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  قره چریان زنجان -دشت سهرینتغذیه آبخوان سیالب بر گسترش تأثیر 

  
  1محمدحسین مهدیان و فرزاد بیات موحد، قاسم مجتهدي

  
  چکیده

عدم تغذیه کافی، تأمین آب را بعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده  کاهش سطح آبهاي زیرزمینی وامروزه 
عنوان عامل ه هاي پخش سیالب بر منابع آب زیرزمینی بامانه ملکرد سآگاهی از چگونگی ع. توسعه درآورده است

ها یکـی از مهمتـرین مـوارد قابـل ارزیـابی در مـدیریت        ثر در تغذیه سفرهؤجدیدي در کنار سایر عوامل طبیعی م
شناسی به رسوبهاي آبرفتـی درشـت    از نظر زمینکه  ،نیزدشت زنجان . باشد طرحهاي پخش سیالب بر آبخوانها می

توان با اجراي طرحهاي تغذیه مصنوعی  داراي سفره آب زیرزمینی مناسبی است که می، دانه دوران اخیر تعلق دارد
سیالب پخـش   حجمدر این تحقیق تأثیر  .در منطقه، روانابهاي سطحی را بداخل آن تزریق و در آبخوان ذخیره کرد

قنات واقـع در   رشتهیک دبی نجان بر تغییرات قره چریان واقع در استان ز-شده در ایستگاه پخش سیالب سهرین
تغییرات سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت . پخش و مقایسه آن با قنات شاهد مورد بررسی قرار گرفته است عرصه

بررسـی  . قـرار گرفـت  بررسـی  مـورد  منطقه طی هفت سال بعد از احداث ایستگاه نیـز   اي مشاهدهو چند حلقه چاه 
تحت تأثیر میزان استحصـال سـیالب    که بده قنات عرصه کامالًداد آبی نشان  هفت دورهتغییرات بده دو قنات در 

 ،این در حالی است که قنات شاهد ،اي داشته است آن نیز تغییر قابل مالحظهاندازه بوده و همزمان با پخش سیالب، 
تنهـا   نداشـته و  یقابل تـوجه  با وجود دارا بودن طول و در نتیجه سطح تراوش بسیار بیشتر از قنات عرصه، تغییرات

بررسی تأثیر پخش سیالب بر تغییرات سطح آب زیرزمینی در سه حلقه چاه . تحت تأثیر بارشهاي فصلی بوده است
ـ      داد پایین دست عرصه پخش نشان  در حریم و اي مشاهده ثیر أکه سـطح آب زیرزمینـی در آنهـا چنـدان تحـت ت

 5/0سطح آب زیرزمینی موجب افزایش سطح آب آنها به مقـدار  و ضمن جلوگیري از افت  ،خشکسالی قرار نگرفته
. متر کاهش نشان داد 5/4که در چاه شاهد کاهش سطح آب تداوم داشته و طی این مدت  در حالی. متر نیز گردید

که پخش بیانگر آن است نیز  اي مشاهدهحلقه چاه  14هاي مربوط به میانگین سطح ایستابی دشت با استفاده از  داده
تغذیـه   .واحد سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت گردیـده اسـت   آب نماينفوذ سیالب موجب کاهش شیب خط  و

ـ کاهش سطح ایستابی تواند از  ها می مصنوعی آبخوان در ترسالی از آب زیرزمینـی  بخردانـه  بـرداري   ر اثـر بهـره  ب
 . تحقق بخشدخشکسالی  ی واز این راه مدیریت نسبتاً پایداري را براي مقابله با کم آبجلوگیري کرده و 

  .دشت زنجان، سطح آب زیرزمینیقره چریان، سهرین، ، آبخوانداري پخش سیالب: واژه هاي کلیدي
  

                                                        
استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و  تحقیقات منابع طبیعی و اموردام زنجان کارشناس تحقیقاتی مرکز ت علمی وأعضو هیبه ترتیب  -1

  آبخیزداري حفاظت خاك و
  - 24/10/83: و تصویب 9/12/82: وصول  

  مقدمه
هرچند انباشتن آب در مخازن طبیعی و مصنوعی 

هاي بسیار  ترین راه نگاهداري حجم در سطح زمین رایج
رود، تبخیر  آب براي استفاده تدریجی از آن بشمار می

