاي  بايد از و پر شدت باشد قطعاٌ مدت تاهكارها متفاوت است اگر بارندگي كوكنترل و استفاده از اين باران ها راه 

  :در اين مقاله به هر دو گروه به طور اختصار مي پردازيم .ها نيز مهار كردتوان به وسيله پياده رو الني را مينمود اما بارندگي هاي آرام و طو استفاده
 شدت كم و  مدت زياد با بارندگي الف 

جلوي بارندگي كم را بگيرد به طور مثال  چمن كاري ها و درخت كاري ها در  در بارندگي هاي كم خيلي از مسائل ابتدايي مي توانند
اده از پو شش هاي نفوذ پذير به جاي سيمان و آسفالت در پياده رو ها و مسير ففضاي سبز و يا در بلوار ها و يا حتي در حياط خانه ها و است

  .هاي گذر و پاركينگ ها كه موجب  نفوذ آب به زيرزمين مي شود
شود كه با استفاده از مصالح ناپذير، تالش مي نفوذ صورت يك سطح و حتي خيابانها به هاروها، پاركينگجاي ساخت پيادهر اين روش ابداعي بد

داخل زمين نفوذ نمايد و بدين ترتيب حالت طبيعي زمين حفظ صورت سطوح نفوذپذيري ساخته شوند تا بخشي از آب باران بهو مواد متخلخل به
گردد همچنين سازه هاي موزاييكي كه به فن خاصي با اشكال همراه آسفالت استفاده ميدانه و شن بههاي درشتردد. در اين حالت از سنگگ

حالت هاي مختلف استفاده از اين پوشش ها را  7الي 5شوند نيز بسيار جالب است عكس هاي شماره  متفاوت در كنار هم بدون مالت چيده مي
   نشان مي دهد

 

               
 كاخ مو زه گر گان  6شكل شماره                    بلوار نهار خوران گر گان                               5شكل شماره           

 

 
 عكس هوايي گر گان و مناطق مستعد نفوذ باران هاي آرام 7شكل شماره                                         

 
 شدت زياد و مدت كم ارندگي باب -ب

در اين موارد معموال شود  ميمو جب آبگرفتگي شهر گرگان و همچنين مسير رود خانه ها  اين باران ها كه بيشتر در تابستان رخ مي دهد اكثراٌ
د قنات هاي مخروبه از اين راه در پايين دست، استفاده از آب بندان ها و همچنين در بعضي موار كنترل در باالدست توسط روش هاي آبخيزداري و

 كارهاست .
 داري آبخيزاجراي  طرح هاي 



داري مي تواند مهم ترين اولويت در ارتقاي سطح فرهنگ جامعه آبخيزترويجي به ويژه برگزاري كارگاه هاي آموزش ، اجراي برنامه هاي آموزشي
و تعيـين روشـهاي ترويجـي     آبخيـز حفـظ  داري باشد. تعيين راهكارهاي ارتقاي سطح فرهنگي جامعه روستايي نسـبت بـه   آبخيزروستايي نسبت به 

اي  مشـكالت منطقـه  و  فرسـايش  خطر تشديد، اين منابع حد بدنبال بهره برداري بيش ازاز جمله اين راهكارهاست. داري آبخيزتوسعه فعاليت هاي 
زمينـه   اثـرات مثبـت آن در   و مشاهده عمكردها الگوهاي كاربردي آن در شرايط كنوني و تبعيت از آبخيزداري ومعرفي علم  با د.خود نمايي مي كن

توان نگرشي اميدواركننده به بحـث   مناسب در بهره گيري از منابع آبي جمع آوري شده، مي ستفاده بهينه وا و منابع آب وخاك، مهارسيالبها حفظ
ثـاني كـاهش رانـدمان     در كاهش سطح كشت و؛كشور نتيجه پديده خشكسالي در در آب و ،كمبودخاص ليميشرايط اق .كم آبي وخشكسالي داشت

كنتـرل  اجـراي عمليـات گسـترش     باشد، تواند دركاهش اثرات خشكسالي موثر هاي كاربردي كه مي از جمله پروژه به همراه داشته است. محصول را
ميزان خسارات سيل، بخش قابل توجهي از كل خسارات  .باشد افزايش آب زيرزميني مي آبي و  جبران صدمات كم آن در وري از هدف بهره سيالب با

