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  چکیده

. برداري بهینه از آن مورد توجه قرار گیردکند که مدیریت جامع آب و بهرهالزام دستیابی به توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست ایجاب می
هاي احداث شده در رودخانه بر مدیریت بهتر و منفی سازهها و اثرات مثبت و این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عملیات آبخیزداري بر ذخیره رواناب

در . دست دارد هاي رودخانه شور ـ دهاقان بوده که نقش مهمی در تامین منابع آب اراضی پائین حوضه بودجان از سرشاخه. تر حوضه انجام شدعلمی
حجم مخازن پشت بندهاي احداثی و همچنین میزان بارندگی  آوري وها جمعهاي هواشناسی، هیدرومتري و سایر اطالعات و نقشه این تحقیق داده

گیري و بیالن آبی منطقه با انجام مطالعات میدانی و ارزیابی شرایط هیدرولوژیکی هاي نصب شده در حوضه اندازهسنج دو سال اجراي طرح در باران
ریافتی حوضه عالوه بر تامین آب مورد نیاز اراضی باالدست، مقایسه میزان آب دریافتی و مورد نیاز نشان داد که حجم آب د. حوضه محاسبه شد

نفوذ قابلیت تامین آب اراضی زیردست را نیز داشته و احداث بندها با کاهش سرعت آب از ایجاد سیل و تخریب حاشیه رودخانه جلوگیري کرده و با 
  . پشت بندهاي احداثی تاثیري بر تامین آب مناطق زیردست نداردحجم کم مخازن آب . گردد ها به آبخوان منطقه، سبب تغذیه بیشتر آن میرواناب

  
  کوچک، منابع آب، فرسایش، رسوب يمدیریت، بندها :کلیدي هاي ه واژ
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  مقدمه 
نهـایی  برداري از  منابع و دستیابی به توسعه پایدار به عنوان هـدف  ها براي بهرههاي آبریز یکی از مهمترین وظایف دولتمدیریت حوضه

اي و فـارغ از تـاثیر اجـراي هـر     متاسفانه در ایران بدون توجه به هدف نهایی و تنها بر اساس نیازهاي محلی و منطقـه . باشدها میبرنامه
گردد که در نهایت منجر به آبادي بخشـی و بـروز مشـکل در بخشـی دیگـر از      ها میپروژه بر سایر منابع، اقدام به مطالعه و اجراي طرح

هاي مناطق خشک و نیمه خشک ایران نسبت به مناطق مرطوب شهودتر بوده و ادامـه ایـن   بروز این مشکالت در حوضه. شود میحوضه 
  ). 0 (نماید  رو می روند، آیندگان را با مشکل ناپایداري و تخریب منابع روبه

اي بیوشـیمیایی   پدیـده . ها هسـتند ناپذیر در اکوسیستمهاي سطحی و زیرزمینی به نظر وابسته به هم و اجزاء جداییهاي آباکوسیستم
در واقـع   روي تغییرات شـیمیایی آب تـاثیر عمیقـی دارنـد و ایـن     ) زون هیدرولیکی(متري زیر رسوبات از سطح زمین  درون چند سانتی

  است محل یا زونی است که تحقیقات اخیر در آن متمرکز گردیده
-هاي زیست محیطی در حوضـه آب را فاکتور مهم کنترل اقتصادي توسعه پایدار و حفاظت از منابع و اکوسیستم) 2003(ژو و همکاران 

نطقه که نقش اساسی در توسـعه غـرب چـین    هاي آبریز مناطق خشک غرب چین معرفی نموده و آب زیرزمینی را جزیی از منابع آب م
   )15( .اند، زیرا کمیت و کیفیت تقریباً ثابتی دارد شناسایی کرده

یک نظریه در مورد متدهاي تخمین میزان تغذیه که بر پایه اطالعـات سـطح آب زیرزمینـی هسـتند را ارائـه      ) 2005(کوك و همکاران 
هـاي زیـادي بـراي بـرآورد تغذیـه      باشد و روشهاي زیرزمینی هر منطقه مهم میه آبها نشان دادند برآورد دقیق میزان تغذی آن. کردند

