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چکیده

در اغلب نقاط ایران که داراي اقلیم خشک و نیمه خشک است ،مدیریت منابع آب زیرزمینییی از اولویتتت خاصییی برخوووردار استتت
.یکی از راههاي مفید در تأمین آب مورد نیاز بخشهاي مختلف در این مناطق و مقابله با بحران خشکسالی ،کمک به افزایش ذخایر
آب زیرزمینی است .موضوع اصلي اين تحقيق مكانيابي سدهاي زيرزميني در حوضه آبریز رودخانه گز در استاننن هرمزگ سا نا تت تتت.
لها ا و آن يلا زززهاااي منطقههه اي ،مدلللها اي ارتف عا ييي رق مو ييي  ،اطالعاتتت م راوها ههه اي ،خصوصاي تت ت
ن اساسسس ،با ا اس دافت ههه از تحليل ل
ب يار ن ن

ش از دور ،م رو ددد بررس ييي ق ار ررر
هيدرولوژيکي ،زمین شناسی و هواشناسي در نرم افزارهاي مناسب به خصوص  GISبصورت س جن ش ش

گرفت .براساس نتایج بدست آمده از تحقيق سه سایت بعنوان گزينه مناسب جهت احداث س نيمزريزدس هاگتخا ييييي معرف ففي گرد هدي

است .پس از بررسیهای اولیه و بازدید صحرایی از محل سایتهای پيش داهن ييي  ،س یا تتت ش رام ههه ( )2بعن او ننن س یا تتت مست ععع د و دارای
اولویت اول انتخاب گردید .این سایت به لحاظ زمين شناسي ،بر روي واحدهاي ماسه سنگي و کنگلومرا يي و اندکی شیلی ماسه ای
درشت دانه با نفوذپذیری خوب قرار دارد .رسوبات کواترنر شامل آبرفتها و تراسهاي آبرف يت نیز در حاشیه پهنه س بالی ییی رودخانههه
گز با نفوذپذیری قابل قبول ديده مي شوند .شيب سطحي رودخانه  % 2/5ارزيابي گرديد که به لحاظ توپوگرافي ،مس عت د احداث سد

زیرزمینی است .حجم آبگیری مخزن سایت پیشنهادی در هر نوبت برابر با  777600متر مکعب برآورد و مخزن سد در مدت ح ود ددد
 69روز پر خواهد شد .لذا با مديريت مناسب ،امکان آبگیری  3-4نوبت در سال وجود دارد .بدين ترتيب حجم آبگيري ساالنه سددد
در  4نوبت ،حدود  3.110.400متر مکعب برآورد مي شود.

واژگان کلیدی :سد زیرزمینی ،مکان یابی ،رودخانه گز ،سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
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مقدمه
آب ،ﻢﻬﻣ ﻦﯾﺮﺗ

ﺰﺟ ء در ﺎﻤﯿﺳ ي ﺎﻫﻪﺻﺮﻋ ي ﯽﻌﯿﺒﻃ و ﻮﺤﻣ ر ﻪﻌﺳﻮﺗ ي ﺪﯾﺎﭘ ار ﺎﻫﻪﺿﻮﺣ ي آ ﺰﯿﺨﺑ

ﺎﻫﻪﺿﻮﺣ از ﺰﻧ وﻻت ﻮﺟ ي در ﻖﻃﺎﻨﻣ
ﺢﯿﺤﺻ

ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﻮﺟ ي در ﺮﻫ

ﮏﺸﺧ

ﻊﺑﺎﻨﻣ آب ،ﺎﯿﺴﺑ ري از ﻖﻃﺎﻨﻣ
ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﺑ

ا ﺮﺜﮐ ﻖﻃﺎﻨﻣ د ﺎﯿﻧ و ﻪﺑ
ﺪﻨﺘﺴﻫ

و ﮏﺸﺧﻪﻤﯿﻧ

ﯽﻬﺟﻮﺗ از ﺰﻧ وﻻت

ﮏﺸﺧ

ﻪﮐ ﻪﺑ د ﻞﯿﻟ

و ﮏﺸﺧﻪﻤﯿﻧ

ﺮﯿﺨﺒﺗ ز ﺎﯾ د ﺎﺑ ﻮﺒﻤﮐ د آب ﺎﻫ ي ﯽﺤﻄﺳ رو ﻪﺑ رو

ﺎﻬﻨﺗ راه ر ﺪﯿﺳ ن ﻪﺑ آب ا ﺪﺣ اث ﺎﭼ ه ﺎﻫ ي ﻖﯿﻤﻋ و ﻖﯿﻤﻋﻪﻤﯿﻧ و ﺮﻬﺑ ه ﺮﺑ داري از آب ﺎﻫ ي ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ

ﻪﺧﺮﭼ ي ﻦﯿﻣﺄﺗ آب ﻮﻣ رد ﺎﯿﻧ ز ﻦﯿﻨﮐﺎﺳ
ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ

ﺪﻋ م دا ﺶﻧ
ﻪﺿﻮﺣ از ﻖﯾﺮﻃ

ﺮﺠﻨﻣ ﻪﺑ

ﮏﺸﺧ

ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .در

ﺪﺷ ن ﺮﻔﺳ ه ﺎﻫ ي آب ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ و ﺎﺧ رج ﺪﺷ ن آن ﺎﻫ از

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻮﺷﯽﻣ د .ﺎﯾﺮﺟ ن ﺎﻫ ي آب ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ

ﻪﺑ د ﻞﯿﻟ ا ﻪﮑﻨﯾ ﻞﺑﺎﻗ رؤ ﺖﯾ

ﺪﻨﺘﺴﯿﻧ و

ﯽﻓﺎﮐ در مورد ﺎﻫﺮﯿﺴﻣ ي ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ آب ﺎﯿﺴﺑ ر ﺪﯿﭽﯿﭘ ه ﻨﺷﺎﺑﯽﻣ ﺪ .ﺮﺘﺸﯿﺑ آب ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ

ﻮﺟﻮﻣ د در

ﺎﻫﺮﯿﺴﻣ ي ﺪﻌﺘﻣ د ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ وارد ﺎﻫﻪﺿﻮﺣ ي ﺎﺠﻣ ور ﺪﺷ ه و در ا ﺮﺜﮐ ﻮﻣ ا ﻊﻗ به طور ﯽﻠﮐ از د ﺮﺘﺳ س

ﺎﺧ رج ﻪﺘﺸﮔ و ﺮﺑ اي وارد ﺪﺷ ن ﻪﺑ در ﺎﯾ ﯽﻃ
ﯽﻣ

ﮏﺸﺧ
ﻞﺑﺎﻗ

ﯽﻟﺎﺳ و ﺪﻋ م

ﻮﻔﻧ ذ ﯽﻣ ﺪﻨﮐ و ﻪﺑ ﯽﻋﻮﻧ از د ﺮﺘﺳ س ﺎﺧ رج ﺮﮔﯽﻣ دد .در ﺎﺣ ل ﺮﺿﺎﺣ در

ﺎﯿﺴﺑ ري از ﻣﻮا ﻊﻗ ﺮﻬﺑ ه ﺮﺑ داري ﺮﯿﻏ ا ﯽﻟﻮﺻ و ﺪﯾﺪﺷ

ﮏﯾ

محدود ا ﺖﺳ  .در ﺪﻨﭼ د ﻪﻫ ا ﺮﯿﺧ

ﺎﻬﺟ ن را ﺎﺑ ﺮﺤﺑ ان آب ﻮﻣ ا ﻪﺟ ﺮﮐ ده ا ﺖﺳ  .ﺶﺨﺑ

ﻪﯾﻻ ﺎﻫ ي ز ﻦﯾﺮﯾ ز ﻦﯿﻣ
ﻮﺼﺧ ص در ﻖﻃﺎﻨﻣ

ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ  .ﻢﻬﺳ در ﯽﺘﻓﺎﯾ

ﺮﯿﺴﻣ ﯽﻣ ﺪﻨﮐ  .ﺬﻟ ا ﺎﻬﻣ ر ا ﻦﯾ

ﺶﺨﺑ

ﻢﯿﻈﻋ از آب ﻦﯾﺮﯿﺷ و ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﻪﻨﯿﻬﺑ از آن

ﻮﺗ ا ﺪﻧ ﺎﯿﺴﺑ ري از ﻀﻌﻣ ﻼت ﻮﺒﻤﮐ د آب ﺎﻫﻪﺿﻮﺣ ي آ ﺰﯿﺨﺑ ﺮﺤﺑ ان زده ﺎﯾ در ﺮﻌﻣ ض ﺮﺤﺑ ان آب را ﻊﻔﺗﺮﻣ

راه ﺎﻫ ي ز ﺎﯾ دي ﺮﺑ اي ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ
ا ﺪﺣ اث ﺪﺳ ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ

1

و ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺮﺘﻬﺑ از آب ﺎﻫ ي ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ ارا ﻪﺋ

ﺪﻨﮐ  .ﺎﺗ ﻮﻨﮐ ن

ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .ﯽﮑﯾ از ا ﻦﯾ را ﺎﮑﻫ ر ﺎﻫ ي ﯽﺘﯾﺮﯾﺪﻣ ،

ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .در اين راستا احداث سدهاي زيرزميني در انواع مختلف در مناطق خشك كشور
كمك نموده

ميتواند به حل مشكل مك آبي و بحران آب خصوصًاًا براي مناطق روستا يي دور افتاده در مقياس كو كچ

و باعث ثبات بيشتر زندگي در اين مناطق گردد( .هاشمیاحمدآباد )1390 ،در ﺎﻫﺪﺳ ي ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ آب در ز ﺮﯾ ز ﻦﯿﻣ
ذ ﺮﯿﺧ ه ﯽﻣ

