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  چكيده 
پـايين  هاي آبياري و زهكشي، اثرات چشمگيري بـر روي آبخوانهـاي آبرفتـي                 احداث سدهاي مخزني و شبكه     شكلنابع آب به ويژه به      اجراي طرحهاي توسعه م   

در ايـن  . دهـد  اي است كه رفتار گذشته آبخوان را در چارچوب روندهاي حاكم در منطقه، به كلي تغييـر مـي   اين اثرات معموالً به گونه. نمايد   مي دست آنها ايجاد  
از شرق سياهرود تا غرب نكارود مورد بررسي قرار گرفتـه           ) تجندشت  ( نكا   -مقاله اثرات شبكه آبياري سد مخزني شهيد رجائي بر آبخوان آبرفتي دشت ساري              

هـاي هـدايت الكتريكـي     كيفي آبخوان بر اساس نقشههمچنين تحوالت و  از بهره برداري از  قبل و بعد  يروند تغييرات سطح آب زيرزمين    براي اين منظور    . است
 نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه ساخت سد شهيد رجايي باعث جلوگيري از افت سطح آب و افزايش كيفيـت آب                     .مورد بررسي قرار گرفته است    آب زيرزميني   

  .نكا شده است-هاي زير زميني آبخوان ساري
  سد مخزني شهيد رجائي  نكا،-آبهاي زيرزميني،دشت ساري:وازگان كليدي 

  
  مقدمه

برداري آن از   كيلومتري شهرستان ساري، در محلي به نام سليمان تنگه بر روي رودخانه دودانگه احداث و بهره40سد شهيد رجائي در 
هدف از احداث سد مهار آبهاي سطحي و حفاظت كمي و كيفي منابع آب و آبياري دشت حاصلخيز تجن                   .  آغاز شده است   1376سال  

 از قطبهاي مهم كشاورزي در استان يكيزي ر كشاوعدمستوسيع و  اراضي واشتن خاك و منابع آب مناسب       شت تجن با د   د. بوده است 
ها جهت كشاورزي اسـتفاده شـده و عمـده       برداري سد تنها از آب به هنگام رودخانه         در شرايط قبل از بهره    . شود  مازندران محسوب مي  

 اراضي به علت نبودن آب تنظيم شـده بـصورت ديـم كـشت شـده و يـا           در مقابل . شد  آب سطحي بدون استفاده از دسترس خارج مي       
  . شد بصورت باير رها مي

  
  مشخصات رودخانه تجن

 52  56ْحوضه آبريز رودخانه تجن بـين َ . رودخانه تجن از ارتفاعات شمال ساري سرچشمه گرفته و نهايتاٌ به درياي مازندران مي ريزد   
و محدوده آن از شمال با حوزه آبريز رودخانه نكا و از ناحيه غـرب               قع شده   ا عرض شمالي و   36 ْ 49 تا َ  35 ْ 56 طول شرقي و َ    54 ْ 59و َ 

هـاي حوضـه در       سـر شـاخه    .باشـد   هاي دامغان مي    با حوزه آبريز تاالر و كسيليان و در قسمت شرقي و جنوبي با حوزه آبريز رودخانه               
مسير رودخانه . شود و تا دريا ادامه دارد        به طور ناگهاني آغاز مي     اي مرتفع البرز قرار دارد و بخش ساحلي كه مسطح است، اغلب           هكوه

با ارتفاع بلندترين نقطه ارتفاعي كوه شاه دژ . گردد اي مي  كيلومتري ساري كوهستاني و پس از عبور از اين نقطه جلگه8از سرچشمه تا 
 شكل حوضه به علت گـسترش ارتفاعـات  . باشد اي خزر مي متر در ساحل دري  -26آباد با ارتفاع      نقطه بندر فرح  ترين     متر و پايين   3250

