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 بررسي عملكرد سيستم تغذيه مصنوعي دشت جمعاب چناران
و طرح توسعه آن

4سعيد جاهدي پور3عليرضا معماري2الهام شكوهي1آذين جعفريان

 مديريت مناطق بياباني دانشگاه تهران-دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي-1
 مديريت مناطق بياباني دانشگاه تهران-طبيعي دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي منابع-2

و مدرس دانشگاه پيام نور درگز-3  كارشناس ارشد آبخيزداري
و- دانشجوي دكتري مهندسي كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد-4 و پژوهشگر اداره كل منابع طبيعي كارشناس ارشد

 آبخيزداري استان خراسان رضوي
 jafarian.azin@yahoo.com: پست الكترونيك-1

 چكيده

در دهه هاي اخير، بهره برداري بي رويه از آبهاي زير زميني، سبب گرديده كه در اكثر مناطق كشور، شاهد
و كاهش آبدهي آنها باشيم و تقويت. افت سطح آبهاي زير زميني لذا يكي از بهترين راهكارها جهت حفظ

تغذيه مصنوعي دشت جمعاب، در استان خراسان سيستم. باشد اين منابع، پروژه هاي تغذيه مصنوعي مي
و نيز در جناح راست رودخانه فريزي احداث شده است مساحت. رضوي، جنوب غربي شهرستان چناران

و حجم آورد ساالنه اين رودخانه 7/333حوضه آبخيز رودخانه فريزي  متر826/59× 106كيلومتر مربع
و در اين مقاله ابتدا. مكعب برآورد شده است عملكرد سيستم فعلي تغذيه در دو حالت نفوذپذيري اوليه ثابت

و پس از آن طرح توسعه سيستم كه به صورت احداث 70 استخر6در صد نفوذپذيري اوليه، تعيين شده
مي8تغذيه در بين  و نمودارهاي الزم، ارائه گرديده است استخر موجود . باشد، همراه با نقشه

م: واژگان كليدي  صنوعي، جمعاب، چناران، رودخانه فريزي، استخر تغذيه تغذيه

 مقدمه
و كمتر در معرض از ديرباز استفاده از منابع آب زير زميني به داليل متعدد از جمله اينكه همواره در دسترس بوده

و آلودگي قرار مي گيرند و.رايج بوده است،خشكسالي بهره برداري بي وليكن اين منابع خدادادي زوال ناپذير نبوده
.هر ساله شاهد افت سطح آبهاي زير زميني باشيم،رويه از آنها سبب گرديده كه در اكثر محدوده هاي مطالعاتي كشور

و ذخيره و يكي از مهمترين راهكارها جهت حفظ اجراي پروژه هاي تغذيه مصنوعي به عنوان اساسي ترين راه حل
وپ.)1( باشدميسازي منابع آب زير زميني  روژه تغذيه مصنوعي دشت جمعاب شهرستان چناران يكي از مهمترين

و سيستم هاي تغذيه مصنوعي در مي شاخص ترين طرحها به همين دليل در اين. شود استان خراسان رضوي محسوب
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و خصوصيات منطقه ارائه،مقاله سعي شده است ضمن بررسي عملكرد سيستم فعلي طرح توسعه آن مطابق با شرايط
.دگرد

و روشها  مواد
و شرح محدوده مورد مطالعه  موقعيت جغرافيايي طرح

و در جنوب غربي شهرستان چناران .باشدميمكان سيستم تغذيه مصنوعي دشت جمعاب در استان خراسان رضوي
در رودخانه فريزي نام دارد كه سيستم مذكور شود،ميرودخانه اي كه آب آن وارد سيستم تغذيه مصنوعي جمعاب

و مختصات جغرافيايي آن معادل 6059جناح راست رودخانه مذكور واقع شده ′oو 3336طول شرقي ′oعرض
و داراي. شمالي ميباشد و معروف كشف رود بوده رودخانه فريزي يكي از سرشاخه هاي سمت راست رودخانه بزرگ

و سيالبهاي بهاري  مساحت حوضه.شودميآب آن به كشف رود وارد،كه در مواقع طغيانهاي شديدشدباميآب پايه
آن 7/333آبخيز رودخانه فريزي  و ارتفاع متوسط محدوده تغذيه شونده).2(.باشدميمتر 9/2092كيلومتر مربع بوده

