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  چكيده
هاي متعدد آبخيزداري (سازه، بند، اقدامات بيولوژيكي) در در شهرستان كاشان فعاليت
ها صورت گرفته و يا درحال انجام است كه حجم آبگيري آنها جهت مهار و ذخيره سيالب

هاي آبخيزداري و نيز با توجه به باشد. با توجه به فعاليتميليون مترمكعب مي12بيش از 
ها و رود قمصر، و ديگر سازهساله رودخانه بن50بند خاكي لتحر در مهار سيل عملكرد 

سازي بند آبخوان و ديگر بندهاي خاكي با عملكرد مشابه، انجام تغذيه مصنوعي، بهينه
در  ميليون مترمكعب و غيرو)2هزار تا 500(بندهايي با حجم مخزن  اقدامات آبخيزداري

هاي دائمي حاشيه غربي آبخوان كاشان به عنوان راهكاريي جهت محل تالقي با رودخانه
  گيري شد.ها و ارتقاء كمي و كيفي منابع آب نتيجهمهار و ذخيره سيالب
شهرستان  -تغذيه مصنوعي -آبخيزداري -سيالب - بند خاكيكلمات كليدي: 
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 2، نغمه مبرقعي دينان1جواد صمدي
 ،يطـ يپژوهشـكده علـوم مح   ست،يزطيمحهاي آلودگي-يعيمنابع طب يمهندس ارشديآموخته كارشناسدانش 1

  .تهران يبهشت ديدانشگاه شه
  .تهران يبهشت ديدانشگاه شه ،يطيپژوهشكده علوم مح ست،يزطيمحريزي و طراحي برنامهگروه  ياردانش 2

  
  نويسنده مسئول:ميل نام و نشاني اي

  نغمه مبرقعي دينان

n_mobarghei@yahoo.com 

مصنوعي هاي آبخيزداري و لزوم تغذيه بررسي اثرات فعاليت
و ذخيره آبهاي سطحي و ارتقاء كمي شهرستان كاشان بر مهار 

 آبهاي زيرزميني (با رويكرد ايجاد قوانين، برنامه و مديريت جديد)
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 مقدمه

 این که باشد،می ریسک مدیریت اصطلاحاً یا پیشگیری بر مبتنی مدیریت اساس بر غیرمترقبه حوادث اصولی مدیریت امروزه

 [.2]باشد می بحران مدیریت اصطلاحاً یا العملعکس بر مبتنی مدیریت از ترصرفه با موثر و هنگامبه مدیریت

 آب مصنوعی تغذیه به مربوط موارد آبخیزداری، هایسازه خاکی، بندهای برگردان،سیل هدف از این پژوهش بررسی اثرات ایجاد

با  آن اثرات نقش و اهمیت ادامه در که باشدمی سیل با مقابله پیشگیرانه هایبیولوژیکی به عنوان بخش مهمی از روش اقدامات و زیرزمینی

 .شد خواهد تحلیل و ( ارائه شده تجزیه2شهرستان کاشان که در جدول ) 2336تیرماه سال 6مورخه  توجه به سیلاب

مترمکعب در  2356های آبخیزداری احداث شده با حجمی در حدود ( در پژوهشی نقش عملیات مکانیکی و سازه2332روغنی )

ها ضمن ذخیره و نفوذ رواناب قادر به کنترل ان داد که این سازهرود را بررسی کرد. نتایج نشزاینده -کنترل رواناب حوضه آبخیز حیدری

داری های مورد نیاز متناسب با اهداف طرح در سطح معنیباشد و مدلی جهت برآورد نسبی تعداد سازهساله می05سیلابی با دوره بازگشت 

 [.1پیشنهاد گردید ] 33%

ری آب باران بر کاهش میزان سیل و رواناب در مناطق نیمه خشک تا آوهای جمع( در پژوهشی اثر روش2331دخانی و سلیمانی )

نیمه مرطوب ایران مرکزی را مورد بررسی آماری قرار دادند. نتایج میانگین بارش و رواناب در هر زیر حوزه محاسبه و به روش مقایسه 

های کنتوری اجراء شده( و سه تکرار از و تراسمیانگین دانکن در یک بلوک کامل تصادفی شامل سه تیمار )پیتینگ، کشت روی خطوط تر

 [.3باشد ]داری تیمارهای مذکور در کنترل سیل و رواناب میبرای هر حوزه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بیانگر معنی

 

 منطقه مورد مطالعه -1
های کاشان، آران و بیدگل در دامنه کوههای کرکس و حاشیه کویر مرکزی ایران و در حدود حوزه آبریز دریاچه نمک شهرستان

باشد که در شمال به دشت قم، در جنوب به کیلومترمربع می6305کیلومتری شمال اصفهان به وسعت 155کیلومتری جنوب تهران و 115

 6/تا  05° 01/شرق به دشت نطنز و اردستان و بین طولهای جغرافیائی ارتفاعات مجاور منطقه نطنز و میمه از غرب به ارتفاعات نراق و از 
درصد از این حوزه، دشت که با متوسط 03باشد. حدود متر محدود میمیلی201با متوسط بارندگی  31° 35/تا  33° 36/و عرضهای  °01

باشد که با متوسط بارندگی یلومترمربع( میک1330درصد آن منطقه کوهستانی )11متر در نیمه شمال شرقی و حدود میلی223بارندگی 

دهد. از منابع ها را آب زیرزمینی تشکیل می. بیشتر منابع آب این شهرستان(2)نقشه  متر در نیمه جنوب غربی قرار گرفته استمیلی150

بیشترین اثر را بر شهر کاشان  هایی هستند کهرود قمصر، قهرود و جهق از مهمترین رودخانههای برزوک چمرود، بنآبهای سطحی رودخانه

