
 
 اولین همایش ملی بحران آب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان(اصفهان)

 1392ماه  اردیبهشت 26و  25

1 
 

 بررسی تاثیر پروژه هاي پخش سیالب بر سطح آب هاي زیر زمینی
 (مطالعه موردي:حوزه آبخیز تاسران،استان همدان)

 
 3، قاسم اسدیان2، محمدتقی دستورانی1زینب حسنی

 
 چکیده
باعث بوجود آمدن بحران آب در اقالیم خشک و نیمه خشک شده است. تغذیه مصنوعی آبخوان ها  جمعیتافزایش 

راهبردي براي تقویت و توسعه منابع آب زیر زمینی می باشد. در این تحقیق جهت بررسی تاثیر پخش سیالب بر آب هاي زیر 

ه هاي همبستگی بین چاه هاي شاهد و آزمایشی براي زمینی از دو حلقه چاه شاهد و سه حلقه چاه آزمایشی استفاده شد. معادل

دوره قبل از اجراي پخش سیالب بدست آمد. سپس با جایگذاري مقادیر شاهد در معادله هاي همبستگی مقادیر سطح آب زیر 

ندازه گیري زمینی چاه هاي آزمایشی (با فرض اینکه پخش سیالب نشده باشد) بر آورد گردید. مقادیر بر آورد شده با داده هاي ا

شده مقایسه گردید و تجزیه و تحلیل الزم صورت گرفت. نتایج نشاندهنده تاثیر مثبت اجراي پروژه پخش سیالب بر سطح آب 

 هاي زیر زمینی می باشد.  

 پخش سیالب، آب هاي زیر زمینی، حوزه آبخیز تاسران.: کلیديهاي  واژه
 
 

   مقدمه

منابع طبیعی تجدید شونده، بهره برداري از منابع آب و خـاك بـه درسـتی     درستبه دلیل عدم مدیریت 

صورت نمی گیرد و جاري شدن سبالب ها خسارات جانی و مالی فراوانی را وارد می کنند. افـزایش جمعیـت   

باعث بوجود آمدن بحران آب در اقالیم خشک و نیمه خشک شده است که این مسئله در مـورد کشـور ایـران    

ی باشد. استفاده از سیالب هاي براي تغذیه مصنوعی یکی از راهبرد هـاي اساسـی بـراي تقویـت     نیز صادق م

سال پیش می باشد که شاهد آن اختراع کاریز  3000منابع آبی می باشد. تغذیه مصنوعی در ایران مربوط به 

 ).1992مناطق خشک و نیمه خشک می باشد (کوثر،براي 

اب هاي سطحی و سیالب ها بر روي پهنه سطحی آبخـوان هـا، تـوام بـا     بنا به تعریف، مهار و انحراف روان

اداره بهینه نزوالت آسمانی، سیالب ها و الیه هاي متخلل زیـر زمینـی بـه منظـور حفاظـت و توسـعه منـابع        

طبیعی و بهبود کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی براي دستیابی به اهداف چند منظوره اي که توسعه پایـدار  

1
 دانشجوي کارشناسی ارشد رشته آبخیزداري دانشگاه یزد

2
 طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد) در حال حاضر مامور در دانشکده منابع(دانشیار دانشگاه یزد-
3

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی همدان
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احیا منابع طبیعی تجدید شونده را بدنبال داشته باشد پخـش سـیالب نامیـده مـی شـود(وهابی       کشاورزي و

،1382.( 

ماه پس از شروع اولـین دوره تغذیـه مصـنوعی     6)، در کالیفرنیاي آمریکا نشان می دهد که 1974موییر(

 74ز آن بـه  مـاه بعـد ا   4میکـرو مـوس بـر سـانتی متـر و       100بـه   147میانگین شوري آب زیر زمینـی  از  

 میکروموس بر سانتی متر رسید.

