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 :چکیده

با توجه به این  هستند. ها بیشتر از بارندگی است، مناطق خشکق تعریف کوپن، مناطقی که پتانسیل تبخیر در آنمطاب
میلیمتر و همچنین با در نظر  180و  900میلیمتر و تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی  242تعریف ایران با بارش متوسط سالیانه 

و همواره ابعاد،  زان جهانی آن است جزء مناطق خشک محسوب می شودگرفتن اینکه این مقدار بارش حدود یک سوم می
قابل  است.بوده هاي مختلف مورد توجه سازي آب در بخشها و راهکارهاي مقابله با آن در جهت مصرف کمتر و ذخیرهچالش

کشور بارش سطح درصد  28ر د  بطوریکه نبودههمین مقدار ناچیز بارندگی نیز از توزیع مکانی یکسانی برخوردار ذکر است که 
ریزش فصلی این عالوه بر کمترمی باشد.  میلی متر 200درصد از سطح کشور نیز از  96در میلی متر و 100ساالنه کمتر از 

  کندگی نامنظم آن مسئله باال بودن تبخیر و تعرق نیز محدودیتی مضاعف محسوب می شود. پرابارش و 
ها را براي ها و روشداري، کشوري که با خشکسالی مواجه است باید همه راهلزوم اهمیت به بحث آبخوانبا توجه به 

همچنین توسعه  سیسات آبخوانداري را غنی کرد.أها و تسازگاري با آن به کار گیرد و باید براي این بخش مهم از زندگی آبخوان
هاي مربوط به بازیافت ر، توجه به تکنولوژيهاي کاهش تبخیهاي مربوط به آبخوانداري، بررسی و ترویج روشو آموزش فناوري

به آب و جلوگیري از اتالف و آلوده شدن آن و ازسویی استفاده بهینه از آب، از جمله راهکارهاي عمده سازگاري با خشکسالی 
   آید.شمار می

م  ابی مواجهاست و باید آید ولی باز هم با مشکل کاستان گلستان نیز باوجود اینکه جزء مناطق پرباران کشور به شمار می
  تدابیر الزم براي رفع این مشکل اندیشیده شود.

حل هاي کاهش سطح تبخیر از طریق احداث مخازن ذخیــره آب پرداختــه خواهــد شــد. بــا در این مقاله به بررسی یکی از راه
لیمــی از شــمال بــه جنــوب را توجه به شرایط توپوگرافی و وضعیت اوروگرافی دشت قره سو استان گلســتان کــه تغییــرات شــدید اق

داریم یعنی در یک مسیر از یک منطقه جنگلی با ارتفاع زیاد و اقلیم بسیار مرطوب به یک منطقه دشــتی بــا ازتفــاع کــم و درشــمال 
استان به منطقه با اقلیم نیم خشک و خشک مواجه می شویم. با توجه به اینکه آب نیــز بایســتی از ارتفاعــات بــراي منــاطق دشــتی 

شــود. بنــابراین مــی تــوان بــا احــداث ود آب بایستی مسیر طوالنی را طی کرده درنتیجه درصد قابل توجهی از آن تبخیر مــیبرده ش
مخازن ذخیره سطح تبخیر را تا حد زیادي کــاهش داد. در ایــن مقالــه بــه شناســایی منــاطقی کــه پتانســیل احــداث مخــزن جهــت 

ســایت احــداث و یــا  12پس از بررسی هاي متعــدد بــه عمــل آمــده حــدود  آوري و ذخیره آبهاي سطحی دارند پرداخته شد وجمع
  ترمیم و بازسازي آببندان و مخزن ذخیره آب با کوتاه ترین مسیر انتقال ممکن شناسایی و ارائه شده است.

  
  سوخشکسالی، آبخوان، تبخیر، توزیع مکانی، آببندان، گلستان، قرهواژگان کلیدي: 
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  مقدمه. 1
صــدم  9درجــه و  37دقیقــه تــا  36درجــه و  36سو در شمال و شمال غرب شهرستان گرگان به عرض جغرافیایی  حوزه آبخیز قره 

ثانیه قــرار دارد . ایــن حــوزه از جنــوب شــرقی  8دقیقه و  42درجه و  54ثانیه تا  10دقیقه و  2درجه و  54ثانیه و طول جغرافیایی 
ل البرز و از شمال و شمال شرقی بــه دشــت تــرکمن صــحرا و از شــمال غربــی و جنوب و نیز از جنوب غربی به ارتفاعات سلسله جبا

مســاحت حــوزه را  3/1ناحیــه کوهســتانی کــه  3کیلومترمربع است که بــه  1523به خلیج گرگان محدود می گردد. مساحت حوزه 
شــیب تنــد ومالیــم داراي  در بر دارد داراي شیب بسیار تندو پوشش جنگلی است ـ ناحیــه کوهپایــه اي و تپــه ماهورهــا کــه داراي

پوشش گونه هاي جنگلی بصورت نواري تواماً با علوفه کاري در این ناحیه دیده مــی شــود. ناحیــه جلگــه اي بــا اراضــی مســطح کــه 
  ابتدا شیب مالیم و سپس بسیار کم می شود. 