 ایجاد نمودند. 2336در سال 
 

 [.1] 6/4/1336مشخصه فیزیکی و آماری سیلاب مورخه  -1جدول 

 نام حوضه                 

 فیزیکی مشخصه
 رودبن دشتخرم جهق برزوک قهرود

 km 3/00 33 1/38 1/258 115)2(مساحت 

  38 02 6/05 83 (km)محیط 

 6/35 0/23 35 1/36 0/18 )%(شیب متوسط 

 km 1/3 6/25 0/25 8/22 3/26)2(قطر دایره معادل 

 0/22 1/28 23 0/33 33 (km)طول رودخانه اصلی 

 - 22 6/0 2/6 6 اصلی )%( رودخانه شیب

 3/6 22 0 0/1 1/3 زمان تمرکز )ساعت(

 1 6/6 36 8/1 3/2 زمان تأخیر )ساعت(

 30 85 31 80 35 (CN)شماره منحنی 

 35 65 80 80 65 (mm)ارتفاع بارش 

 15-35 20-15 20-15 15-35 15-35 مدت زمان بارش )دقیقه(

 ساله05 ساله10 ساله05 ساله10 ساله05 دوره بازگشت

 6/1 3/2 3 3 6/1 (MCM) سیلاب حجم

 s/3m( 115 33 235 35 235( سیلاب پیک دبی
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 و بوده اصفهان استان جزء كشوري تقسيمات نظر از آسترك جوشقان و بارونق خنچه، جزه، دره، زنجانبر، يهارودخانه آبريز حوضه
 با مسير ادامه در لاگيره رودخانه نام با و گرفته سرچشمه علامه كوه از زنجانبر حوضه باشند. رودخانه مي واقع كاشان شهرستان محدوده در

) حيدر رودخانه( دره حوضه هايرودخانه. كندمي ريزش نمك درياچه به نهايت در و رسيده زنجانبر به جهق رودخانه نام با جهق از گذشت
 سرچشمه ورگ درد كوه و جزه لاسي تجه، كوههاي آبريز از نيز خنب رودخانه. گرددمي تشكيل درهزرد و كتلهفت كوه،سياه كوههاي از

 تشكيل و يافته تلاقي رودبن آبراهه با زارع شهيدان ميدان محل در كاشان شهرستان بافت از عبور از پس و مسير انتهاي در و گيردمي
 هايگردد. سرشاخهمي رهسپار كوير سمت به و شده يكي حيدر رودخانه يا آباد نوش شهر شرق در سرانجام و دهندمي را گازرگاه رودخانه
 چند به خود مسير ادامه در برزك رودخانه تشكيل با و گرفته سرچشمه آبريز حوضه جنوب در واقع كركس ارتفاعات از چمرود رودخانه
 محل در غربي شمال سمت از كه ايرودخانه با شدنيكي از پس و پيوسته ييلاق آب و لاسياه هايرودخانه نظير ديگر فرعي رودخانه
 به شاخه يك و گرديده تقسيم شاخه سه به آبادناجي مصنوعي درياچه محل از بعد و شودمي كاشان دشت وارد پيوندد،مي آن به چمسوك
 نمك درياچه سمت به حيدر رودخانه به پيوستن از بعد و نموده تلاقي هم با بعدي دوشاخه و نموده حركت نمك درياچه طرف به تنهايي
   .]4كنند [مي حركت

  

  
  )شهرستان كاشانها و عمليات آبخيزداري اجراشده در حوزه آبريز جنوب درياچه نمك سازهمنطقه مورد مطالعه ( - 1نقشه 

  
  مواد و روش پژوهش -2

پرداخته  آماربرداري دوره طول در آنها آماري وضعيت بررسي به نسبت آنها، اطلاعات و آمار آوريجمع و ايستگاهها انتخاب پس از
 بودند. برخوردار مناسبي آمار و كيفيت از قمصر ايستگاه و كاشان سينوپتيك و فين تبخيرسنجي ايستگاههاي ها،كليه ايستگاه بين شد. از
 و باران پارامتر بررسي جهت مطالعاتي حوضه معرف ايستگاه بعنوان مطالعاتي محدوده به نزديكي به توجه با كاشان و قمصر ايستگاه

 و فين هايايستگاه آمار از استفاده با هاايستگاه ساير آمار سپس. شد گرفته نظر در مبنا ايستگاههاي بعنوان كاشان و فين ايستگاههاي
بررسي صحت و دقت آمار شد. جهت  اقدام آن بازسازي و تكميل به نسبت آمار كمبود و فقدان موارد در و شده كيفيت كنترل كاشان

د. هاي مجاور نيز استفاده شهاي واقع در حوضه آبريز مورد مطالعه از آمار ايستگاههاي حوزهعلاوه بر ايستگاه ايستگاههاي منتخب بارندگي
در اين مطالعات به دليل دقت و بلند بودن آمار بارش ايستگاه سينوپتيك كاشان و تبخيرسنجي فين، پس از تكميل آمار اين ايستگاهها، از 
اين ايستگاه بعنوان مبنا جهت تكميل و تطويل آمار ساير ايستگاهها استفاده گرديد. همچنين با توجه به وضعيت آمار موجود ايستگاههاي 
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خوزاق