و خيج بوده كه سيستم تغذيه جمعاب موجب افزايش سطح زير يا مورد مطالعه شامل دو آبادي مهم به نامهاي جمعاب
و در نهايت اثرات بسياري مثبتي در زمينه هاي اقتصادي و زراعي شده و نيز افزايش محصوالت باغي و،كشت اجتماعي

.حتي فرهنگي داشته است

و منطقه تغذيه مصنوعي و هيدرولوژيكي حوضه فريزي  شرايط اقليمي
ج خشك،بر اساس روش آمبرژه،معاب در داخل آن واقع شدهاقليم حوضه آبخيز فريزي كه سيستم تغذيه مصنوعي

ها(ايستگاه منتخب14جهت تعيين متوسط بارندگي ساالنه منطقه از آمار بارندگي.باشدميسرد  برخي از اين ايستگاه
و برخي از آنها در شهرستان هاي هم مرز با منطقه واقع شد الهس29و با يك دوره آماري)اندهدر داخل شهرستان

:گراديان بارندگي ساالنه حوضه به صورت ذيل بدست آمده است،استفاده شده كه بر اساس اين آمار
)1(745/0=R14و=nH95+ %6/128 =P

وn،ارتفاع از سطح درياH،مقدار بارندگيP:در اين فرمول ت. باشدميضريب همبستگيRتعداد ايستگاه وجه به با
. باشدميميليمتر 8/257متوسط بارندگي ساالنه محل طرح،گراديان مذكور

و رژيم آبي رودخانه فريزي  تعيين حجم سيالب
تاسيس شده كه مكان اين ايستگاه در جناح راست)نام محل ايستگاه(ايستگاه آب سنجي به نام موشنگ 1352از سال

و فاصله آن تا محل  سيستم تغذيه مصنوعي حدود رودخانه فريزي بوده
و رژيم آبي رودخانه فريزي.باشدمي)باال دست سيستم(كيلومتر1 از آمار ثبت شده،لذا جهت محاسبه حجم سيالب

و به عبارتي ديگر ايستگاه موشنگ حجم.يك ايستگاه معرف براي طرح است،در اين ايستگاه استفاده شده است
ر برآورد شده كه علت انتخاب اين روش اين است كه آمار مورد نياز براي S.C.Sوش سيالبهاي حوضه آبخيز فريزي از

و نيز مطالعات ديگر در سطح شهرستان نشان  به دهدميپارامترهاي اين روش به طور كامل موجود بوده كه نسبت
معتبر جهاني است اين روش يكي از روشهاي.از اعتباري بيشتري برخوردار است،روشهاي ديگر محاسبه حجم سيالب

و فاكتور،كه در آن از مقادير بارندگي  گرددميبراي محاسبه دبي پيك سيالبها استفاده،CNدور بازگشتهاي مختلف
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كه).3( ها3/6در حوضه فريزي با توجه به زمان تمركز آن و نيز مقادير بارندگي حداكثر دبي پيك لحظه،ساعت بوده
و نتايج آن در جدول اي حوضه در دوره بازگشتهاي مخت و حجم سيالب آنها بر اساس جدول بي بعد محاسبه شده لف

.ارائه شده است)1(

و حجم سيالبهاي حوضه فريزي در دوره بازگشتهاي مختلف به روش)1(جدول  S.C.Sمقادير دبي پيك لحظه اي

 1000 200 100 50 25 2510 دوره بازگشت
سيالب طرح

)P.M.F(
ب بر متر مكع(دبي

)ثانيه
3/397/573/697/899/913/102 7/113 1/145 786 

 حجم سيالب
)ميليون متر مكعب(

85/0201/1702/1203/2249/2501/278/2549/3189/19

و از تيرماه تا شهريور ماه به مدت ب8الزم به ذكر است كه رودخانه فريزي از مهر ماه تا بهمن ماه وده ماه داراي آب پايه
ميليون826/59ميزان آورد ساالنه اين رودخانه.ماه داراي رژيم سيالبي است4و در ماههاي اسفند تا خرداد به مدت 

.متر مكعب برآورد شده است

 برآورد ميزان نفوذپذيري سطحي در محدوده سيستم تغذيه جمعاب
از،نقطه از محدوده مورد تغذيه40در،در پروژه تغذيه مصنوعي جمعاب ميزان نفوذپذيري سطحي خاك با استفاده

.باشدمياين آزمايش مبتني بر معادله هورتون.اندازه گيري شده است)Double rings(آزمايش رينگهاي مضاعف 
و حداقل سرعت نفوذ نهايي).4(رابطه آقاي هورتون بر اساس منحني تغيرات سرعت نفوذ آب ارائه شده است حداكثر

