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  چکیده 

)، به عنوان انقالبی سبز داري هاي آبخوان ها (ایستگاه هاي پخش سیالب بر آبخوان طرح ملی احداث ایستگاه

توسط وزارت جهاد سازندگی سابق اجرایی شد. این برنامه  1385تا  1375هاي  سالطی ي منابع طبیعی ها عرصهدر 

ها، با  به عنوان یکی از راهکارهاي مهم آبخیزداري براي بهبود منابع آب زیرزمینی، جلوگیري از خسارات و تلفات سیالب

خش آب، جلوگیري از خسارات سیل نتایج اجرایی آن در بگردید. اجرا از کشور نقطه  37اهداف اجرایی و تحقیقاتی در 

ي زیرزمینی و بهبود ها سفرهمیلیارد مترمکعب آب در  1.2مکعب سیالب، تغذیه میلیارد متر 2.1در پائین دست، مهار 

ي روان، جذب کربن و انتقال آن به خاك، تولید ها شن. افزون بر این حفاظت خاك، کنترل باشد یمکیفیت آب آبخوان 

(درختکاري حدود یک میلیون اصله نهال)، ایجاد اشتغال، جلوگیري از  کاري اهی، جنگلعلوفه، بهبود پوشش گی

  مهاجرت، بهبود شرایط محیط زیست و بهبود شرایط امنیت غذایی، بخش کوچکی از نتایج اجرایی این طرح است. 

  

   ، سیلخاكپوشش گیاهی، پخش سیالب، آبخوان، واژگان کلیدي: 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه  - 1

ها روش  دانه وجود دارد که انباشت سیالب در آن هاي وسیع رسوبات درشت هاي آبخیز، عرصه حوزهدر نقاط خروجی 

رسد. از طرف دیگر در مناطق خشک  وري، توسعه پایدار کشاورزي و احیاء منابع طبیعی به نظر می مناسبی براي رسیدن به بهره

اند و در   ها خالی شده ب زیرزمینی نسبت به تغذیه طبیعی، آبخوانرویه از منابع آ برداري بی خشک، به دلیل استمرار بهره و نیمه

باشد. حال آن که  ها حاکم می هایی غیر تولیدي بوده و شرایط بیابانی برآن  نتیجه این تصور به وجود آمده است که چنین عرصه

ها، از  الب در بارورسازي این عرصهدانه و توان طبیعی سی سازي فراوان آب در رسوبات درشت قابلیت ذخیره  نفوذپذیري زیاد،

طوري که در  اند. به ها ظاهر ساخته مواردي هستند که امروزه تاثیر خود را در بحث نوین و کارآمد پخش سیالب بر آبخوان

ي ها ها، عالوه بر احیاء عرصه ها از طریق مهار آن برداري سیالب هاي بهره گذاري در سطح ملی و با کاربست شیوه صورت سرمایه

ها و مراتع و بازسازي محیط زیست، مخازن زیرزمینی خالی شده را پر  خشک و به ظاهر بیابانی در قالب احیاء و گسترش جنگل

  سازد.  نموده، امکان دستیابی به آب را به صورت ساده و مردمی میسر می

درصد)  56( 347مطالعاتی  ي محدوده 609) از مجموع 1395منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو (وضعیت گزارش بر پایه 

آمار و ارقام از سوي وزارت کشور حاکی از آن است که حدود از سوي دیگر میلیون هکتار ممنوعه است.  32با وسعت بیش از 

به  .درصد از اعتبارت طرح کاهش اثرات بالیاي طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران خسارت سیل شده است 70

لف جوي و دخالت انسان در محیط و فیزیوگرافی حوزه هاي آبخیز، خسارات ناشی از این دخالت ها در دلیل تاثیر عوامل مخت

   گونه همان ،ترتیب  این  به ). 1386بالغ گردید (شمس کیا،  30درصد نسبت به دهه 1000ز به بیش ا 80تا ابتداي  70دهه 

آبها به اراضی پست نیز به نوع دیگر   ها و زه سریع کند، هجوم سیالببیابانی شدن را ت تواند روند می  آب زیرزمینی  سطح افت  که

گیري از فن و دانش با کمترین هزینه، توأم با ساماندهی موثر  شود. رعایت اصول فنی و بهره همین عوارض را سبب می

ها، امکان  سیالب دشتها و  هاي آبخیز، اراضی حاشیه رودخانه، مسیل ها در حوزه برداران محلی و جلب مشارکت آن بهره