ســن ســن

شــوراب

وند را

كاشـــان

ده نار

خرمدشت
شـــاديان

ــزدالن ي

ــــرآباد نص

ــاد نــوش آب

ــــيرين آب ش

محمــدآباد

تقــي آبــاد

طاهرآباد

جعفرآبـــاد

محمــدآباد

شــجاع آبــاد

ــاد ــم آب قاس

ــاد ــن آب امي

فيروزآبــــاد

محمودآبــاد

ــين آبــاد حس
ـــاد كلشـــن آب

ــاد ــن آب امي

ــاد ــاظم آب ك

حســين آبــاد

ــاد ــارك آب مب

ابوزيــــدآباد
مزرعه كاغذي

نصــف راه قمصــر

ــــدگل آران و بي

ــت ــش مس ــاد مي ــين آب حس

ـــد ســـرريز بن

ـــاري بادامك

ـــار بانكـــت چن

ــاكي ــدهاي خ بن

ــاكي ــدهاي خ بن

ــــوبگير ــــد رس بن

بنــد خــاكي دره

ـــار ـــني س ـــد بت بن

بنــد خــاكي لتحــر

ــار ــاكي چن ــد خ بن

طــرح هاللــي كلــه
بادامكـــاري كلـــه

بنـــدهاي تـــاخيري

بنـــدهاي تـــاخيري
بنـــدهاي تـــاخيري

ــوراب ــاكي ش ــد خ بن

بنــد خــاكي آزران

بانكـــت بـــرز آبـــاد

ــــابيوني ــــدهاي گ بن

ـــه ـــاكي ابيان ـــد خ بن

ـــه ـــاكي ابيان ـــد خ بن

ــره  ــاكي فخ ــد خ 3بن
ـــابيوني ـــاي گ ـــد ه بن

ـــابيوني ـــاي گ ـــد ه بن

ــه ــل كل ــواره حاي دي

ـــار ـــوبگير س ـــد رس بن

بنــد خــاكي أب دراز

ــارو ــور ف ــداث كنت اح

بازســازي ســد قهــرود

ــوان ــيالب آبخ ــش س پخ

ــي ــن - مالت ــكه چي خش

ـــفيد آب ـــيالب س پخـــش س

ـــد انحـــرافي آزران بن

ـــفيد آب ـــاهي س ـــش گي پوش

ــاد ــت آب ــيالب جن ــش س پخ

بنــد انحــرافي آبخــوان

ــاد ــالل آب ــيالب ج پخــش س

ـــيماني ون ـــنگ و س ـــد س بن

ـــه ـــاخيري ابيان ـــدهاي ت بن

ـــن ـــد ســـنگ و ســـيماني دري بن

ــماره  ــاكي آزران ش ــد خ 3بن

ــره ــاد فخ ــي آب ــاكي عل ــد خ بن

ـــاد ـــد آب ـــيل ابوزي ـــترل س 3كن

ـــاد ـــد آب ـــيل ابوزي ـــترل س 2كن

ـــاد ـــد آب ـــيل ابوزي ـــترل س 3كن

ـــاد ـــد آب ـــيل ابوزي ـــترل س 2كن

ـــالي ـــقان ق ـــه مصـــنوعي جوش تغذي

بنــدهي خشــكه چيــن مشــهد اردهــال

ــدوجا ــه آب وي ــرافي چال ــد انح بن

ســرريز بنــد پخــش ســيالب محمــدآباد

ديواره حايل رودخانــه مشــهد اردهــال

ـــتان ـــالي اللس ـــقان ق ـــرافي جوش ـــد انح بن

ــرود ــه چم ــاخيري حوض ــيماني ت ــنگ وس ــدهاي س بن

لتحـــر

ابوزيـــــدآباد

آزران
قمصــر

قهرود

ــاد جنــت آب

ــرزوك ب

مشـــكان
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ها، کنترل صحت آمار منظور تجزیه و تحلیل دادهه( بعنوان دوره شاخص در نظر گرفته شد. ب2310 -2332ساله ) 36طالعه، دوره مورد م

های آماری اعمال گشت تا درجه همگن آوری شده و شناسایی آمار مشکوک نخست تست همگنی به روش جرم مضاعف بر روی دادهجمع

قرار گیرد. روابط حاصل از برقراری همبستگی خطی برای تکمیل و تطویل بارش ایستگاههای منتخب در بودن آمار ایستگاهها مورد بررسی 

ها تطویل ها که دارای آمار کوتاه مدت هستند با استفاده از روش نسبتمحدوده مورد مطالعه استفاده گردید. بارش سالانه تعدادی از ایستگاه

های کوتاه مدت گیری از شدت بارشبه مساحت کم حوضه و شرایط خاص فیزیوگرافی آن بهره های مورد مطالعه با توجهگردید. در حوضه

ای برای محاسبه دبی سیلاب رودخانه نتایج مطلوبی را در بر خواهد داشت که در مطالعات هیدرولوژی به منظور برآورد حداکثر دبی لحظه

سایش و حمل رسوب و در طرحهای تغذیه مصنوعی جهت برآورد حجم )پیک سیلاب( و در مطالعات آبخیزداری جهت برآورد میزان فر

های مختلف، با استفاده از برنامه ها به ازای دوره برگشتساعته این ایستگاه 11حوضچه تغذیه کاربرد دارد. به منظور برآورد حداکثر بارندگی 

، بر I، گاما و گامبل تیپ IIIمتری(، پیرسون و لوگ پیرسون تیپ های مختلف آماری نظیر نرمال، لوگ نرمال )دو و سه پارانرم افزاری، توزیع

های منتخب ایستگاه قمصر و در نهایت بهترین توزیع انتخاب گردیده است. از میان ایستگاه شده ها برازش دادهروی آمار هریک از ایستگاه

های زنجانبر، دره و جزه و ایستگاه کاشان به عنوان معرف حداکثر های آبریز رودخانههای روزانه در حوضهبعنوان معرف حداکثر بارندگی

