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  الب یدر مهارس  یمصنوع هیطرح تغذ یاجرا ری تاث یبررس 
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 چکيده

خشک است.  مناطق خشک و نیمه ترین مشکالت  دنبال آن کمبود آب، یکی از مهم  کمبود بارش و به

باران میهای جمع توسعۀ روش  از روشتواند بهآوری آب  افزایش سطح کشت، نقش  عنوان یکی  های 

تواند نیازهای آبی را در مناطق خشک  آوری آب باران عالوه بر اینکه میهای جمع مؤثری ایفا کند. تکنیک

سیل    .سیل و کنترل رسوب نیز مؤثر واقع گردد  تواند در کاهشبرطرف سازد، با توجه به ماهیت خود می

های آبخیزداری یکی از مهمترین  یکی از بالیای طبیعی اما خسارت آن قابل پیشگیری است و اجرای طرح 

 . اقدام ها در پیشگیری از خسارت های سیل است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد

ملیاتی گفته می شود که منجر به مهار روان آب و کاهش  آبخیزداری به مجموعه اقدامات برنامه ای و ع

های زیرزمینی ، تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک  آب  خسارت سیالب، تقویت سفره 

شود و اجرای عملیات مکانیکی مانند ساخت سازه های متعدد مانند سنگ و مالت، بندهای خاکی و  می

  .کاری از جمله طرح های آبخیزداری محسوب می شودری و کپهعملیات زیستی مانند بذرپاشی، نهالکا

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری وظیفه استحصال آب  مصنوعی  وطرح های تغذیه ی    بندهای خاکی

اما به  ندارند و صرفا برای کاهش سرعت سیالب و جلوگیری از خسارت ناشی سیل احداث می شود، 

در کاهش    طرح تغذیه مصنوعیام این مطالعه، بررسی اثربخشی  هدف از انج.  کندذخیره آب نیز کمک می 

نتایج حاصل از    می باشد.شهرستان سرچهان    واقع در  کره ای شهرسطحی در  های  میزان سیل و رواناب

بازدید میدانی و پرسشهای محلی نشان میدهد که ساخت سازه های کنترل سیالب و سازه های تغذیه 

سفره اب زیر زمینی بسیار موثر بوده و ساکنین این منطقه رضایت بسیار زیادی از احداث شدن این سازه  

و الزم میدانند و با توجه به  ها داشته و آنرا در کنترل شدن سیالب های فصلی منطقه بسیار ضروری  

ساکنان جهت   بین  در  زیادی  مندی  عالقه  منطقه،  این  در  زیرزمینی  آب  یافتن سطح سفره  افزایش 

 مشارکت در اجرای چنین طرح هایی بوجود آمده است. 

 . ، سرچهانخشکسالی تغذیه ی مصنوعی، سیل،  :يديکل  واژگان
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 مقدمه 
اخیردچار محدودیت شدید دسترسی به منابع آب سطحی و در نتیجه اعمال فشار بهره برداری بر کشور ایران طی سالهای  

منابع آب زیرزمینی شده است. به همین دلیل تقویت منابع آب زیرزمینی به کمک منابع سطحی یا تغذیه مصنوعی یکی از راههای  

های زیرزمینی، این منابع را در   از سفره  شوصاً برداشتجبران این فشار محسوب می شود. استفاده بی رویه از منابع آبی مخص

معرض کاهش قرار داده است که نابودی سفره زیرزمینی به دلیل کاهش کمیت و کیفیت و نشت زمین را به دنبال دارد و نیز 

آبدهی  پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و تخلیه سفره آب زیرزمینی، موجب خشک شدن چاه های نیمه عمیق و قنوات،کاهش  

چاه های عمیق و شور شدن آب چاه ها در اثر حرکت جبهه های آب شور از حاشیه های مخزن به سمت مرکز می شود. تغذیه  

مصنوعی ذخیره آبهای سطحی را جهت استفاده بعدی قادر می سازد، به خصوص موقعی که ذخایر سطحی ناقص باشد یا گران 