 فراوان از سطح آزاد آنها، بخصوص در مناطق خشک و
گردد، در حالی  نیمه خشک، از مشکالت مهم محسوب می

  ترده با تخلخل فراوان در رسوبهاي دانه خوانهاي گسـه آبـک

  
درشت در کشور وجود دارد که قابلیت نگهداشت آب در 

عمالً نیز تبخیر از سفره آنها در عین حال  بوده وآنها زیاد 
برداري و استمرار  هاي جدید بهره پیدایش شیوه .ستناچیز ا

که  ه استبرداشت بیرویه از منابع آبی زیرزمینی سبب شد
در بسیاري از دشتها شدیداً  منابع مزبورسطح ایستابی 

سایبان الر طی  آب در درز و کاهش سفره. کاهش یابد
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سالهاي  جهرم در متر، در 13حدود  60تا  48سالهاي 
 60تا  51و در ابرقو طی سالهاي  ،میزانمشابه به همین 

کاهش ). 1374کوثر، (متر گزارش شده است  7حدود 
، 79تا  74سطح آب زیرزمینی دشت زنجان نیز طی سالهاي 

از ). 1379عبدي، (حدود هفت متر گزارش شده است 
طرفی دیگر، تعداد بسیار زیادي از قناتها که یکی از 

ا خشکی و دستیابی به آب رهیافتهاي ایرانیان براي مبارزه ب
کشاورزي مطمئن و پایدار در دشتهاي خشک و نیمه 

رود، خشک گردیده و یا از میزان آبدهی  خشک بشمار می
از علل مهم کاهش . بطور چشمگیري کاسته شده است هاآن

تعداد قناتهاي دایر، کاهش نزوالت جوي و پایین رفتن 
رویه  اثر استحصال بی ربسطح آب سفره هاي زیرزمینی 

با ). 1374کردوانی، (آب از طریق چاه ذکر گردیده است 
توجه به آب وهواي خشک ونیمه خشک کشور و مسآله 

و به ویژه در خاور ، کمبود و بحران آب در سطح جهانی
و نیز با توجه به تغییرات شدید و وسیع اقلیمی در  ،میانه

اجراي طرحهاي  ،هاي کم آبی پی در پی کشور و بروز دوره
 مهار کردنعالوه بر کمک به  آبخوانها ذیه مصنوعیتغ

، هاي آب زیرزمینی سیالبهاي سطحی موجب تقویت سفره
تواند در حل  افزایش آبدهی قنوات و چاهها شده و می و

  ).1379 ،ابراهیمی و زمزمیان(شود  اقعو  مشکل کم آبی موثر
آب زیرزمینی  دهند که سفره ها نشان می بررسی

با (میلیون متر مکعبی  192ه به تغذیه دشت زنجان با توج
میلیون متر مکعب ناشی از نفوذ در  2/14احتساب 

  و تخلیه) هاي تغذیه مصنوعی سازمان آب استانطرح
از طریق (میلیون متر مکعبی از محدوده دشت  34/214

 تراز، با )قناترشته  113چشمه،  31حلقه چاه،  1767
برزگر (باشد  می میلیون متر مکعب روبرو 22منفی بیش از 

کافی در  بنابراین، در صورت عدم تغذیه). 1378ریحانی، 
ي نه چندان دور، ممکن است بحران جدي آب در ا آینده

نسبتاً گسترده با  یدر حالی که آبخوان ،دشت مطرح گردد
دانه درشت در این دشت وجود  ياهتخلخل زیاد در رسوب

  . دار استبرخورقابلیت نگهداشت آب فراوانی از دارد که 
از  وريبهره  روشهايپخش سیالب یکی از 

باشد که در آن هرزآب یک حوزه بزرگتر از  سیالب می
طریق یک بند انحرافی از آبراهه به دشت منتقل شده و بر 
روي یک عرصه کوچکتر نسبتاً هموار به منظور تغذیه 

و بهبود کمی ) NRCS ،2002(سفره هاي آبهاي زیرزمینی 
 ،شود پخش می) Pierson ،1955(هی کیفی پوشش گیا و

انبارش  و اي همنطق سیالبهايکردن که ضمن مهار  بطوري
یک مدیریت مناسب و با از آب ذخیره شده  انتو آب، می

ها و  پایدار از منابع آب منطقه و مقابله با کم آبی
این اجراي هدف از . بهره برداي  هاي منطقه خشکسالی