 .)0 (وجود دارد
براي فهمیدن این اثـرات پارامترهـاي آب   . هاي سطحی و زیرزمینی وجود دارداي بین آبنشان دادند روابط پیچیده) 2002(سافوکلوس 

  .)0 (باشدهاي زیرزمینی نیاز میژي آبشناسی، فاکتورهاي زیستی و یک چارچوب کامل از اکولو و هوایی، شکل زمین، زمین
در . باشـد  مـی ها یکی از موضوعات مهم در بحث مدیریت عملیـات اجرایـی   هاي کوتاه در نفوذ و ذخیره روانابدر حال حاضر نقش سازه

دهد که نفوذ آب در طول مدت سیالب قبل از پایان زمان ورود آب هاي صحرایی انجام شده در آمریکا نشان می گیريهمین راستا اندازه
دهد که میزان نفـوذ در یـک مخـزن بـه عوامـل گونـاگونی        هاي انجام شده نشان میبررسی. به مخزن سد، در بستر آن نفوذ کرده است

فاصله کف مخزن تا سطح ایستابی یعنی عمق الیه غیراشباع خاك زیر حوضچه اشـاره  : از جمله مهمترین عوامل عبارتند از بستگی دارد،
با شروع نفوذ از حوضچه یک جبهه رطوبتی به صـورت نفـوذ   . باشدتر از کف مخزن میدر حالت معمول سطح ایستابی بسیار پایین. نمود

کند، در صورتی که تا پایان مدت ورود آب بـه حوضـچه جبهـه رطـوبتی بـه      مت پایین حرکت مییک بعدي غیراشباع غیرماندگار به س
بـا توجـه بـه ویژگـی     . گونه تاثیري روي حداکثر سطح صعود آب در مخـزن نخواهـد داشـت   سطح ایستابی نرسد، وجود الیه اشباع هیچ

ها تاثیر مهمـی  هاي کوتاه در این محلها، احداث سازه ر بستر آنها دچنین نوع رسوبات برجاي مانده از سیالبها و همها و مسیلآبراهه
هاي نفـوذ  تحقیقات انجام شده در مورد بررسی نقش نفوذ در حوضچه. هاي زیرزمینی خواهد داشت ها و تغذیه آبدر میزان نفوذ رواناب

. نده، اثر مهمی در میزان نفوذ به عهـده دارد دهد که اثر ضریب هدایت هیدرولیکی عمودي غیراشباع به عنوان عامل کنترل کننشان می
ها، مقدار نفوذ به طـور  ها و مسیلهاي کوتاه بر روي آبراههتوان استنباط نمود که با کاهش شیب حاصل از احداث سازهبر این اساس می

دهد کـه  هاي مختلف بر اساس بافت خاك نشان میبررسی انجام شده  بر مقدار نفوذ در خاك). 0 و  0 (یابد اي افزایش میقابل مالحظه
  ).13و 0 (باشد  متر بر ثانیه می میلی 56/0متر در ساعت و یا  میلی 200اي در حدود هاي با بافت شنی و ماسهمقدار نفوذ در خاك

ها مـورد  ها بر ذخیره روانابها و رودخانه حوضه مورد مطالعه، تاثیر این سازههاي احداث شده در آبراههدر تحقیق حاضر با بررسی سازه
  .ارزیابی قرار گرفته است

  
  ها مواد و روش

  )مطالعهحوضه مورد (حوضه بودجان 
 9279مساحت آن . باشد هاي اصلی تامین آب رودخانه شور میاین حوضه در سراب زیرحوضه شور ـ دهاقان قرار داشته و یکی از شاخه 

% 24متر از سطح دریا و متوسط شـیب حوضـه    2585، و ارتفاع متوسط آن 2190و 3299هکتار، حداکثر و حداقل ارتفاع آن به ترتیب 
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هـاي  نام همگین، سرشاخه جوار آن به این حوضه به همراه حوضه هم. باشد هکتار می 450کشت در این حوضه حدود سطح زیر . باشدمی
  .باشدها منشا منابع آب اراضی زیردست میدهند و آب آناصلی رودخانه شور ـ دهاقان را تشکیل می