غذیه آبهای زیرزمینی یک تکنیک مهم برای حفاظت آب های شیرین زیرزمینی تمام شوند، این روش مفید می باشد. همچنین ت

 .]5]استدرالیه های آبدار ساحلی در مقابل نفوذ آب شور اقیانوس 

از   استفاده پایدار  بنابراین  شوند؛  می  تغذیه  بارندگی  و  سطحی  آبهای  از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت  به  آب  زیرزمینی  منابع

جهان برداشت آب ازمنابع زیرزمینی    بسیاری ازکشورهای  در سالهای اخیر در.  معنای برداشت محدود از آنهاستاین منابع به  

آبی است که درطول هزاران سال درالیه های آبدار   استفاده از این امربه معنای استخراج و. ازمیزان تغذیه سالیانه آنها بیشتر است

که آبی    زیرزمینی درمنطقه روز به روز افت کرده و سرانجام به جایی خواهد رسید  آبهای  اینکار سطح  با.  زمین ذخیره شده است

مناطق با  )  پایین افتادن سطح آبهای زیرزمینی به معنای خشک شدن مناطق پایین دست .  داشت  وجود نخواهد  برای استخراج

چشمه   و از بین رفتن چاهها، قناتها و   ( جاری درالیه های آبدار تحت اثرگرانش به سمت آنها جریان می یابند  ارتفاع کمترکه آب

 . ]2]های آن است

  قابل  شیرین  ازکل آبهای  درصد   99  منابع  این  که  گردد   می  ناشی  آنجا  زیرزمینی از  آبهای  از  بهینه  بهره برداری  و  شناخت  لزوم

  آبهای  از  بیشتر  بهره برداری  به   مناطق را  این  ساکنان   خشک،  مناطق   ساختی   زمین  و   اوضاع جوی.  دهند  می   راتشکیل  استفاده

های  واداشته  زیرزمینی پایه  است  استوار  آن  بر  بشری  ازاجتماعات  بسیاری  و    و  اقتصادی  توسعه  عوامل  از  منابع  این  و  گشته 

  و سیالبهای   سو  یک  از  ها  خشکسالی  بروز  از  ناشی  ت  مشکال  بنابراین.  شوند  می  محسوب  خشک  نیمه  و  خشک  مناطق اجتماعی

 رابطه،   این  در.  سازد  نمایان می  خشک،ه  نیم  و  خشک  مناطق  در  ویژه  به  را  آب  صیحیح منابع  مدیریت   لزوم  دیگر  سوی  از  مخرب

  به  آب   منابع  مدیریت   راهکارهای   آب، مهمترین  صحیح  بهره برداری  تنظیم   و   زیرزمینی  تغذیه آبهای  سطحی،   آبهای  جمع آوری

 . ]7] روند می شمار

ارزیابی و مدیریت منابع آب زیرزمینی برای استفاده خردمندانه از آن اهمیت دارد. آب زیر زمینی یک منبع تجدید ناپذیر  

است بنابراین باید بین تغذیه و مصرف ،توازن کامل برقرار باشد. در این زمینه تهیه بیالن آب شامل برآورد مولفه های مختلف و 

  و   دولتی   متولیان  کشور،  زیرزمینی  آب  وکاهش منابع  ها   خشکسالی  به  توجه  با  اخیر  سالهایدرتخلیه یک حوضچه اهمیت دارد.  

  منابع  کمبود  ویژه  طور  به  و  آب  سریع کمبود  جبران  جهت  عملیاتی  و   کارآمد  راهکاری  دنبال  به  بخش خصوصی  دست اندرکاران

اند  زیرزمینی  آبی   پخش  سامانه های  های خاکی،   بند   حوضچه ها،   درقالب  که  مصنوعی   تغذیه  پروژه های  این اساس،  بر.  بوده 

 . ]3 ]می شوند شناخته  آبخوانها درتغذیه مؤثر  و راهکارکارآمد یک عنوان به درسالهای اخیر شوند،  می  ساخته غیره و سیالب

