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چکيده
به که است سال چهل از بیش مصنوعی، تغذیه طرحهای
روشهایمختلفدرکشوراجرامیشودوقریببهدودههاست
کهتمرکزاجرایآنهابهروشپخشسیالببودهاست.بطورکلی
اجرايطرحهايعمرانيبااهدافخاصدارايآثاروپیامدهاي
مثبتومنفيبودهوطرحهاوپروژههايآبيازجملهطرحهاي
نبودهوممكناستآثار نیزازاینقائدهمستثني پخشسیالب
بدنبال تحقیق این باشند. داشته بدنبال را نامطلوبي عوارض و
شناساییعواملیاستکهمنجربهایجادعوارضمثبتیامطلوب
وعوارضمنفییانامطلوبدرطرحهایپخشسیالبشدهاست
بطوریکهدرنهایتمنجربهموفقیتویاشكستاینقیبلطرحها
میگردد.دراینتحقیقنسبتبهشناساییوتعیینعواملتاثیرگذار
برعملكردطرحهایتغذیهمصنوعیوپخشسیالبپرداختهشده
است.پژوهشحاضردرواقعیکپژوهشگذشتهنگرمحسوب
از استفاده با بهتجربیاتمحققینو استناد با میشودکهدرآن
مدلاستقرایینسبتبهشناساییعواملومعیارهایاصلیاقدام
شدهاست.باتدوینپرسشنامهتعدادبیشاز50محققبااستنادبه
تجربیاتخویشدرنظرخواهیمزبورمشارکتداشتهاندونتایج
پژوهشنشاندادکهمتناسبباشرایطحاکمبرکشور،16عامل
یامعیاردرموفقیتپروژههایپخشسیالبدرکشورازاهمیت
باالییبرخوردارهستندکهدراینمیانهفتمعیاربعنوانمعیارهای

اصلیموردشناساییقرارگرفت.
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مقدمه
سیستم های سنتی بهره وری از سیالب در ایران قدمتی چند هزار ساله 
دارد]2[. در دهه های اخیر، مشکالت ناشي از بروز خشکسالي ها از یك 
دست اندکاران  و  مدیران  دیگر،  سوي  از  مخرب  سیالب هاي  و  سو 
مدیریت منابع آب کشور را بر آن داشته است که  نسبت به اجرای 
طرح های پخش سیالب و تغذیه مصنوعی اهتمام به بیشتری داشته 
راهبردي  عنوان  به  همواره  آبخوان ها،  مصنوعي  تغذیه ي  باشند]21[. 
براي تقویت و توسعه منابع آب زیرزمیني و جبران زیان هاي وارده 
به آن ها، جهت ذخیره سازي و به هنگام کردن جریان هاي سطحي در 
کشور به شمار آمده است]19[. در یك سیستم طبیعی و یا به عبارت 
بهتر در یك اکوسیستم طبیعی، عوامل مختلفی در ارتباط پیچیده نسبت 
به هم قرار گرفته اند و هر عامل نیز منحصراً دارای نقش و جایگاهی 
در اکوسیستم است و به همین جهت طرح های پخش سیالب و تغذیه 
مصنوعی اجرا شده در بستر طبیعی زمین نیز تحت تاثیر عوامل مختلف 
از  محیطی قرار می گیرند. به عبارت دیگر طرح  پخش سیالب پس 
اجرا، بعنوان بخشی از اکوسیستم منطقه در ارتباط و تعامل با سایر 
بسیاری  دلیل عوامل  به همین  اکوسیستم است و  عوامل موجود در 
بر عملکرد و چگونگی کارائی آن اثرگذار است. موفقیت طرح های 
پخش سیالب تابع عوامل کمی و کیفی مختلف مرتبط با علوم مختلف 
هیدروژئولوژی،  هیدرولوژی،  مهندسی،  زمین شناسی  علوم  جمله  از 
هواشناسی، فیزیوگرافی، مسائل اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی و 
غیره است]10[. از آنجا که عوامل متعددی در کارائی این قبیل طرح ها 
اثرگذار است، شناسایی عوامل مزبور از نیازهای تحقیقاتی امروز است. 
با پرداختن به این موضوع، ضمن فراهم ساختن معیار های مناسب برای 
اجرا شده در کشور، زمینه تجدید  میزان موفقیت طرح های  ارزیابی 
نظر در خصوص معیارهای مکانیابی طرح های پخش سیالب و تغذیه 