در اين مناطق و نيز محـل  . ناشي از بالياي طبيعي را در ايران شامل مي گردد كه عمدتا متمركز در مناطق گسترده در حاشيه رودخانه ها مي باشد
زداري جهت امور پيشگيري، بيمه و مكان يابي و طراحي ابنيه در آينده، برآورد تغييرات مكـاني  احداث سازه هاي هيدروليكي و اجراي عمليات آبخي

يكي از مهمتـرين و پيچيـده تـرين جنبـه هـاي علـم مهندسـي         .دبي سيالب با دوره بازگشت هاي مختلف در طول آبراهه هاي اصلي را ه گشاست
يآلبهاي احتمالي و شناخت موثرترين و اقتصادي تـرين روشـهاي كنتـرل سـيآلب جهـت      پيش بيني رفتار هيدروليكي رودخانه در قبال س ،رودخانه

كنترل و هدايت آنها بـداخل سـفره    ،بنابراين يكي از روشهاي كنترل سيالب كنترل دبي اضافه آبراهه ها و رودخانه ها كاهش اثرات مخرب آنهاست.
آبخوانهـا، يكـي از   ذخيـره آن در  شود. پخش سيالب بر روي اراضي همـوار دشـتها و  ابخوانداري گفته مي  هاي آب زير زميني مي باشد كه اصطالحاٌ

كنترل سيل با اسـتفاده از سـدهاي تـاخيري     روش هاي تغذيه مصنوعي مي باشد كه در دهه اخير توجه خاصي در كشور ما بدان مبذول شده است
  .در پارگ جنگلي گلستان نشان مي دهد بند توري سنگي را 8عكس شماره يكي از اين راه كارهاست  يزن پاره سنگي

 
 بند توري سنگي در پارگ جنگلي گلستان 8عكس شماره 

 
 آب بندان استفاده از  

نفوذپذيرخود موجب  اين آب بندانها به علت داشتن كف بسيار .دربعضي موارد آب بندانهايي را فقط به منظور تغذيه مصنوعي احداث مي نمايند
از  ارددر چند نقطه از مسير مكان هايي براي احداث تغذيه مصنوعي قرار دگردد.  نتيجه تغذيه سفره هاي زيرزميني مي در و اليه خود آب از عبور

  .جمله اين پيشنهادات در شمال پارك جنگلي النگدره قرار دارد
جمع آوري نمايد، به طورمثال  يالب راس تواند حجم زيادي از جريان دارد ميهاي شديد رواناب  ي كه مناطق در وجود آب بندان ها مخصوصاٌ

ضطرار البته اين آب بندان فقط به صورت ا. اشاره نمودان خشك در قسمت شرق شهرك افسران توشن و آب بند، محمدآبادتوان به آب بندان  مي
وكش كردن سيالب بايد آن را از فر بعدموجب تخريب خانه هاي ااطراف خواهد شد و جود آب دائمي در آن زيرا در صورت و بايد استفاده شود

ديدي براي آنها محسوب هت رودخانه هاي كنارآنها همه ساله آب مازاد و دارند مناطق پستي قرار در كه  زمينهاي كشاورزي نيز بعضي از0F1.تخليه كرد
هم موجب خسارت  نمود و  اين صورت هم منبع جديدي براي تامين آب طراحي كه در داد، توان به عنوان آب بندان پيشنهاد مي را گردد مي

 محدوده شهرستان آق قال در رفتكي زمينهاي زراعي شمال روستاي قربان آبادگ توان به آب به طورمثال مي شد دكمتربه زمينهاي اطراف خواه
 اين واست  هكتار 50آبگرفتگي اين منطقه ديد سيالب قرار دارند. مساحتهمعرض ت در زمينهاي حاشيه قره سو آن بسياري از كه در اشاره نمود

آن به  حجم آب گرفتگي ساالنهآب جمع مي شود و آن در سانتيمتر  40متوسط طور به و گيرد مي معرض سيالب قرار همه ساله در ها،زمين
 43جاتنموجب  و مهاركرد اين حجم آب را ،هكتار 7 درسطح متر5/3احداث آب بنداني به عمق  توان با مي گردد؛ مي بالغ مترمكعب هزار200