  سازد. ها را ممکن می هاي سطحی و سیالب برداري بهینه از نزوالت جوي، آب بهره

هاي مشخص  ها در عرصه ب سطحی و متمرکزکردن سیالبااستحصال، پخش روانعبارت از سیالب   دانش پخش فن و

سبز، اصالح خاك، احیاي مراتع، تولید علوفه و هاي  براي مقاصد چند منظوره شامل زراعت سیالبی، تولید چوب و ایجاد محیط

دقت و  د بابای سیالب  سیستم پخش ).1392باشد (کمالی و همکاران،  میها)  (آبخوان تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی

 سیالب در مناطق احداث سیستم پخش منظور . بهریزي و احداث گردد تا در مقابل سیالب مقاوم باشد مالحظات مهندسی طرح

هاي  کردن و وجود دشت بار وقوع سیل در سال به منظور پخش 3تا  2خشک باید دو نکته مهم، شامل حداقل  خشک و نیمه

اي از نهرهایی  د. یک شبکه پخش سیالب مجموعه، خاك مناسب و پوشش گیاهی مورد توجه قرار گیرمالیم گیر با شیب سیل

هاي  ترین مزیت . یکی از برجسته)1(شکل کند عرصه را کنترل و مهار میاست که آبگیري، انتقال، توزیع و گسترش سیالب در 

و   تحقیقاتی، آموزشی  هاي هایستگا ).1392باشد (کمالی و همکاران،  هاي اجراي آن می آوري روش ها، سادگی فن این شبکه

  اند. ) پراکنده2تان مطابق شکل (اس 24نقطه و  37ر د اي مناسب دارا بودن شرایط منطقهبا ها  پخش سیالب در آبخوان ترویجی

  

  پخش سیالب هاي طرحي تحقیقاتی اجراي دستاوردها و ها  افتهی - 2

هاي تحقیقاتی نیز فراهم  ها، شرایط و امکانات الزم جهت تعریف و اجراي طرح برداري از این ایستگاه  با تأسیس و بهره

  توان در موارد زیر جستجو نمود: هاي مختلف را می زمینهگردید. نتایج حاصل از انجام تحقیقات کاربردي و بنیادي در 

  کنترل سیل -1- 2- 2

واقعه سیل طی  400که استان کرمان با حدود  فراوانی وقوع سیل در ایستگاه هاي مختلف متفاوت می باشد. بطوري

رند. میزان آبگیري هاي بعدي قرار دا هاي خراسان رضوي و خوزستان در رده ، بیشترین و استان1388تا  1330سال هاي 
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بیشترین حجم آبگیري مربوط به ایستگاه سوران در استان سیستان . میلیون مترمکعب بوده است 1522.15ها  تمامی ایستگاه

میزان حجم تغذیه نیز برابر با . میمه در استان اصفهان می باشدایستگاه و بلوچستان و کمترین مقدار حجم آبگیري مربوط به 

آن   بیشترین حجم تغذیه مربوط به ایستگاه درزو سایبان در استان فارس و کمترینباشد.  متر مکعب میمیلیون  5538.25

  ).1392(مصطفائی، است متعلق به ایستگاه قوشه در استان سمنان 

 وضعیت منابع آب -2- 2-2

یالب گربایگان نشان تحقیقات انجام شده در موضوع تاثیر پخش سیالب بر تغذیه سفره آب زیرزمینی در سامانه پخش س

ي پخش سیالب در تغذیه  درصد سیالب گسترش یافته به سفره آب زیرزمینی ملحق شده و سامانه 61تا  57داد که مقدار 

). 2016گیري از کارایی مطلوبی برخوردار است (پاك پرور و همکاران،  سال کارکرد و رسوب 33سفره آب زیرزمینی پس از 

اي رفتار آبخوان بر اثر وقوع سیل شبیه سازي شده و مقادیر تغذیه در وقایع سیالبی  یاضی و رایانههمچنین با کاربرد مدل هاي ر

قره چریان نیز نشان داد  -هاي مربوط به میانگین سطح ایستابی دشت سهرین ). بررسی داده2014تعیین شده است (هاشمی، 

ي پخش گردیده ها ستابی آب زیرزمینی در زمانکه پخش و نفوذ سیالب موجب کاهش شیب خط هیدروگراف واحد سطح ای

  است.