قره  -ی دشت سهرینبررسی تغییرات منابع آب ،تحقیق
ثیر أچریان طی سالهاي قبل و بعد از احداث ایستگاه و ت

  .بوده استآبگیري و پخش سیالب بر این تغییرات 
  مورد مطالعه منطقهویژگیهاي 

غربی شهر  قره چریان درشمال -دشت سهرین 
کیلومتري از آن قرار دارد  35تا  25و با فاصله  ،زنجان

هاي سهرین و قره  رودخانهاین دشت بین ). 1 شکل(
شامل اراضی زراعی دیم و آیش  بیشترچریان قرار گرفته و 

عدس و علوفه دیم . زراعت گندم، جو، نخود بهباشد که  می
با . آبیاري بهاره در سطوحی اندكاختصاص دارند و 

عالوه بر . گیرد هاي آبیاري سنتی انجام می استفاده از شبکه
حلقه چاه، کشت  9ات و رشته قن 9به دلیل وجود  ،آن

  .باغداري در منطقه معمول استبا علوفه آبی همراه 
تا  80عمق  بهآبخوان موجود در دشت از نوع آزاد 

 3بین  برفتبطوري که ضریب آبگذري آ باشد، میمتر  120
عمق سطح آب . است تعیین گردیدهمتر در روز  5/13تا 

اقلیم . اشدب متر متغیر می 60تا  40زیر زمینی در منطقه از 
االنه سبارندگی میانگین منطقه از نوع نیمه خشک بوده و 

درصد بارش به ترتیب براي . می باشدمیلیمتر  297 آن
 .برآورد شده است 33و  22. 5, 40فصل بهار تا زمستان 

درجه  10دماي ساالنه منطقه مورد مطالعه میانگین 
و  ،روز 117روزهاي یخبندان  شمارمتوسط  ،سانتیگراد

برآورد میلیمتر  1227 از طشت توسط تبخیر ساالنهم
ایستگاه  دمایی -آبیبا توجه به منحنی . گردیده است

ماه طول  5/5سینوپتیک زنجان، فصل خشکی حدود 
بان ختم آبه اوسط  از اوایل خرداد شروع و که ،کشد می
  ).2شکل ( گردد می

دوران چهارم  هايدشت مورد مطالعه بر روي رسوب
دو رشته کوه سلطانیه و طارم احاطه به وسیله و شده واقع 

سازندهاي  شامل ،شناسی دشت از نظر زمین. استگردیده 
مطالعات . باشند پرکامبرین و دورانهاي اول و دوم می

منطقه  هاي که ته نشستدهد  رسوب شناسی نشان می
تخلخل دامنه . باشند حد ماسه می داراي اندازه میانگین در

و  ،درصد 25تا  15یه ارتفاعات حدود ا، در حاشهاین رسوب
. باشد درصد می 30تا  20در بخش میانی دشت حدود 

) alluvial fan(محیط رسوبی منطقه از نوع مخروط افکنه 
بوده و عدسی شکل با ضخامت زیاد در قسمت میانی 

 80تا 30بین (ضخامت کم در حواشی دشت  و )متر 250تا(
خاکشناسی تفضیلی  همطالع). 1379عبدي، (باشد  می) متر

دهد که خاك سطحی عموماً  عرصه پخش نیز نشان می
 20 -  10بوده، و حاوي ) loam(داراي بافتی متوسط 

، بافت با افزایش عمق. باشد سنگ می درصد قلوه سنگ و
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 درصد قلوه سنگ و 50 - 40با حدود به متوسط خاك 
 ).1377دماوندي وگلچین، (یابد  سنگ تغییر می

  

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 ایستگاه سینوپتیك زنجان دمایي -آبيمنحني  -  ٢ شكل

  
  موقعیت دشت و ایستگاه پخش سیالب - ١شكل 
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  .٨١تا خرداد  ٧٦میزان آب ورودي به عرصه پخش از طریق كانال انتقال از مهر  - ٤شكل 
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  .٨١تا سال  ٧٣تغییرات بارندگي منطقه مورد مطالعه از سال  - ٣شكل 
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  .٨١تا مهر  ٧٦شاهد از مهر  تغییرات قنات عرصه و -  ٥شكل 

