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شناخت مخروطه افکنه زیارت گرگان به منظور تغذیه سفره هاي زیرزمینی از طریق هدایت دبی 
 هاي سیالبی

  
  2اراز محمد مفیدي خواجه ،2، محمدرضا پارسامهر1پارسایی... لطف ا

کارشناسان بخش تحقیقات آبخیزداري مرکز تحقیقات کشاورزي و  2کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان ،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات  -  1
 منابع طبیعی استان گلستان

  
  چکیده

مخروط افکنه ها مناطق بسیار مناسب براي ذخیره هرزآبهاي سطحی می باشند که معموالً در خروجی آبخیز ها تشکیل 
مخروط افکنه گرگان یکی از آن مناطقی است که در خروجی حوزه آبخیز زیارت تشکیل شده است و شهر گرگان . می شوند

آن مطالعه زیادي نشده است با توجه به سیالبهاي متوالی در سالهاي تقریبا بر روي آن قرار گرفته است و تا به حال بر روي 
گذشته که خسارات فراوانی نیز به بار آورده است و از طرفی افت و کاهش ساالنه سطح آب هاي زیر زمینی به واسطه بهره 

هاي سطحی می تواند تا اندازه برداري زیاد از ذخایر آب هاي زیر زمینی، شناخت این مناطق با هدف ذخیره سیالبها و یا هرزآب
زیادي در کاهش خسارت نقش موثري داشته باشد این مطالعه نشان داد که مخروط افکنه گرگان داراي حجم بسیار باالیی در 
ذخیره هرزآبها دارد بطوري که با مطالعه سیالبها و همچنین نفوذ روانابها در مخروط افکنه ها در بهترین شرایط هم فقط 

  .  درصد ظرفیت آن همچنان خالی می باشد 95درصد حجم مخروط افکنه را می توانند اشغال نمایند و  5حداکثر تا 
  

  شهر گرگان، حوزه زیارت، سیالب مخروط افکنه،  :کلید واژه 
  
  مقدمه- 1

مناسبی براي رسیدن محل سیالب در آنها رسوبات در نقاط خروجی حوزه هاي آبخیز، عرصه هاي وسیع رسوبات درشت دانه وجود دارد که انباشت 
دلیل اصلی این امر، افزون بر شرایط طبیعی زمین و ویژگی هاي بارش، توان قابل . وري و توسعه پایدار کشاورزي و احیاء منابع طبیعی است به بهره

آب از یک کمبود در چنین مناطقی،  .براي توسعه کشاورزي و افزایش تولیدات گیاهی همراه با احیاي جنگل ها و مراتع می باشد ،عرصه هااین مالحظه 
وجود مخروط . طرف مهمترین عامل محدود کننده توسعه پایدار بوده و از سوي دیگر سیالب هاي فصلی عامل مهم تخریب و ایجاد خسارت می باشد

برفتی درشت دانه که حاصل عملکرد سیالب ها در اعصار گذشته است، موجب گردیده تا انباشت رسوبات درشت دانه با ضخامت افکنه و دشت هاي آ
بررسی هاي انجام شده نشانگر اثرات مثبت  .هاي قابل توجه، مخازن زیرزمینی مناسبی را پدید آورد که می توانند حجم زیادي آب را در خود جاي دهند

شناخته  استان گلستان ترین پدیده طبیعی در سیل به عنوان مخرباز طرف دیگر . بر آب زیرزمینی بوده استیا تغذیه مصنوعی  البطرح هاي پخش سی
، روشی ارزان جهت هاب بر آبخوانسیالکنترل و هدایت . آورد شده است که همه ساله تلفات جانی و خسارات مالی بسیاري در نقاط مختلف به بار می

ساالنه عالوه بر آن،  ب را نیز به همراه داردها براي تغذیۀ مصنوعی و احیاء پوشش گیاهی است که کاهش خسارات ناشی از سیال بنه از سیالاستفاده بهی
د با توجه به اینکه دو منبع تجدی. کند بهى خاك را تخریب مىاخود مقادیر متن رود و در مسیر مقدار زیادى از آبهاى سطحى به صورت سیالب هدر مى