مصنوعی نیز بدست می آید. 
یك طرح پخش سیالب و تغذیه مصنوعي در عمل به صورت یك 
و  تحول  تغییر،  در حال  و همیشه  است  بزرگ صحرائي  آزمایشگاه 
پویایی است]16[.  لذا، قریب به چهار دهه است که با اجرای طرح های 
پخش سیالب و تغذیه مصنوعی، ارزیابي اثرگذاری سیستم هاي مزبور 
 ،15  ،35 است.]12،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلف  زمینه های  در 
32، 21، 27، 7، 34، 17، 29، 14[، به بررسی  تاثیرات پخش سیالب 
محیطی  زیست  مسائل   ،]11  ،21[ پرداخته اند.  خاک  بر خصوصیات 
تاثیرات   ،]38  ،36  ،3  ،8  ،18  ،13  ،5  ،37[ سیالب؛  پخش  طرح های 
داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  آب  منابع  بر  طرح های پخش سیالب 
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بررسی هیدرولیك جریان در طرح های پخش سیالب توسط محققینی 
پوشش  بر  سیالب  پخش  طرح های  تاثیرات  24[؛   ،30  ،1[ همچون 

گیاهی نیز توسط ]9، 33، 4[ مورد بررسی قرار گرفته  است. 
موفقیت یك طرح پخش  میزان  زیرزمینی،  منابع آب  مدیریت  در 
سیالب و تغذیه مصنوعی براساس میزان توانایی طرح در تغذیه آب 
داشت که  توجه  بایستی  لیکن  قرار می گیرد،  ارزیابی  مورد  زیرزمینی 
ارزیابی مستقیم میزان موفقیت مشکل است]10[. بوستانی و محمدی)6( 
با ارزش گذاری آب حاصل از طرح پخش سیالب گربایگان فسا به 
بررسی کارائی طرح مزبور پرداخته اند و اذعان می دارند که ارزش تعیین 
میزان آب در دسترس و روش  تأثیر  به شدت تحت  برای آب  شده 
ارزش گذاری است که می تواند نتیجه تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد. 
بنی حبیب و همکاران]3[ به بررسی راندمان سامانه های تغذیه مصنوعی 
در آبراهه های فصلی با برآورد راندمان آبگیری و تغذیه مصنوعی در 
برای  آبگیری  راندمان  آن  در  که  پرداخته اند  عبداهلل  امام زاده  رودخانه 
سیالب های مختلف 0/69 و راندمان تغذیه مصنوعی معادل 0/81 بدست 
آمده است. ]13[ میزان موفقیت طرح پخش سیالب کاشمر را در برآوردن 
اهداف اجرایی آن سنجیده است و با بررسی اسنادی، پیمایش های تبیینی، 
اکتشافی، با استناد به مشارکت مردمی از روش های ارزیابی سریع برای 
ارزیابی میزان موفقیت طرح پخش سیالب استفاده کرده است. نتیجه 
تحقیق مزبور نشان داده است که در طرح پخش سیالب کاشمر نسبت 
سود به هزینه 1/14 بوده است و اهداف فرعی مورد انتظار از طرح مزبور 
نه تنها در اقتصادی تر شدن طرح نقشی نداشته اند بلکه باعث افزایش 
مشکالت نگهداری سیستم های مزبور شده است]13[. جامع نگري و 
برخورد سیستمي در مدیریت طرح های تغذیه مصنوعی به علت افزایش 
مولفه هاي این سیستم و پیچیدگي ارتباطات و اثرات متقابل عوامل دخیل 

از اهمیت ویژه اي برخوردار است ]21[.
بطور کلی موفقیت یك طرح تغذیه مصنوعی تابع تعامل پیچیده 
عوامل مختلف است که بعضاً هر عامل رفتاری متفاوت دارد، عوامل 
مزبور در دو گروه فیزیکی- فنی و اجتماعی-اقتصادی قابل بررسی 
داده های  به  توجه  با  کامل  تلفیقی و  آنالیز  لذا الزم است  است]10[. 
متنوع از رشته های مختلف صورت گیرد. در دهه هاي اخیر با دستیابي 
به تجهیزات محاسباتي و سیستمهاي تصمیم گیري توانمند، امکان 
انتخاب دقیق تر گزینه ها، تحلیل مشخصه هاي کمي و کیفي موثر و 
بررسي اثرات متقابل آنها بر هم فراهم شده است. در این تحقیق با 
استناد به تجربیات محققین مختلف، عوامل موثر بر موفقیت و شکست 
به  استناد  با  و  تغذیه مصنوعی مشخص  و  طرح های پخش سیالب 
نظرات کارشناسی، سهم و میزان اهمیت هر عامل با توجه به شرایط 
حاکم بر طرح های پخش سیالب اجرا شده در کشور تعیین شده است.  