 :گردند می  زیرتقسیم گروه سه به  تغذیه مکانیسمهای کلی طور به

  مستقیم و   نفوذ   با   ، باشد  می   خاک  ذخیره  و   تعرق  و  تبخیر  از   بیش  که  باران  آب  از  مقداری  مکانیسم   دراین:  مستقیم  تغذیه

 . طریق منطقه غیراشباع به آب زیرزمینی می رسد عمودی از

  می صورت(رودها خشک یا  ها   رودخانه مانند ) سطحی آب جریانات  بستر طریق از تغذیه مکانیسم این در:  غیرمستقیم تغذیه

 .گیرد

 . ]8]  پذیرد  می صورت محلی فرورفتگیهای یا  گودیها ازطریق تغذیه مکانیسم دراین: موضعی تغذیه
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  تغذیه  برای  که  است  تکنیکهایی  و گسترده ترین  ترین  ساده  هزینه ترین،  ازکم  یکی   سطحی  تغذیه مستقیم  روش  بین  دراین

با    مناطق  برای  شود  می  شامل  را  سیالب  سطحی  پخش  سطحی، که  مستقیم  تغذیه  تکنیک.  می روند  کار  به  خوانها  مصنوعی آب

 . ]10 [مفیداست  باال بسیار نفوذپذیری با  خاکهایی  و وسیع و مسطح اراضی به دسترسی

  مسایل  از  بسیاری  ها،   پروژه  این  با  رابطه  در  اما  نیست،  پروژه ها تردیدی  این  اکثر  بودن  مؤثر  و  بخشی  اثر  در  اینکه  علیرغم

  و   اجتماعی  زیستی،  محیط  مختلف  های  دیدگاه  منطقه از  پایداری  در  ها  پروژه  این  نقش  مسایل،  این  ازجمله.  است  مغفول مانده

 جهت   فرصت  ایجاد  و  سیالب  و نگهداشت  انباشت  با  مصنوعی  تغذیه  های  پروژه  هرچند  دیگر،  نگاه  از.  باشد  توسعه می  اقتصادی

  وجود   درصورت  مدت،   و میان  درکوتاه   و   باشند  می  آبخوانها  ایستابی   سطح  افت  و   آبی  کم  با  راهکارهای مقابله  از  یکی  بیشتر،  نفوذ

  ها   پروژه  این  رابطه با  در  اما  نمایند؛  می  حل  ای  ناحیه  و  محلی  مقیاس  در  را  آب  معضالت کمبود  از  توجهی  قابل  بخش  بارندگی،

  معضل افت   با  مقطعی  مقابله  برای  راهکاری  و   آبی  کم   درمان  درحکم  آیا   ها  پروژه  گونه  این  ساخت  شودکه  می  مطرح  پرسش  این

مسکّن  راهکار موقت و یک صرفاً ها پروژه این ساخت اینکه یا  شود و می تلقی پایدار ی توسعه  راستای در آبخوانها ایستابی سطح

   .]4] ناحیه ای نمی باشند  مقیاس محلی و به ایجاد توسعه ی پایدار در به شمار آمده و قادر

باور   این  ایجاد  و  ای  ناحیه  حتی  و  محلی  درمقیاس  آب  کمبود  موقتی معضل  رفع  با  شاید  که   است  مطرح  ابهام  این  همچنین

 همین   و  شده  بیشتر  زیرزمینی  آب  برذخایر  فشار  گردیده است،  مرتفع  آبی  وکم  آبی  بی  معضل  که  نشنیان  حوضه  و  اهالی  برای

  ازاجرا   پس  درسالهای  ها   پروژه  این  پایداری  است که  اساس،الزم  براین.  گردد  درمنطقه  آبی  یاکم  آبی  بی  معضل  حاد شدن  امرسبب

 .]1]ارزیابی قرارگیرد مورد شده، تعیین پیش  از اهداف نیز و اجرا از پیش شرایط مقایسه با  راستای در و