 -های شدتهای خنچه، بارونق و جوشقان آسترک در نظر گرفته شد. جهت تعیین منحنیهای آبریز رودخانههای روزانه در حوضهبارندگی

ساعته  11های مختلف برای هر دوره برگشت به ارتفاع بارندگی حداکثر دوره برگشت در ابتدا مقادیر نسبت ارتفاع بارندگی در زمان -مدت

ساعته برای ایستگاه قمصر و ایستگاه  11همان دوره برگشت در ایستگاه سینوپتیک کاشان محاسبه شده سپس مقادیر حداکثر بارندگی 

های مختلف و برای دوره ادیر بارندگی در تداومهای مذکور ضرب شده و بدین ترتیب مقدر مقادیر نسبت 2305-33کاشان طی دوره آماری 

های مختلف حاصل شد. های مختلف بدست آمد. با تقسیم این مقادیر بارندگی بر تداوم مربوطه، مقادیر شدت بارندگی نیز در حالتبرگشت

توجه به روابط همبستگی که برای پارامترهای حرارتی نیز بدون در نظرگرفتن دوره شاخص و طول دوره آماری مورد بررسی قرار گرفت. با 

منطقه مورد مطالعه حاصل شده، میزان افت دما به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع بدست آمد. همچنین تجزیه و تحلیل و برآورد میزان 

های از طریق روش تبخیر و رطوبت تهیه شد. جهت بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه محیط و مساحت آن همچنین شکل حوضه

متری آلتی -نمودار هیپسومتریاز طریق  گراویلیوس، هورتن و مستطیل معادل به بررسی ضریب شکل پرداخته شد. توزیع ارتفاعی حوضه

 بدست آمد. 2ارتفاع متوسط و میانه حوضه از طریق روش وزنی بر طبق رابطه و  حوضه

(1)                                                                                                         
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1
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ii

H h a
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 که در آن:

meanH ،ارتفاع متوسط حوضه به متر :ia ،سطح جزئی با ارتفاع متوسط :ih.ارتفاع متوسط بین دو تراز ارتفاعی به متر است : 

 بدست آمد. 1روش آلورد طبق رابطه  به شیب حوضه از طریق محاسبه شیب متوسط کل حوضه

 

(2)                                                                                                                 
100

dH * ( L )
S *

A




 

 که در آن:

S ،شیب متوسط حوضه به درصد :LΣ ،مجموع طول خطوط تراز منتخب در کل حوضه :dH اختلاف ارتفاع بین خطوط تراز از :

 : مساحت حوضه به کیلومتر است.Aبندی شده به کیلومتر، دسته

شود( برای کیلومتر محاسبه می25های کمتر از برای حوضه و زیرحوضه ویلیامز )معمولا –زمان تمرکز حوضه از دو روش برانسی 

شود( برای کیلومتر محاسبه می35های بیشتر از )معمولا برای حوضه و زیرحوضه SCS، و روش 3های دره و جزه طبق رابطه حوضه

 بدست آمد. 1های زنجانبر، خنچه، بارونق و جوشقان استرک طبق رابطه وضهح
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 که در این رابطه:
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CT ،زمان تمرکز به ساعت :L ،طول آبراهه اصلی به کیلومتر :H ،اختلاف ارتفاع دو طرف آبراهه اصلی بر حسب متر :A مساحت :

 حوضه به کیلومترمربع است.

 

(4)                                                                                                                               1 67
C l

T . T 

 :دراین رابطه

CT  زمان تمرکز به ساعت وLT باشد باشد. زمان تأخیر مدت زمان بین مرکز باران موثر و زمان ظهور دبی سیلاب میزمان تاخیر می

 آید.و از رابطه زیر بدست می
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 که در این رابطه:

L ،طول آبراهه اصلی به فوت :yشیب متوسط حوضه به درصد : 

S آید.استفاده از رابطه زیر بدست می: توان تلفات حوضه )اینچ( که با 

1000
10S

CN
 

 
CNهای فیزیکی سطح حوضه است.: شماره منحنی معرف ویژگی 

 

پروفیل طولی رودخانه اصلی با تعیین طول رودخانه اصلی تحت بررسی و ارتفاع مقاطع مختلف آن در فواصل مشخص پروفیل طولی 

جریان لازم است عامل اصلی بوجود آورنده سرعت، یعنی شیب آبراهه  رودخانه ترسیم گردید با توجه به نقش سرعت آب در تخریب بستر

های ناخالص، خالص و متوسط وزنی رودخانه اصلی مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج حاصل از مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس شیب