میلیون متـر مکعـب تخمـین     100ظرفیت ذخیره سیالب در دشت گربایگان فسا را بالغ بر  ،)1372کوثر(

تاثیر اضافه برداشت آب از چاه ها را در شور شدن آبخوان دشـت جنگـل تربـت حیدریـه      ،)1381زد. والیتی(

 بررسی کرد و تغذیه مصنوعی آبخوان مربوطه و جلوگیري از استخراج بی رویه آب را توصیه کرد.

تغذیه مصنوعی آبخوان را به عنوان راهبردي بـراي تقویـت و توسـعه منـابع آب زیـر       ،)1381کیاحیرتی (

جبران زیان هاي وارده به آن ها جهت ذخیره سازي و بهنگام کردن ریـان هـاي سـطحی بـه شـمار       زمینی و

تاثیر پخش سیالب دشـت سـهرین زنجـان را بـر منـابع آب زیـر زمینـی         ،)1382آورد. بیات موحد و شامی (

ه اسـت.  بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که آب قنات بر اثر ورود سیالب به عرصه پخـش افـزایش یافتـ   

)، اثرات پخش سیالب را بر پوشش گیاهی وآب هاي زیرزمینی 1383) و بنی اسدي وهمکارن(1384طغرلی (

 وحفاظت خاك  مثبت ارزیابی کردند.

)، در مطالعه اي با عنوان پیش بینی اثر اجراي طرح هاي آبخیزداري بر میـزان  1384مصباح وهمکاران ( 

این طرح ها عملیات به صـورت تلفیقـی (بیولـوژیکی ومکـانیکی)      سیل پیشنهاد کردند که براي افزایش نقش

)، تاثیر ایستگاه هاي پخش سیالب بر آبخوان در تغییـرات کمـی آبهـاي     1384انجام شود. میراب وهمکاران(

زیرزمینی را مورد مطالعه قرار دادند و اظهار داشتند که پخش سیالب موجب کاهش روند افت در چـاه هـاي   

 ست عرصه گردیده است .پیزومتر پایین د

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی نقش پخش سیالب اجرا شده در ایستگاه تاسران بـر روي سـطح آب هـاي    

 زیر زمینی می باشد تا از این طریق ضرورت یا عدم ضرورت اجراي چنین طرح هاي مشخص گردد.

 
 ها روشمواد و 

 :)منطقه مورد مطالعه1
 4و َ 20شرقی و عـرض جغرافیـایی ً   49°و  3و َ 20تا ً 48°و  15و َ 50حوزه تاسران بین طول جغرافیایی ً

شمالی قرار گرفته و از شمال به کوه خرقان و بوقاطی و از شرق به کوه زمان و مهدي  35°و  39و َ 0تا ً 35°و

د تهـران محـدو   -داغی و قلی آباد و از غرب به کوههاب سارقیه و سوباشی و از جنوب به جاده آسفالته همدان
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باشـد بلنـدترین ارتفـاع آن     باشد. این حوزه جزئی از حوزه آبریز ایران مرکزي و حوزه دریاچه نمک قم می می

 1620ترین ارتفاع آن مربوط به خروجی حوزه با ارتفاع  متر از سطح دریا مربوط به کوه خرقان و پست 2898

متـر اسـت شـیب     1278رتفاع آن حدود باشد و اختالف ا تهران می -متر از سطح دریا مربوط به جاده همدان

واحـد   9کیلومتر است. این حوزه متشکل از  83درصد و طول آبراهه اصلی حدود  39/5عمومی منطقه حدود 

 باشد.   هیدرولوژیک می

 
 

 موقعیت جغرافیایی محدده اجراي طرح2)
باشـد کـه ایـن     شیرین سوو قینرجه می -لو ایده -محل اجراي  طرح خروجی چهار زیر حوزه   مبارك آباد

هکتار بوده و پخش سیالب مورد مطالعه بین طول جغرافیـایی   105200سه حوزه جمعا داراي وسعتی حدود 

شـمالی در   35°و  19و َ 7تـا ً  35°و  7و َ 6شرقی و بین عرض جغرافیـایی  ً  48°و  40و َ 8تا ً 48°و  38و َ 3ً

کیلومتري شمال شـهر همـدان واقـع شـده اسـت و       55کیلومتري شمال غربی شهرستان کبودرآهنگ و  10

کیلـومتر   5/37باشد و طول آبراهه اصـلی حـوزه باالدسـت  آن حـدود      هکتار می 390داراي مساحتی حدود 

 است.