رودخانه تجن از سه شاخه اصلي زارم رود، چهاردانگـه و دودانگـه تـشكيل يافتـه                 . كشيده شده است  ) رود  شاخه زارم (سمت شرق   به  
 در نظر گرفته شده 4تا  3بندي، رودخانه داراي رتبه  رتبه. هاي  رودخانه تجن نشان داده شده است ، زيرحوضه1در شكل شماره . است

 نـشان داده شـده      2 بصورت دندريتي و موازي است در شـكل شـمارة             كه بندي رودخانه تجن    بندي و رتبه    شاخه) 1375،  تماب(است  
  .است
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  رودخانه تجن  بندي بهرت) 1شكل 

  محدوده آبريز رودخانه تجن 
 حوزه آبريز رودخانه نكا و از ناحيه غرب با حوزه آبريز تاالر و كسيليان و در قسمت شرقي و                    محدوده آبريز رودخانه تجن از شمال با      

  .باشد هاي دامغان مي جنوبي با حوزه آبريز رودخانه
  شبكه آبسنجي

  : سنجي تاكنون تأسيس گرديده كه مهمترين آنها عبارتند از در سطح حوزه آبريز رودخانه تجن در مجموع هفت ايستگاه آب
 كيلومتري پايين دست محل تالقي شيرين رود و سـفيد رود قـرار              3ايستگاه آبسنجي سليمان تنگه، در دره تنگه سليمان و در فاصله             -

  . باشد دارد و نزديكترين ايستگاه به سد مي
  .باشد ي كيلومتري پايين دست تالقي رودخانه دودانگه و چهاردانگه واقع م3 ايستگاه آبسنجي ريگ چشمه، كه در فاصله -
 كيلومتري باالتر از محل ورود رودخانه تجن به درياست، آبدهي در اين محل بـه عنـوان   10 ايستگاه آبسنجي كردخيل، كه در فاصله  -

  . نشان داده شده است2هاي هيدرومتري درشكل  موقعيت ايستگاه. شود خروجي حوزه آبريز در نظر گرفته مي
  

  هاي اصلي رودخانه تجن شاخه
مسير رودخانه از   . ن رودخانة نسبتاً بزرگي است كه از سه شاخه اصلي زارم رود، چهاردانگه و دودانگه تشكيل يافته است                 رودخانه تج 

  )2شكل شماره (. گردد اي مي  كيلومتري ساري كوهستاني و پس از عبور از اين نقطه جلگه8سرچشمه تا 
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  هاي هيدرومتري  ه تجن و ايستگاههاي  رودخان  زيرحوضه) 2شكل 

  مشخصات آبخوان و دشت تجن
هـا   بررسي. شمال البرز، در حد بين سياهرود در غرب و رودخانه نكا در شرق واقع شده است               ارتفاعات  دشت مورد بررسي در حاشيه      

گسترش دارد و در     دشت   هد در بخش عم   ،شود   آن كاسته مي   ضخامتدهد كه يك آبخوان آزاد سراسري كه به طرف شمال از              نشان مي 
هاي تحـت فـشار توسـعه نـسبتاً           در بخش مياني دشت، اليه و يا اليه       . برداري شكل نگرفته است     ت آبخوان قابل بهره   شنواحي شمال د  

رودخانـه تجـن از   . آبخوان ساحلي تجن را تغذيه مـي نمايـد      ) غرب(، سياهرود   )شرق(سه رودخانه اصلي تجن، نكارود      . زيادي دارند 
هاي شمالي نقـش زهكـش دشـت راايفـا            نمايد كه در نواحي جنوبي دشت را تغذيه نموده و در بخش             اني اين دشت عبور مي    بخش مي 

آن ضـخامت  بـوده و متوسـط   مالي متغير شدر بخش  متر 120تا متر در بخش جنوبي  10 كمتر از ضخامت سفره در اين دشت   .كند  مي
 .  متر بر آورد شده است60