 به صورت خلاصه ارائه شد. 1محاسبات در جدول 

 
 آبریز شهرستان کاشان هاینتایج فیزیوگرافی حوضه -2جدول 

 نام حوضه                     

 مشخصات فیزیوگرافی
 جزه 1دره 3دره 1دره 2دره زنجانبر

خنچه 

 (2)بارونق
 1بارونق

جوشقان 

 استرک

 km 1/31 8/3 2/0 3/3 3/1 8/0 666 3/135 1/236)2(مساحت 

 1/60 6/21 1/25 0/25 5/3 1/21 233 6/250 1/35 (km)محیط 

 3/2 1/2 3/2 0/2 0/2 0/2 02/2 8/2 66/2 (km)ضریب گراولیوس 

 1/13 3/0 3/3 1/1 3/3 2/0 3/08 6/16 3/31 (km)طول مستطیل معادل 

 1/3 0/2 3/2 3/5 8/5 2/2 0/22 1/6 3/0 (m)عرض مستطیل معادل 

 1010 1563 1115 1132 2313 2362 1133 1563 2383 (m)ارتفاع متوسط 

 3516 1811 1358 1331 1181 1855 3651 3303 3530 (m)ارتفاع بلندترین نقطه 

 2865 2053 2053 2053 2053 2055 2130 2180 2133 (m)ارتفاع پایین ترین نقطه 

 1036 1280 1338 1333 1535 2383 1260 1323 1513 (m)ارتفاع میانه 

 1/11 1/35 8/28 8/13 3/05 1/65 6/61 3/61 3/21 شیب متوسط )%(

 8/25 3/0 1/1 1/1 1/3 5/0 2/12 6/38 8/31 (km)طول رودخانه اصلی 

 3/0 6/1 6/0 1/11 3/10 8/35 3/32 0/26 6/6 شیب ناخالص آبراهه )%(

 1/3 3/1 1/1 6/28 1/13 1/11 3/11 2/22 1/6 شیب خالص آبراهه )%(

 10/25 6/21 3/3 6/28 3/2 2/2 6/2 6/2 3/1 )ساعت( SCSزمان تمرکز به روش 
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های منتهی به شهر ها و مسیلهای مطالعاتی و رودخانهساله درحوضه255-1های همچنین برای برای برآورد سیلاب دوره بازگشت

 محاسبه و تعیین گردید. 1و  3در جدول  HEC-HMSافزار توسط نرم 0طبق رابطه  SCSکاشان به روش 

 

(5)                                                                                                                        
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 که در آن:

eP :بارش مازاد تجمعی ،P :عمق بارش تجمعی ،S :کمبود اولیه ذخیره سطحی رطوبت ،aI :ظرفیت اولیه ذخیره سطحی رطوبت 

 است.

 پیشنهاد کرده است: Sو  aIآمریکا رابطه زیر را برای سازمان حفاظت خاک 

0 2aI . S   
برداری از اراضی و وضعیت نفوذپذیری خاک بستگی دارد. مقدار کل تلفات از رابطه زیر به نوع پوشش زمین، نحوه بهره Sمقدار 

 شود:محاسبه می

25400
254S

CN
 

 
 تواند متغیر باشد.می 255یا شماره منحنی یک عامل بدون بعد است که بین صفر تا  CNکه در آن 

 
 های مطالعاتی آبریز کاشانهای بازگشت حوضهمقادیر دبی و حجم سیلاب اوج دوره -3جدول 

مساحت  نام حوضه
)2(km 

 (مکعب هزارمتر) سیلاب حجم )s/3m( اوج دبی

 ساله255 ساله05 ساله10 ساله25 ساله0 ساله1

 2381 1/88 2153 85 2513 8/00 885 3/33 006 18 115 0/3 6/31 زنجانبر

 153 3/23 233 0/21 261 3/25 213 0/3 252 0/6 03 3 8/3 2دره

 223 3/22 253 1/25 30 3/3 86 8 03 3/0 32 0/1 2/0 1دره

 33 6/25 35 0/3 82 3/3 08 6/6 11 0 13 3/1 3/3 3دره

 01 3/0 13 3/0 13 6/1 31 6/3 18 8/1 21 3/2 3/1 1دره

 231 3/28 223 0/20 250 0/23 31 8/25 66 2/3 31 3/3 8/0 جزه

 3126 3/231 8285 1/236 0231 2/38 1311 3/03 2103 3/18 235 3/3 666 (2خنچه )بارونق 

 1222 1/80 3235 2/08 1111 6/15 2131 11 638 1/22 33 6/2 3/135 (1بارونق )

 3305 3/88 3208 1/62 1123 16 2028 1/13 333 6/28 132 1/0 1/236 استرکجوشقان 

 
های منتهی به ساله مسیل 55و  25های بازگشت های آبخیز شهرستان کاشان بر اساس دورهدبی پیک سیلابی زیرحوزه -4جدول 

 های آبخیزداریشهر کاشان بدون درنظرگیری فعالیت

 (km)طول رودخانه  km)2(مساحت حوزه آبریز  نام رودخانه ردیف
پیک سیلاب با دوره 

 s)3(m/ساله 10بازگشت 

پیک سیلاب با دوره 

 s)3(m/ساله 05بازگشت 

 105 262 15حدود  2555حدود  چمسوک 2

 16 3/32 15حدود  00 حیدر 1

 135 گازرگاه 3
های لتحر و )با سرشاخه 35حدود 

 رود قمصر(بن
1/61 30 

 65 3/12 20 113 طاهرآباد 1
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 های کاشانهای رودخانههای آبخیزداری و تغذیه مصنوعی بر مهار و ذخیره سیلاببررسی اثرات فعالیت -2-1

آبخیزداری را نشان  هایها و فعالیتسازهوضعیت  6بندها و جدول  های مهارشدهسیلاب میزان مخزن و حجم خصوصیات 0جدول 

 دهد.می

 سیلاب کنترل هدف با مترمکعب065555 مخزن گنجایش و متر05 تاج عرض و متر285 طول و بستر از متر23 ارتفاع با بند لتحر

 این است گردیده احداث قمصر رودخانه روی بر و کاشان شهر جنوب کیلومتری21 حدود در زیرزمینی آبهای تغذیه و کاشان شهر از بخشی

 و کاشان آزادراه بند، وجود عدم صورت در که است حالی در این. کند مهار را قمصر رودخانه سیلاب پیک شدت است توانسته خوبی به بند

 رودخانه شدید در بارندگی اثر بر رودبن رودخانه در 6/1/36 مورخه دیدند. سیلابمی آسیب ًقطعا مسیر طول در زیادی هایخانه و تأسیسات

 این به خساراتی باعث و رسیده لتحر خاکی بند به فرفهان روستای و رود، قمصربن قزاآن، از گذر از پس شود. سیلابمی جاری رودبن