با3و1/17آب به ترتيب  و ميانگين سرعت نفوذ آب در محدوده تغذيه مصنوعي برابر 92/8سانتيمتر بر ساعت بوده
.كه اين عدد نشان از نفوذپذيري سطحي باالي محدوده تحت تاثير تغذيه دارد باشدميسانتيمتر بر ساعت

 بررسي روش اجرا شده در سيستم تغذيه مصنوعي جمعاب
در.باشدميبه داليل متعدد متداولترين روش تغذيه در ايران،روش حوضچه اي يا استخرسيستم تغذيه مصنوعي به

و نياز كم به عمليات تسطيح در،مناطق مسطح بدليل عدم محدوديت توپوگرافي و و باصرفه است اين سيستم اقتصادي
يك،معموال حوضچه ها يا استخرها بصورت مستقيم،اين نوع مناطق و در كنار شرط.ديگر احداث مي گردندباريك

مهمترين محاسن سيستم تغذيه به روش.اصلي اين روش اينست كه نفوذپذيري سطحي خاك نسبتا خوب باشد
و ذخيره سازي سيالبهاي يك فصل در داخل سفره براي استفاده در فصل بعد،حوضچه اي ،استفاده بهينه از زمين

و).1(باشد مي سيستم تغذيه مصنوعي آن از نوع سطحي،شرايط توپوگرافي دشت جمعاب لذا با توجه به امكانات محلي
.و به روش احداث حوضچه يا استخر طراحي شده است
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 بررسي وضعيت موجود سيستم تغذيه مصنوعي جمعاب
:شامل اند،هتاسيساتي كه جهت تغذيه مصنوعي دشت جمعاب چناران بر روي رودخانه فريزي در حال حاضر احداث شد

و،سيستم آبگيري به همراه حوضچه آرامش،ند انحرافيب مي8استخر رسوبگير استخر تغذيه بوده كه در ذيل تشريح
.گردند

آن)1 و سرريز  بند انحرافي
و با عرض شكل.متر بوده كه عرض رودخانه را كامال قطع نموده است76جنس بند انحرافي مذكور از مصالح بتوني

و مقدار جريان عبوري از واحد عرض سرزير معادل متر مكعب496/1سرزير اين بند بصورت منحني اوجي شكل بوده
و پاي سرزير به ترتيب.باشدميبر ثانيه  متر بر ثانيه برآورد شده92/7و45/2همچنين سرعت آب بر روي تاج سرزير

.است

و حوضچه آرامش)2  سيستم آبگيري
و با زاويه دهان نسبت به امتداد سرزير اصلي بند انحرافي o110ه آبگير سيستم تغذيه مصنوعي در ساحل راست سيستم

بر.متر در باال دست بند انحرافي واقع گرديده است14و با فاصله حدود  دريچه كشويي ساده4دهانه آبگيري مشتمل
ع2/1بوده كه ارتفاع هر دريچه  و  متر1رض آن متر

متر مكعب بر ثانيه6/1حداكثر جريان وارد به آبگير معادل،متر1با فرض مانور دريچه ها به ارتفاع حدود. باشد مي
و لذا براي كل سيستم آبگير ).5( باشدميمتر مكعب بر ثانيه42/6حداكثر دبي عبوري،براي هر دريچه خواهد بود

 استخر رسوبگير)3
و دادن زمان كافي به ذرات رسوبي جهت يك استخر رسوب  گير كه وظيفه آن كاهش سرعت آب

با.در سيستم فعلي تعبيه شده است باشد،ميته نشيني و و بالفاصله بعد از آبگير اين استخر به شكل ذوزنقه بوده
به،متر 200 از طريق يك كانال خاكي به طول،جريان خروجي از اين استخر.متر احداث شده است70عرض متوسط 

.گرددمياولين استخر تغذيه هدايت

 استخر هاي تغذيه)4
و بالفاصله8تا1استخر نعلي شكل بوده كه ترتيب نامگذاري آنها به ترتيب از عدد8استخرهاي تغذيه كنوني شامل

.باشدميبعد از استخر رسوبگير

 طرح توسعه سيستم تغذيه مصنوعي جمعاب
كه با توجه به نفوذپذيري نسبتا باالي دهدميو بررسيهاي انجام شده بر روي سيستم كنوني نشان مجموعه مطالعات