ضـريب قابليـت انتقـال آبخـوان در     . باشـد   مـي  كيلومتر مربع660 كيلومتر مربع و وسعت آبخوان آزاد        290ر  وسعت آبخوان تحت فشا   
هاي دانه ريز  ت زيادتر هستند بيشتر است و در آبرفت  خامجنوبي دشت و حواشي رودخانه كه داراي ض        هاي  افكنهمخروطه  ها و     آبرفت

شت، پـس از    رهاي دانه د    و آبرفت افكنه   متر مربع در روز در مخروطه        2000ود  ضريب قابليت انتقال حد   حداكثر  . شود  شمالي كمتر مي  
 متـر مربـع در روز و بـاالخره در قـسمت             500 متر مربع در روز و در بخشهاي مياني دشـت بـه              1500 - 1800حدود  افكنه  مخروطه  

 متـر  1500 تـا  150ريب انتقال آبخـوان را بـين   توان ض به طور متوسط در كل دشت مي    . يابد   متر مربع در روز تقليل مي      100انتهايي به   
% 8حداكثر به حـدود     طه افكنه   وميزان ضريب ذخيره نيز به تناسب ضريب قابليت انتقال در بخشهاي مخر           . مربع در روز در نظر گرفت     

  .باشد مي% 4/3ضريب ذخيره متوسط در كل آبخوان در محدوده تجن . يابد كاهش مي% 1هاي شمالي دشت به  و در قسمت
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متـر در جنـوب     + 35تراز سطح آب از     . ريزد  آبهاي زير زميني در دشت عمدتاً از جنوب به شمال جريان دارد و به درياي مازندران مي                
  .  استمتغير متر در مجاورت ساحل -20شهر ساري تا 

  
  از احداث سدو بعد بهره برداري از منابع آب قبل 

  
  :هاي زير تامين مي شده است ت سد آب مورد نياز كشاورزي بصور قبل از احداث

 رشـته نهـر سـنتي    213رودخانـه تجـن بـا    . ، نكا، سياهرود و ساير آبراهه ها فرعيتجن هاي  رودخانهاز طريق شبكه آنهار سنتي از       -1
  .بزرگترين شبكه انهار را داشته است

 109 هكتـار بـا حجـم تقريبـي آبگيـري            4040 قطعه و وسعت كل آن       152تعداد كل آببندانهاي شناسايي شده در منطقه        : ها  آببندان -2
  . ميليون متر مكعب است

اي داشته، بخشي از  هاي آبريز و مناطق دشتي تجن اثر قابل مالحظه         هاي جوي در فصول زراعي در حوزه        ريزش:هاي مؤثر      بارندگي -3
ها، ايجاد جريانـات سـطحي، تـأمين منـابع              ندان ب ها در تعديل تبخير و تعرق، تأمين بخشي از نياز آبي كشاورزي، ترميم آب آب                ريزش
  .هاي زيرزميني مؤثرند آب

  .هاي آب زيرزميني بصورت چشمه، قنات، چاه كم عمق، چاه نيمه عميق و چاه عميق بوده است از سفرهبرداشت : آبهاي زيرزميني-4
  

بنـد  . شده اسـت  منتقل  ي آبياري   ه كانالها باز طريق بند انحرافي پايين دست آن        آبهاي سطحي مورد نياز دشت تجن       بعد از احداث سد،   
 از نوع سـرريز آزاد بـا        بند مزبور .  در شرق شهر ساري قرار دارد      ) بهشهر -جاده اصلي ساري    ( كيلومتري شمال پل تجن      2 در   انحرافي

ر از كـف رودخانـه       متـ  5/7كند و ارتفاع سرريز        متر مكعب در ثانيه آبرا منتقل مي       38 تا   28آبگير جانبي در سمت راست كه با ظرفيت         
معلـم  (كانال اصلي سمت چپ رودخانه توسط سـيفون  . شود تر از سد انحرافي، كانال اصلي به دو شاخه تبديل مي         ي پايين مك .باشد  مي
 128 شـامل    آبيـاري شـبكه   . دهند  از رودخانه تجن عبور نموده اراضي سمت چپ رودخانه تجن را تحت پوشش آبياري قرار مي               ) كال