  .بعد از اجراي طرح تغییرات سطح آب زیرزمیني دشت در سالهاي قبل و - ٦شكل  
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  هامواد و روش
در داخل نهر انتقال که وظیفه انتقال سیالب از 
رودخانه به عرصه را داشت، یک ایستگاه آب شناسی 

از یک  ،نهر انتقال ازسیالب  عبورهنگام احداث گردید که 
و از  ،جریان گیري سرعت براي اندازه پروانه آبیدستگاه 
گیري ارتفاع آب استفاده  کش مدرج جهت اندازه یک خط

حجم بده  بده، -ارتفاعگردید و بعد از ترسیم نمودار 
ثیر أبراي بررسی ت. ورد و یادداشت شدآورودي روزانه بر

در مظهر  1376پخش سیالب بر تغییرات بده قنات، از سال 
طی ب و صقنات موجود در ایستگاه، یک پارشال فلوم ن

همین روش  از. ورد گردیدآبر قناتبده  اندازهاین مدت 
. گیري بده قنات شاهد نیز استفاده شده است براي اندازه

تعداد  ,منطقهآزاد  سفرهثیر پخش سیالب بر أبراي بررسی ت
ي در محدوده عرصه پخش و در ا مشاهدهسه حلقه چاه 

و یک حلقه چاه  گردید امتداد شیب دشت انتخاب
ارتفاع  .به عنوان شاهد در نظر گرفته شدنیز ي ا مشاهده

بصورت  1381تا  1374از سال آبی  ,این چاهسطح آب 
همچنین . ماهانه از سازمان آب استان دریافت گردید

ي در مشاهده امتوسط ارتفاع ماهانه سطح آب چاههاي 
در سالهاي مورد مطالعه از ) حلقه 14(محدوده دشت 

روش رسم چند فاده از سازمان مذکور دریافت و با است

تغییرات آن  میانگین سطح ایستابی دشت محاسبه و ,ضلعی
  . بررسی گردید

  نتایج
  تغییرات بارندگی منطقه مورد مطالعه) الف

تغییرات میزان بارندگی در طول سالهاي مورد 
 32در طول دوره آماري بارندگی همچنین متوسط  ,مطالعه
. رائه شده استا 3مطالعه در شکل  زماندر طول  ساله و

الذکر تفاوت در دو میانگین قابل  با توجه به نمودار فوق
بارندگی در طول  اندازه دهد که نشان می توجه بوده و

درصد نسبت به کل دوره  30سالهاي مورد مطالعه بیش از 
از این نظر تغییرات منابع آب . آماري کاهش یافته است

  .ز اهمیت باشدئبسیار حاتواند  میزیرزمینی 
  تغییرات بده ورودي سیالب به عرصه) ب

نهر آب ورودي به عرصه پخش از طریق  حجم
این شکل نشان . ارائه گردیده است 4در شکل  آبرسانی

جمعاً شش بار . 81تا مهر  76دهد که از مهر سال  می
، در 76در نوبت اول در آبان . گیري انجام شده است سیل

عب سیالب متر مک  35000مقدار حدود . طول دو روز
 28تا  12گیري که از  در نوبت دوم سیل. وارد عرصه گردید

ر بمترمکعب  2/1ادامه داشت، با حداکثر بده  76اسفند 
در . کردمتر مکعب سیالب وارد عرصه  507600ثانیه، 

 
  .تحت تأثیر پخش و چاه شاهد اي مشاهدهزیرزمیني سه چاه  تغییرات متوسط سطح آب - ٧شكل 
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لیتر در  858بده ورودي  13/1/78نوبت سوم در تاریخ 
متر  110000به مقدار  به نحوي که جمعاً شدورد آثانیه بر

گیري چهارم از  سیل. مکعب سیالب استحصال گردید
ادامه یافت که آغاز و به مدت یک ماه  5/1/79تاریخ 

ثانیه  برمکعب  متر 8/2 ,5/1/79تاریخ  دربیشترین بده 
متر مکعب آب وارد عرصه  2500000 که جمعاً شد وردآبر

اتفاق  80گیري پنجم که در فروردین ماه  در سیل. گردید
متر مکعب سیالب وارد عرصه  665000عاً به افتاد، جم

در این گزارش  گیري که در نهایت در آخرین سیل. گردید
از اوایل فروردین ماه شروع و تا اواخر  آمده است و

گیري  حداکثر سیل. اردیبهشت بطور متناوب ادامه داشت
متر  4500000جمعاًکه  .بودثانیه  برمتر مکعب  4حدود 