موادوروشها
این تحقیق، یك تحقیق گذشته نگر است که در آن به تجربیات 
حاصل شده به عنوان یك منبع غنی علمی توجه می شود. ذکر این 
نکته ضروری است که فرآیند ارزیابي و انتخاب راه حل ها، روش ها 

و گزینه هاي مناسب در پروژه هاي پخش سیالب و به تبع آن تعیین 
عوامل تاثیرگذار در آن، به دلیل دخالت گروه هاي مختلف تصمیم گیر 
و با بررسي نظریات متفاوت و گاهًا متضاد صاحبنظران و در نظر 
گرفتن عوامل معتدد کمي و کیفي و نیز بررسي روابط متقابل میان 
در  پرسشنامه  تدوین  با  منظور  همین  به  است.  گرفته  آنها صورت 
درخواست  کارشناسان  و  اساتید  و  محققین  از  جدول  یك  قالب 
گردید که بر اساس مطالعات، تحقیقات و مشاهدات خویش نسبت 

به اعالم نظر اقدام نمایند. 
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید، محققین و کارشناسانی بوده 
است  که دارای تخصص مربوطه و یا آشنا به موضوع تحقیق بوده اند. 
انتخاب  همچنین  و  آماری  جامعه  دقیق  تعداد  تعیین  که  آنجا  از  لذا 
کارشناسانی که آمادگی همکاری در تحقیق داشته باشند، از مشکالت 
تحقیق بوده است، از تعداد کل 100 کارشناس درخواست گردید که 
پرسشنامه تدوین شده را با توجه به تجربیات خود تکمیل نمایند. در 
نهایت تعداد 50 کارشناس به درخواست همکاری جواب مثبت داده 
و نظرات خود را اعالم داشته اند. در تحقیقات مبتنی بر نظرخواهی از 
کارشناسان متخصص، تعداد 18 تا 20 نفر کافی قلمداد می شود]26 و 
25[.  در پرسشنامه تدوین شده، در مجموع تعداد  28 فاکتور تاثیر گذار 
بر عملکرد سیستم های پخش سیالب که حاصل بررسی های پژوهشی 
از صاحبنظران درخواست گردید  قرار گرفت و  بوده اند، مورد سوال 
که برای هر فاکتور بسته به میزان نقشی که در موفقیت و یا شکست 
طرح های پخش سیالب دارند، وزن اهمیت از 1 تا 9 اختصاص دهند. 
فاکتور های مورد سوال شامل مواردی از قبیل اهمیت میزان نفوذ پذیری 
سطحی عرصه، میزان رسوب وارده به عرصه نفوذ، نقش شیب عرصه، 
استحکام تاسیسات تغذیه، هجوم و یا ظهور حشرات و یا جانوران موذی 
و غیربومی در منطقه، وضعیت گردشگری منطقه ناشی از اجرای طرح، 
تغییرات سطح زیرکشت در منطقه ناشی از اجرای طرح، نسبت هزینه 
به منفعت طرح، ارزش آب در منطقه، تعداد دوره آبگیری عرصه در 
سال، کیفیت آب تغذیه ای، میزان آب سطحی قابل دسترس برای تغذیه، 
ارتفاع آب در عرصه نفوذ در زمان آبگیری، نقش طرح در کاهش حجم 
سیالب منطقه، عمق ناحیه غیراشباع، پروفیل خاک در ناحیه غیراشباع، 
آب  سفره  انتقال  قابلیت  تغذیه،  منطقه  زیرزمینی  آب  بیالن  وضعیت 
زیرزمینی، وضعیت الیروبی عرصه تغذیه و غیره که در مجموع 28 فاکتور 
را شامل می شوند. همچنین در قالب پرسشنامه این امکان وجود داشت 
یا فاکتورهای دیگر به پرسشنامه اضافه  که در صورت تمایل فاکتور 
شود. روایی محتوایي پرسشنامه با نظرخواهي از تعدادی از متخصصین 
پایایی  یا  اعتماد  قابلیت  و  پذیرفت  مجرب صورت  و صاحب نظران 
پرسشنامه نیز از طریق آلفاي کرونباخ )رابطه1( تعیین شد. ضریب آلفای 
کرونباخ براي سنجش میزان تك بعدي بودن نگرش ها و قضاوت ها به 
کار مي رود که میزان آن برای پرسشنامه تحقیق باالی 0/75 کسب گردید 
که حاکي از آن است که نتایج حاصل از پرسشنامه قابل اعتماد است. 
جمع بندی پرسشنامه های وصول شده پس از ثبت در محیط SPSS و 
Excel صورت گرفت و همچنین برای استخراج و تعیین فاکتورهای 
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اصلی تاثیرگذار بر عملکرد پروژه های پخش سیالب از مدل استقرایی 
استفاده گردید. مدل استقرایی مبتنی بر تجزیه و تحلیل معیارهای جزئی 

به منظور استخراج معیارهای کلی است]28[. 

                                        )1(

که در این رابطه J تعداد سوال هاي پرسشنامه،  واریانس هر 
سوال، و S2 واریانس کل پرسشنامه می باشد. 