از میان روشهاى . تمهیدات خاصى اندیشیده شود و خاك نقش اساسى در توسعه اقتصادى کشور دارند، ضرورى است براى حفظ این دو منبع شونده آب
 االبته این روش در اجر. محاسن زیادى نسبت با سایر روشها داردتغذیه مصنوعی یا پخش سیالب مصنوعى، روش  متفاوت ذخیره آب به صورت طبیعى و

اجراي چنین طرح هایی را عرصه و در واقع عمر مفید  ترین آنها رسوب ناشى از سیالب است که نفوذپذیرى با مشکالتى روبروست که یکى از عمده
 .  که باید براي آن نیز راه حلی اندیشیده شود دهد کاهش مى

هر  بر حاکم اقلیم به توجه با حالت این در .می باشد افکنه مخروط مورفولوژي بر آن اثر و اقلیمی تغییرات ،ها افکنه مخروط ایجاد نظریه مهمترین
شرایط  در را ها افکنه مخروط ایجاد است که موارد این جمله از "بال و زونر"مدل. شود می داده نسبت متعددي عوامل به ها افکنه مخروط ایجاد منطقه

 حرکات و سیالبی شدید، بارانی هاي دوره ایجاد و یخچالی مجاور درشرایط گرفتن قرار دلیل به ایران در. داند می )مرطوب و خشک دوره فاصل حد(گذر
بارزترین پدیده هاي ژئومورفولوژي را می توان از  مخروط افکنه هااز طرف دیگر . است شده ها افکنه مخروط ایجاد سبب زیاد در برخی موارد اي توده

علوم زمین، حاکمیت اقلیم نیمه خشک یا نیمه مرطوب را یکی از ارکان اصلی تشکیل و تکوین این پدیده به بسیاري از محققان حوزه . دانستجریانی 
زمین شناسان با تاکید بر حرکات پوسته زمین، موتور اصلی ایجاد چنین پدیده هایی را به حرکات منطقه اي پوسته . )1379معتمد،(شمار آورده اند 
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در مواردي نیز مخروط افکنه ها ). Harvey 1989(مخروطه افکنه ها را مشروط به تغییر ناگهانی سطوح دانسته اند نسبت می دهند و بستر اصلی ایجاد
مخروطه افکنه ها را شاهدي  بعضاً .(Hooke, 1977)را نشانه وجود حرکات گسلی تلقی کرده و از آنها به عنوان شاهد این گونه حرکات نام برده اند 

نکته درخور تامل پیرامون مخروطه افکنه هاي ایران، . (Bull, 1964)وسته در متدهاي بررسی تحرکات جنبا تلقی نموده اند بی تحرکات پابراي ارزی
ایران را می توان از نظر سیستم هاي فرم زاي اقلیمی و نه پهنه بند ي هاي اقلیمی رایج به . رابطه آنها با سیستم هاي شکل زاي حاکم بر ایران است

چند و چون شکل زایی سطوح ژئومورفیک در این نواحی بستگی به چگونگی تعامل عوامل شکل . )1358اکرمی، (متفاوت طبقه بندي نمود چهار ناحیه 
در آن عمل می کنند، در تکوین و . ...و به عبارتی می توان گفت ساختار سیستمی هایی که عوامل شکل زا همانند آب، باد، یخ. زا در این سیستم ها دارد

براي . وي فرمی آن سیستم ها بشدت موثر خواهند بود، حتی اگر پدیده ویژه اي در دو سیستم مختلف بوجود آمده باشد فرم همسانی نخواهند داشتالگ
 فتهمثال، مخروط افکنه اي که در سیستم شکل زاي کانون هاي برودتی به وجود آمده با مخروط افکنه هایی که در سیستم شکل زایی حرارتی شکل گر

  . اند، هم از نظر شکل شناختی و هم از دیدگاه تکوینی متفاوتند
  : از تعاریف  و مطالب باال می توان استنباط کرد که

  :مخروط افکنه ها اشکالی مخروطی یا شبه مخروطی اند که در شرایط زیر بوجود می آیند
 .وجود جریانات رودخانه اي با بار رسوبی زیاد - 1
 .مسیر حرکت رودخانه که اغلب در پاي جبهه کوهستان دیده می شود کاهش زیاد و ناگهانی شیب در - 2
 .کاهش نیروي حمل آب و رسوبگذاري بار رودخانه - 3