  . گردید مکعب سیالب وارد عرصه
  شاهد تغییرات بده قنات عرصه و) ج

 16ر ثانیه در تاریخ بلیتر  1/2از  عرصه بده قنات
همچنین ). 5شکل ( آبان رسید  30ثانیه در  لیتردر 5آبان به 

  گیري دوم، بده خروجی قنات از تاریخ بعد از سیل
تیر ماه  12رو به افزایش گذاشت و در تاریخ  76/ 16/12

 ,بعد از این تاریخ. ر در ثانیه افزایش یافتلیت 14به بیش از 
 خروجی قنات ازبده گیري  در سیل. رو به کاهش نهاد بده

در . رسید 4/2/78تاریخ  ثانیه در رب لیتر 5/8به  5/4
 7/1/79گیري افزایش بده قنات از تاریخ  چهارمین سیل

لیتر  32یعنی  ,خود بیشترین اندازهبه  21/1/79شروع و در 
  بده خروجی آن از ,گیري در پنجمین سیل. سیدر ثانیه رب
در نهایت در ششمین . ثانیه تجاوز نکرد لیتر در 8/7

این . ر ثانیه رسیدبلیتر  35گیري، بده قنات به بیش از  سیل
در حالی بود که تغییرات قنات شاهد با وجود داشتن حوزه 

تنها در فصول  اي بسیار بیشتر، قابل توجه نبود و تغذیه
در فصل پاییز کمی از بده  تغییر اندکی کرده و بارندگی

  .قنات عرصه باالتر بود
  تغییرات سطح متوسط آب زیرزمینی دشت) د

تغییرات ماهانه سطح متوسط آب زیرزمینی دشت 
چریان درطول هفت سال مورد مطالعه و روند  سهرین ـ قره

کاهش سطح آب . قابل مشاهده است 6آن در شکل 
لیه مطالعه وقبل از اجراي طرح، قابل زیرزمینی درسالهاي او

توجه بود و در دو سال آبی ابتداي مطالعه بیش از یک متر 
روند  ,اما در سالهاي آبی بعد از اجراي طرح ,کاهش داشت

 ,کاهش حتی با توجه به وقوع خشکسالی در این سالها
. رخ داداین مقدار کاهش در طول پنج سال  کندتر گردید و

تابی در سالهاي آخر مطالعه به یک روند کاهش سطح ایس
  . ثابت تغییر یافت اًروند نسب

یر ـأثـت تـتح اي مشـاهـدهاي ـاههـچ  حــسط  راتـتغیی  )ه
  پخش سیالب

 اي مشاهدهتغییرات سطح آب چاههاي  7شکل 
چاه جنوب سهرین، قاهران وقشالق به , دهد را نشان می

آباد به  چاه نظامو , ثر از پخش سیالبأعنوان چاههاي مت
مقایسه تغییرات سطح . عنوان چاه شاهد در نظر گرفته شد

د که سطح آب زیرزمینی در سالهاي اآب چاهها نشان د
بعد از آن کاهش . اولیه مطالعه در هر سه چاه کاهش داشت

سطح آب در چاههاي محدوده عرصه پخش روند کندتري 
زیاد  استحصال نسبتاً. یافته و یا همراه با افزایش نسبی بود

اي در سه  نیز تغییر قابل مالحظه 79سیالب در بهار سال 
این در حالی است که . چاه منطقه مورد مطالعه ایجاد کرد

را در  یارتفاع سطح آب در چاه شاهد همچنان روند کاهش
و نسبت به ابتداي , طول سالهاي مورد مطالعه حفظ کرده

  .دامتر کاهش نشان د 5/4سال اول مطالعه 
   جه گیريبحث و نتی

بطور کلی، سالهاي مورد مطالعه همراه با کاهش 
 اردخشکسالی بوده وموفقیت اجراي طرح در مو بارندگی و

اندازه بجز سال اول اجرا، . مورد مطالعه قابل مشاهده است
در اکثر  بارش ساالنه، کمتر از میانگین دوره آماري بود و

در  ,این امر .بودتر  سالها از میانگین دوره مطالعه نیز پایین
نقش  ها و تغذیه مصنوعی آبخواناهمیت طرح  ،جاي خود

این . دادآن در بهبود وضعیت منابع آبی دشت را نشان 
موضوع در بررسی تغییرات بده قنات عرصه، چاههاي 