بـرداري از سـد مـورد اسـتفاده قـرار             عالوه بر منابع آبي كه قبـل از بهـره          . كيلومتر زهكش زيرزميني است    31 و   كيلومتر زهكش روباز  
 بهبود وضعيت انهـار     ، همراه با   انحرافي تجن  بندهاي آبياري توسط       مخزني و هدايت آن به كانال      سدگرفت، آب ذخيره شده توسط        مي

  .ها و انهار مدرن موجب بهبود و توسعه منابع آب در حوزه تجن شده است انالسنتي و احداث ك
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  زهكشي سد انحرافي تجنو شبكه آبياري و ) نكا-ساري(محدوده دشت تجن ) 3شكل 

  تأثير احداث سد شهيد رجائي بر آبهاي سطحي
راعـي  هـاي ز  دي، اسفند، اوايل فروردين و در مـاه سال مانند آذر،د هاي سر ط به ماهها مربو   سالهاي قبل از احداث سد، باالترين دبي       در

توزيـع نامناسـب آبهـاي سـطحي و عـدم           . يافـت   گيري كاهش مي    مرداد مقدار دبي جريانهاي سطحي به طور چشم        و  تير ،مانند خرداد 
هاي زيرزميني و بروز مشكالتي چـون كمبـود آب          برداري از آب    هماهنگي دبي جريانهاي سطحي با زمان كشاورزي موجب افزايش بهره         

با احداث سد مخزني شـهيد رجـائي و توزيـع مناسـب آب ذخيـره شـده و اسـتفاده از            . شد   در بخش كشاورزي بويژه كشت برنج مي      
از بعد   . شده است  )فصول كشاورزي (جريانهاي نابهنگام رودخانه تجن موجب هماهنگي بيشتر بين دبي و فصول بيشترين مصرف آب               

هاي سـال آب در مخـزن سـد     باشد و در ساير ماه   مي) زمان كشاورزي (مرداد  وها مربوط به فصول خرداد، تير       احداث سد، باالترين دبي   
بدين ترتيب در مناطقي از دشت تجن كه با كمبود آب زيرزميني و يا آب زيرزميني نامناسب روبرو بودند، مشكل رفـع        . شود  ذخيره مي 

سالهاي قبل و   هاي ماهانه     ، ميانگين دبي  4  شماره  شكل در.ح زير كشت محصول استراتژيك برنج شده است       شده و موجب افزايش سط    
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 ماهانـه   هـاي   ، ميانگين دبـي   5 شمارة   شكل در. مقايسه شده است  ) محل سد ( شهيد رجائي در ايستگاه سليمان تنگه        حداث سد بعد از ا  
  .مقايسه شده است) به دشتبل از ورود ق(سالهاي قبل و بعد از احداث سد در ايستگاه ريگ چشمه 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  )محل سد(قبل و بعد از احداث سد شهيد رجائي در ايستگاه سليمان تنگه  هاي ماهانه سالهاي ميانگين دبي ) 4 شكل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  )قبل از ورود به دشت( ماهانه سالهاي قبل و بعد از احداث سد در ايستگاه ريگ چشمه هاي  ميانگين دبي) 5شكل 
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  آب زيرزمينيبر تأثير سد شهيد رجائي 
ساري و آمار بارندگي ماهانـه در يـك دورة          بررسي هيدروگراف واحد آبخوان دشت      .  جوي است  والتنز اصلي آبهاي زيرزميني     منشا
دهد و فراز  العمل نشان مي  عكسگيبا فاصلة زماني حدود يك ماهه نسبت به بارند    دهد كه بطور كلي آبخوان آبرفتي          ساله نشان مي   10

  . با افزايش بارندگي هماهنگي كامل داردها منحني
تريجـي آن در سـالهاي   و باال آمدن بهره برداري بررسي تراز آب زير زميني در دشت تجن حاكي از توقف افت آب در سالهاي ابتداي               