 مورخه در شده جاری سیلاب به را زیادی تخریبی قدرت رود،بن رودخانه به متعدد انشعابات اتصال و حوضه زیاد شیب. شودمی روستاها

 رودبن رودخانه روی بر و طراحی اصفهان استان آبخیزداری توسط که لتحر رسوب و سیلاب کنترل بند احداث بین این بخشد. درمی 6/1/36

 از ساله،05 بازگشت دوره با سیل توسط شدهحمل رسوبات از زیادی مقادیر آوریجمع و آن تخریبی قدرت و سیلاب پیک کاهش با شده، بنا

 [.2است ] آورده عمل به ممانعت کاشان جنوب مسکونی مناطق و تاسیسات نیز و کاشان اصلی جاده به مالی و جانی خسارات ایجاد

. باشدمی کاشان هایرودخانه پرخطرترین از زیاد شیب و وسعت دلیل به که است چمرود کاشان منطقه آبریز حوزه بزرگترین

 و آران منطقه شهرهای و صنعتی مسکونی، هایشهرک اسلامی، آزاد پزشکی، کاشان، هایدانشگاه خصوصی، دولتی، موسسات قرارگرفتن

 [.0است ] کرده دوچندان را آن خطرپذیری بیدگل

 گیررسوب و بندتاخیری سازه 113 خاکی، بند سازه 23 سیلاب، پخش مورد 8 احداث تاکنون کاشان شهرستان آبخیزداری طرحهای

 مهار باعث و اجراشده آبگیری مترمکعب هزار805 و میلیون0 آبگیری حجم با طرح تعداد این که باشدمی چمرود در داریآبخوان سازه 3 و

 در بسیاری کمک نیز ازوار و الملککمال چنار، روستاهای در هکتار355 در بیولوژیک عملیات همچنین. شودمی ساله 05-10 هایسیلاب

 [.0است ] کرده ایجاد آبخیزداری اهداف جهت

 
 ساله 55تا  25های با دوره بازگشت سیلابعملیات اجرایی آبخیزداری شهرستان کاشان با قابلیت مهار  -5جدول 

 سیلاب رودخانه مهارشده (MCM)حجم مخزن  نام عملیات اجرایی آبخیزداری

 برزوک )چمرود( ساله25 2/5 بند خاکی أب دراز

 ساله برزوک )چمرود(05 2 (3و  1، 2بند خاکی آزران )

 ساله مشهد اردهال )چمرود(10 0/5 بند خاکی چنار

 ساله 10 3/5 بند خاکی دره

 ساله شوراب10 3/5 بند خاکی شوراب

 ساله قمصر05 0/5 بند خاکی لتحر

 ساله ارمک05 0/2 آبادپخش سیلاب جنت

 ساله حیدر05 1 پخش سیلاب سفیدآباد

 ساله انتهای چمرود05 0/1 پخش سیلاب آبخوان

 ساله05 1 پخش سیلاب فین

 ساله حمزه05 0/5 بند خاکی مشکات

 ارسساله 05 0/5 بتنی ساربند سنگی 

 ساله )چمرود(10 30/5 بند خاک گنداب

 ساله اواسط قهرود05 2 قهرود 3، 1، 2بندهای خاکی 

 ساله ابتدای قهرود255 3 سد قهرود

 قمصر(-رودساله )بن05 0/5 بند خاکی فرفهان

 رود(ساله )بن05 0/5 بند خاکی قزاآن
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  كاشان آبخوان مصنوعي تغذيه يابياهميت مكان - 2-2
استفاده  منظور به و زيرزميني آب سفره تغذيه هدف با سازند نفوذپذير يك به آب از ذخيره و واردكردن عبارت مصنوعي تغذيه

 جمعيت، افزايش ]. با6است [ منطقه طبيعي شرايط در تغييراتي يا اضافي ايجاد تأسيسات وسيله متفاوت به رژيم و يا كيفيتي با آن از مجدد
 منابع اين از برداشت و ميزان است آب تأمين زيرزميني منبع آب منابع كه مناطقي. است يافته افزايش اطمينان قابل آب منابع براي تفاضا
 ارزشمند ذخاير افت اين نتيجه در و زيرزميني هايسفره از حد از بيش برداشت]. 7[ هستند بحراني وضعيتي داراي تغذيه آنهاست از بيش
 مناطقي چنين كرد. در متأثر خواهند را انساني هايسكونتگاه و انسان غيرمستقيم و كه مستقيم داشت خواهد ناپذيريجبران گاه هايپيامد
  ].8[است  مديريتي راهكارهاي از مهمترين زيرزميني آبهاي مصنوعي تغذية

 پارامتر هفت اساس بر AHP و آماري- فازي هايروش از استفاده با SMAGR مدل از كاشان مصنوعي تغذيه يابيمكان جهت
 ،(LU) اراضي كاربري ،(SP) خاك آلودگي ،(HC) هيدروليكي هدايت قابليت ،(IR) خاك نفوذپذيري نرخ ،(GC) زيرزميني آبهاي آلودگي
 آلودگي خطرپذيري لايه كردن اضافه از و كاشان آبخوان مصنوعي تغذيه يابيمكان جهت (WT) ايستابي آب سطح و (TS) توپوگرافي شيب

 مشخص) 2( نقشه در كه همانظور. گرديد استفاده زيرزميني آبهاي زيستي محيط ملاحظات با تغذيه مناسب مناطق يابيمكان جهت آبخوان
 خصوص به دائمي و فصلي يهارودخانه با تلاقي محل در كاشان شهر غربي يهاقسمت در مربع كيلومتر 20 حدود در است شده