  .سطح ایستابی دشت بخوبی قابل مالحظه است و اي مشاهده
سیالب  اندازهمربوط به  شکلهايهمانطور که 

د، با ورود اقنات نشان د ه بدهزاندا رصه وورودي به ع
قنات نیز با فاصله اندکی افزایش  بدهسیالب به عرصه، 

و  آب ورودي به عرصه در افزایش بده قنات حجم. داشت
گیري در ثابت ماندن افزایش بوجود آمده تأثیر  تداوم سیل

بین  رارابطه خوبی ) 1381( بیات موحد. مستقیم داشت
نکته قابل . ده قنات بدست آورده استمقادیر آبگیري و ب

 که با کاهش,77-78انتهاي سال آبی  نکه حتی درآتوجه 
بده قنات کمترین بارندگی و خشکسالی دو ساله توأم بود، 

آن قبل از عملیات احداث ایستگاه  بدهبرابر  2به بیش از 
با وجود  ,ست که قنات شاهدا این در حالی ,پخش رسید

یعتر از عرصه پخش تغییرات قابل داشتن آبخیز بسیار وس
النه تغییر کرده بارش ساثیر أو تنها تحت ت ,توجهی نداشته

ثیر قابل أتواند نشان از ت مقایسه بده این دو قنات می .است
) 1379(داناییان . توجه پخش سیالب بر قناتها داشته باشد

ده کرده قنوات گزارش بنیز تأثیر مثبت پخش سیالب را بر 
بایستی اشاره نمود که معموالً استحصال  است، همچنین

آب در زمانی است که فصل رشد شروع نگردیده و 
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در حالی  ,سیالب براي آبیاري ندارندبه کشاورزان نیازي 
قنات به  که پس از ذخیره سیالب در آبخوان افزایش بده

شود که آثار آن تا پایان  تدریج در همین ایام شروع می
این امر در پایداري آب  .بدیا فصل رشد نیز ادامه می

تضمین برداشت مناسب محصول از اهمیت  کشاورزي و
کاهش اثر ) 1379( بیات موحد. باشد زیادي برخوردار می

فزایش اخشکسالی بر مزرعه یونجه، از نظر افزایش سطح و 
ر اثر افزایش بده قنات ناشی از بتولید در واحد سطح 

  . دکرگیري و پخش سیالب گزارش  سیل
. 77-78و  76ـ77 که در سالهاي آبی توجه به اینبا 

سفره  79بحران شدید خشکسالی پدید آمده بود، در سال 
ثیرات آن دور نمانده و کاهش أهاي آب زیر زمینی از ت

در تمام چاهها به دلیل خشکسالی مشخص  سطح آب
که این کاهش در چاههاي محدوده عرصه  در حالی. شد می

حتی با افزایش نسبی نیز  و ,پخش سیالب شدید نبوده
اما در چاه شاهد روند کاهش همچنان  ,است بوده همراه

  .ادامه داشت
آن آید  مطلب مهم دیگري که از این مطالعه بر می

پخش سیالب بعد از زمان اجرا سبب گردیده که کاهش  که
. سطح آبهاي زیرزمینی دشت روند کندتري به خود بگیرد

در صورت ادامه طرح در  بنابراین می توان امیدوار بود
سطح آبهاي  سالهاي آینده این کاهش متوقف گردد و

روند کاهش  چنانچه. زیرزمینی شروع به باال آمدن کند
بینی  سالهاي قبل از اجرا همچنان ادامه پیدا می کرد، پیش

 در حالی. شد که سطح آب زیرزمینی بشدت کاهش یابد می
ز اجراي طرح که روند تغییرات سطح ایستابی دشت بعد ا

پخش سیالب مثبت بود و خط روند آن نشان از افزایش 
این امر موجب . شتمیانگین ارتفاع سطح آب زیرزمینی دا

صدور مجوز حفر چهار حلقه چاه نیمه عمیق در پایین 
هکتار از  100دست عرصه پخش گردید و سطحی بیش از 

  اراضی دیم به کشت آبی تغییر کاربري داد
وجود دارد که تأثیرات مثبت  منابع متعددي نیز

نقاط مختلف کشور در آنها  آبخوانداري در پخش سیالب و
 از جمله در. کند گزارش گردیده و نتایج مذکور را تأیید می