آب دریــافتی آن از سرشــاخه  کیلومتر می باشد یکی ازمنابع تغذیــه کننــده خلــیج گرگــان اســت و 65رودخانه قره سو که طول آن 
  هاي حوزه و چندین رودخانه آرام و کوچک فصلی تأمین می شود.

) و همچنــین ورود رســوبات از سرشــاخه هــا و فرســایش رودخانــه 0003/0تا  00015/0این رودخانه بعلت داشتن شیب بسیار کم (
ین افــزایش قابــل توجــه تبخیــر بــا توجــه بــه اي در طول مسیر خود با شکل رسوبگذاري در بستر و تغییــر ســطح اساســی و همچنــ

  دماي منطقه روبرو است. 
اجراي روشهاي ساماندهی رودخانه نیز مستلزم انجام تغییراتی بــر وضــعیت فعلــی رودخانــه اســت و هــر گونــه تغییــري در شــرایط 

انــه بطــور قطــع بــر الگــوي طبیعی موجود رودخانه که با هدف ارتقاء کیفی رفتار آن انجام شود با کــاهش فعالیتهــاي مخــرب رودخ
طبیعی جریان و نیز بر وضعیت مورفولوژیکی آن از لحاظ فرسایش و رسوب تغییرات قابل توجه بر جــاي مــی گــذارد. موفقیــت ایــن 

  ها به نحوه ایجاد این تغییرات و پاسخ رودخانه به آن بستگی دارد .روش
ه جهــت تخلیــه بــه موقــع و ســریع آبهــاي ســطحی و فقدان و یا ضعف شــبکه زهکشــی طبیعــی و دســت ســاز و تإسیســات مربوطــ

  روانابهاي اراضی یکی از اساسی ترین معضالت در این منطقه است.
در محدوده مطالعاتی با وجود آبدهی مناسب رودخانه قره سو و سر شاخه هاي آن متاســفانه ســاالنه میلیونهــا مترمکعــب آب بــدون 

د. از سوي دیگر بدلیل عدم احداث ســازه هــاي آبــی هماننــد آب بنــدانها ، ســدها استفاده بهینه زراعی به دریاي خزر تخلیه می گرد
  و بندهاي انحرافی از پتانسیل آبی محدوده طرح بهره برداري مناسبی در جهت ذخیره هاي آبهاي مازاد صورت نمی گیرد .

در آبیــاري اراضــی پــایین دســت و یــا ایجاد سازه هاي یاد شده عالوه بر ایجاد شرایط جدید جهت اســتفاده از آبهــاي ذخیــره شــده 
تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی می تواند موجــب کــاهش تبخیــر و درنتیجــه جمــع آوري بخشــی از جریــان ســطحی رودخانــه هــا 

  گردیده و از خطر سیالب نیز جلوگیري نماید. 
هــاي به مــوارد ذکــر شــده در بــاال طــرح در این مقاله سعی گردیده با توجه به شرایط رودخانه ها و اراضی محدوده طرح و با عنایت

بهینه و مناسبی با هدف رفع معضالت مربوط به سیل ، آبگرفتگی، خــروج زه آبهــا ، تــامین منــابع آب بــراي بهــره بــرداري بهینــه از 
  پتانسیل بالقوه و بالفعل در محدوده موردنظر ارائه گردد. 

  . روش تحقیق2
ر ایجاد روانابهاي سطحی منطقه شامل انهار و سازه هاي موجود و راههاي ابتدا به بررسی عوامل موثر ددر این تحقیق 

ها و عوامل ها پرداخته شده است. سپس با توجه با توجه به موقعیت منطقه و شناخت پتانسیلکاهش و یا کنترل این رواناب
آوري هرچه بیشتر آب این زهدار کننده محدوده، گزینه هایی که جهت رفع معضالت این دشت و کاهش سطح تبخیر و جمع 

  راهکارهاي موجود به سه بخش تقسیم می شوند که عبارتند از: محدوده می گردد ارئه خواهد شد.
  الف : ساماندهی و بهبود مخازن ذخیره و ایجاد ظرفیتهاي جدید 

می گردد با استفاده  با توجه به اینکه بخش زیادي از روانابهاي جاري در منطقه از اراضی باالدست و جنوبی وارد محدوده
از بهبود و مرمت مخازن ذخیره موجود و ایجاد مخازن جدید در باالدست می توان نسبت به انحراف آبهاي جاري رودخانه هاي 
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باالدست در مواقع سیالبی به داخل این مخازن اقدام نمود تا از حجم آب ورودي به منطقه کاسته شده و امکان انتقال آن به 
  به این ترتیب بخش از آبهاي سطحی کنترل و مهار خواهد شد. دریا میسر گردد

  ب ـ ساماندهی شبکه انتقال آبهاي سطحی 
هاي قبل در نظر به اینکه جهت انتقال روانابهاي سطحی محدوده مطالعاتی و تخلیه آن به دریا برخی زهکشها در سال

نطقه کلیه رودخانه هاي باالدست به شمار می رود کلیه منطقه احداث گردیده و رودخانه قره سو نیز بعنوان کلکتور بزرگ م
عوامل موثر در کاهش ظرفیت رودخانه قره سو شامل رسوبات و یا سازه هاي موجود مورد بررسی قرار گرفته و راههاي 

  ساماندهی و مرمت هریک از آنها ارائه گردیده است .
  ج ـ بررسی توسعه و ایجاد ظرفیتهاي جدید انتقال و سازه ها 