ایط موارد مذکور در مناطق مختلف متفاوت هستند و تنها شرط الزم در این زمینه محسوب می شوند و شرط کافی بشمار نمی روند هرکدام از این شر
  . وانند شدت و وسعت عمل را دگرگون سازند و موجب پیچیده شدن تشکیل و تحول مخروط افکنه محسوب شوندتحت تاثیر فرایند ها می ت

از واژه مخروط افکنه استفاده کرد از آن تاریخ به بعد به صورت گسترده اي براي توضیح چنین اشکالی به کار گرفته  driv" (1873)"براي اولین بار 
اولین بررسی ها در مورد مخروط افکنه ها توسط ). Bull, 1977(درصد بکار می رود  20شکال کوچکتر با شیب بیش ازواژه مخروط آبرفتی، براي ا. شد

دیده می ) 1897("Makgi"و  )Gilbert")1876"نتایج این بررسی ها در مقاالت . سازمان زمین شناسی آمریکا در نیمه قرن نوزدهم انجام گرفت
در علم متنفذ بودند به عنوان اشکال ثانوي در ) 1932( "Jansonو ) Devis" )1905( ،"Berayan )1922"ه مخروط افکنه ها، زمانی ک. شوند

 "سن گابریل"مقاله اي منتشر کرد که در آن به مخروط هاي پاي دامنه هاي کوهستان  "Ekis"، 1928در سال . چشم انداز بیابانی تلقی می شدند
یستوسن برآورد کالیفرنیا پرداخته شده بود با اینکه او مخروط افکنه ها را در چرخه دیدیس به عنوان پدیده اي موقت می پنداشت منشاء آنها را دوران پل

  . کرد
مقاله خود را با تحقیق در مورد مخروط افکنه هاي موجود در  "Bliseb Bakh"فکنه ها بود در این سال ، نقطه عطف مطالعات مخروط ا1963سال 

لوستیک، ". گزارش اصلی مطالعات خود را در مورد فرسنوکانتی غربی در کالیفرنیا ارائه داد"Bull"یک سال بعد. کوهستان وایت کالیفرنیا منتشر کرد
مقاالت جالبی را منتشر ساختند که آغاز بحث هاي مهم در مورد عوامل کنترل کننده و تحول مخروط افکنه ها  میالدي 1965در سال  "دنی و ملتون

در ) 1964( "بول"نقش حرکات تکتونیکی در ایجاد مخروط افکنه هاي تقطیع شده توسط . عقاید بسیار متفاوتی در این مورد وجود دارد. بشمار می رود
برجریانات گلی به عنوان عامل اصلی در شکل دهی به سطح مخروط افکنه ) Bity" )1961". ی را بررسی کرد تاکید شدمقاله اي که نیمرخ هاي شعاع

از اطالعات موجود در مورد توزیع ذرات بزرگ در سطح مخروط افکنه ها، تاریخ حمل و انتقال مخروط افکنه ها را ) Lustic" )1965". تاکید کرد
در تمامی این مقاالت سعی شده . مخروط افکنه ها را در مرحله اي از تعادل دینامیکی با ناحیه منبع آن بررسی کرد )Deni" )1965". بازسازي کرد

  . است بین شکل  هندسی مخروط افکنه و ناحیه فرسایش رفته، به کمک فرمول هاي ریاضی ارتباط برقرار شود
در خصوص مخروط افکنه هاي دامنه هاي ) Biumunet" )1972"جام شد تحقیق اولین تحقیقی که بطور جدي بر روي مخروط افکنه هاي ایران ان

سال اخیر  750ضمن بررسی مورفومتري مخروط افکنه ها آنها را محصول شرایطی می داند که دست کم در  "بیومونت"در این تحقیق . جنوبی البرز بود
  . رض فسیل شده محسوب می کنددر ایران وجود نداشته و مخروط افکنه ها را در این مناطق جزء عوا

تاثیر فعالیت هاي تکنونیکی نوین را بر مرفولوژي مخروط افکنه هاي کرمان مطالعه کرد و بر اساس  )76( احمد عباس نژاد در سال
  . نتایج طرح ویژگیهاي مخروط افکنه ناحیه کرمان تحت تاثیر تکتونیک فعال کواترنر شکل گرفته است