نفوذ آب دریا در آبخوانهای ساحلی و   زیر زمینی می تواند به مشکالتی مانند فرونشست زمین،  برداشت بیش از حد از آبهای

افزایش هزینه استخراج آب منجر شود. در نواحی که این مشکالت رخ داده است تغذیه مصنوعی )تغذیه مدیریت شده آبخوانها(  

بسیار مفید است. انتقال بین حوضچه ای آب برای انتقال آب از نواحی پرآب به نواحی کم آب نیز در برخی کشورها انجام می  

 . ]9] اما تاثیر زیست محیطی انتقال بین حوضچه ای آب باید پیشاپیش ارزیابی شود. . ودش

اجتماعی تدوین شود. مشارکت مردم در    –برای مدیریت منابع آب زیر زمینی ، باید قوانین الزم بر حسب شرایط اقتصادی  

.تاثیر    مجاور اهمیت دارد  مناطق  ع مناقشه سیاسی بینسطح محلی اهمیت دارد. تاثیر احتمالی تغییر اقلیم نیز برای پرهیز از هر نو

 . ]3] نیز باید در برنامه ریزی آتی منابع آب سطحی و زیر زمینی لحاظ شودا احتمالی تغییر اقلیم ه 

 سیالب   وقوع  از  ناشی  صدمات  گستردگیبیانگر  جهان  و  ایران  در  سیالبها  وقوع  از  ناشی  ساالنه  خسارات  اطالعات  و  آمار  بررسی

  متناسب،   مدیریتی   اقدامات  اعمال  با  بهینه  برداری  بهره  و  مهار،کنترل  هدف   با  جامع  های  برنامه  تدوین  لذا.  است  طبیعی  منابع  به

 بیشتر  موفقیت  به  دستیابی  منظور  به  ای  غیرسازه  و  ساختمانی  عملیات  از  تلفیقی  استفاده  ارتباط  دراین  ناپذیراست  اجتناب  امری

 . ]5] است گردیده  پیشنهاد  سیل مهار عملیات در

  در اساسی  و   مهم   ازمسائل  یکی  عنوان بارش،به  درمقابل   حوضه   پاسخ   روی  یبیولوژیک  و   مکانیکی عملیات  تأثیر  نحوه  از  آگاهی 

 تغییراتی  ایجاد با حوضه درسطح عملیات هرگونه اجرای که بطوری  باشد، می سیل کنترل مطالعات و آبخیز های حوضه مدیریت

 تولید  در  حوضه  متفاوت  رفتارهای  بروز  موجب  خاک  نفوذپذیری  تغییر  نتیجه  در  و  گیاهی  پوشش  تمرکز،  زمان  زبری،  ضریب  در

 . ]6] گردد. آبخیزمی های حوضه سیل هیدروگراف اوج دبی  نهایتاً و بآ روان

  سدهای  اصالحی   سدهای.  کرد  بیان  آبراهه  درطول  اصالحی  سدهای  احداث  توانمی  را  آبخیزداری  مکانیکی  اقدامات   از  یکی

 ظرفیت  افزایش  آب،  کیفیت  افزایش  متمرکز،کنترل  جریانهای سرعت  منظورکاهش   به  خندق  یا  آبراهه  درعرض  هستندکه  کوچکی

  اصالح  به  منجر  نهایت  در  شوندکه  می  حوضه  سیالب  اوج  دبی وکاهش   رسوبات  اندازی  تله  و   گیاهی پوشش  افزایش  کانال،   در  نفوذ

 . ]1] . شد خواهند آبراهه وعرضی طولی نیمرخ

  سدهای  اجرای  و  طراحی  اگرچه.  باشد  می  آب  جریان  سرعت   وکاهش  رسوبات  نگهداشت  سدها  این  ازاحداث  اصلی  هدف 

 هیدرولوژیکی  و  ژئومورفولوژیکی  هندسی،  خصوصیات  بر  آن  واقعی  اثرات  هنوز  اما  دارد،  سال  40  حدود  ای  سابقه  درکشور  اصالحی

