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 چكيده

هاي زيرزميني (خصوصا قنات در  اهميت منابع آب با توجه به رشد جمعيت، كمبود بارندگي و آب مورد نياز در مناطق بياباني و نظر به
كور ايجاد و احداث پروژه هاي پخش سيالب شده است. يكي از طرح هاي مذ هاي مختلفي جهت تقويت اين ذخائر اجرا اين مناطق)، طرح

مي باشد كه معموال در باالدست قنات ها اجرا مي گردند. ارزيابي اثرات پروژه هاي اينچنيني در قبل از احداث معموال ميسر نيست و بعد 
سيالب ابراهيم آباد مهريز كه در از اجرا نيز كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. لذا در اين تحقيق سعي بر آن است تا با بررسي پروژه پخش 

هاي خيرآباد، بغداد آباد، مزويرآباد و محمد آباد  اجرا گرديده است، اثرات آن در افزايش آبدهي قنوات پايين دست شامل قنات 1376سال 
بعد از اجراي پروژه، آمار  بررسي گردد تا بتوان از نتايج آن جهت مديريت منابع آب استفاده نمود. بدين منظور در دو دوره ده ساله قبل و

تاثير اجراي طرح بر قنات  كه نشان مي دهد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله آبدهي قنوات در اطراف پروژه پخش سيالب مورد 
اجراي طرح  هولي به طور كلي مي توان گفت كهاي بغدادآباد، خيرآباد و مزويرآباد مثبت بوده و در قنات محمدآباد تاثيري نداشته است. 

 ايين دست تاثير مثبت داشته است. ها و افزايش آبدهي قنوات پ بر كاهش تعداد سيالب

 هاكليد واژه

 قنات، پخش سيالب، ارزيابي پروژه، يزد

 

 مقدمه

ستفاده در ايران جهت گسترش و مهار سيالب ها و بهره برداري از جريان آب رودخانه هاي فصلي و دائمي، از روش هاي سنتي و جديد ا
در چند دهه اخير روش گسترش سيالب و تغذيه مصنوعي با استفاده از سيالب ها، در مكان و زمان مناسب جهت بهره برداري مي شود. 

بهينه از سيالب در مناطق خشك و نيمه خشك، مورد استفاده قرار مي گيرد. اهميت اين كار در كشور ايران بيشتر به اين خاطر است كه 
يش از اندازه از منابع آب و خشكسالي هاي اخير،سطح آب سفره هاي زيرزميني را سريعاً پايين برده است.بنابراين در بهره برداري ب

كشوري مانند ايران كه جزو مناطق خشك و نيمه خشك جهان مي باشد و اجراي طرح هاي آبخيزداري در جهت حفاظت آب و خاك 
اين طرح ها ضروري است و باعث مي شود تا طرح هاي مشابه بعدي دقيق تر و صحيح تر بسيار ضروري به نظر مي رسد، از طرفي ارزيابي 

 انجام شوند. 

سال مي باشد. در ايالت متحده  80ارزيابي عملكرد طرح هاي آبخيزداري در كشور هاي مختلف دنيا داراي سابقه اي بيش از 
) براي اولين SCSو خاك) با نظارت سرويس حفاظت خاك آمريكا ( آمريكا،كارايي و عملكرد فني و مكانيكي(ساز هاي مختلف حفاظت آب

) با بررسي عوامل موفقيت يا عدم موفقيت طرح هاي حفاظت آب و خاك، 1991هدسون ( .]9[ توسط بنت انجام شد 1923بار در سال 
) با ارزيابي اقتصادي فعاليت 2004ان(نانسي و همكار بهترين معيار را ميزان دستيابي هر پروژه به اهداف از پيش تعيين شده مي داند.

 هاي آبخيزداري در نيكاراگوئه، نشان دادند كه دسترسي به آب در جاهايي كه فعاليت ابخيزداري كم شده است، كاهش پيدا كرده است.
ه قنات و دو چاه ) تأثير پخش سيالب ميانكوه را بر منابع آبي بررسي كرده و با تجزيه و تحليل يك چشمه، چندين رشت1379دانائيان(

) تأثير آبخوان داري را 1383) و بيات و همكاران (1379بيات( نيمه عميق نتيجه گرفتند كه تأثير اين طرح بر منابع آبي مثبت مي باشد.
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مي بر منابع آبي بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدند كه اين طرح ها باعث افزايش اندك سطح ايستابي آب چاه هاي پيزومتري در عرصه 
قره چريان زنجان را مورد ارزيابي قرار -) تأثير پخش سيالب بر بده قنات ها و چاه هاي پيزومتري دشت سهرين1379مجتهدي( شوند.