ب شناسی و منشاءیابی، رسوبات مخروط افکنه حوزه آبخیز گرمابدشت  را مورد مطالعه قرار داد بر از نظر رسو )1375(خواجه 
درصد ماسه هاي مخروط افکنه  57اساس نتایج حاصله شیست هاي سبز از فرسایش پذیري زیادي برخوردار هستند بطوري که بیش از 

رساله دکتري خود را با عنوان بررسی رسوب شناسی و  )1381(هخواج .رودخانه گرمابدشت را خرده سنگ شیست سبز تشکیل می دهد
رسوبزایی نهشته اي کواترنر حوضه یل چشمه و رامیان انجام داد که قسمتی از آن به بررسی مخروط افکنه هاي آبخیز گرگانرود پرداخته 

رابطه آن با تغییرات آب و هوایی در شمال و شمال طرحی با عنوان مطالعه و بررسی تکامل مخروط افکنه بزرگ کواترنر و  )1388(ارزانی  .شد
ا شرق استان اصفهان اجرا و عنوان نمودند که شرایط تکتونیکی زمین با فراهم نمودن شرایط رسوبگذاري در حوضه، موقعیت قرارگیري و آب و هو

  .  م را کنترل می نمایدبا کنترل شدت جریان سیالب و میزان ورود رسوب، تشکیل و تحوالت بعدي مخروط افکنه هاي عظی
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براي مثال رسوبات مخروط افکنه اي، مرکز تجمع آبهاي . از نظر اقتصادي شناسائی رسوبات مخروط افکنه اي از اهمیت خاصی برخورداراست
همچنین . می شوندزیرزمینی می باشد و نیز بیشتر مخازن آبهاي زیرزمینی درون حوضه رسوبی از آبهاي وارده به رسوبات مخروط افکنه اي تغذیه 

ضمناً مقدار . بیشتر طالي موجود در دنیا از رسوبات مخروط هاي افکنه قدیمی در آفریقاي جنوبی استخراج می گردد که به فرم پالسر بر جاي مانده اند
  . زیادي اورانیم پالسر از رسوبات مخروط افکنه اي قدیمی در حوضه هاي رسوبی آفریقاي جنوبی استخراج می گردد

اي به  رویه و دیگر آلودگی منابع آبی تشدید وموجب تکوین پدیده برداري مفرط و بی عامل بهره ودیت منابع آبی غالباً توسط دومحد
هـاي اسـتان،    هاي زیرزمینی به مقداري بیش از حجم بازسازي ساالنه در دشت برداري از منابع آب در نتیجه بهره. گردد نام کمبود آب می

پـذیري در برابـر حـوادث طبیعـی      ها نه تنها باعث پوك شدن زمین و آسـیب  این اضافه برداشت. باشد فت سالیانه میسطح ایستابی دچار ا
سازد و منابع موجـود نیـز دچـار آلـودگی شـده و از دسـترس خـارج         هاي زیرزمینی را دچار اختالل می گردد، بلکه بازسازي منابع آب می
هاي مدیریتی،  تی از اضافه برداشت از منابع آبی به هر نحو ممکن جلوگیري شود و با اعمال سیاستلذا باید از هم اکنون با تمهیدا. شوند می

  . هاي آبی را فراهم نمود امکان تغذیه مصنوعی و طبیعی سفره
د آب در حوزه و تعیین حجم و ظرفیت آن و همچنین پتانسیل موجو حوزه زیارت گرگانبا شناسایی مخروط افکنه  مقالهبه همین منظور در این 

به این منظور از همه امکانات و توانایی هایی که امکان شناخت بیشتر و بهتر . باال دست، حداکثر توان بهره برداري از پتانسیل هاي موجود پیشنهاد گردد
  . و دقیق تر را امکان پذیر می نماید استفاده گردید

  : گردید که عبارتند ازبا توجه به مطالب فوق دو هدف عمده براي این تحقیق تعریف 
  حوزه زیارتشناسایی  و تهیه نقشه مخروطه افکنه  -ا

  بررسی امکان هدایت دبی هاي سیالبی به درون آن - 2
  

  روش تحقیق- 2
، تصاویر ماهواره اي لندست و تصاویر گوگل 1:25000، نقشه هاي تووگرافی 1:20000براي رسیدن به اهداف فوق، با استفاده از عکسهاي هوایی 