روند. آنچه  یبه شمار م البیاوج س یکاهش دب يروشها نیو آب بندانها از متداولتر يریتاخ ای يرهایذخ ياحداث سدها
 هیتوسعه منابع آب ، تغذکاهش سطح تبخیر،  ریآن نظ یدارد اهداف و منابع جانب تیاهم البیس رهیکه در خصوص مخازن ذخ

 یم رشیمخازن را قابل قبول و پذ نیاحداث ا ادیز نسبتاً  نهیشد که هزبا یم یو استفاده تفرجگاه یپرورش ماه ،یمصنوع
  . دینما

 يایبه در يرودخانه قره سو بدون هر گونه استفاده ا قیمترمکعب آب از طر ونیلیم 60ساالنه حدود  نکهیبا توجه به ا
 یگذشته تعداد قابل توجه يسالها یط .دینما فایا ییمنطقه نقش بسزا يتواند در رشد اقتصاد یآبها م نیمهار ا زدیر یخزر م

و  يو نگهدار يمطلوب سازه ا طیاز آنها در شرا یدر محدوده طرح اجرا شده است که برخ مثالهمو ا یآببندان، کانال، بند انحراف
و مرمت  ينگهدار ستمیدر س رییتغ یو حت يمرمت و بازساز قیها از طر هیابن نیا یقرار ندارند. با سامانده نهیبه يبهره بردار

منابع آب بوجود  نیو تأم البیدر جهت کنترل س يدیجد ياه تیظرف ،یقبل يهايگذار هیاز سرما يتوان ضمن بهره بردار یم
  دهد. یموارد را نشان م نیا تی) موقع1آورد. شکل شماره(

  
  موقعیت و جانمایی طرح هاي پیشنهادي . 1شکل 

  
  ایجاد مخازن ذخیره اي و تاخیري  روشهاي کاهش دبی هاي سیالبی و رواناب با . 3

هاي موجود شامل مخازن ذخیره موجود، در همین ارتباط قابل بررسی بوده و پیشنهاد شده پیش بینی بهینه سازي ظرفیت
است. ظرفیت سازي جهت بهره برداري از منابع آب سطحی در امر توسعه فعالیتهاي بخش کشاورزي اعم از زراعی، باغی، دامی 

ز مزایاي دیگر احداث این مخازن است. همچنین مخازن مذکور ضمن ایجاد بسترهاي مناسب رشد و ارتقاء شرایط و شیالتی ا
زیست محیطی زمینه فعالیتهاي گردشگري و ایجاد تفرجگاههاي طبیعی را فراهم می آورد که درمناسبات اجتماعی و فرهنگی 

  نقش موثري را ایفا خواهند نمود.
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مورد استخر یا آب بندان و یا بند خاکی جهت ذخیره 15ریز دوازده گانه در محدوده طرح، جمعًا در سطح زیرحوزه هاي آب
واقع در آن سازي آبهاي سطحی و ایجاد تاخیر در ورود سیالبهاي حاصل از بارندگی هاي شدید به دشت و مجاري خروجی 

  است. آورده شده 2و 1ها در جداول پیش بینی گردیده است. مشخصات هر یک از آن
  پروژه هاي مرمت و بازسازي جهت ایجادمخازن ذخیره اي در پایین دست .1جدول 

 نام پروژه پیشنهادي
سطح 
 (هکتار)

حجم ذخیره   
(میلیون 

 مترمکعب)

ارتفاع    
 ( متر)

کانال انتقال  ضمایم 
 ظرفیت(لیتربرثانیه) تعدادپمپ آب(کیلومتر)

 3 500 2 2/5 1 40 آب بندان مرکزآموزش کردکوي
 ـ 600 2 2 4 200 آب بندان سیجوال
   ـ ـ 2 0/8 41 آب بندان  حسینی

  

  پروژه هاي ایجاد مخازن ذخیره اي و تاخیري سیالب حوزه هاي باالست. 2جدول 
   مترمکعب درثانیه 3بند انحرافی به ظرفیت تنظیم  2/5 0/75 30 آب بندان انجیراب

 1/1 مترمکعب درثانیه 3رفیت تنظیم بند انحرافی به ظ 10 2/1 30 سد نوجمن
 2 مترمکعب درثانیه 3بند انحرافی به ظرفیت تنظیم  17 2 25 سد بنی شله  

 2 مترمکعب درثانیه 3بند انحرافی به ظرفیت تنظیم  5 0/4 10 آب بندان سرکالته
 3 مترمکعب درثانیه 3بند انحرافی به ظرفیت تنظیم  15 2 40 آب بندان خرس گوشی

 2 مترمکعب درثانیه 3بند انحرافی به ظرفیت تنظیم  4 2/5  6 ه مصنوعی در تیل سراتغذی 
 ـ ـ  ـ 9 ـ آب بندان انجیراب وبندهاي پلکانی

 ـ ـ 35 14/0 87 سدمخزنی سیدمیران

  
  آببندان انجیراب - 

متر امکان ذخیره  5/2وسط هکتار قابل احداث است با پیش بینی ارتفاع مت 30آب بندان انجیراب که در سطحی معادل      
انتظار می رود در مواقع سیالبی با مدیریت و برنامه ریزي صحیح در  .میلیون متر مکعب آب در هر نوبت را داراست 7/0