ي ییالقی وخوش آب و هوا بوده و در چند سـال اخیـر بـا    ادر زیردست این حوضه شهر دهاقان، مرکز سمیرم سفلی قرار دارد که منطقه
  .  دهدموقعیت حوضه نسبت به شهر دهاقان را نشان می 1شکل . رشد شهرنشینی در آن به خصوص جمعیت عشایري توسعه یافته است

  
  موقعیت حوضه مورد مطالعه نسبت به شهرهاي اطراف - 1شکل

  
متر که در ارتفاعـات بیشـتر بـه صـورت بـرف      میلی 318سرد بوده و متوسط بارندگی آن بندي گوسن، استپی  اقلیم این حوضه در طبقه

  .باشد با توجه به بارش نسبتاً مناسب، حوضه از منابع آبی خوبی برخوردار می. باشدمی
سـیک  هـاي شیسـتی نفـوذ ناپـذیر ژورا    دهـد، سـنگ  ترین سازند حوضه که سنگ بسـتر آن را تشـکیل مـی   شناسی قدیمیاز نظر زمین

بـر روي آن بـه صـورت متـوالی قـرار      ) ترشیر نئـوژن (و سازندهاي دوران سوم ) کرتاسه(رسوبات سازندهاي آهکی دوران دوم  .باشند می
هاي فوقـانی حوضـه و پـایین    بوده و در قسمت )شمال غرب جنوب شرق(هاي زاگرس هاي منطقه منطبق با روند گسلگسل. اندگرفته
هاي شیستی رخنمون دارد ولی در شود که در رخسارهدر قسمت خروجی حوضه گسلی معکوس دیده می .رخنمون دارند) پایاب(دست 

سـازندهاي  ) 2(شـکل  .امـه دارد هـا اد زیر رسوبات آبرفتی کواترنر مدفون گردیده است که بـه احتمـال زیـاد ایـن رونـد در زیـر آبرفـت       
  . دهدشناسی حوضه را نشان می زمین

. باشـد  هاي معکوس و سـنگ کـف نفوذناپـذیر شیسـتی مـی     ساخت زون زاگرس با گسل طقه تحت تاثیر زمینبه طور کلی منابع آبی من
هاي تماسی بین آبرفت و سنگ کف شیستی، همگی بیانگر جریـان آب بـر روي   ها و چشمههاي گسلی در نزدیکی رخنمون گسلچشمه

پوشـش برفـی در ارتفاعـات آهکـی کرتاسـه در باالدسـت حوضـه        منابع آبی و محل تغذیه حوضه ناشـی از  . باشند سنگ کف منطقه می
هاي ذوب شده و حرکت بـر روي سـنگ کـف منطقـه را     هاي مورب، زهکشی سریع برفها و گسترش گسلباشد که وجود شکستگی می

زمـین، امکـان    هايها و شیب شرقی الیههمچنین الزم به ذکر است با توجه به روند شمال غرب جنوب شرق خط واره. گرددموجب می
  . باشداز دسترس خارج شدن بخشی از منابع آبی وجود دارد که این موضوع نیازمند تحقیق بیشتر می

بـا توجـه بـه    . باشنددرجه به سمت شرق می 23تا  10هاي آهکی کرتاسه و نئوژن با امتداد شمال غرب ـ جنوب شرق و شیب بین   الیه
. متر محاسبه گردیـد  60، ضخامت آبرفت حدود )درجه 15(هاي زمین شیب متوسط الیه و) متر 500(هاي کواترنر متوسط عرض آبرفت

کیلـومتر   7باشد، لذا حجم آبرفت با توجه بـه متوسـط   درجه می 9هاي کواترنر حدود از طرف دیگر شیب متوسط زمین در محل آبرفت
  .میلیون متر مکعب برآورد گردید 33طول آن از رابطه زیر معادل 

  
                                                                             32851237=   ◦9Sin ×60×7000×500  
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میلیـون متـر    64/1درصد بوده و میزان پتانسیل ذخیره آبی در آبرفت معـادل   5باتوجه به جنس ساختار آبرفت تخلخل مفید آن حدود 
  .تا خروجی حوضه گسترش داردهاي میانی مکعب خواهد شد که عمدتاً در قسمت

  