  
  اجزاء اصلی یک سیستم پخش سیالب): 1شکل (
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  هاي پخش سیالب بر آبخوان هاي احداث ایستگاه ): نقشه محل2شکل (

 هاي آب برداري این موضوع بیان کننده آن است که حجم استحصال بطور کامل جوابگوي کاهش سطح ایستابی در اثر بهره

 بر داري آبخوان نقش بررسی) به منظور  1393فتاحی (. )1382(بیات موحد و شامی،  زیرزمینی و زهکش طبیعی نبوده است

 )کیلومتري 5 شعاع در( قنات دو و پیزومتري چاه دوز ا ماهانه و مستمر طور به ،قم منطقه سیل کنترل و زیرزمینی آب منابع

 لحاظ به بیشتر زیرزمینی، آب منابع بر سیالب پخش کیفی و کمی تأثیرنشان داد که  نمودارها ررسیب. برداري نموده استآمار

 چند مدت به  ایستگاه، دست پایین قنات که طوري به است، بوده چشمگیر ی)دب افزایش و ایستابی سطح افت کاهش( کمی

 دبی افزایش ،هثانی در لیتر 130 تا 1383 سال گیري سیل از پس و ثانیه در لیتر 200 تا 1379 سالدر  سیلگیري از پس ماه

ه است. یافت افزایش متر 10 حدود مذکور، گیري سیل دو در زیرزمینی آب سطح نیز، دست پایین چاه مورد دره است. داشت

 شدت از ECن میزا کاهشو  کیفی لحاظ از اما است، بوده توجه قابل هرچند زیرزمینی آب منابع بر سیالب پخش تأثیر

  بوده است.  برخوردار کمتري
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  تغییرات پوشش گیاهی  -3- 2-2

توان چنین  هاي جنگلی و مرتعی می هاي زیست محیطی و توسعه زیستگاه با توجه به اهداف مترتب بر آبخوان از جنبه

هاي  هاي فلور گیاهان طبیعی و گونه هاي پخش سیالب (در جنبه گفت که تحت تأثیر سیالب، عناصري از حیات گیاهی عرصه

ه این تغییرات عمدتاً حاصل از تأثیرات مستقیم سیالب گسترش گیاهی کشت شده بصورت مصنوعی) دچار تغییراتی شده ک

یافته به همراه تأثیرات غیر مستقیم آن از جمله مواد و عناصر حمل شده توسط سیالب و همچنین بذور حمل شده توسط 

در مطالعه تأثیر پخش سیالب در تحوالت کمی و کیفی پوشش گیاهی هاي باالدست عرصه می باشند.  سیالب از عرصه

داري در ارقام تولید، درصد پوشش، تراکم پوشش  گربایگان فسا و آب باریک بم حاکی از وجود تفاوت هاي ملموس و معنی

  هاي جدید در عرصه آبخوان به نسبت محیط شاهد بوده است.  گیاهی و توالی اکولوژیکی و زادآوري و رویش گونه

 خاكتغییرات خصوصیات  -4- 2-2

اثرات پخش سیالب بر روند تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك ده در خصوص نتایج تحقیقات انجام ش

در سه محور اصالح و بهبود وضعیت بافت خاك، تغییر کیفیت شیمیایی و زیستی خاك و تغییر در هاي پخش سیالب  ایستگاه

  ). 2011و  2009و همکاران،  Mahdianو  1390(کمالی و همکاران،  شده استمیزان نفوذپذیري خاك بررسی 

 نفوذپذیري  

هر چند تغییرات نفوذپذیري بطئی است، اما در مجموع از یک روند کاهشی برخوردار است. مقایسه ها نشان داد  بررسی

هاي پخش سیالب   دهد که روند کاهش تغییرات نفوذپذیري در طرحهاي تغذیه مصنوعی نشان  می  این نتایج با نتایج طرح

هاي پخش سیالب و   توان به وجود عملیات بیولوژیک در طرحهاي تغذیه مصنوعی است. دلیل این امر را می  طرحبسیار کندتر از 

  عمق کم سیالب در هر دفعه سیلگیري نسبت داد. 