مترمکعب از آورد رودخانه غازمحله(کردکوي)در باالدست حوزه جذب و در طول  1/2هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادل
  ر آب از جریان ورودي این حوزه به دشت کاسته شود سال آبی معادل همین مقدا

  آببندان نوچمن - 
میلیون مترمکعب آب در هر   1/2هکتار قابل احداث است با پیش بینی امکان ذخیره 30آببندان نوچمن که در سطحی معادل

طی ماههاي دي لغایت نوبت را داراست. از آنجا که آبدهی رودخانه شصت کال به عنوان منبع تغذیه کننده این آببندان 
میلیون مترمکعب می باشد،  13/23اردیبهشت که همزمان با فصل کشت و کار و آبیاري محصوالت زراعی است جمعًا معادل 

 5/10انتظار می رود در مواقع سیالبی با برنامه ریزي مدیریت صحیح در هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادلبنابراین 
کال در باالدست حوزه جذب و در طول سال آبی معادل همین مقدار آب از جریان ورودي این مترمکعب از آورد رودخانه شصت 

با توجه به حداکثر دبی سیالبی ورودي به دشت از رودخانه شصت کال براساس برآوردهاي  حوزه به دشت کاسته شود.
  .درصد از جریان سیالبی رودخانه مذکور در محل ورود به دشت کاسته شود 2هیدرولوژي 

  آببندان بنی شله - 
میلیون  2متر امکان ذخیره 17هکتار قابل احداث است با پیش بینی حداکثر ارتفاع  25آببندان بنی شله که در سطحی معادل 

مترمکعب آب در هر نوبت را داراست. از آنجا که آبدهی رودخانه غازمحله(کردکوي) به عنوان منبع تغذیه کننده این آببندان 
میلیون  69/2یت اردیبهشت که همزمان با فصل کشت و کار و آبیاري محصوالت زراعی است جمعًا معادل طی ماههاي دي لغا

نوبت  1هکتار از اراضی زراعی پایین دست این آب بندان فراهم می باشد که با  400مترمکعب می باشد، امکان زیرکشت بردن 
کعب حاصل خواهد شد. بدین ترتیب انتظار می رود در مواقع میلیون مترم 2پر و خالی شدن آببندان و تنظیم حجم آبی معادل
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میلیون مترمکعب از آورد رودخانه غازمحله(کردکوي)  2سیالبی با مدیریت صحیح در هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادل
  در باالدست حوزه جنوب و در طول سال آبی معادل همین مقدار آب از جریان ورودي این حوزه به دشت کاسته شود.

انتظار می رود با تقسیم شدن دبی جریان در مواقع سیالبی کاهش دبی جریان معادل این رقم را شاهد بوده و با توجه به 
درصد از جریان  02/2حداکثر دبی سیالبی ورودي به دشت از رودخانه غازمحله(کردکوي) براساس برآوردهاي هیدرولوژي 

  ته شود.سیالبی رودخانه مذکور در محل ورود به دشت کاس
  آببندان سرکالته - 

 4/0متر امکان ذخیره  5هکتار قابل احداث است با پیش بینی ارتفاع متوسط  10آببندان سرکالته که در سطحی معادل 
میلیون مترمکعب آب در هر نوبت را داراست. از آنجا که آبدهی رودخانه کفشگیري(شصت کالته) به عنوان منبع تغذیه کننده 

اههاي دي لغایت اردیبهشت که همزمان با فصل کشت و کار و آیاري محصوالت زراعی است جمعًا معادل این آببندان طی م
هکتار از اراضی زراعی پایین دست این آببندان فراهم می باشد   400میلیون مترمکعب می باشد، امکان زیرکشت بردن  13/23

میلیون مترمکعب حاصل خواهد شد. بدین ترتیب انتظار می  2نوبت پر و خالی شدن آببندان و تنظیم حجم آبی معادل  5که با 
میلیون مترمکعب از آورد رودخانه 2رود در مواقع سیالبی با مدیریت صحیح در هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادل 

 کفشگیري(شصت کالته) در باالدست حوزه جذب و در طول سال آبی معادل همین مقدار آب از جریان ورودي این حوزه به
دشت کاسته شود با پیش بینی دریچه آبگیر از بند انحرافی احداثی بر روي رودخانه  کفشگیري(شصت کالته) و کانال انتقال با 

مترمکعب در ثانیه انتظار می رود با تقسیم شدن دبی جریان در مواقع سیالبی کاهش دبی جریان معادل این رقم را  0/3دبی
سیالبی ورودي به دشت از رودخانه کفشگیري(شصت کالته) براساس برآوردهاي  شاهد بوده و با توجه به حداکثر دبی

  درصد از جریان سیالبی رودخانه مذکورد در محل ورود به دشت کاسته شود. 2هیدرولوژي
  آببندان خرس گوشی - 

  متر امکان  15هکتار قابل احداث است با پیش بینی حداکثر ارتفاع  40آببندان خرس گوشی که در سطحی معادل      
انتظار می رود در مواقع سیالبی با مدیریت صحیح در هیدرولیک مخزن  میلیون مترمکعب آب در هر نوبت را داراست. 2ذخیره