افزايش  يه، با اجراي اين طرح، به طور نسبداد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه سطح آب زير زميني عمومي كه در حال كاهش بود
) روند تغييرات سطح سفره آب 1382رسي سبزوار(ددا. است يافتهح به ميزان سه برابر افزايش شمه نزديك طرداشته و همچنين دبي چ

كه با وجود خشكسالي و كمبود  اددررسي كرد. نتايج حاصله نشان زيرزميني ناشي از عمليات گسترش بر آبخوان شهرستان سبزوار را ب
 پخش سيالب به خوبي از داده هاي به دست آمده چاه پيزومتريك منطقه مشهود است.بارندگي، افزايش كمي آب سفره متأثر از عمليات 

) به مطالعه پروژه هاي كنترل و پخش سيالب جنوب مجتمع فوالد مباركه و تأثير آن بر كاهش خشكسالي 1388حقيقي و همكاران(
لذا در اين تحقيق سعي بر  موجود در منطقه شده است.پرداختند و نتيجه گرفتند كه اجراي طرح، باعث افزايش آبدهي قنوات و چاه هاي 

اجرا گرديده است، اثرات آن در افزايش آبدهي قنوات  1376آن است تا با بررسي پروژه پخش سيالب ابراهيم آباد مهريز كه در سال 
 .پايين دست شامل قناتهاي خيرآباد، بغداد آباد، مزويرآباد و محمد آباد بررسي گردد

 

 ش هامواد و رو -2

 منطقه مورد مطالعه 

طول  54  25̍تا  54̊  3̍باشد. اين حوزه در مختصات جغرافيايي  اردكان مي -هاي دشت يزد حوزه آبخيز ميانكوه يكي از زير حوزه
 .است  شمالي، در جنوب غربي استان يزد، در فالت مركزي ايران واقع شده  31̊  43̍تا  31̊  26̍شرقي و 

 

   
 قعيت كشوري و استاني حوزه آبخيز ميانكوهمو . 1شكل شماره 
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دهد. حداقل ارتفاع اين حوزه از  اردكان را تشكيل مي –% حوزه بزرگ دشت يزد5هكتار است كه حدود  63300اين حوزه داراي مساحت       
موقعيت جغرافيايي   1 شمارهشكل ميلي متر است.  5/217باشد. متوسط بارش ساالنه آن  متر مي 4044متر و حداكثر آن  1530سطح دريا 

به طور كلي در منطقه مورد مطالعه رودخانه دائمي وجود ندارد و مسيل ها در اثر بارندگي هاي شديد، حداكثر دهد.  حوزه ميانكوه را نشان مي
آن در حوزه ميانكوه حلقه  522حلقه مي باشد كه تعداد  2949سالي چند نوبت سيالب در انها جاري مي شود. تعداد قنات هاي استان يزد 

% از مادر چاه قنات هاي استان در اين حوزه واقع شده اند. اين قنات ها از مهمترين منابع تأمين كننده 18يزد واقع شده اند. به عبارت ديگر 
اليي برخوردار است. آب شهرستان مهريز و يزد مخصوصاً در بخش كشاورزي مي باشند، لذا تغذيه اين قنوات و افزايش آبدهي انها از اهميت با

د. قنات هاي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند شامل قنات هاب بغدادآباد، محمدآباد، ابراهيم آباد، خيرآباد سريزد و هنزا مي باشن
ست طرح قرار دارند كه به مادر چاه قنات بغدادآباد، خيرآباد و محمدآباد در پايين دست طرح و مادرچاه قنات هاي ابراهيم آباد و هنزا در باال د

 عنوان شاهد در نظر گرفته شده اند. چشمه طزنج نيز در باالدست طرح واقع شده است كه مي تواند به عنوان شاهد در نظر گرفته شود.
 