  
سازندهاي زمین شناسی حوضه بودجان -2شکل   

 
  روش تحقیق

هاي هواشناسـی  شامل اطالعات بارندگی و رواناب ایستگاه(آوري آماربراي اجراي این تحقیق ابتدا حوضه مورد نظر انتخاب و پس از جمع
-هـا و داده ، نقشه)شناسی و طرح جامع اجرایی بندها فیزیوگرافی و زمینهاي کاربري، خصوصیات  شامل نقشه(، اطالعات)و هیدرومتري

هاي احداث شـده و حجـم مخـزن    ها، ابعاد سازهبندي زیرحوضه با بازدیدهاي صحرایی و کنترل تقسیم. ها، گزارشات پایه بررسی گردید
سـنجی در نقـاط مختلـف     هاي بارانر حوضه دستگاهبه دلیل عدم وجود ایستگاه هواشناسی د. برداري تعیین گردید بندها از طریق نقشه

حوضه مستقر و براي برآورد حجم سیالب احداث ایستگاه هیدرومتري در خروجی حوضه نصب شد و طی دو سال اجـراي تحقیـق ایـن    
ی حوضـه  شناسـ  در همین راستا نقشه کاربري اراضی، خصوصیات فیزیوگرافی حوضه و خصوصیات زمـین . وقایع مورد پایش قرار گرفتند

هـا و  هاي سطحی و زیرزمینی ارزیابی و نقش حوضه مورد مطالعه در تامین آب مناطق زیردست بـا تخمـین بـارش   در رابطه با منابع آب
ها در حوضه براي تعیـین تـاثیر   ها با میزان ذخیره آندر نهایت ارتباط بین کنترل رواناب. ها و تعیین بیالن آبی حوضه تعیین شدرواناب

  .آبخیزداري در میزان ذخیره رواناب ها مورد بررسی قرار گرفتعملیات 
 

 
  نتایج

هـا  هاي کنترل سیالب در تعداد و حجم کافی به طوري که  تاثیر ذخیره آب در پشت آنوجود سازه: با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند
ترین شهر، شرایط مناسب و امکان دسترسی به ن یا نزدیکهاي مورد بررسی قابل ارزیابی باشد، فاصله منطقه تا مرکز استابر روي پدیده

هـاي تولیـدي در آن و  قابـل تعمـیم بـودن نتـایج حاصـل از تحقیـق بـه          گیري پارامترهاي مورد نیاز، وجود فعالیـت آن در زمان اندازه
از کـل مسـاحت   . است ارایه شده ) 3(در شکل  کاربري اراضی حوضه. هاي مشابه دیگر، حوضه بودجان براي تحقیق تعیین گردید حوضه

هکتار از اراضی نیز باغات و  50حدود. هکتار به مرتع و کوه اختصاص دارد 8887هکتار به باغ و  106هکتار به زراعت آبی،  286حوضه، 
ی تحت کشت حوضـه  بدین ترتیب کل اراض. را ندارند GISاي هستندکه قابلیت تفکیک در محیط  هاي کوچک کشاورزي پراکنده زمین

  .گردیدهکتار برآورد  450مورد مطالعه در حدود 
برخی از خصوصیات فیزیوگرافی حوضه بودجان به همراه حوضه همگین که مجـاور ایـن حوضـه بـوده و داراي ایسـتگاه هیـدرومتري و       

  .ارایه شده است 1باشد، جدول هواشناسی می
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  گین و بودجانهاي همبعضی از خصوصیات فیزیوگرافی حوضه - 1جدول 
شیب متوسط 

  )درصد(حوضه 
ارتفاع متوسط 

  )متر(وزنی حوضه 
ارتفاع حداکثر 

  )متر(حوضه 
ارتفاع حداقل 

  )متر(حوضه 
مساحت حوضه 

  )هکتار(
نام 

  حوضه
  همگین  7974  2262  3238  2577  20
  بودجان  9279  2190  3299  2585  24

  
برابـر حوضـه    16/1ارتفاعی تقریباً مشابه واز لحاظ مسـاحت، حوضـه بودجـان    دهد، دو حوضه از لحاظ نشان می 1طور که جدول  همان