طرحهایپخشسیالبدرایران
رودخانه  سیالب  سیالب،  پخش  روش  به  مصنوعی  تغذیه  در 
خطوط  امتداد  در  و  شده  منحرف  اولیه  مسیر  از  مسیل  طریق  از 
توپوگرافی با سرعت حداقل در اراضی اطراف و یا منطقه مورد نظر 
پخش می گردد. در این صورت سطح زیادی از اراضی برای نفوذ در 
اختیار آب قرار می گیرد. شکل 1 نمایی شماتیك از یك طرح پخش 
سیالب را نشان می دهد. اولین طرح پخش سیالب مدرن در کشور 
در سال 1364 در منطقه گریبایگان که در مجموع به مساحت 2032 
هکتار صورت گرفته است و متعاقب آن 37 پروژه پخش سیالب در 
کشور به اجرا گذاشته شد. نقشه شماره 2 پراکنش سیستم های پخش 

سیالب اجرا شده در کشور را نشان می دهد.  

بحثونتایج
پژوهش مزبور با پیروی از تئوری گذشته نگر، بر مبنای تجربیات 
تغذیه  و  سیالب  پخش  موضوع  با  مرتبط  کارشناسان  و  محققین 
از  برای جمع آوری تجربیات کارشناسان  مصنوعی صورت گرفت. 
ابزار پرسشنامه استفاده شد. بررسی نظرات رسیده که جمع بندی آنها 
در جدول شماره 1 ارائه شده است، نشان داد که تمامی 28 عامل 
مورد سوال در میزان موفقیت طرح های پخش سیالب اثرگذار هستند 
یا شکست طرح های پخش  و  موفقیت  در  تاثیرگذار  فاکتورهای  و 
سیالب و تغذیه مصنوعی در میزان تاثیرگذاری یکسان نبوده و دارای 
گردشگردی   " به  مربوط  عامل  اثرترین  کم   هستند.  متفاوتی  اوزان 
منطقه ناشی از اجرای طرح" با وزن 2/25 )از 9 ( و بیشترین تاثیر 
مربوط به عامل " نفوذ عرصه" با وزن 8/48 )از9( می باشد. بطور کلی 

موفقیت و شکست طرح های پخش سیالب  در  اثرگذار  معیارهای 
شامل؛  که  است  دسته بندی  قابل  اصلی  خصوصیات   10 قالب  در 
زیست محیطی،  سازه،  رسوب،  و  خاک  شرایط  عرصه،  توپوگرافی 
هواشناسی،  هیدروژئولوژی،  هیدرولوژی،  اجتماعی،  اقتصادی- 
وضعیت نگهداری، و پوشش گیاهی و درختی در عرصه های پخش 
سیالب و تغذیه مصنوعی می شوند. تعداد 8 معیار شامل معیارهای؛ 
)1( تعداد چاههای بهره بردای موجود، )2( عمق ناحیه غیراشباع، )3( 
پروفیل خاک در ناحیه غیراشباع، )4( وضعیت بیالن آب زیرزمینی 
انتقال  قابلیت   )6( منطقه،  زیرزمینی  آب  کیفیت   )5( تغذیه،  منطقه 
سفره آب زیرزمینی منطقه)هدایت هیدرولیکی آبخوان(، )7( ضریب 
ذخیره سفره آب زیرزمینی منطقه، و )8( فاصله چاه های بهره برداری 
از عرصه تغذیه نشانگر خصوصیات هیدروژئولوژیکی عرصه تغذیه 
مصنوعی است که بیشترین فاکتور تاثیرگذار را داراست. هیدرولوژی 
خاک-  خصوصیات  فاکتور،   5 با  اقتصادی-اجتماعی  فاکتور،   6 با 
رسوب و معیار نگهداری هر کدام با 2 فاکتور، معیارهای توپوگرافی، 
سازه، زیست محیطی، هواشناسی و پوشش گیاهی-درختی هر کدام 
با یك فاکتور، در موفقیت و یا شکست طرح های پخش سیالب و 
تغذیه مصنوعی دارای نقش می باشند. سه معیار هیدروژئولوژیکی، 
هیدرولوژی و مسائل اقتصادی- اجتماعی طرح های پخش سیالب 
و تغذیه مصنوعی مجموعًا با تعداد 19 فاکتور، 67 درصد از عوامل 

تاثیرگذار را شامل می شوند.  
با بررسی اوزان اهمیت فاکتورهای تاثیر گذار، تعداد 16 فاکتور 
مهم  معیارهای  بعنوان  که  بوده اند   5/25 باالی  تاثیر  وزن  دارای 
شناسایی گردید که در موفقیت و شکست طرح های پخش سیالب 
شامل  مهم  معیارهای  دارند.  را  نقش  بیشترین  مصنوعی  تغذیه  و 
وزن  غیراشباع)با  ناحیه  عمق   ،)8/48 وزن  )با  عرصه  نفوذپذیری 
استحکام   ،)5/97 وزن  غیراشباع)با  ناحیه  در  خاک  پروفیل   ،)6/87
تاسیسات تغذیه )موضوع آب بردگی تاسیسات در آبگیری( )با وزن 
5/78(، نگهداری و پایش تاسیسات تغذیه مصنوعی)با وزن 5/28(، 