 دار  مخزن  و   بزرگ  سدهای   برتری  روی   بر  سدها   تأثیر  درمورد  تحقیقات  بیشتر  بین  این   در  .است  نشده   شناخته  بخوبی   ها   آبراهه
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 ضروری  امری  ها  سازه  نوع  این   احداث  اثرات  برروی  مطالعه  لذا  است.  شده   کوتاه   سدهای  بازدهی  و  اثرات  به  کمتری  توجه  اما  شده،

 .رسد می نظر به
 

 مطالعه   مورد منطقه

 مطالعه   مورد  منطقه   موقعيت

شهرستان های   از  یکی  جغرافیایی  موقیعت  نظر  شهرستان از  این.  قراردارد  سرچهان  شهرستان  در  مطالعه  مورد  آبخیز  حوزه

  شهرستان   به  ازشرق   که  است  شکل  مستطیلی  شهرستان منطقه  این.  است  شده  واقع  فارس  استان  شمال  در  و  ستاستان فارس ا

 بوانات   شهرستان  به  شمال  از  و   پاسارگاد  و  خرمبید  های  شهرستان  به  غرب  از  ارسنجان  شهرستان بختگان و  به  ازجنوب  ،هرات

. قراردارد  54  تا  53  /شرقی  15  طول  و  دقیقه  30  تا  30  جغرافیایی  درعرض  کیلومترمربع  2193  این شهرستان  مساحتمتصل است.  

 .]1شکل ]متراست 2110 دریا ازسطح ارتفاع آن میانگین

 

 landsat) سایت )بر گرفته از سرچهان استان فارس ،مطالعه  مورد  منطقه:  1 شکل

 اقليم  و هواشناسی 

 بارندگی  ميزان

میلی  9/52در دراز مدت  در دراز مدت بوده و حداکثر بارندگی میلیمتر207 / 7حوزه محدوده بارندگی ساالنه میانگین مقدار

 .]2و1نمودار]باشد می / میلی متر در شهریور ماه 94در دراز مدت   و حداقل بارندگی زمستان متر در
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 )سازمان هواشناسی فارس(ميزان بارندگی فصلی دراز مدت -1نمودار 

 

 )سازمان هواشناسی فارس(ماهانه دراز مدت  ميزان بارندگی- 2نمودار 

 : دما

  تیر  در  درجه  4/32دما  حداکثر  میانگین  و   ماه   دی  در  سانتیگراد  درجه-  2/    7  دردرازمدت  شهرستان  دمای  حداقل   میانگین

 . باشد یم  تیرماه در درصد 10 آن حداقل و ماه  بهمن  در درصد 62 رطوبت حداکثر همچنین  .باشد می   ماه

 

 مطالعه  مورد  منطقه   شناسی  زمين

 ازآن  استان  این بخش بیشترین دهدکه می نشان فارس استان 1:250000 شناسى زمین نقشه در موجود اطالعات

مقدار بارندگی فصلی درازمدت 

مقدار بارندگی ماهانه درازمدت 
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 رسوبات Qt 2 (  ساختاری  واحد  دهد؛  می   نشان   حوزه  شناسی  زمین  نقشه  قبط.  است  زاگرس  ساختارى  - ىبرسو  های  حوضه

  شامل  را  حوزه(%  0/    57)  کمترین  شنی  دولومیتهای  و  برگرفته  در  را  حوزه  وسعت  (%  31/    )88  بیشترین  )سنوزوئیک  کواترنری

 . ]2]شکل. شود می
 

 

 landsat)  سایت بر گرفته از ) مطالعه  مورد حوزه شناسی زمين   نقشه:  2 شکل

 حوزه  خاکشناسی

  در  متوسط  تا   سبک  بافت (درصد  37/    23  )  را  حوزه  وسعت  بیشترین  دهد   می   نشان  سرچهان  حوزه  خاک   بافت   نقشه  بررسی

 . ]3شکل] .است برگرفته

 

 landsat) سایت  )بر گرفته از موردمطالعه  حوزه خاک بافت  نقشه:  3 شکل
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دهد احتمال    میکه خشکسالی در منطقه رخ  اخیردر سال های    و  این شهرستان دارای آب و هوای سرد و خنک می باشد