 روش تحقيق

ش كتابخانه اي و بازديد در اين مطالعه جهت ارزيابي طرح پخش سيالب ميانكوه از روش ارزيابي فني استفاده گرديد. ارزيابي فني به دو رو
در مرحله آوري گرديد و سپس تجزيه و تحليل آنها انجام گرفت. جمع انجام گرفت.  همه داده هاي الزم  و اندازه گيريهاي صحرايي ميداني

راهيم اباد در طول دوره ايستگاه اسالميه، مهريز، طزرجان، ده باال، منشاد، فخرآباد و اب 8آمار بارندگي منطقه با استفاده از جمع آوري آمار، 
ساله، آمار دبي ماهانه و ساالنه  20چشمه در طول دوره اماري  1چاه و  2قنات،  4آماري گردآوري گرديد. عالوه بر اين ها، آمار دبي مربوط به 

 ر سيل جمع آوري شد.رودخانه فخرآباد، حجم سيالب هاي اتفاق افتاده در رودخانه فخرآباد و دبي حداكثر لحظه اي اين رودخانه براي ه

بي شاهد است. به همين منظور آيكي از راه هاي بررسي عملكرد طرح هاي پخش سيالب، مقايسه بين منابع آبي پايين دست با منابع از طرفي 
مقايسه گرديده  ،تآن در باالدست طرح واقع شده اس قنات هاي محمدآباد، بغدادآباد و خيرآباد سريزد با قنات ابراهيم آباد و هنزا كه مادر چاه

بدهي قنوات پايين دست طرح با قنات هاي شاهد، دبي ماه هاي ارديبهشت، مرداد، آبان و بهمن اين قنات ها آاست. به منظور مقايسه وضعيت 
 ماهه آنها به دست آمده است. 3جمع آوري شده و سپس ميانگين متحرك 

 

 بحث و نتايج

 مقايسه تغيرات آبدهي قنات هاي پايين دست طرح با قنات شاهد

نشان مي دهد كه قنات هاي خيرآباد سريزد، محمداباد و بغدادآباد نسبت به دو قنات شاهد، در ارتفاع پايين تر و با بارندگي به دست آمده نتايج 
قنات ها بيشتر از تأثير خشكسالي ها بر ميزان آبدهي قنات هاي كمتر واقع شده اند و به همين علت تأثير خشكسالي ها بر ميزان آبدهي اين 

مشخص است، ميانگين متحرك سه ماهه دبي قنات بغدادآباد با ميانگين  2همانگونه كه در شكل  شاهد (قنات ابراهيم آباد و هنزا) مي باشد.
در طول  2حرك سه ماهه دبي قنات هنزا به عنوان شاهد و ميانگين مت 1رحمت آباد به عنوان شاهد -متحرك سه ماهه دبي قنات ابراهيم آباد

-1376دوره آماري مقايسه گرديده است. ميزان آبدهي قنات بغدادآباد كه در پايين دست طرح واقع شده در سال هاي قبل از احداث طرح (
 1376ليتر بر ثانيه در سال  7/139ه ب 7/267) روند نزولي داشته است. به گونه اي كه ميانگين متحرك سه ماهه دبي اين قنات از 1366

) متالطم بوده است. ميزان آبدهي اين قنات از سال 1رحمت آباد (شاهد -رسيده است. در همين دوره تغييرات ميزان آبدهي قنات ابراهيم آباد
ند تغييرات دبي قنات هنزا كاهش يافته است. رو 1376افزايش و بعد از آن تا سال  1373تا سال  1369كاهش، از سال  1369تا سال  1367
روند تغييرات آبدهي قنات بغدادآباد در دوره بعد از اجراي طرح يعني   است. 1روند تغييرات دبي شاهد  د) با تفاوت هاي جزئي همانن2(شاهد

 2/340به 1376سال  ليتر بر ثانيه در 7/139به بعد، به طور كلي مثبت بوده است، به طوري كه از ميانگين متحرك سه ماهه  1376از سال 
كاهش داشته است. روند تغييرات آبدهي قنات  1386و  1381ليتر بر ثانيه رسيده است. ميانگين متحرك سه ماهه آبدهي اين قنات در سال 

. نيز كاهش يافته است 1386مثبت بوده و در سال  1385به طور كلي منفي بوده و بعد از آن تا سال  1380تا سال  1376از سال  1شاهد
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منفي، از  1379تا سال  1378مثبت، از سال  1378تا سال  1376در نظر گرفته شده از سال  2تغييرات دبي قنات هنزا كه به عنوان شاهد
منفي بوده است. بنابراين روند قنات بغدادآباد كه تحت تأثير سامانه پخش سيالب  1376مثبت و بعد از آن تا سال  1382تا سال  1379سال 

قع شده، بعد از اجراي اين طرح نسبت به روند تغييرات دو قنات شاهد مثبت بوده كه مي تواند بيانگر عملكرد مثبت اين طرح در ميانكوه وا
  افزايش آبدهي اين قنات باشد.