شكل1-نماییشماتیکازیکطرحپخشسیالب
Fig 1. A schematic of a floodwater spreading

شكل2-نقشهپراکنشطرحهایپخشسیالبدرکشور
Fig 2. Map of floodwater spreading distribution in Iran



سال دهم- شماره 35-زمستان 41395 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

ردیف
Row

خصوصیت اصلی)معیار(
 Main Characteristic

(Criteria)

وزن از 9
 Weight
out of 9

فاکتور)زیر معیار(
Factors( sub criteria)

وزناز 9
 Weight
out of 9

1
خصوصیات خاک  و رسوب

 Soil and sediment
properties

7.10
  Soil permeability 8.48نفوذ پذیری عرصه

میزان رسوب وارده به عرصه نفوذ
Amount of sediment entering the spreading area

5.72

2Topography 5.85توپوگرافیSlope of spreading area  4.35مقدار شیب عرصه

سازه ای3
Operation of project

استحکام تاسیسات تغذیه )موضوع آب بردگی تاسیسات در آبگیری(5.78
Strength of FWS facilities

5.76

زیست محیطی4
Environmental aspects

هجوم و یا ظهور حشرات و یا جانوران موزی و غیربومی در منطقه2.72
Invasion, or appearance of exotic insects, animals, or plants

2.72

5
اقتصاد و اجتماعی

 Socio-economic
considerations

4.32

Public participation  4.5مشارکت و یا نحوه مشارکت مردم منطقه

Tourist status  2.25وضعیت گردشگری منطقه ناشی از طرح
تغذیه مصنوعی   از عملکرد طرح  ناشی  منطقه  در  تغییرات سطح زیرکشت 

Changes of cultivated area due to FWS
3.87

نسبت هزینه به منفعت طرح تغذیه مصنوعی  
Costs and benefits ratio

5.72

Value of water available in region  5.28ارزش آب در منطقه

هیدرولوژی6
Hydrology

6.20

Number of FWS operations  8.1 تعداد دوره آبگیری عرصه در سال
Quality of recharged water   6.53کیفیت آب تغذیه ای

تعداد روزهای آبگیری عرصه در هر دوره آبگیری
Number of days of inundation for any period of flooding

6.26

میزان آب سطحی قابل دسترس برای تغذیه
Amount of surface water available for recharging

6.69

ارتفاع آب در عرصه نفوذ در زمان آبگیری
Amount of surface water available for recharging

4.25

نقش طرح تغذیه مصنوعی در کاهش حجم سیالب منطقه
Reducing size of flood due to FWS operation

4.56

هیدروژئولوژی7
Hydrogeology

5.76

تعداد چاههای بهره بردای موجود )حجم برداشت آب زیرزمینی(
   Groundwater extraction

4.97

Depth to regional groundwater   6.87عمق ناحیه غیراشباع
Soil profiles in unsaturated zone 5.97پروفیل خاک در ناحیه غیراشباع

وضعیت بیالن آب زیرزمینی منطقه تغذیه )ضرورت وجود طرح(
Groundwater balance

6.29

Groundwater quality  5.57کیفیت آب زیرزمینی منطقه
قابلیت انتقال سفره آب زیرزمینی منطقه)هدایت هیدرولیکی آبخوان(

Hydraulic conductivity of aquifer
6.23

ضریب ذخیره سفره آب زیرزمینی منطقه
Storage coefficient of regional aquifer

5.12

فاصله چاههای بهره برداری از عرصه )وجود بهره بردار از آب تغذیه شده(  
Utilities of recharged water

4.16

8Climate   3.26هواشناسیThe potential of evaporation  3.26میزان تبخیر پتانسیل منطقه

9
نگهداری

 Maintenance of the
project

5.15
Removing the sedimentary from Area  5.31وضعیت الیروبی عرصه

نگهداری و پایش تاسیسات تغذیه مصنوعی   
Maintenance and monitoring of artificial recharge facility