توان  اين حجم آب مي كه با گردد زراعي مي فصل غير همچنين انجام اين كارموجب آبياري زمينها در و آب گرفتگي شد اين زمينها از هكتار ديگر



ز آبي گندم نيا و 13900متوسط  به طور را برنج اگر نياز آبي. نمود  اقدام نيز بين ارقام زراعي دارد در آبي را كه بيشترين نياز برنجحتي به كشت 
 كشت  به  بقيه آن را به كشت شالي و را اين زمينها از هكتار10توان اين حجم آب مي نظر بگيريم  با سال در مترمكعب در 2200متوسط به طور را

 .آب بندان توشن را نشان مي دهد 9شكل شماره  .گيرد مي قرارزراعت ديم  تحت پوشش كل زمينهاي زراعي، و گندم اختصاص داد

  
 نمايي از آب بندان توشن در جنوب شرقي گرگان  9كس شماره ع

 استفاده از  قنوات
ده است. آب آشاميدني مردم از شهر گرگان رشته نام بر106ت هاي گلستان را (جلد ششم)، قنا بادآتا استر آستارا دركتاب از ستوده، منوچهر

پيدايش  تغييرات فراواني بوده است، متاسفانه با ه دچاردور هر ت گلستان درقنوا آمار شد. سرخواجه تامين مي نيز از دو قنات وقفي سرچشمه و
قنات  آب هاي سطح االرضي(اليه هاي آبدار بااليي آب هاي زيرزمين) از بهره برداري زياد اثر بر چاههاي جديد تعداد قنوات روز به روز كمتر شده و

گرگان ، آن تعداد قنوات است كه در 1364ري شده مربوط به آمار برداري سال بردااند. بيشترين تعداد قنوات آمار هاي بسياري خشك شده
طول كل قنات هاي اين شهرستان و رشته قنات  71تعداده ب كل قنوات فعال شهرستان گرگان تعداد ر،ضدرحال حا رشته قنات بوده است.216
 راعي را مشروب مي نمايند.زمين هاي زاز  هكتار، 735 رضحال حا اين قنات ها در است. كيلومتر 51/46

 چا ه هاي غير مجاز    و حفر، زلزله سيل، حوادثي مانندولي  مي شوندميزان آبدهي قنات ها  مرمت قنوات موجب افزايش طول و و گرچه احياء
هيچ شرايطي امكان برگشت تحت  و قنوات نابود شده بسياري از واقعيت اين است كهقنوات؛ موجب تخريب آنها مي گردند،  بهره برداري نادرست از

از گردونه خارج شده باشند مي  هاي فعال است اما در صورتي كه قنات ها كالٌيكي از دشمنان اصلي قنات  . سيل قطعاٌبه حيات اجتماعي را ندارند
كند بلكه باعث مي شود سفره  توانند يك راه كار مهم جهت كنترل سيالب  باشند زيرا هدايت آب در قنات هاي مخروبه نه تنها اشكال ايجاد نمي

است با هدايت آب به درون قنات هاي مخروبه  آن زهكشي  زمين هاي اطراف ،ظايف مهم قناتني تغذيه شوند. از طرفي يكي از وهاي آب زير زمي
 .مي توان حجم زيادي از آب ها را از منطقه خارج نمود

ال  مي توان گفت اين است كه عامل اصلي رواناب هاي شهري سطوح عايق بطور كلي آنچه كه در مورد شهر سيالب هاي شهر گرگان و آق ق
ناشي از ساخت و ساز سازه هاي مسكوني، تجاري و  سطح عايق خيابان هاست. در مورد شهر گرگان به علت قرار گرفتن در روي مخروط افكنه مي 

ي با هدايت آبها به درون اين چاهك ها و همچنين جلوگيري از توان پيشنهاد ايجاد چاهك هايي را در مناطق مختلف داد كه در مواقع سيالب
هدايت آبهاي پشت بام به درون چاهك هاي خانگي تا اندازه زيادي از مشكالت جاري كاست ولي در شهر آقال به علت  باال بودن سطح آب زير 

ن آن به عنوان راه حل كوتاه مدت ارايه داد اما در دراز مدت آب بندان در دو منطقه شهري و هدايت آبها به درو 2زميني، مي توان پيشنهاد حداقل 
 ايجاد كانالهاي زهكشي بايد در دستور كار قرار گيرد. 
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