رزميني آبخوان آبرفتي ناحيه مورد مطالعه در برابر بارنـدگي          العمل نسبتاً سريع سطح آب زي      اين موضوع با توجه به عكس     . بعد مي باشد  
بـرداري از     هاي زراعي موجب افزايش بهره      رجائي و هماهنگي با ماه    تنظيم آب ذخيره شدة سد شهيد       . باشد  به طور جدي قابل تأمل مي     
بـرداري از آب زيرزمينـي در         ش بهره و افزاي )  مرداد - تير   -خرداد  (برداري آب زيرزميني در فصول كشت         آبهاي سطحي و كاهش بهره    

  .ها شده است ساير ماه
كه . متر كاهش داشت  ميلي160نكا حدود - ساري در محدودهميزان بارندگي  80 الي 77 سالهاي خشك مقارن با بهره برداري از سد در

) بـرداري   هـاي بهـره     عت كاركرد چاه  افزايش سا (برداري از آب زيرزميني       و افزايش بهره  ) عدم نزول بارش بهنگام   (در اثر كاهش بارش     
تنها در قسمت شرقي دشت كه در محدودة نكا قرار دارد افـت             حاليكه  در  . رفت  اي در سطح آب زيرزميني مي       انتظار افت قابل مالحظه   

مشاهده گرديد و در محدوده گسترش شبكه آبياري سد شهيد رجايي هيچگونه افتي در سـطح آب زيـر                   اي در سطح آب       قابل مالحظه 
  . زميني اتفاق نيفتاده است

 همزمان با بهر برداري از سد و        76 منحني هاي هم عمق آب زير زميني در سال           6شكل  در  جهت بررسي تغييرات تراز آب زير زميني        
حاشـيه  (دهند كه سطح آب زيرزميني در نواحي جنوبي دشت  هاي فوق نشان مي  محني. ترسيم شده است84 سال بعد از آن در سال    8

و به طرف شمال دشت به تدريج از عمق سطح آب زيرزميني كاسته شده و بـه حـدود   )  متر15در اعماق زياد بيش از  ) اعات البرز ارتف
ها به سمت جنوب تمايـل        هاي منحني    غربي بوده در نواحي بين رودخانه      -هاي همه عمق شرقي       روند كلي منحني  . رسد   متر مي  1 تا   2

هـاي عمـومي      هاي بسته نيز بطور موضعي بين روند        برخي منحي . شود   به سمت شمال كشيده مي     هاي  نحها من   دارد و در مسير رودخانه    
دهـد كـه تقريبـاً از نيمـه           هاي هم عمق نشان مي      منحني. موضعي سطح اب و توپوگرافي زمين است      فوق وجود دارد كه نشانة تغييرات       

برداري از منابع آب سطحي از طريق شبكه آبياري تجن و        بهره با توسعه . دشت به سمت شمال سطح آب زيرزميني در حد بااليي است          
به طور كلي در قسمت هـاي جنـوبي         . استافزايش يافته    سطح آب زيرزميني     ،برداري از منابع آب زيرزميني      كاهش بهره به موازات آن    
هـاي ميـاني و     به سـمت بخـش  دهند، ولي   داري نشان نمي    هاي هم عمق قبل و بعد از احداث سد تغيير محسوس و معني              دشت منحني 

هاي  به نحوي كه به طور متوسط منحني. شود بيشتر مي) در هر بازه زماني (هاي هم عمق      شمالي دشت عدم انطباق و ناهمخواني منحني      
در مناطقي از دشـت     . دهد   متر افزايش عمق سطح آب زيرزميني را نشان مي         3 تا   2 به طور متوسط     84 نسبت به سال     76هم عمق سال    

 دهندة تغذيه    يافته و نشان  تمايل  جنوب   به سمت    1384هاي هم عمق سال       اند، منحني    توسط شبكه آبياري تحت پوشش قرار گرفته       كه
  . باشند آبخوان و كاهش عمق سطح آب زيرزميني مي