بارش های رگباری شدید و زودگذر بیشتر می شود که در این شرایط انجام عملیات آبخیزداری کمک فراوان به کاهش خسارت  

به    بارش،   درمقابل  حوضه  پاسخ   روی  احداثی   سازه های  تأثیر  نحوه  از  آگاهی  و  ارزیابی.ها و تغذیه سفره های زیر زمینی می کند

 . باشد می در این منطقه سیل کنترل مطالعات و آبخیز حوضه های مدیریت در اساسی و  مهم مسائل از یکی عنوان

ساله را به خوبی مهار 100ساله و  50ساله و25،  احداث طرحهای تغذیه مصنوعی در این منطقه می تواند سیالبهای ده ساله

ساله اتفاق می  25پدیده مانسمون هند که در یک دوره  سیالبهای ناشی از    .نماید و مانع از خسارات احتمالی جانی و مالی گردد

معموال در ایام نسبتا گرم سال باعث ریزش های منظم در ارتفاعات می شوند   افتد نیز مانند سیالبهای قبلی خطرناک می باشد و 

سدهای خاکی کوچک بندهای خاکی و    بنابراینشهرستان سرچهان نیز به وقوع پیوست.  استان و  در کشور،1401که در مرداد ماه  

می احداث  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  توسط  خروجیکه  دارای  از    کهاست    هایی  شود  معینی  حجم  ذخیره  از  بعد 

ریز دارای رسوب و سرعت نیست و خطر خسارت سیالب به حداقل    شود که سرها، سرریز مخزن از خروجی خارج میآبروان 

 . ]4شکل ]  .یابدکاهش می

 

 )عکس از نگارنده(نمایی از طرح تغذیه مصنوعی شهر کره اي- 4شکل 

رودخانه   در ارتفاعات آهکی درمسیر 1381طرح تغذیه مصنوعی شهر کره ای جهت کنترل سیالب های شمال شهر در سال 

ول یال  ط سپس از طریق سرریز احداثی مجددا به ادامه مسیر رودخانه خشک سرازیر می گردد.   و  هخشک این شهراحداث گردید

در ابتدای  .  متر مکعب می باشد 1000000مترو حجم ذخیره آن  300متر و طول یال شرقی  350متر، طول یال شرقی  1200جنوبی

احداث شده است. که هدف از احداث این طرح کنترل سیالبها وکمک به تغذیه    ورودی این طرح یک بند انحرافی بر روی رودخانه

وضعیت زمین شناسی منطقه با توجه به وجود تپه های آبرفتی    مطالعاتی سرچهان است.سفره های آب زیر زمینی در محدوده  

مربوط به عهد نئوژن احداث طرح تغذیه مصنوعی کمک فراوانی به تغذیه سفره های زیر زمینی می کند.با توجه به اینکه سازه  

نه درشت می باشد می تواند در زمینه تامین  های آبرفتی در دشت سرچهان نئوژنی می باشد و جنس آنها از نوع شن وماسه دا

 . ]5شکل ]آب کشاورزی و شرب بسیار موثر واقع گردد
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و همچنین گواهی کشاورزان و مردم بومی شهرستان،طرحهای   چنانچه باتوجه به نظر کارشناسان و مشاهدات منطقه ای

بخصوص در سیل    ای باعث کنترل سیالبهاتغذیه مصنوعی شهرستان، بخصوص طرح تغذیه مصنوعی واقع در شمال شهر کره  

 و ذخیره آب در جهت کمک به آبگیری سفره های آب زیر زمینی گردیده است.  1401مردادماه سال 

با توجه به محل فعلی این طرح که در فاصله نسبتا کمی با شهر احداث گردیده)واگذاری شهرکهای جدید و رشد ساخت   

بارش امکان شکستن طرح و ورود سیالب به منازل مسکونی    آب گیری آن در فصول پر  نزدیکی طرح تغذیه مصنوعی( و   وساز تا 