 

 مقايسه هيدرولوژيكي ميانگين متحرك سه ماهه دبي قنات بغدادآباد با قنات هاي شاهد . 3شكل 

 

 

 درولوژيكي ميانگين متحرك سه ماهه دبي قنات محمدآباد با قنات هاي شاهدمقايسه هي . 3شكل

 

طرحبعد از اجرای   قبل از اجرای طرح 

 بعد از اجرای طرح قبل از اجرای طرح
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، ميانگين متحرك سه ماهه دبي قنات محمدآباد با قنات هاي شاهد ديده مي شود. روند تغيرات ميزان آبدهي قنات محمدآباد از سال 4در شكل
ور كامل تحت تأثير قرار ندارد، ميزان كاهش آبدهي مخصوصاً در سال ، نزولي مي باشد. با توجه به اينكه اين قنات به ط1376تا سال  1367

بي قنات خيرآباد كه در پايين دست طرح اما با فاصله دين متحرك سه ماهه گميان هاي بعد از طرح با شروع خشكسالي ها باال رفته است.
اجراي طرح، دستخوش تغييرات زيادي شده است. روند تغييرات زيادتري به نسبت قنات بغدادآباد از طرح واقع شده، در دوره هاي قبل و بعد از 

دارد با اين تفائت كه در سال هاي بعد از اجراي طرح،  1، همخواني بيشتري نسبت به قنات شاهد 2دبي اين قنات با روند تغييرات دبي شاهد
افت شديدي داشته است.  1384و در سال  افزايش بيشتري نسبت به قنات شاهد داشته است 1378و  1377دبي اين قنات در سال هاي 

 افزايش آبدهي داشته است. 1385روند نزولي داشته ولي قنات خيرآباد در سال  1386تا سال  1382از سال  2دبي قنات شاهد 

 

 نتيجه گيري

در برنامه ريزي براي طرح  راهگشاي  مهمي قاط مثبت و منفي اين گونه طرح هاارزيابي طرح هاي آبخيزداري اجرا شده در كشور، با بيان ن
هايي است كه در آينده اجرا خواهند شد. در اين تحقيق اثر پخش سالب ميانكوه يزد روي دبي قنات ها بررسي شد. بر اساس نتايج به دست 

نزا) بيشتر بوده (ه 2(ابراهيم آباد) كمتر و نسبت به قنات شاهد 1آمده، دبي قنات بغدادآباد در سال هاي قبل از طرح نسبت به قنات شاهد
در سال هاي بعد از اجراي طرح، ميزان دبي اين قنات نسبت به هر دو قنات شاهد، بيشتر شده است. مقايسه ميانگين سه ساله دبي قنات  است.

ين قنات در بغدادآباد در ماه هاي ارديبهشت، مرداد و بهمن در دو دوره ده ساله قبل و بعد از اجراي طرح، نشان مي دهد كه ميزان آبدهي ا
سال هاي بعد از طرح بيشتر گرديده است. بنابراين عملكرد طرح پخش سيالب بر افزايش ميزان آب اين قنات مثبت بوده است. روند تغييرات 

 پخش سيالب بر ميزانمثبت ملكرد عنيز نشان دهنده قنات خيرآباد يزد سريزد كه در پايين دست طرح اما با فاصله بيشتري واقع شده است، 
 بوده است.نات در سال هاي بعد از اجرا آبدهي اين ق

با قنات هاي شاهد در دو دروه قبل و بعد از اجراي طرح نشان مي دهد  محمدآبادمقايسه هيدرولوژيكي ميانگين متحرك سه ماهه دبي قنات 
أثير پخش سيالب بر افزايش آبدهي اين روند نزولي را طي كرده است كه نشان دهنده عدم ت 1386تا سال  1366كه دبي اين قنات از سال 

قنات است. اين مساله يه عنوان يكي از ايراد هاي طرح پخش سيالب مطرح مي گردد. چون اين طرح در جايي قرار گرفته است كه به طور 
ن اب سيالب ها در طبيعي آب سيالب ها پخش مي شود و باعث تغذيه اكثر قنوات مي گرديد. اما با انحراف آب مسيل فخرآباد و پخش كرد

يك محل خاص، بعضي از قنات هاي پايين دست طرح (مانن قنات محمدآباد) از آب سيالب ها تغذيه نمي شوند كه اين مساله باعث از بين 
 تعادل حقاقه ها خواهد شد و تأثيرات منفي روي رفتار ساكنين حوزه با همديگر خواهد داشت و باعث معارضات اجتماعي مي گردد.
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