 هاي حاصلخیزي  شاخص  

به  کربن آلی و ظرفیت تبادل کاتیونیپارامترهاي سه عنصر پرمصرف ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب و بررسی 

تا خوب میانگین درصد کربن آلی بر اساس معیارهاي موجود در طبقه کم نشان داد که هاي حاصلخیزي خاك  عنوان شاخص

  باشد.  افزایشی میهاي اجراي طرح در هر یک از نوارهاي پخش سیالب  قرار دارد. بررسی روند تغییرات این شاخص در سال

  سایر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك  

هاي اجراي طرح، نسبت درصد ذرات شن کاهش و ذرات سیلت و  هاي پخش سیالب منتخب، در سال ایستگاهدر تمامی 

رس افزایش داشته است. اگرچه این تغییرات منجر به تغییر طبقه بافتی خاك نشده و بافت خاك تمامی نوارهاي محل اجراي 

همراه سیالب وارد ذرات سیلت و رس رسوبات حاوي  باقی مانده است. از آنجایی که ساالنه حجم زیادي Sandy loamطرح 

با توجه به اینکه تغییر خصوصیات خاك عرصه پخش تغییرات بافت خاك نیز مورد انتظار است. شود،  سامانه پخش سیالب می

 هاي عرصهباالدست هاي  هضحوپخش سیالب دارد؛ واقع شدن اکثر به سامانه شده  سیالب بستگی به خصوصیات رسوبات وارد

ی به رسوبات، موجب ورود حاصلخیزکم خاك و با  پوشش گیاهیکم  درصدخشک با  و نیمهخشک  طقاپخش سیالب در من

و حاصلخیزي هاي فیزیکوشیمیایی  گیر و قابل توجهی را در شاخص چشمتغییرات است که نتوانسته  پخش سیالب شده امانهس

خاك و حاصلخیزي هاي فیزیکوشیمیایی  اجراي طرح ایجاد کند. اگرچه در مجموع پخش سیالب باعث بهبود شاخص طقامن

باشد (کمالی و  آل نیاز به گذشت زمان بیشتري می  هاي پخش سیالب شده است؛ اما براي رسیدن به شرایط ایده سطحی عرصه

  ).  1394همکاران، 

  آبخوان بر البیس پخش يها ایستگاهانداز  چشمجمع بندي و  -3

اهداف احداث، داراي مزایاي متعددي همچون استحصال سیالب و تغذیه  با توجه به آبخوان بر سیالب هاي پخش ایستگاه

 کاشت دست هاي جنگل ها، کاهش خطرات و خسارات سیل در پایین دست، احیاء پوشش گیاهی و ترسیب کربن، ایجاد آبخوان

 بافتی خصوصیات ها، اصالح خاك و بهبودسیالب فراوان رسوبات از استفاده امکان منظوره، چند هايکشاورزي توسعه منظور به



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

6 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

توسعه و احیاي اراضی اراضی پایین دست به دلیل مصون ماندن از خطرات سیل، منظرسازي و بیابان زدایی  خاك، زیستی و

ها به  شود. لذا این ایستگاه پایدار نادیده گرفته میباشد که ارزش تجاري و اقتصادي این نوع خدمات اکوسیستم در توسعه  می

 یفهتوجه به وظ بامنظور حفظ و نگهداري بهینه و ترویج آنها نیازمند حکمرانی خردمندانه با نگاه مدیریت مشارکتی است. 

 ي،آبخواندار و یزداريهاي آبخ پروژه یقکوچک از طر یو توسعه منابع آب يآب کشاورز یندر تام يوزارت جهاد کشاورز يمند

نیازمند  ایستگاه، هر قابلیت به توجه با آبخوان بر سیالب پخش هاي ایستگاه از مطلوب برداري بهره و حفظ هاي برنامه اجراي
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The Effect of Floodwater spreading on Water, Soil and 
Environment Resources 

 

Abstract  
The national plan for the construction of floodwater spreading stations on aquifers 
was implemented during the years 1996 to 2006 by the Ministry of Agriculture-
Jahad. This program was implemented as one of the important watershed 
management measures for improving groundwater resources, preventing damages 
and flood casualties, with operational and research objectives in 37 station. Its 
executive results in the water sector, prevention of flood damage in the 
downstream, containment of 2.1 billion cubic meters of flood, feeding 1.2 billion 
cubic meters of water in underground aquifers and improving the water quality of 
the aquifer. In addition, soil conservation, desert management, carbon sequstration, 
forage production, vegetation improvement, forestry, employment creation, 
immigration prevention, environmental improvements and improved security 
conditions food is a small part of the results of this project. 

 
          Keywords: Aquifer, Floodwater spreading, Vegetation, Soil 