5.28

10
پوشش گیاهی و درختی

 Vegetation and
arboriculture

3.15

عمق ریشه درختان موجود در عرصه و منطقه
Role of tree’s root at FWS area3.15

جدول1-معیارهایاثرگذارواوزانهایمربوطه
Table1. Influenced criteria with their weights
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روزهای  تعداد   ،)8/1 وزن  سال)با  در  عرصه  آبگیری  دوره  تعداد 
آبگیری عرصه در هر دوره آبگیری)با وزن 6/26(، میزان آب سطحی 
تغذیه ای)با  آب  کیفیت   ،)6/69 وزن  )با  تغذیه  برای  دسترس  قابل 
وزن 6/53(، میزان رسوب وارده به عرصه )با وزن 5/72(، قابلیت 
)با  آبخوان(  هیدرولیکی  منطقه)هدایت  زیرزمینی  آب  سفره  انتقال 
)ضرورت  تغذیه  منطقه  زیرزمینی  آب  بیالن  وضعیت   ،)6/23 وزن 
وجود طرح( )با وزن 6/29(، اهمیت آب در منطقه)با وزن 5/28(، 
را   ) تغذیه مصنوعی)با وزن 5/72  منفعت طرح  به  و نسبت هزینه 

شامل می شوند.
بررسی ماهیت و طبیعت رفتاری معیارهای مهم نشان می دهد که 
برخی از معیارهای مهم انتخابی دارای اثری همسو و بعضًا اثری در 
با  لذا  بر کارائی پروژه های پخش سیالب می گذارند.  جهت عکس 
یکپارچه سازی  تلفیق و  با  معنی که  بدین  استقرایی  از مدل  استفاده 
طرح های  عملکرد  بر  راستا  هم  و  مشترک  تاثیر  که  مهم  معیارهای 
پخش سیالب داشته اند، در نهایت تعداد 7 معیار اصلی شناسایی و 

تعیین گردید.
مهم  معیار  مثال  بعنوان  مهم  معیارهای  اثر همسویی  بررسی  در 
 5/72 اهمیت  وزن  با  تغذیه"  تاسیسات  به  وارده  رسوب  "میزان 
5/31 که هر  با وزن  "وضعیت الیروبی عرصه"  معیار مهم  نیز  و 
را  نفوذپذیری سطحی  میزان  بوده اند،  انتخابی  معیارهای  جزء  دو 
رسوب  میزان  چه  هر  که  معنی  بدین  می دهند.  قرار  تاثیر  تحت 
نفوذپذیری  کاهش  باعث  باشد،  بیشتر  تغذیه  تاسیسات  به  وارده 
منظم الیروبی گردد  بطور  تغذیه  دیگر هر چه عرصه  از طرف  و 
باعث افزایش نفوذپذیری سطحی خواهد شد. بنابراین طبق آنچه 
بعنوان  نفوذپذیری  اصلی  معیار  است،  شده  ارائه   3 شکل  در  که 
پایش  صورتی که  در  همچنین  بود.  خواهد  مهم  معیار  سه  معرف 
و  سیالب  پخش  تاسیسات  مرمت(  و  ترمیم  نگهداری)شامل  و 
بیشتر  استحکام  به  منجر  گیرد،  صورت  موقع  به  مصنوعی  تغذیه 
آبگیری، کمتر دچار  مواقع  لذا در  تغذیه خواهد شد و  تاسیسات 
معیار  که  معنی  بدین  برعکس.  و  می گردند  آب بردگی  و  تخریب 
انتخابی استحکام تاسیسات تغذیه با وزن 5/76 در ارتباط با معیار 
می باشد،   5/28 وزن  با  تغذیه  طرح  پایش  و  نگهداری  وضعیت 
مهم  معیار  دو  این  موید  تاسیسات"  "آب بردگی  اصلی  معیار  لذا 
بیالن  "وضعیت  انتخابی  معیارهای  ترتیب،  همین  به  بود.  خواهد 
تحت  طرح"  منفعت  به  هزینه  "نسبت  معیار  و  منطقه"  در  آب 
که  معنی  بدین  است.  منطقه"  در  آب  "ارزش  اصلی  معیار  تاثیر 
هر چه ارزش آب در منطقه باال باشد به تبع نسبت سود به هزینه 
طرح افزایش خواهد داشت. از طرف دیگر، اساسًا ارزش آب در 
بر  تقاضا  این  و  است  زیاد  آب  برای  تقاضا  که  باالست  مناطقی 
بیالن آب زیرزمینی اثرگذار خواهد بود و اجرای طرح های تغذیه 
باال،  اجرایی  با هزینه  منفی حتی  بیالن  با  در دشت های  مصنوعی 
دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. بنابراین معیار "ارزش آب در 

انتخاب گردید.  اصلی  معیار  بعنوان  منطقه" 

طبیعی است که هر چه تعداد دفعات آبگیری و یا تعداد روزهای  
آبگیری در هر آبگیری بیشتر باشد و نیز هر چه حجم آب بیشتری در 
هر دفعه آبگیری شود، باعث تغذیه بیشتر سفره آب زیرزمینی خواهد 
شد و لذا توالی آبگیری در هر سال بعنوان معیار اصلی و نشانگر سه 
فاکتور مهم فوق الذکر خواهد بود. به همین ترتیب براساس قرابت، 
هم سویی اثر معیارهای مهم، معیارهای اصلی مطابق با شکل 3 تعیین 