میلیون مترمکعب از آورد رودخانه غاز محله(کردکوي) در باالدست حوزه جذب و در طول سال آبی 2مذکور حجمی معادل 
ي این حوزه به دشت کاسته شود. با پیش بینی دریچه آبگیر از بندانحرافی احداثی بر معادل همین مقدار آب از جریان ورود

ر می رود با تقسیم شدن دبی جریان در مترمکعب در ثانیه انتظا 0/2روي رودخانه غاز محله(کردکوي) و کانال انتقال با دبی 
مواقع سیالبی کاهش دبی جریان معادل این رقم را شاهد بوده و با توجه به حداکثر دبی سیالبی ورودي به دشت از رودخانه 

درصد از جریان سیالبی رودخانه مذکور در محل ورود به دشت کاسته 1غاز محله(کردکوي) براساس برآوردهاي هیدرولوژي
  شود.

  آببندان انجیراب باالو بندهاي پلکانی - 
میلیون متر مکعب آب فراهم می باشد. از آنجا که آبدهی رودخانه انجیراب و  9در پروژه فوق امکان ذخیره تنظیم و تغذیه 

شصت کال به عنوان منبع تغذیه کننده این پروژه طی ماههاي دي لغایت اردیبهشت که همزمان با فصل زراعی می باشد جمعًا 
میلیون مترمکعب است ، امکان زیرکشت بردن اراضی زراعی پایین دست این پروژه فراهم می باشد بدین ترتیب  25عادل م

مترمکعب از آورد رودخانه انجیراب و شصت  00/9انتظار می رود در مواقع سیالبی با مدیریت صحیح در سیالب حجمی معادل 
. از دل همین مقدار آب از جریان ورودي این حوزه ها به دشت کاسته شودکال در باالدست حوزه جذب و در طول سال آبی معا

جمله فواید جنبی احداث آببندان و بندهاي پلکانی فوق افزایش تقویت آبخوان و افزایش تولیدات زراعی و دامی با 
   بهره گیري از آب تامین شده در مخزن احداث شده می باشد.

  مرمت  آببندان سید آباد - 
 8/1متر امکان ذخیره  2هکتار قابل بازسازي است با پیش بینی ارتفاع متوسط  90یدآباد که در سطحی معادل آببندان س

میلیون مترمکعب آب در هر نوبت را داراست. از آنجا که آورد رودخانه گرمابدشت به عنوان منبع تغذیه کننده این آببندان طی 
میلیون  40/5و کار و آبیاري محصوالت زراعی است جمعًا معادل  ماههاي دي لغایت اردیبهشت که همزمان با فصل کشت
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نوبت  3هکتار از اراضی زراعی پایین دست این آببندان فراهم می باشد که با  1080مترمکعب می باشد، امکان زیر کشت بردن 
یب انتظار می رود در میلیون مترمکعب حاصل خواهد شد. بدین ترت 40/5پر و خالی شدن آببندان و تنظیم حجم آبی معادل 

میلیون مترمکعب از آورد رودخانه  40/5مواقع سیالبی با مدیریت صحیح در هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادل 
گرمابدشت در باالدست حوزه جذب و در طول سال آبی معادل  همین مقدار آب از جریان ورودي این حوزه به دشت کاسته 

مترمکعب در ثانیه  0/2دانحرافی احداثی بر روي رودخانه گرمابدشت و کانال انتقال با دبیبا پیش بینی دریچه آبگیر از بن شود.
انتظار می رود با تقسیم شدن دبی جریان در مواقع سیالبی کاهش دبی جریان معادل این رقم را شاهد بوده و با توجه به 

درصد از جریان سیالبی رودخانه  3ي هیدرولوژي حداکثر دبی سیالبی ورودي به دشت از رودخانه گرمابدشت براساس برآوردها
  مذکور در محل ورود به دشت کاسته شود.

  مرمت آببندان مرکز آموزش - 
متر  5/2هکتار قابل بازسازي است با پیش بینی ارتفاع متوسط  40مرمت آببندان مرکز آموزش که در سطحی معادل       

ا داراست.از آنجا که آورد رودخانه خرس گوشی به عنوان منبع تغذیه میلیون متر مکعب آب در هر نوبت ر 1امکان ذخیره 
کننده این آببندان طی ماههاي دي لغایت اردیبهشت که همزمان با فصل کشت و کار و آبیاري محصوالت زراعی است جمعًا 

این آببندان فراهم می  هکتار از اراضی زراعی پایین دست 200میلیون مترمکعب می باشد، امکان زیر کشت بردن  69/2معادل 
میلیون مترمکعب حاصل خواهد شد. بدین ترتیب  00/1نوبت پر و خالی شدن آببندان و تنظیم حجم آبی معادل  1باشد که با

میلیون مترمکعب از آورد  00/1انتظار می رود در مواقع سیالبی با مدیریت صحیح در هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادل 
باالدست حوزه جذب و در طول سال آبی معادل همین مقدار آب از جریان ورودي این حوزه به دشت رودخانه خرس گوشی در 

  کاسته شود. 
  مرمت آببندان سیجوال و يبازساز - 

متر امکان ذخیره  2هکتار قابل بازسازي است با پیش بینی ارتفاع متوسط  200آببندان سیجوال(مرمت) که در سطحی معادل 
در هر نوبت را داراست. رودخانه قره سو به عنوان منبع تغذیه کننده این آببندان می باشد، امکان زیر  میلیون مترمکعب آب 4

نوبت پر و خالی شدن آببندان و  1هکتار از اراضی زراعی پایین دست این آببندان فراهم می باشد که با  800کشت بردن 
ین ترتیب انتظار می رود در مواقع سیالبی با مدیریت صحیح میلیون مترمکعب حاصل خواهد شد. بد 4تنظیم حجم آبی معادل 

میلیون مترمکعب از آورد رودخانه قره سو در باالدست حوزه جذب و در طول  4در هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادل 
  سال آبی معادل همین مقدار آب از جریان ورودي این حوزه به دشت کاسته شود.