 

١٤٦٢

  
   84 و 76سال ) تير ماه( آب زيرزمينيهاي هم عمق نقشه منحني ) 7شكل 

  يكي آب زيرزمينيهاي هدايت الكتر بررسي نقشه منحني
هاي هـدايت الكتريكـي آب زيرزمينـي ترسـيم شـده               نقشه منحني  1384 و   1376هاي آب مهر ماه       ايي نمونه يبراساس نتايج تجزيه شيم   

 هـا    غربي است، اما در مسير رودخانـه       - تقريباً شرقي    1376هاي سال     روند منحني همانطور كه مالحضه ميگردد      ).7 شكل شماره (است
هـا بـه سـمت        ها، به دليل تغذيـه كمتـر، منحنـي           به سمت شمال متمايل و در نواحي بين رودخانه         ينه تجن به نحو بازر    به ويژه رودخا  

دهد كه در محدودة شبكه آبياري تجن، بـه دليـل     نشان مي76 به سال 84هاي هدايت الكتريكي سال     مقايسه منحني  .جنوب تمايل دارد  
به طور متوسـط    . هاي هدايت الكتريكي به سمت شمال تمايل يافته است          ش يافته و منحني   هدايت الكتريكي كاه  افزايش تغذيه آبخوان    

 بر سـانتيمتر كـاهش نـشان    موهوس ميكرو1000تا  500 از در دشت  ساله بعد از احداث سد هدايت الكتريكي آب          8در فاصله زماني    
  .دهد مي



 

١٤٦٣

  
  1384 و 1376هاي هدايت الكتريكي سالهاي  منحني ) 8شكل 

  
  جنتاي
هـاي    مـاه ( احداث سد شهيد رجائي موجب توزيع مناسب جريانهاي سطح و هماهنگي بيشتر جريانهاي حداكثر با زمان اوج مصرف                    -

  .شده است) زراعي
برداري از جريانهاي سطحي تنظيم       برداري از سد شهيد رجائي بوده است، بهره          كه سالهاي آغازين بهره    80 الي   77 در سالهاي خشك     -

  . استاي جلوگيري كرده از افت شديد سطح آب زيرزميني به طور قابل مالحظه ،شده توسط سد
هـاي    بخـش (هاي عمراني شبكه آبياري سد انحرافي تجـن           برداري از آبهاي سطحي بويژه در مناطق تحت پوشش طرح             افزايش بهره   -

با افـزايش سـطح آب منـاطق تبخيـري          شده است و خطر آن وجود دارد كه         موجب كاهش عمق آب زيرزميني      ) مياني و شمالي دشت   
  .ايجاد گردد

  . كاهش يافته است(EC) در مناطق تغذيه شبكه آبياري تجن، عمق آب زيرزميني و مقدار هدايت الكتريكي آب - 
شود و بتـدريج مقـدار محـصول در           دار شدن اراضي كشاورزي مي       باال آمدن سطح سفره آبي در نواحي مزروعي موجب مردابي و زه            -

دار شدن اراضي بايستي شبكه زهكش مناسب اجرا گـردد و شـبكه زهكـشي موجـب                   يابد براي جلوگيري از زه      سطح كاهش مي  واحد  
  .اصالح و مدرن گردد

  
  

  :منابع
  اي  هاي مشاهده اي مازندران، آمار بارندگي، آبهاي سطحي و چاه  آب منطقه-



 

١٤٦٤

  1372يزداري رودخانه تجن ، بخ، طرح آخزر مهندسين مشاور -
، وزارت نيـرو  1379، بررسي اثرات شبكه آبياري و زهكشي سد شهيد رجائي بر آبخوان آبرفتـي سـاري و نكـا،                ... هبندي، نعمت ا   د -

  مؤسسه تحقيقات آب
  .ايي آب ي تماب، آمار آبهاي زيرزميني و گزارش تجزيه شيم-

  