  . باشدهمگین می
هـا علیـرغم   ها به خصوص در سراب و در نتیجـه تـوان کـم ذخیـره آب در آن    از خصوصیات اصلی این دو حوضه حجم کم آبرفت در آن

صـله آب اضـافی از طریـق جریانـات زیرزمینـی بـه رودخانـه وارد        هـا، بالفا باشد که با تکمیل ظرفیت آبرفت آندریافت بارندگی باال می
  . گردد می
  

  هاي جويریزش
سنجی و کلیماتولوژي در روستاي همگین وابسته به وزارت  هاي هواشناسی به حوضه مورد مطالعه، دو ایستگاه باران ترین ایستگاهنزدیک

ها در خروجـی حوضـه همگـین در مجـاورت حوضـه      این ایستگاه. گرفت ها مورد استناد قرارنیرو و سازمان هواشناسی است که آمار آن
با توجه به اختالف ارتفاع متوسط حوضه مورد مطالعه نسبت به ایستگاه همگین، اصـالحاتی در مقـدار بارنـدگی    . باشندمورد مطالعه می

  . ایستگاه همگین انجام و براي حوضه مورد مطالعه منظور شد
  

  هاي برگشت مختلف و ضرایب اصالحی آنستگاه همگین در دورهمقادیر بارندگی ای - 2جدول
  ها دوره برگشت  2  5  10  25  50  100
  )مترمیلی(بارندگی همگین  290  378  425  475  507  535
  )مترمیلی(1/1×بارندگی همگین  319  416  468  523  558  589
  )مترمیلی(36/1×بارندگی همگین  394  514  578  646  690  728

ضرب گردید تا میانگین بارندگی حوضه مورد مطالعه در  1/1هاي مختلف در ضریب ها و ماهآمار بارندگی همگین در سالبه این ترتیب 
-1390سنج نصب شده در حوضه مورد مطالعه در دو سال متـوالی   مقدار بارش در دو باران 3جدول . دست آمد دوره زمانی مورد نظر به

مقدار بارش ماهانه و ساالنه در ایسـتگاه همگـین و مقـادیر بـرآوردي آن      4همگین و جدول و همچنین ایستگاه  1390-1391و  1389
  .دهدبراي حوضه مورد مطالعه را نشان می

  
  ها و ایستگاه همگین و تعیین ضریب اصالح بارندگی همگین براي برآورد بارندگی حوضه بودجانسنج مقادیر بارندگی در باران -3جدول 

-1391سال آبی 
1390  

- 1390سال آبی 
  محل اندازه گیري  1389

  1باران سنج   188  247
  2باران سنج   289  392

  میانگین دو باران سنج  5/238  5/319
  ایستگاه همگین  215  291

  به بارش همگین 2و  1نسبت میانگین آمار دو باران سنج   11/1  1/1
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  )مترمیلی(بارش ماهانه ایستگاه همگین و حوضه بودجان  -4جدول 

  
  مطالعه در تامین آب مناطق زیردستنقش حوضه مورد 

هـا و  که میزان بارندگی حوضه، تعیین کننده حجم آب ورودي به آن است و این حوضه ورودي و یا خروجی آب از حوضه با توجه به این
متـر   میلـی  318هاي دیگر ندارد، در این صورت مقدار حجم آب ورودي ناشی از نزوالت آسمانی بر اساس متوسـط بارنـدگی   یا به حوضه
شود که بر اساس برآورد انجام  بخشی از این آب توسط تبخیر و تعرق از دسترس خارج می. باشد میلیون مترمکعب می 5/29ساالنه برابر 

میزان بارندگی، حجم بارش و حجم آب مازاد حوضه  5جدول . دهد میلیون مترمکعب را به خود اختصاص می 14شده، این مقدار تقریباً 
  .دهد هاي مختلف را نشان می دوره برگشتبودجان در 

  
  هاي برگشت مختلفبارندگی، حجم بارش و حجم آب مازاد حوضه بودجان در دوره - 5جدول 

  2  5  10  25  50  100  پارامتر هیدرولوژیک  )سال(دوره برگشت 
  )مترمیلی(بارش حوضه   319  416  468  523  558  589
  )متر میلی(بارش% 90هاي سرد سال یا ماهبارش حوضه در   287  374  421  470  502  530