همچنین از آمار دبی روزانه و متوسط ماهانه و ساالنه و دبی پیک سیالب جهت برآورد حداکثر مقدار قابل . ارت، نقشه هاي زمین شناسی استفاده گردید
  .حصول آب استفاده شده است

وپوگرافی، محدوده مخروط افکنه گوگل و همچنین نقشه هاي ت صاویرتاز تلفیق نقشه هاي توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهوارهاي لندست، 
بدین منظور با . پس از تهیه نقشه هاي مختلف، جهت تعیین عمق و حجم مخروط افکنه ها، از لوگ چاههاي پیزومتري استفاده گردید. بدست آمد

  اده گردید ، از اطالعات چاههایی که در محدوده مخروط افکنه وجود داشت استفحوزه بررسی تمامی چاههاي پیزومتري در محدوده
  

  
   و حوزه آبخیز زیارت گرگان گرگان نقشه محدوده مخروط افکنه 1شکل

  
بر . ، کاهش اندازه دانه ها را از راس به طرف حاشیه نشان می دهدزیارتنتایج آزمایش هاي هیدرومتري و دانه سنجی رسوبات مخروط افکنه 

کج شدگی منفی و جور شدگی بسیار . اساس داده هاي دانه سنجی و هیدرومتري نمونه ها، بخش هاي باالیی مخروط افکنه ها اغلب دانه درشت هستند
این رسوبات دانه ریز بوده و کج شدگی . سوبات دشت سیالبی می پیوندندبخش هاي میانی و پایینی مخروط افکنه ها با مرز تدریجی به ر. بدي دارند

در این نهشته . کاهش اندازه دانه از بخش هاي میانی بطرف بخش پایینی محسوس نیست. مثبت و نسبت به بخش هاي باالیی جور شدگی بهتري دارند
  . ها شدت هوازدگی بیش از نرخ رسوبگذاري است
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از حفاري چاههاي اکتشافی و چاههاي بهره برداري رسوبات مخروط افکنه هاي گرگانرود، بررسی تغییرات اندازه دانه  با توجه به اطالعات حاصل
  . متر امکان پذیر است 50- 250ها در مقاطع عمودي تا اعماق 

وژي ناپایدار است و در طول زمان در اثر در تجزیه و تحلیل اندازه دانه ها در رابطه با عمق باید در نظر داشت که مخروط افکنه یک واحد ژئومرفول
بنابراین افزایش اندازه دانه ها بطرف باال شاید بخاطر تبدیل نواحی بین کانال به کانال هاي رسوبی . مهاجرت جانبی کانالهاي رسوبی تغییر مکان می دهد

بدلیل مهاجرت جانبی کانال هاي موقتی . مخروط صورت گیرد همچنین کاهش اندازه دانه ها نیز می تواند در اثر مهاجرت جانبی کانالهاي سطح. باشد
افق به  سطح مخروط در بسیاري مواقع، انطباق الیه ها در توالیهاي عمودي مخروط، بایستی با دقت و احتیاط زیاد صورت گیرد اندازه دانه ها در هر

شیه کاهش می یابد همچنین هر چه فاصله از کانال هاي رسوبی انرژي محیط بستگی دارد انرژي محیط رسوبگذاري در سطح مخروط از راس بطرف حا
  . بیشتر شود اندازه دانه ها کمتر می شود

متر عمق دارند ضخامت و تعداد طبقات دانه درشت نشان می دهد که انرژي محیط  200در یک دید کلی در بسیاري از چاههایی که بیش از 
به عبارت دیگر شدت و تعدد سیالبها از پلئیستوسن باالیی و به ویژه اوایل هولوسن تا . افته استرسوبگذاري در یک مکان خاص در طول زمان کاهش ی

  . این وضعیت را می توان به راحتی در بسیاري از چاههاي اکتشافی مشاهده نمود. به امروز بتدریج کمتر شده است

در جنوب گرگان سرچشمه گرفته و پـس از عبـور از شـهر    کوه، سفیدآب و ناهارخوران  رودخانه زیارت از ارتفاعات باالچال، زرشک
مهمترین . میلیون مترمکعب است 15آورد ساالنه آب این رودخانه . شود سو ملحق می قره به رودخانه قره گرگان در حدود روستاي حاجی