 
 روش کار3)

بر سطح آب زیر زمینی داده هاي مربوط به تـراز آب   در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پخش سیالب

در سه حلقه چاه آزمایشی و دو حلقه چاه شاهد در دو دوره قبل و بعد از اجراي پخش سیالب تهیه شد. سـه  

حلقه چاه آزمایشی امیر آباد، اورقین، و آق تپه در مجاورت طرح پخش سیالب و در جهت شیب منطقـه و دو  

 و خورونده در باالدست منطقه پخش سیالب انتخاب شدند.حلقه چاه شاهد بابانظر 

موقعیـت   2موقعیت چاه هاي پیزومتري و محل طرح را در حوزه آبخیـز و شـکل شـماره     1شکل شماره 

 حوزه آبخیز تاسران را در استان همدان نشان می دهد.  
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 : موقعیت چاه هاي شاهد و آزمایشی و محل طرح پخش سیالب در حوزه1شکل شماره

 

 
 : موقعیت حوزه آبخیز در استان همدان2شکل شماره 

 
در این تحقیق جهت بررسی تاثیر پخش سیالب بر سطح آب هاي زیر زمینی تراز آب چاه هاي آزمایشـی  

(براي دوره بعد از اجراي پخش سیالب) در صورت عدم اجراي طرح بر آورد گردید و سپس با داده هاي تـراز  

رح قرار داشتند) مقایسه شد. در واقع براي این که مشخص شود کـه اگـر طـرح    آب موجود (که تحت تاثیر ط

پخش سیالب اجرا نمی شد تراز چاه هاي آزمایشی چقدر می شد، نمودار همبستگی مقادیر سطح چـاه هـاي   

آزمایشی در دوره قبل از اجراي طرح با مقادیر سطح چاه هاي شاهد رسم و معادله همبستگی آن هـا بدسـت   

در  X). سپس مقادیر شاهد را در دوره بعد از اجراي طرح به جاي  Xو مقادیر آزمایشی:  Xدیر شاهد: آمد (مقا

بدست آمده برابر با میزان تراز چاه مـورد نظـر در    Xبدست آمد.مقادیر  Xمعادله همبستگی قرار داده و مقدار 

صورت عدم اجراي طرح می باشد. با مقایسه این مقادیر درصد اختالف سطح چاه ها در دو حالت اجراي طرح 

 و عدم اجراي طرح بدست آمد.
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 و بحث نتایج 

دهد.همانطور که  معادله همبستگی چاه شاهد بابا نظر و چاه آزمایشی اورقین را نشان می 3شکل شماره 

درصد  معنی دار  1داده در سطح اعتماد 9براي تعداد  9/0برابر با   R2مشاهده می شود معادله همبستگی با 

میباشد. با قرار دادن مقادیر شاهد براي سال هاي بعد از اجراي طرح در این معادله مقادیر سطح چاه براي هر 

ین مقادیر نشاندهنده تراز آب در صورت عدم اجـراي طـرح   کدام از سال هاي بعد از اجراي طرح بدست آمد.ا

متر و در صورتی که طرح اجرا نمی 85/50می باشد. میانگین تراز آب براي چاه اورقین در حالت اجراي طرح 

متر بدست آمد. مقایسه این دوحالت نشان داد که در صورتی که طرح اجرا نمی شد سطح   37/23شد برابر با 