  )میلیون متر مکعب ( هاي سرد سالحجم بارش حوضه در ماه  6/26  7/34  39  6/43  6/46  1/49

با فرض ثابت بودن میزان مصرف (حجم تبخیر و مصرف آب حوضه   17  17  17  17  17  17
  میلیون متر مکعب)هاي مختلف و تبخیر در سال

  )میلیون متر مکعب(آب مازاد حوضه  6/9  7/17  22  6/26  6/29  1/32
  

  )ها به میلیون مترمکعب و باش به میلیمتر حجم(پارامترهاي بیالن آب حوضه بودجان -6جدول 
  پارامتر مورد نظر  هاي آماريسال

91-90  90 -89  89 -88  88 -87  87 -86  86 -85  85-84  84-83  83-82  
  حجم ساالنه آب خروجی حوضه همگین  79/14  43/9  87/23  87/19  48/1  80/1  25/3  83/4  25/7
  حجم ساالنه آب خروجی حوضه بودجان  21/17  97/10  78/27  12/23  72/1  09/2  78/3  61/5  44/8

  بودجان بارش ساالنه حوضه  473  344  568  488  123  247  339  237  315
  بارش شش ماه خنک و سرد سال حوضه بودجان  426  310  511  440  111  222  305  213  283

 حجم بارش در شش ماه خنک و سرد سال حوضه  5/39  75/28  4/47  79/40  29/10  62/20  34/28  75/19  27/26
  بودجان

هاي خنک و سرد سال حجم تبخیرماهمتوسط  92/13  92/13  92/13  92/13  92/13  92/13  92/13  92/13  92/13
  حوضه

  داخل حوضهمتوسط حجم مصرف آب  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  جمع تبخیر و مصرف حوضه بودجان  92/16  92/16  92/16  92/16  92/16  92/16  92/16  92/16  92/16
   آب مازاد حوضه  58/22  83/11  48/30  87/23  -63/6  7/3  42/11  83/2  35/9

  
کننـد   عمده اراضی این حوضه بیشتر از نیازشان آب دریافت می. گرددآب مازاد حوضه به صورت سطحی و زیرزمینی از حوضه خارج می

  ژانویه  فوریه  مارس  آوریل  می  جون  جوالي  آگوست  سپتامبر  اکتبر  نوامبر  دسامبر  سال  محل  هاي سالماه
5/

289 
  ایستگاه همگین  9/54  5/42  9/51  9/33  4/12  8/0  4  6/0 4/0  9  1/31  48

  حوضه بودجان  4/60  8/46  1/57 3/37  6/13 9/0  4/4  6/0  4/0  9/9  2/34  9/52 318
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که حتی خارج از فصل رشد جریان آب در بعضی نهرها هنوز وجود دارد، لذا آب مصرفی براي کشاورزي بیشتر از سـه میلیـون   به نحوي 
دسـت خـود    آب تغذیه شده یا در اراضی پـائین . شود است و این آب باعث تغذیه منابع آب زیرزمینی می مترمکعبی است که برآورد شده 

و افـزایش زمـان و فرصـت    ) عملیات مکانیکی کنترل رواناب(از زمان احداث بندهاي پی در پی . دگردحوضه مصرف و یا از آن خارج می
نقـش حوضـه بودجـان را در     5جدول . گرددهاي آبخوان منطقه، حجم بیشتري از آب به این صورت از حوضه خارج می نفوذ آب به الیه

   .دهدتامین آب اراضی زیردست نشان می
یالن ارائه شده از آمار ایستگاه هیدرومتري حوضه همگین استفاده و با بیالن ارائه شده مقایسه گردید، تا براي ارزیابی و تدقیق ب

کند یا باید در روش دست تایید می مشخص شود اطالعات جدید آب مازاد هم چنان نقش این حوضه را در تامین آب اراضی پائین
هاي هیدرولوژیک بسیار زیادي با این ضه مورد مطالعه بوده و داراي شباهتحوضه همگین در مجاورت حو. برآورد، تجدید نظر گردد