اجراي طرح پخش سیالب افزایش سطح . گربایگان فسا
آبهاي زیرزمینی منطقه و افزایش تعداد چاهها را موجب 

رخی گزارشها نیز اشاره در ب). 1372کوثر، (گردیده است 

آب  ترازگردیده که هر چند تأثیر پخش سیالب بر 
حریم  آب نگارهايزیرزمینی قابل تشخیص نیست، اما در 

و پایین دست محل پخش اثرات آن ملموس است 
گزارشهایی نیز وجود دارد که ). 1380زورقی،  سنجري و(

تغذیه مصنوعی . دهد در کشور سلطان نشین عمان نشان می
ب افزایش سطح آبهاي زیرزمینی در منطقه خشک این سب

  ).Al-Battashi .1998(کشور گردیده است 
  اهپیشنهاد

 بدهثیر گسترش سیالب بر کمیت أبا توجه به ت
حتی در سالهاي (سطح ایستابی دشت  آب نگارقنات و 

که بیشتر مناطق دشت  و با توجه به این) وقوع خشکسالی
اسب مستعد تغذیه مصنوعی و زنجان با دارا بودن شرایط من

توان در سالهاي  ، می)1379عبدي، (باشند  پخش سیالب می
نسبت به بهبود وضعیت آبهاي  دانش و فنآتی از این 

با وجود  ,هقناتها استفاده بهینه بعمل آورد يزیرزمینی و احیا
خشکسالیها بطور  زیان آورآب مناسب و پایدار، از اثرات 

دیگر، پخش آبهاي سطحی  از طرف. جدي جلوگیري کرد
بر نیاز کشاورزان و ذخیره آن در آبخوان دشت،  افزون

تواند مشکل کاهش شدید سطح سفره آب زیرزمینی  می
در راستاي توسعه پایدار کشاورزي  و گامی, استهدشت را ک

 تواند موجب احداث چاههاي عمیق و کار می این. تاشردب
ري اراضی دیم به نیمه عمیق در منطقه گردیده و تغییر کارب

  .دنبال داشته باشده آبی را ب
همچنین جا دارد که پژوهشهاي دیگري در مورد 

محیطی  ی وبوم شناسثیر پخش سیالب بر دیگر عوامل أت
 دگرگونیهايمنطقه همچون تغییرات کیفی منابع آب، 

 خاك، تغییرات کیفی و نیمرخماندگاري آن در  رطوبتی و
تغییرات زیست  در خاك وعناصر موجود  کمی مواد آلی و

  .محیطی صورت پذیرد
  يسپاسگزار

بدینوسیله از راهنماییهاي همکاران محترم مرکز 
بخش  تحقیقات منابع طبیعی و اموردام استان زنجان و

تحقیقات آبخیزداري بخصوص آقاي حسن شامی که در 
و نیز از  اند ها کمک شایانی نموده آوري داده جمع

نابع آب سازمان آب استان و کارشناسان بخش مطالعات م
  .سپاسگزاریممخصوصاً خانم مهندس عابدینی 



  295/  1384/  2شماره /  19جلد / علوم خاك و آب  مجله

  :منابعفهرست 
تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی با هدف افزایش آبدهی قنات در . 1379. ابراهیمی، محسن و سید محمد رضا زمزمیان .1

  .530 – 517ص . یزد. مجموعه مقاالت همایش قنات. دشت فاریاب استان هرمزگان
أي بیالن آب، اهواز،  چرخه آب در حوزه زنجانرود، مجموعه مقاالت اولین همایش منطقه. 1378. ریحانی، منصور برزگر .2

  274-263ص 
تأثیر پخش سیالب در مقابله با خشکسالی و زراعت آبی یونجه، مجموعه مقاالت اولین . 1379. بیات موحد، فرزاد .3

  ، 188-182ص همایش ملی راهکارهاي مقابله با خشکسالی، کرمان، 
مجله علوم . قره چریان زنجان_بررسی تآثیر پخش سیالب بر تغییرات کمی بده قنات سهرین. 1381. بیات موحد، فرزاد .4

  .258 – 250ص . 2شماره . 16جلد . آب وخاك
ي تأثیر پخش سیالب میانکوه بر منابع آبی منطقه، دومین همایش دستاوردهاي ایستگاهها. 1379. داناییان، محمد رضا .5