  مرمت آببندان مجتبی حسینی - 
متر امکان  2هکتار قابل بازسازي است با پیش بینی ارتفاع متوسط  41بندان مجتبی حسینی(مرمت) که در سطحی معادل آب

میلیون مترمکعب آب در هر نوبت را داراست. از آنجا که آبدهی رودخانه خرس گوشی به عنوان منبع تغذیه کننده  8/0ذخیره 
همزمان با فصل کشت و کار و آبیاري محصوالت زراعی است جمعًا  این آببندان طی ماههاي دي لغایت اردیبهشت که

هکتار از اراضی زراعی پایین دست این آببندان فراهم می  160میلیون مترمکعب می باشد، امکان زیرکشت بردن  69/2معادل
شد. بدین ترتیب  میلیون مترمکعب حاصل خواهد 80/0نوبت پر و خالی شدن آببندان و تنظیم حجم آبی معادل 1باشد که با

میلیون مترمکعب از آورد  80/0انتظار می رود در مواقع سیالبی با مدیریت صحیح در هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادل
رودخانه خرس گوشی در باالدست حوزه جذب و در طول سال آبی معادل همین مقدار آب از جریان ورودي این حوزه به دشت 

  کاسته شود. 
  سد سید میران - 

 5/14متر امکان ذخیره  35هکتار قابل احداث است با پیش بینی ارتفاع حداکثر  87سیدمیران که در سطحی معادل  سد
میلیون مترمکعب آب در هر نوبت را داراست. از آنجا که آبدهی رودخانه شصت کال به عنوان منبع تغذیه کننده این آببندان 

میلیون  13/23کشت و کار و آبیاري محصوالت زراعی است جمعًا معادل طی ماههاي دي لغایت اردیبهشت که همزمان با فصل
نوبت  2هکتار از اراضی زراعی پایین دست این آببندان فراهم می باشد که با  5800مترمکعب می باشد، امکان زیرکشت بردن

رتیب انتظار می رود در میلیون مترمکعب حاصل خواهد شد. بدین ت 00/29پر و خالی شدن آببندان و تنظیم حجم آبی معادل
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میلیون مترمکعب از آورد رودخانه شصت  00/29مواقع سیالبی با مدیریت صحیح در هیدرولیک مخزن مذکور حجمی معادل 
  کال در باالدست حوزه جذب و در طول سال آبی معادل همین مقدار آب از جریان ورودي این حوزه به دشت کاسته شود.

  

  اهداف پیش بینی شده از احداث و یا مرمت مخازن ذخیره اي و تأخیري برآورد میزان دستیابی به  .4
از مجموع بررسیهاي صورت گرفته در این بخش نتیجه گیري می شود با احداث مخازن ذخیره اي و تأخیري پیشنهاد شده 

استه خواهد شد در حجمی معادل یکصد میلیون مترمکعب از آورد ساالنه جریانات حوزه هاي باالدست به رودخانه قره سو ک
مترمکعب در ثانیه از کل دبی ورودي به دشت و مجاري خروجی آن کاسته می شود که این مقدار  30مواقع سیالبی نیز معادل 

در طول مسیر کلکتورهاي اصلی از سمت شرق به غرب و تا رسیدن به دریا به صورت تجمعی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین 
تن بر  1800هزار تن برتولیدات زراعی و باغی(به طور متوسط با الگوي کشت غالت) و  75انتظار می رود حجمی معادل 

تولیدات شیالتی استان افزوده گردیده و اثرات مثبت و موثري را در رشد اقتصادي و بازدهی اقتصادي پروژه بر جاي گذارد. در 
  .) جانمایی پروژه هاي ترمیمی و احداثی ارائه گردیده است21شکل شماره(

  ساماندهی رودخانه ها و شبکه هاي آبراهه اي فعلی  .5

به منظور افزایش ظرفیت تخلیه و مجاري طبیعی موجود در محدوده دشت ضروري است نسبت به ساماندهی وضعیت       
ه موجود این مجاري اقدام گردد. در این خصوص الزم به ذکر است که با توجه به وجود معضل آب گرفتگی دراراضی محدود

طرح از سنوات گذشته دستگاههاي اجرایی ذیربط نسبت به احداث زهکشهایی در دشت اقدام نموده و یا پاره اي تغییرات و 
اصالحات در مسیر مجاري طبیعی موجود ایجاد کرده اند. الیروبی متناوب رودخانه قره سو از جمله اقدامات دیگري است که در 

ن قراردارد و اعتبارات موردنیاز آن از منابع استانی و ملی ویا حوادث غیر مترقبه استان برنامه ساالنه دستگاههاي اجرایی استا
  تامین می گردد.