گري چون شیب، وسعت، شرایط خاك ها و عوامل دی ها و در نتیجه افزایش دبی رودخانه توان، مدت و شدت بارندگی عامل بروز سیل را می
ها و سازندهاي بستر مجاري  ها، برداشت شن و ماسه از بستر، درجه تخلخل زمین ساخت و ساز در حریم رودخانه. و پوشش گیاهی دانست

  . شوند عبور آب از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بروز سیل یا تشدید آن محسوب می
اي که با وقوع بارندگی تقریباً شاهد وقوع سیالب  اند بگونه عرصه هاي کوهستانی و مرتفع واقع شدهزه در با توجه به اینکه سطح زیادري از این حو

باشد، ولی بدلیل گستردگی پهنه دشت گسترش سیالب در بستر رودخانه جاري شده و در نقاط پایین دست و کم  در نقاط پایین دست خود می
  . سبب باال آمدن آب از بستر شده و خساراتی را به مناطق مسکونی و اراضی زراعی وارد می آورد،شیب

حوزه آبخیز زیارت بدلیل کاربردي نامناسب اراضی و تغییرات شدید کاربري اراضی از وضعیت بسیار بحرانی برخوردار بوده که در  از طرف دیگر
ه به شدت مورد آسیب و تهاجم انسانی قرار گرفته و اراضی جنگلی به مناطق مسکونی تبدیل چند سال اخیر به گسترش صنعت گردشگري این حوز

  . گردیده که این خود در این مناطق بحرانی و پر شیب در هنگام بارندگی، سبب ایجاد رواناب و در نهایت بروز سیالب  می گردد
  
  نتایج  -3

طح آن، اطالعات و آمار مربوط به عمق و ضریب آبگذري نیز مطالعه و مورد پس از تهیه نقشه مربوط به مخروط افکنه ها و تعیین س
عمق مخروط افکنه با استفاده از اطالعات مربوط به چاههاي پیزومتري واقع در نقاط محتلف حوزه آبخیز بدست آمد و . بررسی قرار گرفت

براین اساس ظرفیت نهایی . ت کارشناسی محاسبه گردیدضریب آبگذري نیز با استفاده از نوع رسوبات، سازندهاي زمین شناسی و نظرا
  . آمده است 12مخروط افکنه محاسبه و در جدول 

  
 زیارتمحاسبه تعیین ظرفیت مخروط افکنه  1جدول 

نام 
 حوزه

مساحت حوزه 
 )هکتار(

مساحت 
  مخروط

 )متر مربع(

عمق 
  مخروط

 )متر(

  حجم  مخروط 
 )متر مکعب(

ضریب 
  آبگذري

 )درصد(

متر میلیون ( افکنه مخروط یت نهاییفظر
 )مکعب

 گرگان  



 

  
 

  زیارتتعیین مقایسه ظرفیت مخروط افکنه و متوسط حجم سیالب ساالنه در حوزه هاي آبخیز   2 جدول

مساحت حوزه  باال   نام حوزه  ردیف
  )هکتار(دست

  مساحت مخروط
  مترمربع

 حجم مخروط
 متر مکعب 

ظرفیت مخروط 
  متر مکعب افکنه

حداکثر حجم 
  جریان متر مکعب

  1388124 4/327490514 3274905144  3852 8/8295  5/11684 زیارت  1
  سال اخیر استفاده شده است 10براي محاسبه حجم سیالب ساالنه از متوسط دبی هاي سیالبی روزانه در 
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ساله نیز محاسبه و سیالبهاي متناظر براي این دوره  25و  10و  5و  2سیالبهاي با دوره برگشت زیارت پس از مطالعه سیالبهاي حوزه هاي آبخیز
  . آمده است 3بازگشت ها نیز بدست آمد که در جدول 

  به مترمکعبزیارت برآورد حجم سیالب با دوره هاي برگشت مختلف در حوزه  3 جدول
 حوزه آبخیز/دوره باز گشت    

 نهارخوران   
   

بدست  4در صورتی که فقط یک دهم مقادیر بارندگی در سطح مخروط نفوذ کند حجم مقادیر فوق با جمع سیالبهاي جمع آوري شده  به شرح جدول 
  .می آید

 سو به مترمکعببرآورد حجم سیالب با دوره هاي برگشت مختلف در حوزه هاي مختلف گرگانرود و قره  4 جدول              
 حوزه آبخیز/دوره باز گشت    