  .16-1پخش سیالب، تهران، ص 
بندي اراضی ایستگاه پخش سیالب زنجان، مرکز  ، مطالعات خاکشناسی وطبقه1377واحمد گلچین،  .عدماوندي،  .6

 .صفحه 48تحقیقات منابع طبیعی وامور دام زنجان، 

نی آبخوان بررسی اثر پخش سیالب بر تغییرات سطح آبهاي زیرزمی. 1380. غالم حیدر زورقی سنجري، غالمرضا و .7
  .57- 54، ص 80، بهار 50سازندگی، شماره  پسکوه سراوان، فصلنامه پژوهش و

آبهاي سطحی وزیر زمینی ومسائل بهره برداري از آنها، : منابع ومسائل آب در ایران، جلد اول. 1374. کردوانی، پرویز .8
  .صفحه 558چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، 

بندهاي کوتاه , تغذیه مصنوعی ،آبیاري سیالبی: بهره وري بهینه از آنها اي برمهارسیالبها و مقدمه. 1374. کوثر، سید آهنگ .9
  .صفحه 522مراتع،  مؤسسه تحقیقات جنگلها و ,خاکی

اموردام استان  ،مرکز تحقیقات منابع طبیعی وکوششی هماهنگ: بیابان زدایی با گسترش سیالب. 1372. کوثر، سید آهنگ .10
  .صفحه 58فارس، 

نامه دانشجویی، دانشگاه  هاي کواترنر دشت زنجان، پایان هاي زمین شناختی نهشته بررسی مشخصه. 1379. ، پرویزعبدي .11
  .صفحه 240تهران، 

  .مدل ریاضی کمی دشت زنجان، معاونت امور آب زنجان مطالعات آب زیرزمینی و. 1370. مهاب قدس، شرکت مهندسی مشاور .12
13. Al-Battashi N. M. and A. Syed Rashid. 1998. Artificial recharge schemes in water 

resources development in Oman, Artificial Recharge of Groundwater, A.A. Balkema, 
Rotterdom, The Netherlands, p. 231-236. 

14. NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE. 2002. Conservation 
Practice Standard for Water spreading, Washington D. C., P. 4. 

15. Pierson, R. K. 1955. Range water spreading as a range improvement practice. Jour. 
Range Mangt. 8: 155-158. 



  قره چریان زنجان -دشت سهرینتغذیه آبخوان سیالب بر گسترش تأثیر  / 296

 
Water Spreading Impact on Aquifer Recharge of the Sohrain-

Qarecharian Plain of Zanjan 
 

F. B. Movahhed, G. Mojtahedi, M. H. Mahdian1 
 
Abstract 

Declining ground water level and lack of adequate recharge are the most 
limiting factors for development projects. Knowledge about methods of 
water spread systems and their effects on ground water resources along with 
other natural factors influencing the recharge of aquifers is one of the most 
important activities that could be assessed in managing water spreading and 
aquifer recharge projects. The aquifer in Zanjan plain, in north-west of 
Zanjan City that is covered by the quaternary coarse material depositions of 
recent are has suitable ground water that can be recharged by the surface 
flows through the implementation of artificial recharge projects. In this 
study, the effect of volume of recharge floodwater in flood spreading station 
of Sohrain-Qarecharian, Zanjan, on the changes of qanat water delivery 
located in the spreading area has been investigated and compared with the 
delivery rate of a control qanat located outside of the area. Ground water 
level changes in the plain and in some observation wells were surveyed 
during the period 1995 – 2002. It was observed that during a 7 year period 
the water delivery of the qanat located in spreading area was highly affected 
by the amount of water spreading and showed large changes during the 
spreading times. However, the control qanat, despite having a larger basin, 
showed no changes. Ground water table changes in 3 observation wells 
around the spreading area showed that their levels were not affected by 
drought and rose about 0.5m due to the artificial recharge of groundwater. 
Whereas, in the control well, the drop in water table continued during this 
period and was measured to be about 4.5 m. The data on groundwater table 
of plain also showed no drop and, actually, rose by about 0.5 meter. Finally, 
this study showed that artificial recharge of aquifers in wet years can prevent 
water table from dropping and can lead to sustainable management for 
overcoming the water deficiency during droughts.  

Keywords: Aquifer recharge, Floodwater spreading, Sohrain-Qarecharan, Zanjan plain, 
Groundwater table.  
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