اي که مجاري موجود در امر تخلیه سیالبهاي ورودي از حوزه هاي آبریز در این مطالعات با توجه به نقش و جایگاه ویژه
  که شامل : شدهپیشنهادات الزم در خصوص ساماندهی شرایط دشت ارائه آبهاي حاصله در دشت ایفاء می نمایند، باالدست و زه

  الف: افزایش ظرفیت زهکشها و مجاري طبیعی  با توسعه ابعاد و مقطع آنها متناسب با نیازهاي زهکشی اراضی دردشت.      
  هاي موجود می باشد.اصالحات پیشنهادي براي سازه هاي موجود در محل تقاطع زهکشها با دیگر عوارض و مسیر-ب     

پس از انجام بررسی هاي الزم با هدف تعیین رابطه بارندگی ـ رواناب در اراضی محدوده طرح ، میزان رواناب سطحی در دشت 
  با محاسبه پارامتر اصلی طراحی زهکشی سطحی(دبی رواناب) و با کاربرد روش سایپرس ـ کریک تعیین گردید.

براساس شرایط توپوگرافیک و خصوصیات  5انتخاب بارش طراحی َ، مطابق شکل  براي دست یابی به این منظور پس از
  فیزیوگرافیک موقعیت رودخانه ها و زهکشهاي اصلی موجود به سه واحد کاري  تقسیم گردید.

  
  مقطع تیپ اورکت حاجی   .2شکل

  

  
  
  
  
  
  
  

  . پل اسالم تپه(دید به غرب) 4شکل           در محل عبور ازشهر بندر ترکمن یزهکش اورکت حاج .3شکل  
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  واحدهاي کاري محدوده موردمطالعه.  5شکل 

  
  پروژه هاي ساماندهی زهکشها و مجاري تخلیه روانابها و سازه هاي تقاطعی .3جدول 

عرض   )km(طول مسیر نام پروژه 
 )m(کف

 شیب بدنه  )m(ارتفاع )m(عرض باال

 5/1: 1 5/2 25 16 46 الیروبی قره سو

 5/1: 1 2 14 8 کیلومتر 65کیلومترجمعا5ًرشته در طول 13 سرشاخه هاي قره سوالیروبی 

 5/1: 1 5/2 20 12 8 الیروبی بستر قدیمی

 5/1: 1 2 14 7 10 کانال انتقال آب انجیراب و پوشش بخشی ازآن

 5/1: 1 3 25 16 15 الیروبی زهکشی اورکت حاجی 
 5/1: 1 8/1 5/11 17 15 الیروبی زهکش بصیرآباد

  
  ایجاد ظرفیتهاي جدید جمع آوري رواناب   .6

ساله که  50بررسی هاي انجام شده در خصوص هیدرولوژي رودخانه هاي باالدست و برآورد سیالب با دوره بازگشت 
مبناي طراحی اجزاء پروژه هاي پیشنهادي قرار گرفته است. و همچنین برآورد جریانات حاصل از بارندگی در سطح اراضی واقع 

ر دشت در محدوده مورد مطالعه بیانگر این واقعیت است که اقدامات ضروري اشاره شده کفایت تخلیه روانابهاي سطحی از د
عرصه مورد نظر را در شرایط بحرانی نمی نماید. لذا  نسبت به ارائه پیشنهادات الزم جهت ایجاد ظرفیتهاي جدید براي تخلیه 

گردیده است. بدیهی است برآوردهاي تکمیلی پس از تهیه شکل هاي دقیق با مقیاس  باقیمانده جریانات از سطح اراضی اقدام
جمع پروژه هاي پیشنهادي جهت ایجاد ظرفیتهاي جدید  4مناسب از محدوده هاي مورد نظر ارائه خواهد گردید.در جدول 

  ي روانابها و مشخصات آنها ارائه شده است. آور
  

  روانابهاایجاد ظرفیتهاي جدید تخلیه  .4جدول 
 )m(ارتفاع )m(عرض باال ) m(عرض کف )km(طول مسیر نام پروژه 

 3 25 16 24 احداث زهکش اورکت حاجی (امتداد مقطع قبلی )

 احداث زهکشهاي فرعی اورکت حاجی
رشته زهکش فرعی به 24تعداد 
 4/1 2/5 1 کیلومتر 48کیلومترجمعا5ًطول

 5/1 5/8 4 5 احداث زهکش بصیرآباد (امتداد مقطع قبلی )
   10×35 3 حوضچه مستطیلی الیروبی زهکشی اورکت حاجی 

  متر 5/1متروارتفاع1مورد کالورت با عرض  40ابنیه فنی زهکش هاي فرعی بصیرآباد در محل تخلیه به زهکش اصلی 
  5/4مترو ارتفاع 8باب باعرض 2نه رودخانه در هررودخا10ابنیه فنی مورد نیاز در مسیر محل تقاطع رودخانه هاي منتهی به قره سو شامل 

 متر5/4متر با ارتفاع  16مورد پل باکسی بادهانه 9ابنیه فنی مورد نیازدرمحل تقاطع جاده هاي اصلی و روستایی با زهکش اورکت حاجی 