 درصد کمتر از وضعیت کنونی می شد.04/54 آب در چاه اورقین

 
 : نمودار همبستگی چاه شاهد بابا نظر و چاه آزمایشی اورقین براي دوره قبل ازاجراي پخش سیالب. 3شکل شماره

 

 
 .:مقایسه تراز آب در چاه اورقین در دو حالت تحت تاثیر پخش سیالب و عدم اجراي پخش سیالب4شکل شماره
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تراز آب در چاه اورقین را در دوحالت تحت تاثیر پخش سیالب و عدم اجراي  میزان  4شکل شماره 

 پخش سیالب نشان می دهد.

 
 .:نمودار همبستگی چاه شاهد بابا نظر و چاه آزمایشی امیر آباد5شکل شماره 

 
معادله همبستگی براي چاه امیر آباد و چاه شاهد بابـا نظـر بـراي دوره قبـل از اجـراي       5در شکل شماره 

مقادیر سطح آب (با فـرض   Xطرح نشان داده شده است. با قرار دادن مقادیر سطح آب در چاه شاهد به جاي 

 عدم اجراي طرح) بصورت زیر بدست آمد:

 متر 98/39میانگین سطح آب در چاه امیر آباد با تاثیر پخش سیالب:
 متر 94/24میانگین سطح آب در چاه امیر آباد بدون تاثیر پخش سیالب:

درصد  61/37مقایسه این مقادیر نشان داد؛ درصورتی که طرح اجرا نمی شد سطح آب در چاه امیر آباد 
میزان تراز آب در چاه امیر آباد را در دوحالت   6کمتر (پایین تر) از وضعیت کنونی بود. شکل شماره 

 تحت تاثیر پخش سیالب و عدم اجراي پخش سیالب نشان می دهد.

 
 سه تراز آب چاه امیر آباد در دو حالت تحت تاثیر پخش سیالب و عدم اجراي پخش سیالب.:مقای6شکل شماره 
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معادله همبستگی را براي چاه آزمایشی آق تپه و چاه شاهد بابا نظر نشان می دهد.مقادیر  7شکل شماره 

 بدست آمده براي وضعیت عدم اجراي طرح بصورت زیر می باشد:

 متر 41/17با تاثیر پخش سیالب:میانگین سطح آب در چاه آق تپه 

 متر 95/13میانگین سطح آب در چاه آق تپه بدون تاثیر پخش سیالب:

مقایسه این مقادیر نشان داد در صورتی که طرح پخش سیالب اجرا نمی شد سـطح آب در چـاه آق تپـه    

دوحالت تحـت   میزان تراز آب در چاه آق تپه را در  8درصد کمتر از وضعیت کنونی بود. شکل شماره 87/19

 تاثیر پخش سیالب و بدون اجراي پخش سیالب نشان می دهد.

 

 
 : نمودار همبستگی چاه شاهد بابا نظر و چاه آزمایشی آق تپه.7شکل شماره 

 

 
 : مقایسه تراز آب چاه آق تپه در دو حالت تحت تاثیر پخش سیالب و عدم اجراي پخش سیالب.8شکل شماره 
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برابـر   X2معادله همبستگی بین چاه شاهد خورونده و دو چاه آزمایشی آق تپه و امیر آباد به ترتیب داراي 

در معادله همبستگی چاه خورونده و  X2بدست آمد که طبق جدول فیشر معنی دار نبود ولی  15/0و  18/0با 

 ).X=0/67می باشد( درصد معنی دار5بدست آمد که طبق جدول فیشر در سطح اعتماد  45/0اورقین 

 
 : نمودار همبستگی چاه شاهد خورونده و چه آزمایشی اورقین.9شکل شماره 

 

 
 : مقایسه تراز آب چاه اورقین در دوحالت تحت تاثیر پخش سیالب و عدم اجراي پخش سیالب.10شکل شماره 