 نهارخوران   
  
  

  لذا بر این اساس هیستوگرام نسبت حجم مخروط نسبت به حجم سیالب بدست آمد
  

   
  

  
  به مترمکعب زیارت گرگاندر حوزه  مختلف هیستوگرام مقایسه حجم مخروط افکنه با حجم سیالب ساالنه با دوره برگشت 2شکل 

  
در دوره هاي مختلف نشان می دهد حداکثر برآورد سیالب براي حوزه هاي  و نفوذ جریانهاي سطحی مقایسه هیستوگرام برآورد حجم سیالب

  .    درصد ظرفیت مخروط افکنه ها براي هدایت هرزآب هاي دیگر خالی است 97درصد ظرفیت مخروط افکنه می باشد و  3قره سو  زیارتآبخیز 
  
  

حجم مخروط افکنه
حجم سیل با دوره بازگشت دو ساله 

حجم مخروط افکنه
ساله  5حجم سیل با دوره بازگشت 

حجم مخروط افکنه
ساله  10حجم سیل با دوره بازگشت 

حجم مخروط افکنه
ساله  25حجم سیل با دوره بازگشت 
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  بحث و نتیجه گیري -4
کوهپایه در محل خروجی سیالب از حوزه هاي آبخیز و رود به دشت ها تشکیل شده اند، در بخش وسیعی از مناطق  مخروط افکنه ها که عمدتاً

بوده قرار ل خیز که معموالً سی ها حوزهاین این لندفرم ها در پایین دست . دیده می شوندحوزه هاي آبخیز گرگانرود و قره سو بخصوص در اي استان 
و یا در پایین وي آنها بر رحلقه چاه مواجه می باشند و از طرفی تعداد زیادي  یزیر زمینسفره هاي  با مسئله سیل گیري و یا افت آب دارند که عمدتاً

از آنجا که در ایران در مورد مخروط افکنه ها تحقیقات منتشر شده اي صورت نگرفته است، لذا شناسایی خصوصیات آنها به منظور . قرار دارنددست آن 
 . کنترل سیل و تغذیه سفره آب زیر زمینی ضرورت دارد

مناسب بوده که با تعذیه مصنوعی، دارند، براي اجراي عملیات  یري خوبی برخوردهد که این سطوح وسیع که از نفوذپذ نتایج کلی نشان می
  .دست را مهار و نفوذ داد افت سفره و یا ذخیره براي خشکسالی ها بخشی از سیالب باال ناستفاده از آن می توان جهت جبرا

گرافی و زمین شناسی محدوده مورد مطالعه، کنترل و براساس مجموعه بررسی هاي انجام شده، چنین مشخص می گردد که به دلیل شرایط توپو
ع آب ذخیره بخش اعظم آبهاي سطحی و سیالب هاي منطقه از طریق احداث سدهاي مخزنی مقدور نبوده، بدین لحاظ براي بهره برداري از پتانسیل مناب

طرح هاي تغذیه مصنوعی از جریان هاي سطحی ورودي به  واجراي طرح هاي توسعه دراین زمینه بایستی روشهاي مناسب توسعه بهره برداري، از جمله
  .دشت مورد نظر قرار گیرد

و با توجه به مطالعات انجام شده در این تحقیق، همه ساله طبق گزارشات سازمانهاي مربوطه با افت و کاهش سفره هاي زیرزمینی روبرو هستیم 
تغذیه (و روش تغذیه رودخانه اي) حوضچه هاي تغذیه(تغذیه مصنوعی حوضچه اي  روش. در نتیجه فضاي کافی براي ذخیره آب زیرزمینی وجود دارد

  .، به عنوان دو روش مناسب براي تغذیه مصنوعی حوضه هاي مورد مطالعه در این تحقیق نتیجه گیري می شود)مصنوعی از بستر رودخانه
نایع آالینده واحدهاي صنعتی، شیمیایی، دامپروري، دامپروري و مرغ با توجه به نفوذپذیري زیاد بخش هاي باالیی مخروط افکنه باید از احداث ص

  .ممانعت بعمل آید هرچند امروزه شاهد گسترش این صنایع در یخش هاي مخروط افکنه هستیم... داري و
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