 متر2متر و ارتفاع 2مورد کالورت با عرض  40ابنیه فنی زهکشهاي فرعی اورکت حاجی درمحل تخلیه به زهکش اصلی شامل 
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  ایجاد ظرفیت هاي جدید مخازن ذخیره اي و تاخیري  .7

  
  شله یآب بندان بن) مشخصات فنی کانال 16) مشخصات فنی کانال آب بندان نوچمن                      شکل (13شکل (

  مشخصات فنی مقطع مورد نیاز زهکش اورکت حاجی در بخش احداثی .5جدول 
  ) haسطح زیر پوشش (  )s3m/دبی تخلیه (  عرض باال(متر)  عمق زهکش (متر)  عمق آب (متر)  عرض کف (متر)  فاصله از دریا

  14000  31  4/18  8/2  5/2  10  27تا  17کیلومتر
  7000  16  8/17  6/2  2/2  6  37تا  27کیلومتر 

  
  

  مشخصات فنی مقطع مورد نیاز زهکش بصیر آباد در بخش تعریض و احداث .6جدول
  ) haسطح زیر پوشش (  )s3m/دبی تخلیه (  عرض باال(متر)  عمق زهکش (متر)  عمق آب (متر)  تر)عرض کف (م  فاصله از دریا

  12800  28  17  3  6/2  8  7تا  0کیلومتر
  9300  20  15  3  5/2  6  14تا  7کیلومتر 
  6100  13  4/12  8/2  3/2  4  20تا  14کیلومتر
  1200  3  8  3/2  2  1  35تا  20کیلومتر 

  ساماندهی ، بهبود و توسعه اولویت بندي کلیه طرحهاي  .8
با توجه به ضرورت تسریع در بهبود وضعیت موجود اراضی منطقه مطالعاتی می توان کلیه طرحهاي یاد شده را مطابق نیاز 

واقعی طرح و شرایط محلی و اجتماعی اولویت بندي نمود تا بر اساس  آن نسبت به برنامه ریزي جهت اجرایی شدن طرحها 
  اقدام گردد. 

  گیريتیجه. ن9
در طرح حاضر که با هدف کاهش اثرات تخریبی سیالب ها و آب گرفتگی ها به انجام می رسد، امکان توسعه و بهبود       

شرایط زندگی و رشد اقتصادي نیز مد نظر است.. براي پیش بینی شرایط آینده در صورت اجراي طرح میزان حفاظت از آب 
هش هزینه ها و افزایش فواید است) محاسبه و در جریان کلی درآمدهاي طرح گرفتگی دراثر اجراي طرح(که مبناي کا

ساله اخیر در محدوده طرح، اعم از زراعی ـ  25منظورشده است. بدین منظور میزان خسارات ثبت شده ناشی از سیالبهاي 
و طالعاتی ثبت شده موجود اخذ دامی ـ صنعتی ـ ابنیه، تخریب اراضی و مستحدثات و تلفات جانی و مالی از منابع آماري و ا

جمع گردیده است. میانه اعداد مرتب شده مربوط به جمع خسارات وارده به ترتیب صعودي یا نزولی به عنوان میزان خسارات 
  ساالنه در اثر ماندابی شدن اراضی محدوده طرح مالك عمل قرار گرفته است.

طرح در سال پرآبی توام با وقوع سیل و متوسط درآمد بخش کشاورزي با مقایسه درآمد حاصل از تولیدات زراعی محدوده       
درصد تولیدات ساالنه به عنوان منافع  20درسال متعارف، ضریب کاهش درآمد برمبناي تفاضل دو مقدار مذکور معادل حدود 

  اجراي طرح در این بخش منظور گردیده است.
آورد جریان از باالدست احداث مخازن ذخیره و بندهاي تأخیري و  همانگونه که اشاره شده است به منظور کاهش حجم      

تغذیه مصنوعی پیش بینی شده و هزینه هاي آن نیز در جریان کلی هزینه هاي طرح لحاظ شده است. اثرات مثبتی که آب 
داشت مستقیم و تأمین شده در این مخازن بر رشد تولیدات و عملکرد محصوالت زراعی و درآمدهاي جنبی آن(چه به صورت بر

چه با تغذیه سفره هاي آب زیرزمینی) ایفا خواهد کرد،جزو فواید حاصل از اجراي آنهاست لذا در جریان درآمدهاي طرح منظور 
  گردیده است.
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فواید غیرمستقیم ناشی از اجراي طرح شامل کاهش ضایعات تولیدات زراعی و یا کاهش هزینه هاي تولید صنعتی،       
ري و سایرفعالیتها ي اقتصادي واجتماعی است. درشرایط اطالعاتی فعلی نمی توان این منافع را به عدد ورقم فعالیتهاي تجا

  ریالی تبدیل نمود، لیکن در توجیه اقتصادي واجتماعی طرح حایز اهمیت است.
از جمله فواید ناملموسی  جلوگیري از تلفات جانی، بهبود رفاه عمومی، امنیت و آسایش اهالی منطقه در اثر اجراي طرح      

است که اگر چه در شرایط فعلی با مقیاس پولی قابل ارزشیابی نیست لیکن الزم است برحسب مورد در ارتباط با اهداف طرح 
  در حل مسایل اجتماعی واقتصادي مورد ارزیابی قرار گیرد.
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