 
 می دهد. معادله همبستگی چاه شاهد خورونده و چاه آزمایشی اورقین را نشان  9شکل شماره 

 مقادیر بدست آمده براي وضعیت عدم اجراي طرح بصورت زیر است:

 85/50پخش سیالب:میانگین سطح آب چاه با اجراي طرح 

 97/16میانگین سطح آب چاه بدون اجراي طرح پخش سیالب:
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درصد کمتر از وضعیت  62/66مقایسه این مقادیر نشان داد درصورت عدم اجراي طرح سطح چاه اورقین 

میزان تراز آب در چاه اورقین را در دو حالت تحت تـاثیر پخـش سـیالب و عـدم       10کنونی بود.شکل شماره 

 اجراي پخش سیالب نشان می دهد.

 
 

 گیري نتیجه

همانطور که بحث شد در رابطه با تاثیر طرح پخش سیالب به عنوان یکی از سـازه هـاي آبخیـزداري مـی     

توان گفت اجراي طرح پخش سیالب بر سطح آب هاي زیر زمینـی تـاثیر مثبـت دارد و مـی توانـد از اثـرات       

 مخرب سیالب ها کاسته و منابع آب زیر زمینی را غنی سازد. 

 
 منابع  فهرست 

، بررسی تاثیر استحصال و پخش سیالب بر منابع آب زیر 1382ف.وشامی، ح.، بیات موحد، -1
قره چریان زنجان. سومین همایش آبخوانداري، دستاورد ها و چشم انداز هاي  –زمینی دشت سهرین 

 90-97آینده، 

، بررسی پخش سیالب 1383بنی اسدي، محسن، طغرلی، نوراهللا وحاج سیدعلیخانی،نجمه ، -2
مدیریت آب وخاك، کنفرانس سراسرس آبخیزداري ومدیریت منابع آب وخاك، دانشگاه  آب باریک بم در 

 شهید باهنرکرمان.

، پخش سیالب وپوشش گیاهی آب باریک بم، کنفرانس سراسرس 1384طغرلی، نوراهللا. -3
 آبخیزداري ومدیریت منابع آب وخاك ، دانشگاه  شهید باهنرکرمان.

ترش سیالب: کوششی هماهنگ. انتشارات مرکز . بیابان زدایی با گس1372کوثر، س.آ،  -4
 .58تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس، صفحه 

.بررسی عملکرد شبکه هاي پخش سیالب موغار اردستان در تغذیه 1381کیاحیرتی، ج.، -5
 .159-171):2(55سفره هاي آب زیر زمینی. مجله منابع طبیعی ایران، 

، پیش بینی اثر اجراي طرح هاي 1384ده الهام، مصباح، سیدحمید، شافعی، فرخ وفخاري زا -6
آبخیزداري بر میزان سیل در حوزه ي آبخیز مهارلو، مطالعه موردي : زیر حوضه صدرا، دومین کنفرانس 

 سراسرس آبخیزداري ومدیریت منابع آب وخاك ، دانشگاه  شهید باهنرکرمان.

بینی اثر اجراي طرح هاي  ، پیش1384مصباح، سیدحمید، شافعی، فرخ وفخاري زاده الهام،  -7
آبخیزداري بر میزان سیل در حوزه ي آبخیز مهارلو، مطالعه موردي : زیر حوضه صدرا، دومین کنفرانس 

 سراسرس آبخیزداري ومدیریت منابع آب وخاك ، دانشگاه  شهید باهنرکرمان.
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ل . تاثیر اضافه برداشت آب از چاه ها در شور شدن آبخوان دشت جنگ1381والیتی، س.، -8
 .91-105):4(67(تربت حیدریه). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،

. تحلیل سامانه هاي پخش سیالب و معرفی نیاز هاي تحقیقاتی. 1382وهابی،جلیل.  -9
 .22-29.صص 60پژوهش و سازندگی. شماره 
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