گردیدند.
پروفیل خاک  معیار  معیاری چون  بایستی توجه داشت که  لیکن 
اصلی  معیار  دو  در  می تواند  که  است  عاملی  غیراشباع،  ناحیه  در 
قرار گیرد. بطوری که، از یك طرف کیفیت الیه های خاک در منطقه 
غیراشباع می تواند کیفیت آب تزریقی را متاثر سازد و از طرف دیگر 
معلق  سفره  ایجاد  به  منجر  می تواند  )ریزدانه(  سنگین  وجود خاک 
در ناحیه غیراشباع گردد و از آنجا که تغذیه آب زیرزمینی از طریق 
پخش آب صورت می گیرد، در حقیقت باعت ایجاد محدودیت در 

عمق آب زیرزمینی منطقه نماید. 
با مراجعه به داده های حاصل از پرسشنامه و با وزن دهی مجدد 
از معیارهای اصلی  برای هر یك  اوزان مربوطه  معیارهای اصلی، 
مطابق جدول 2 بدست آمده است و با نرمال نمودن اوزان، وزن 
شده  حاصل   1 تا   0 از  اصلی  معیارهای  از  یك  هر  برای  نهایی 
اصلی  معیار  هفت   ،2 در جدول  شده  ارائه  نتایج  براساس  است. 

شكل3-گروهبندیمعیارهایمهمواستقراییمعیارهاییاصلی
 Fig 3. Deductive final criteria by clustering important

criteria
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نفوذ پذیری   )2( سال،  در  عرصه  آبگیری  دوره  تعداد   )1( شامل؛ 
آبخوان،  هیدرولیکی  )4(هدایت  زیرزمینی،  آب  )3(عمق  عرصه، 
)7( و  تغذیه ای،  آب  کیفیت   )6( تغذیه،  تاسیسات  )5(استحکام 

یا عدم  و  موفقیت  در  اساسی  نقش  تغذیه،  منطقه  در  اهمیت آب 
داشته اند.  مصنوعی  تغذیه  و  سیالب  پخش  پروژه های  موفقیت 
دارای  عامل،  مهمترین  عنوان  به  سال  در  آبگیری  دفعات  تعداد 
وزن اهمیت 0/25 از  1 بوده است، و نفوذ پذیری عرصه و عمق 
آب زیرزمینی بعنوان عوامل مهم بعدی دارای وزن اهمیت 0/19  

و 0/17 از 1 می باشند.

نتيجهگيری
با گذشت بیش از چهار دهه از اجرای طرح های تغذیه مصنوعی 
و پخش سیالب در کشور، تعیین عوامل مهم و اثر گذار در عملکرد 
تحقیقات  وجود  با  امروزه  است.  ضروری  امری  طرح ها  قبیل  این 
متعدد در زمینه های مختلف در خصوص طرح های پخش سیالب و 
تغذیه مصنوعی در کشور، ضرورت تعیین معیارهایی که در عملکرد 
این قبیل طرح ها، نقش قابل مالحظه ای دارند، بیش از پیش احساس 
می شود. لذا، الزم است ضمن تلفیق نظرات و یافته های کارشناسان و 
محققین مختلف کشور، با تعیین معیارهای مهم اثرگذار در عملکرد 
سرمایه گذاری های  به  نسبت  کشور،  در  سیالب  پخش  طرح های 
نظر جدی صورت  تجدید  قبیل طرح ها  این  اجرای  ادامه  و  جدید 
اساتید  و  محققین  از  خواهی  نظر  یك  طی  منظور  همین  به  گیرد. 
بر  که  شد  درخواست  طرح ها،  قبیل  این  با  مرتبط  کارشناسان  و 
نظر  اعالم  به  نسبت  خود  مشاهدات  و  تحقیقات  مطالعات،  اساس 
اقدام نمایند. براساس نظرخواهی از محققین و کارشناسان مرتبط با 
موضوع، از تعداد کل 28 عامل تاثیرگذار در موفقیت طرح های پخش 
سیالب، تعداد 16 عامل)معیارمهم( دارای وزن اهمیت بیش از 5/25 
)از 9( می باشند. مطابق با الگوی استقرائی، عوامل همسو که دارای 
یکپارچه سازی  تلفیق،  با  گردید.  شناسایی  بوده اند،  متقابل  تاثیرات 