به همین دلیل براي برآورد جریان آب سطحی . باشند هر دو حوضه داراي ارتفاع متوسط مساوي و بارش مشابه می. باشدحوضه می
ارد، استفاده شد و آمار بارش ایستگاه حوضه مورد مطالعه از آمار ایستگاه هیدرومتري همگین که در خروجی این حوضه قرار د

آمار هر دو . هاي جوي به آن پرداخته شد مالك آب ورودي به حوضه قرار گرفتهواشناسی آن هم با اصالحات الزم که در بخش ریزش
-1388در دسترس بود و از سال  1390- 1391تا سال  1382-1383ایستگاه هیدرومتري و هواشناسی بر اساس سال آبی از سال 

اي برداشت که سازمان هواشناسی قادر به ارائه آمار نبود از آمار وزارت نیرو که توسط سازمان آب منطقه 1390-1391تا سال  1387
هاي بارش  هاي مختلف آماري براي پردازش و تعیین همبستگی بین دادهها از روشبراي تعیین دقت داده. شود، استفاده گردیدمی

هاي متناظر حجم آب سطحی در خروجی ایستگاه هیدرومتري همگین استفاده گیري شده، با دادههاي اندازهایستگاه همگین در سال
%). 90ضریب همبستگی بیش از (نتیجه آن نشان دادکه همبستگی بسیار باالیی بین این دو پارامتر هیدرولوژیک وجود دارد . شد 

در جدول فوق مقدار آب مازاد حوضه . دهد را نشان می) ب اصالح مساحتبر اساس ضری(پارامترهاي بیالن آب حوضه بودجان  6جدول
در شش ماه ) متر میلی 150(منفی شده است که علت آن ثابت در نظر گرفتن متوسط تبخیر از سطح آزاد آب  1386-1387در سال 

ت که بارندگی در این سال کمتر از این در حالیس. پیوندندها در این شش ماه به وقوع میبارندگی% 90خنک و سرد سال بوده که 
سال بررسی، آب مازاد  9سال از  8مطابق این جدول در . تبخیر بوده و مصرف آب زراعی علیرغم کمبود بارندگی تغییري نداشته است

یین براي تع. میلیون متر مکعب وجود داشته که منبع تامین آب مناطق زیردست بوده است 2/12بر مصرف حوضه به مقدار  متوسط 
درج  7هاي مختلف محاسبه گردید که در جدول نقش دراز مدت این حوضه در تامین آب مناطق زیردست، آب مازاد در دوره برگشت

  .گردیده است
  

هاي برگشت مختلفآب مازاد حوضه بودجان در دوره -7جدول   
)سال(دوره برگشت   

100 50 25 10 5 2 
5/39  3/36  7/32  2/27  22 2/12  

  
محاسبه . پیونددهاي زیرزمینی به وقوع میدهد که انتقال آب در این حوضه از طریق آب سطحی کم حوضه بودجان نشان میرواناب 

میلیون مترمکعب آب قابل استحصال از آبخوان وجود دارد که از مناطق میانی حوضه  6/1حجم مفید آبرفت نشان داد که جمعاً حدود 
باشد، امکان استفاده از آب ین چون حجم آبرفت در این حوضه به خصوص سراب حوضه کم میبنابرا. گیردتا خروجی را در بر می

گیرد که آب پایدار براي عمقی حوضه وجود نداشته و افزایش سطح زیر کشت نیز بر اساس آب مازاد سطحی در فصل بهار انجام می
  . باشد کشاورزي و به خصوص توسعه باغات نمی

ها بوده و حجم ذخیره آب این بندها در مجموع حدود ند چند منظوره در حوضه مورد مطالعه، ذخیره روانابب 41یکی از اهداف احداث 
  .دهد حجم ذخیره آب هر یک از بندهاي حوضه را نشان می 8جدول . باشد متر مکعب می 31000
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  )متر مکعب(حجم مخازن بندهاي احداثی حوضه بودجان  -8جدول 
 شماره بند حجم مخزن شماره بند حجم مخزن شماره بند مخزنحجم  شماره بند حجم مخزن

772  34  45  23  66  12  140  1  
304  35  162  24  85  13  295  2  
35  36  276  25  26  14  169  3  
652  37  261  26  48  15  261  4  
614  38  638  27  165  16  160  5  
598  39  0  28  99  17  343  6  
470  40  0  29  207  18  177  7  
460  41  23076  30  167  19  119  8  