و در نهايت وجود بيالن منفي در سطح دشت مشهد،محدوده مورد بررسي الزم،وجود سيالب مازاد در محل طرح
و بر اين اساس است كه طرح توسعه سيستم  تغذيه جمعاب طراحي شده كه است كه آبخوان زير زميني تقويت شود

.باشدميشامل اجزاء ذيل 
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 سيستم آبگيري)1
استخر14كه آبگير موجود در سيستم تغذيه فعلي نمي تواند هدف طرح توسعه را با وجود دهدميمطالعات نشان

و حد فاصل آبگير موجود تا بند انحرافي كه حدود.تامين نمايد،تغذيه سيستم باشد،مي متر13لذا در سيستم جديد
 دريچه8آبگيري طرح توسعه جانمايي شده كه داراي 

به،به منظور سهولت ورود جريان به آبگير.باشدمي)متر1هر كدام به عرض( لبه ورودي آن به صورت قطاعي از دايره
شكل به رابطه5/0شعاع  .شودمي85/1x46/0=yمتر بوده كه جريان آب پس از عبور از دريچه وارد منحني اوجي
.دهدميميزان دبي عبوري از تاسيسات آبگير در هنگام وقوع سيالب را نشان)2(جدول

 ميزان دبي عبوري از تاسيسات آبگير در هنگام وقوع سيالب)2(جدول

 دوره بازگشت
 سيالب به سال

حداكثر دبي
 سيالب

بر( متر مكعب
)ثانيه

 دبي آبگير موجود
)يهمتر مكعب بر ثان(

 دبي آبگير طرح
)متر مكعب بر ثانيه(

 دبي رسوبگير
بر( متر مكعب

)ثانيه

 دبي بند انحرافي
بر( متر مكعب

)ثانيه

23/393/89/197/54/5
57/576/95/239/57/18
10 3/693/105/2565/27
25 7/893/117/2815/65/43

 استخر رسوبگير)2
بصورت بار معلق وارد،بخشي از رسوبات حمل شده توسط رودخانه،بگير در سيستم فعليعليرغم وجود يك استخر رسو

يك استخر رسوبگير ديگر در طرح توسعه سيستم در نظر گرفته شده،لذا به منظور رسوبگيري بيشتر گردد،ميآبگير 
.باشدميمتر مربع 5600كه سطح كلي آن 

 استخرهاي تغذيه)3
،استخر تغذيه نعلي شكل در حد فاصل استخرهاي موجود با استفاده از حداكثر عرض منطقه6،در طرح توسعه سيستم
همچنين.مشخصات هندسي كليه استخرها در سيستم جديد درج شده است)3(در جدول.مي توان جاسازي نمود

.دهدمي نشان10000:1پالن جانمائي طرح توسعه سيستم تغذيه مصنوعي جمعاب را با مقياس)1(شكل 
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 مشخصات هندسي كليه استخرها در سيستم جديد)3(جدول
)متر(حداكثر عمق آب)متر(عرض خاكريز) متر(طول خاكريز شماره استخر

1450 140 2
2310 110 2
3280 100 5/1
4300 130 2
5210 135 5/1
6200 655/1
7350 905/1
8200 130 5/2
9195 120 5/2
10 240 105 5/1
11 200 150 5/2
12 220 120 2
13 280 155 5/2
14 300 130 2

 بررسي عملكرد هيدروليكي استخرهاي تغذيه
و هم براي طرح توسعه برآورد شده است،عملكرد هيدروليكي استخرهاي تغذيه هر.هم براي وضعيت كنوني ولي براي

و ديگري دو حالت نفوذپذيري در نظر گرفته،دو وضعيت علت.باشدمينفوذپذيري%70شده كه يكي نفوذپذيري كامل
به،رسوب گذاري در داخل استخرها بوده كه در حالت حداكثر رسوب گذاري،كاهش نفوذپذيري% 30 %30نفوذپذيري

و اشكال)4(جدول.كاهش مي يابد س)5(،)4(،)3(،)2(عملكرد سيستم ال حجم آبگيري طي روزهاي سال را براي
و حجم تغذيه متوسط(كه يك سال شاخص75-74 در حالتهاي مختلف،بوده)باشدميسالي است كه آورد رودخانه

با.دهدمينشان  كل سيستم برابر .)5(متر مكعب بر ثانيه برآورد گرديده است4/26در اين تحقيق دبي طرح
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و سيستم طرح توسعه در دو حالت)4(جدول و عملكرد سيستم فعلي  ساله25نفوذپذيري اوليه در طي دوره%70نفوذپذيري اوليه ثابت