 رنگ قرمز هايپهنه و تزريقي روش مناسب زردرنگ نقاط. باشدمي مصنوعي تغذيه مناسب راوند غربي جنوب قسمت در چمرود يهارودخانه
  ].9باشد [مي سيلاب پخش و حوضچه روش مناسب

  

  
  ]9[ها هاي مناسب تغذيه مصنوعي كاشان جهت مهار و ذخيره سيلاب رودخانهمكان -2نقشه 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه -3
 غرب شمال از که دارد وجود زیرحوزه 26 وسعت این باشد درمی کیلومترمربع25555 بر بالغ کاشان منطقه آبریز حوزه مساحت

حدود  در کاشان آبریز هایحوزه کوهستانی بخش یابد. وسعتمی ادامه تتماج رودخانه شرق جنوب تا و شروع شورآب رودخانه

 حدود بخش این در نزولات سالانه حجم که شودمی برآورد متریمیلی283متوسط بارندگی باشد و با توجه به می کیلومترمربع1055

از این نزولات به صورت  %35مختلف در حدود  پارامترهای از ایمجموعه و شیب گیاهی، پوشش به توجه میلیون مترمکعب باشد. با350

 منطقه این آبهای روان حجم مترمکعب میلیون262 شده و در حدود شناسی از منابع آبهای سطحی کاستههای زمیننفوذ به لایه و تبخیر

 روان حجم مترمکعب میلیون25 شود. تقریباً حدودمی خارج استفاده چرخه از و سرازیر کویر سمت به آبریز هایحوزه زیر مسیر از که است

 آبهایروان بالای بسیار حجم به شود. با توجهمی استحصال و های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی کنترلتوسط انواع روش حوزه این آبهای

 باشد.می منطقه در اساسی اقدام یک آب میزان این کنترل و مهار هدف با آبخیزداری هایبرنامه اجرای به توجه منطقه،

 و سیلاب پخش سیمان، و سنگ بند 13 بر بالغ این، بر علاوه که است شده احداث کاشان شهرستان در خاکی سد و بند 21 تاکنون

 مترمکعب میلیون21 بر نوبت بالغ یک در اجراشده هایپروژه آبگیری است. حجم شده احداث کاشان شهرستان در انحرافی بند چهار

ها و نیز با توجه به عملکرد بند خاکی لتحر در مهار سیل های آبخیزداری در مهار پخش و ذخیره سیلاب(. با توجه فعالیت2باشد )نقشه می

های اجرایی توان به این نتیجه رسید که فعالیتها و بندهای خاکی با عملکرد مشابه میرود قمصر، و دیگر سازهله رودخانه بنسا05

ساله قهرود 05چم(، طاهرآباد، حیدر و های قمصر )گازرگاه(، چمرود )سوکساله رودخانه05آبخیزداری منجر به مهار سیل با دوره بازگشت 

 شده است.

ساله آینده، لزومی به انجام  05و اقدامات آتی تا  6شده، آماده اجرا در جدول های اجراءآمده و نیز فعالیتبه نتایج بدستبا توجه 

های شهر کاشان ها و مسیلچینی و تکمیل دیواره ساحلی جهت هدایت و ذخیره آبهای سطحی و ایمنی آب در حریم رودخانهدیواره

 باشد.نمی

 
 [15های شهرستان کاشان ]های آبریز رودخانهاجرایی و آماده اجراء حوزههای سازه -6جدول 

 وضعیت اجراء (ha)مساحت  نام حوزه فعالیت آبخیزداری ردیف

 شدهاجراء 25003 ظفرقند 2

 شدهاجراء 3012 کامو و جوشقان 1

 شدهاجراء 3313 آزران 3

 آماده اجراء 3586 قهرود 1

 اجراءآماده  21122 جهق و تتماج 0

 آماده اجراء 25001 قمصر 6

 آماده اجراء 3533 برزوک 8

 آماده اجراء 3115 فرفهان 3

 شدهاجراء 23386 ابوزیدآباد 3

 شدهاجراء 350 دره 25

 شدهاجراء 25330 لتحر 22

 شدهاجراء 23235 آبادجنت 21

 شدهاجراء 3010 مشکات 23

 آماده اجراء 3328 مهرآباد 21

 شدهاجراء 3023 سنسن 20

 

با توجه به اقدامات آبخیزداری و مشخص شدن مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی نیازی به ساماندهی رودخانه 

های محدوده شهری کاشان ها و یا آزادسازی اراضی مناطق در حریم رودخانهها از قبیل افزایش عرض رودخانهچم و یا دیگر رودخانهسوک

ها و یا رهاسازی آب آن به منطقه آبخوان دشت کاشان به خصوص محدوده شهری و در سازی رودخانهبهینه باشد. ولی عملیات اصلاح ونمی

هزار 055های احتمالی و نیز تزریقی، همچنین بندهایی با حجم مخزن ادامه انجام عملیات تغذیه مصنوعی به روش حوضچه و پخش سیلاب

http://www.jocs.ir/
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سازی آبهای سطحی ضروری به نظر در جهت مهار سیل و ذخیره غذیه مصنوعیمناسب ت شدهمیلیون مترمکعب در مناطق مشخص 1تا 

تواند کمک شایانی به کمیت و کیفیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در جهت ایجاد قوانین، مورد ذیل می 3رسد. علاوه بر این، رعایت می

 برنامه و مدیریت جدید ایجاد کند.