 آن(.  ییمطالعه دقیق در زمینه جانماخطری جدی همواره کل شهر کره ای را تهدید می نماید.)عدم رعایت حریم طرح و عدم 

 

 آرشيو اداره منابع آب سرچهان( )برگرفته از شمال شهر کره اي آبگيري بخشی ازطرح تغذیه مصنوعی - 5شکل 

با کنترل رسوب در سیالب از انتقال  و  بصورت کامل آبگیری شدبه دلیل بارشهای شدید جوی  1382این طرح یکبار در سال

و جنس آن از خاک   . از آنجائی که احداث بدنه آن مقاومت زیادی نداشتنمودرسوب به پایین دست و بروز خسارت جلوگیری  

و چند ماه پس از آن مقاوم سازی بدنه طرح    سازی گردید.  ه و آب به سمت رودخانه رها یددگررح مذکور باز  رس بود خروجی ط

 . ]6شکل ] مذکور شروع گردید و در طول سه ماه مقاوم سازی به پایان رسید. 
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 )عکس از نگارنده( مقاوم سازي بدنه طرح -6شکل 

بود که ورود ناگهانی سیالب به طرح باعث ایجاد ترکهائی در    1401دومین مرحله آب گیری طرح مذکور در مرداد ماه سال  

لوگیری شد و آب اضافی به رودخانه هدایت گردید. و  جیال جنوبی گردید. و به همین دلیل از آب گیری کامل آن    بدنه داخلی 

 . ]7شکل ]  ترمیم آن در نقاط آسیب دیده انجام گردید. ازیوقوع سیالب مذکور مقاوم س یک ماه بعد از

 

 از نگارنده(  )عکس1401آبگيري طرح تغذیه مصنوعی مذکور در مردادماه  -7شکل 
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 نتيجه گيري
  استفاده   منظور  به  و   زیرزمینی  آب  سفره  تغذیه  هدف  با   نفوذپذیر  سازند   یک  به  آب  واردکردن  و   ذخیره  از  عبارت  مصنوعی   تغذیه

و همچنین جلوگیری   منطقه  طبیعی  درشرایط  تغییراتی  یا   اضافی   تأسیسات   ایجاد   وسیله  به   متفاوت  کیفیتی  یا   و   رژیم   با   آن   از  مجدد

از زیانهای ناشی از سیالبهای ناگهانی بخصوص با توجه به بروز خشکسالی و ریزش بارانهای موسمی بخصوص در فصول گرم سال  

 تأمین  منبع زیرزمینی آب  منابع که مناطقی. است یافته افزایش اطمینان قابل آب منابع برای تفاضا  جمعیت، افزایش  با .[6]است

 سفره   از  حد  از  بیش  برداشت[.  7]هستند  بحرانی  وضعیتی  دارای  ،آنهاست  تغذیه  از  بیش  منابع  این  از  برداشت  میزان  و  است  آب

 انسان   غیرمستقیم  و  مستقیم  که  داشت  خواهد  ناپذیری  جبران گاه  پیامدهای  ارزشمند  ذخایر  این  افت  نتیجه  در  و  زمینی  زیر  های

  مدیریتی   راهکارهای  مهمترین  از  زمینی  زیر  آبهای  مصنوعی  تغذیۀ  مناطقی  چنین  در.  متأثرخواهندکردا  ر  انسانی  گاههای  سکونت  و

 همچنین جلوگیری از خسارات ناشی از سیالب داشته باشد.   که می تواند کمک شایانی در مدیریت منابع آب و است

طرح تغذیه مصنوعی شمال شهرکره ای در شهرستان سرچهان نیز یکی از همین طرح ها می باشد که طبق نظر کارشناسان 

و همچنین کشاورزان و اهالی شهرستان نقش مهمی در تغذیه آبهای زیر زمینی و همچنین جلوگیری از خطرات ناشی از سیالب،  

 ( داشته است.  1401) بخصوص سیل مردادماه سال جاری
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