و  سیالب  پخش  طرح های  عملکرد  بر  مهم  معیارهای  استقرائی  و 
تعیین گردید.  تغذیه مصنوعی داشته اند، 7 معیار اصلی شناسایی و 
طبق  گردید.  تعیین  اصلی  معیار   7 نهایی  وزن  مجدد،  وزن دهی  با 
نتایج حاصله تعداد آبگیری در سال با وزن 0/25 )از 1( به عنوان 
و  سیالب  پخش  طرح های  موفقیت  در  تاثیرگذار  عامل  مهمترین 
موضوع  این  و  است  شده  بیان  کشور  در  قلمداد  مصنوعی  تغذیه 
هشداری است برای مدیران، دست اندرکاران و تصمیم گیران، چرا که 
ایران اساسًا کشوری با اقلیم خشك و کم باران محسوب می شود و 
انتظار می رود همواره با مشکل کمبود آبگیری مواجه باشند. لیکن با 
انتخاب و اجرای این قبیل طرح ها در عرصه های با نفوذپذیری باال، 
عمق آب زیرزمینی مناسب، پایش و نگهداری به هنگام، و نیز اجرای 
موجبات  می تواند  آب،  باالی  ارزش  با  مناطق  در  مزبور  طرح های 
افزایش راندمان را فراهم نماید. هدایت هیدرولیکی آبخوان، کیفیت 
جمله  از   )1 )از   0/11 و   0/14 اوزان   با  ترتیب  به  تغذیه ای  آب 
تاثیر گذار در عملکرد طرح های پخش سیالب و  اصلی  معیارهای 

تغذیه مصنوعی انتخاب شدند. 
بررسی سابقه آبگیری طرح های پخش سیالب نشان می دهد که 
یکی از اصلی ترین مشکالت در برخی از این طرح ها، عدم آبگیری 
بر  بسزائی  تاثیر  که  است  سال  در  محدود  تعداد  به  آبگیری  یا  و 
یافته  با  این موضوع همسو  است]22و 31و 22[.  داشته  آنها  کارائی 
آبخوان  بر  سیالب  پخش  طرح های  که  بطوری  است،  تحقیق  این 
طاسران  ساوه،  طغرود،  کاشمر،  گناباد،  کاشان،  آباد،  حسین  میمه، 
از  کمتر  متوسط  بطور  دوره 12 ساله)1376-1388(،  در  میانکوه  و 
یك مورد آبگیری در سال داشته  است]23[. همچنین طبق تحقیقات 
طرح های  اصلی  معضالت  از  نفوذپذیری،  کاهش  گرفته  صورت 
پخش سیالب و تغذیه مصنوعی عنوان شده است که بشدت کارائی 
قرار می دهد]7و 14و 20و  تاثیر  را تحث  تغذیه مصنوعی  طرح های 
27و 34[، این موضوع نیز در راستای یافته تحقیق است. همچنین، 
در تحقیقات متعدد ]1و 3و 6و 11و 13و 21و 24و30 و 36[ اهمیت 

جدول2-معیارهایاصلی
 Table 2. Main criteria

وزن نرمال شده
Normalized 

weight

وزن
weight

معیارهای نهایی
Final criteria

ردیف
Row

0.25 9 Frequency of water harvesting  تعداد دوره آبگیری عرصه در سال  1

0.19 7 Surface permeability نفوذ پذیری سطحی 2

0.17 6 Depth to groundwater عمق آب زیرزمینی 3

0.14 5 Hydraulic conductivity هدایت هیدرولیکی آبخوان 4

0.11 4 Water quality کیفیت آب تغذیه ای 5

0.08 3 Stability of FWS facilities تعداد آب بردگی تاسیسات در سال 6

0.06 2 Water demand in region اهمیت آب در منطقه 7
1 36 Total weights جمع اوزان
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استحکام تاسیسات تغذیه، ضخامت منطقه غیر اشباع، کیفیت آب، و 
ارزش آب در منطقه از جمله معیارهای اثرگذار بر کارائی طرح های 

پخش سیالب و تغذیه مصنوعی عنوان شده است. 
تشکروقدردانی

دانشگاهی  اساتید  کارشناسان،  تمامی  از  قدردانی خویش  مراتب 
و محققین محترمی که در اجرای  این تحقیق با اینجانبان همکاری 

داشته اند، ابراز می داریم. 
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Abstract

Determination the Factors Affecting on Effectiveness of Floodwater Spreading Plans
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For the last four decades, different artificial recharge methods have been implemented in Iran and in the 
nearly two decades attention was paid to floodwater spreading method. Generally, the implementation of 
civil projects with specific goals associated with positive and negative consequences. Floodwater spreading 
projects are not the exception to this general rule and may have undesirable effects. This study seeks to 
identify factors that have positive or negative effects on the floodwater spreading projects so eventually 
lead to success or failure of them. Also, the impact of factors on the performance of artificial groundwater 
feeding will be discussed. The present study indeed is a retrospective study that has attempted to identify 
the important factors with the assistant of experts and researchers. The experts participated in the poll based 
on their experiences. Due to our experiences, more than 50 researchers participated in the survey. The 
results showed that according to circumstances prevailing in the country, 17 factors or criteria have very 
important role in the success of projects. By using inductive method, the seven criteria were identified as 
the main criteria. 
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