 ادسازی و رهاسازی آب سد قهرود به آبخوان دشت کاشانآباد، آزسازی نهر صفیاصلاح و بهینه -2

های منتهی به آن و نیز تغذیه مصنوعی رود و قهرود، رودخانههای بنهای ناشی از رودخانهسازی سیلابمهار، پخش و ذخیره -1

 زیستیمناسب آبهای زیرزمینی در آبخوان دشت کاشان با رعایت اصول محیط

گیر و عملیات بیولوژیکی در مناطق بالادست حوزه در ارتفاعات جهت کاهش گیر و سرعتاستفاده از بندها و سدهای رسوب -3

ی و ورود نیرزمیو ز یسطح یکاهش خروج آبها، ماند و تبخیر آب، کاهش کیفیت، سرعت و قدرت تخریبی آب، خاک فرسایش

 هرچه بیشتر آب به آبخوان دشت کاشان

دست حوزه در مناطق مناسب تغذیه مصنوعی همراه با احداث بالا در مناطق پاییناستفاده از سدهای آبگیری و مخزنی با حجم  -1

های آن، جبران افت کمی و کیفی آب و مبارزه ها و سیلابسازی هرچه بیشتر آب رودخانهای جهت مهار و ذخیرهچاههای تغذیه

 با هجوم آب شور در مناطق شهری

 انبارهاسازی و استفاده در آبت مصرف شرب، ذخیرهها و سد مذکور جهاستفاده هرچه بیشتر رودخانه -0

ها و سد قهرود جهت کاهش هرچه بیشتر مصارف آب کشاورزی و استفاده از آب زیرزمینی به جای آن های رودخانهآبهخریدن حق -6

 سازی مصرف آبیاری و الگوی کشتهمراه با بهینه

ای و حوزه )در محل مناطق مسکونی روستاها و عوارض جاده ستدبالا در مناطقها های ایمنی رودخانهچینی و حریمانجام دیواره -8

ها( و انجام چندین سد در مناطق مناسب تغذیه مصنوعی قبل از ورود رودخانه به مناطق شهری با رعایت موارد و شهری رودخانه

 دست حوزهپاییندر مناطق ها های ایمنی رودخانهچینی و حریمبندهای مذکور بدون نیاز به انجام دیواره

های دائمی و فصلی کاشان در جهت کمک به کمیت و کیفیت، جلوگیری از ها و رودخانهسازی موارد مذکور در دیگر مسیلپیاده -3

گیری از خطرات های زیرزمینی، چاهها، قنوات، مصارف آب شرب، صنعت و کشاورزی و نیز پیشآلودگی شوری و از بین رفتن آب

 مبود منابع آب به خصوص در زمان بحرانها و کناشی از سیلاب
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 مراجعمنابع و 

ش ده در مطالعه سیل کاشان، بررسی تحلیلی س یلاب حادثم.، ، م.، لیاقتی، ح.، و آزاد، ، رهنمامیرمحمد صادقی، س.ی. [2]

اص فهان، م دیریت  ها و مراتع و آبخی زداری کش ور، اداره ک ل من ابع طبیع ی اس تانسازمان جنگل، 6/1/2336تاریخ 

 .2383ص، 11، آبخیزداری

بررسی نقش عملیات مکانیکی آبخیزداری در کنترل رواناب حوضه آبخی ز زاین ده رود، مطالع ه م وردی در "، ، م.روغنی [1]

 .2332، 13-22، صفحات 8، سال دوم، شماره مهندسی آبیاری و آبمجله ، "حوضه آبخیز حیدری

آوری آب باران بر کاهش می زان س یل و روان اب نیم ه های جمعاری اثر روشبررسی آم"، و سلیمانی، ک.، ، س.دخانی [3]

 یمهندس مجل ه ، "زی ر ح وزه آبخی ز در اس تان اص فهان(3خشک و نیمه مرطوب ایران مرکزی )مطالع ه م وردی در 

 .2331، 86-82، صفحات 6، سال چهارم، شماره ابانیب ستمیاکوس

ص، 236، کاش ان هایرودخان ه هی درولوژی و هواشناسی مطالعات.، یدگلهای کاشان، آران و بامور منابع آب شهرستان [1]

2331. 

، شهرس تان کاش ان، اداره من ابع طبیع ی و آبخی زداری شهرس تان کاش ان آبخی زداری س اله15 ملک رد.، عرحمانی، ر [0]

(http://kashan.manabeisf.ir) ،2332. 

[6] Bize, J., Lemoine, J., Bourguet, L., L'alimentation artificielle des nappes souterraines, Masson et 

Cie, p. 160, 2000. 

[7] Kalantari, N., Rangzan, K., and Thigale, S.S., and Rahimi, M., "Site selection and cost-benefit 

analysis for artificial recharge in the Baghmalek", Journal of Hydrogeology, Vol. 13, pp. 761-

773, 2010. 

[8] Mandal, N.C., and Singh, V.S., "A new approach to delineate the groundwater recharge in hard 

rock terrain", Current Science, Vol. 87, pp. 658-662, 2004. 

و ملاحظ ات  AHPه ای آم اری، یابی تغذیه مصنوعی آبخوان کاشان ب ا اس تفاده از روشسازی مکانمدل"، ، ج.صمدی [3]

 .2330، 31-31، صفحات 2، سال دوازدهم، شماره تحقیقات منابع آب ایرانمجله ، "محیطزیستی آبهای زیرزمینی

ص فهان ]س ازمان جنگله ا، مرات ع و عاونت آبخیزداری و روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخی زداری اس تان ام [25]

های شاخص خاص در ( و معرفی پروژه2335-2385ساله معاونت آبخیزداری ) 15گزارش عملکرد .، آبخیزداری کشور[

 .2331ص، 01، انتشارات بساتین، های استان اصفهانشهرستان

http://www.jocs.ir/
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