حجم کل ذخیره آب   31220
  بندها

324  31  290  20  305  9  
424  32  459  21  120  10  
691  33  145  22  107  11  

 
 

 گیري نتیجه
شود که انجام عملیات آبخیزداري در این حوضه از موفقیـت   گیري می نتیجههاي احداث شده  در نگاه اول و بدون توجه به آثار کلی سازه

با مطالعه کلی حوضه شورـ دهاقان کـه زیـر حوضـه    . برخوردار بوده و حتی منجر به افزایش سطح زیر کشت در آن گردیده استزیادي 
دهد، نتایج دیگـري بدسـت آمـد ایـن نتـایج در      مورد مطالعه تنها بخشی از آن بوده، اما سهم قابل توجهی از منابع آب آن را تشکیل می

هاي احداثی فقط مشکالت محلـی   اند که عمده سازه باشد به این نتیجه رسیده تحقیقات داخل کشور می راستا نتایج حاصل از بسیاري از
هـاي چنـد   بدیهی است که با توجـه بـه خشکسـالی   ). 0 و  0 ، 0 ، 0 ، 0 (اند  را حل نموده و توجهی به کل حوضه و اثرات جنبی آن نداشته

تر از این حوضه، براي اراضی زیردست تا رسـیدن بـه رودخانـه     سال اخیر و کنترل آب در حوضه مورد مطالعه، شرایطی به مراتب سخت
  .است باشد فراهم آمده  وضه مورد مطالعه میرود که حاصلخیزتر از اراضی ح زاینده

  :                   دهد که نتایج اجراي این  پروژه نشان می
اي در منابع آبی زیردست از دورترین نقطه حوضه تـا نقطـه ورود بـه رودخانـه     آب تولیدي حوضه از نظر حجمی نقش قابل مالحظه -1

  .پیونددسیالب دارد که با احداث این بندها به وقوع نمیهاي کوتاه  رود حتی در دوره برگشت زاینده
باشد شرایط را براي تغذیه آبخوان فراهم کرده است، ولی نفوذپذیري زیاد بستر رودخانه که ناشی از بافت قلوه سنگی و سبک آن می -2

ي میزان تغذیه را محدود کرده اسـت  هاي احداث بندها در مقایسه با آب تولیدحجم کم آبرفت به خصوص در سراب حوضه و اکثر محل
و همین عامل سبب شده که تاثیر کنترل آب این حوضه از طریق احـداث بنـدهاي پیـاپی، بیشـتر نقـش مهـار سـیالب و جلـوگیري از         

  .خسارت سیل را داشته باشد
آب، اندازه حجم مخازن پشـت بنـدها    ها به مقدار و طول بارندگی، زمان وقوع بارندگی موثر از نظر مصرفاي این روانابتاثیر ذخیره -3

  .  باشدها، میزان رسوب کف و ظرفیت خالی آبخوان میدر طول زمان تخلیه کامل آب آن
شود، کنتـرل سـطوح    هاي آبریز و از جمله حوضه مورد مطالعه فراموش شده و یا کمتر به آن بها داده میآنچه که در مدیریت حوضه -4

رسد چنانچـه حجـم   به نظر می. باشدییر کاربري در راستاي مدیریت جامع منابع آب و توسعه پایدار میزیردست و نظارت بر هر گونه تغ
برداري از اراضی و کنتـرل  ها به مدیریت بهینه بهرهاعتبارات منابع طبیعی هر شهرستانی ثابت باشد، اگر بخشی از اعتبارات احداث سازه

  .  ها در بسیاري از مناظق کشور در شرایط کنونی باشداز احداث سازهکشت تخصیص یابد، اثر بخشی آن به مراتب بیش 
گردد با توجه به نقش حوضه مورد مطالعه در تامین آب مناطق زیردست، از هر گونه افزایش سـطح زیـر کشـت و     در نهایت پیشنهاد می

  .هایی با راندمان باالتر تبدیل شود شتغییر کاربري بخصوص از مرتع به کشاورزي جلوگیري و سیستم کشت و روش آبیاري، به رو
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