حجم آب نفوذي در استخرها
و با %70در شرايط توسعه
 نفوذپذيري اوليه

)ميليون متر مكعب(

حجم آب نفوذي در استخرها در
و با شرايط طرح توسعه
 نفوذپذيري اوليه ثابت

)ميليون متر مكعب(

ا حجم آب نفوذي در استخره
و با %70در شرايط فعلي
 نفوذپذيري اوليه

)ميليون متر مكعب(

حجم آب نفوذي در استخرها
و با در شرايط فعلي

 نفوذپذيري اوليه ثابت
)ميليون متر مكعب(

 سال

17/7368/7898/4340/4952
08/3243/3207/2795/3053
54/1460/1449/1459/1454
97/8563/9088/7048/7555
74/1398/1359/1380/1356
09/4960/4997/4846/4957

34 14/3488/2939/3159
22/4645/4645/3739/4060
98/3816/3923/3482/3661
06/2514/2599/2415/2562
74/1927/2027/1768/1763
60/1565/1556/1562/1564
41/2260/2236/2169/2165
50/4677/4695/4037/4367
67/2783/2737/2757/2568
35/2767/2782/2527/2669
17/4235/4249/3638/3970
65/9729/105 63/5974/6671
86/6487/6527/5165/5572
21/1931/1913/1925/1973
03/3437/3479/3296/3374
07/3634/3634/3292/3375
58/1072/1048/1054/1076
95/5559/5683/4085/4477
13/2923/2973/2701/2878
 متوسط47/3843/3926/3208/34
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 نتيجه گيري
در-1  بطور متوسط،نفوذپذيري%30استخر فعلي با كاهش8حجم آب قابل تغذيه
 متر مكعب48/38× 610ولي در طرح توسعه معادل،متر مكعب در سال بوده26/32× 610

.باشدمياين مقايسه نشاندهنده افزايش قابل مالحظه عملكرد سيستم جديد نسبت به سيستم فعلي.باشد مي
و جديد(عملكرد هر دو سيستم-2 آب)فعلي هم،در سالهاي كم آب باشدميدقيقا مشابه عملكرد،ولي در سالهاي پر

افزايش مي يابد كه اين نتيجه با مقايسه ارقام نفوذپذيري در بند%64/9،سيستم طرح توسعه نسبت به سيستم فعلي
به،حاصل شده است ولي اگر نفوذپذيري اوليه را ثابت در نظر بگيريم)1( مقدار افزايش عملكرد سيستم جديد نسبت

)4با توجه به جدول(. باشدمي%84/7سيستم فعلي 
ت-3  عملكرد آن در سالهاي سيالبي بهبود،وسعهبدليل افزايش ظرفيت آبگيري سيستم در طرح

و بررسيهاي انجام شده .دهدميقابل اطمينان بودن سيستم توسعه را در مهار سيالبهاي فصلي نشان،مي يابد
و لذا اجراي طرح،بررسي هيدروگراف هاي طرح-4 حاكي از افت شديد آب زير زميني در منطقه مورد مطالعه دارد

.دارد ضرورت،توسعه جمعاب
و،ميزان نفوذپذيري سطحي در محل اجراي پروژه-5 و الزم است كه سيالبها بطور كامل رسوب زدايي شده باال بوده

و اساسي استخر رسوبگير  و يا استخرها منتقل شوند كه اين نشاندهنده نقش بسيار مهم .باشدميسپس به حوضچه ها

 منابع
.ص40،انتشارات وزارت نيرو،هاي تغذيه مصنوعيمتد،1381،ناصر،ميربيگ سبزواري)1(
شركت مهندسي كاوش،گزارش فيزيوگرافي پروژه ساماندهي رودخانه فريزي چناران،1382،مهدي،يزداني نژاد)2(

.ص85،پي مشهد
.ص 430،انتشارات دانشگاه تهران،جلد دوم،هيدرولوژي كاربردي،1381،محمد،مهدوي)3(
.ص 662،انتشارات دانشگاه امام رضا،اصول هيدرولوژي كاربردي،1379،امين،عليزاده)4(
شركت مهندسي،گزارش هيدرولوژي پروژه تغذيه مصنوعي رودخانه فاروب رومان نيشابور،1380،حسين،موسوي نژاد)5(

.ص 125،آبزي گستر