ﻮﺷ د ،ﺮﺑﺎﻨﺑ ا ﻦﯾ ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ﺎﻨﻣ ﻊﺑ آب ﻞﺑﺎﻗ ﺪﯾﺪﺠﺗ (ا ﺎﻔﺘﺳ ده از آب ﺎﻫ ي ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ

ﺮﯿﺨﺒﺗ  ،ﺶﻫﺎﮐ
ﻦﯿﯾﺎﭘ د ﺖﺳ

ﺮﻄﺧ آ ﻮﻟ د ﯽﮔ  ،ﻮﺒﻧ د ﺎﺴﺧ رت ﺰﺨﻣ ن ،ﺪﯾﺎﭘ اري ﺎﯿﺴﺑ ر ﻻﺎﺑ ي ﺎﺳ زه ،ﺪﻋ م و ﻮﺟ د ﺪﯾﺪﻬﺗ ﺮﺑ اي ﻦﯿﻨﮐﺎﺳ و ابنیه
ﺪﺳ و ﻪﻨﯾﺰﻫ ﻦﯿﯾﺎﭘ

ذ ﺮﯿﺧ ه ﯽﺤﻄﺳ
ز ﯽﻄﯿﺤﻣﺖﺴﯾ

ﻖﻤﻋﻢﮐ ) ،ﺰﯿﻣ ان ﺎﯿﺴﺑ ر ﻢﮐ

ﺪﻧ ارد و ﺐﺒﺳ
ﯽﺑ

ﺮﻄﺧ

ﺖﺧﺎﺳ
ﺮﯿﯿﻐﺗ

از ﻮﻓ ا ﺪﯾ

ﺪﻤﻋ ه ا ﻦﯾ

ﻮﻧ ع ﺎﺴﯿﺳﺄﺗ ت ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ  .ا ﺪﺣ اث ﺎﻫﺪﺳ ي ز ﺮﯾ زﻣ ﯽﻨﯿ

ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ارا ﯽﺿ و ا ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐ موجود ﻮﺷﯽﻤﻧ د .ﺬﻟ ا ﯽﻣ ﻮﺗ ان ﻪﺠﯿﺘﻧ

ﺖﻓﺮﮔ

ﺎﯿﻧ ز ﻪﺑ
ﻪﮐ از ﺮﻈﻧ

ﺪﻨﺷﺎﺑﯽﻣ ( .خیرخواه زرکش و همکاران .)1387 ،در سالهای اخیر ایده استفاده از سدهای

زیرزمینی افزایش یافته است در این راستا خليفه و همكاران( )1392با انجام مطالعاتي بر پايه اسناد ،منابع،
پژوهشهاي صحرا يي  ،حفاري و نمونهبرداري از آب و خاك به مكانيابي سد زيرزميني در حوضه دره قنات پسبند
پرداختند .آنها مكانيابي ساختگاه را بر اساس خصوصيات پيسنگ ،تغ يي رات حجم آبرفت ،تخلخل مؤثر و شيب
بستر انجام دادند .در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه انباشتگي رسوبي در طول آبراهه اصلي در دو محل مشاهده
ميشود و اين دو نقطه را به عنوان گزينه پيشنهادي به شكل دقيقتري بررسي كردند .همچنین برخورداري ()2015
درپژوهشي به گزينش مكانهاي مناسب ازديدگاه كمي و يك في جهت احداث سدهاي كو كچ

زيرزميني درمناطق

خشك پرداخته وآقاي طالقاني وهمكارش ( )2013به نقش ژئومورفولوژي درمكانيابي سدهاي زيرزميني بااستفاده
Underground dam
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مكانيابي ساختگاه سد زيرزميني در حوضه101 ...

ازروشهاي كتابخانه اي وميداني پرداخته اند .فرزيوري و همكاران( )2008روشی کلی را برای ارزیابی مکانهای
مناسب برای احداث سدهای زيرميني کوچک ارائه دادند .در اين مطالعه سعي شده تا حد ممكن از تمامي تجربيات
ارائه شده در زمينه مكانيابي سدهاي زيرزميني استفاده گردد .در این تحقیق با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيا يي
( )GISو نرمافزار  ArcGISبه اکتشاف ساختگاه مناسب جهت احداث سد زیرزمینی درحوضه آبریز رودخانه گز
(واقع در جنوب شرق ميناب) پرداخته ميشود .حوضه آبریز رودخانه گز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک ،نامنظم
بودن توزیع بارندگی از نظر زمانی و مکانی ،رشد غیر طبیعی و افزایشی نیازهای مختلف آبی (کشاورزی ،صنعتی و
شرب) ،محدودیت فوقالعاده منابع آب سطحی ،تغییرات اقلیمی (دوره خشکسالی) و کاهش روزافزون منابع آبی
زیرزمینی و شور شدن آبهای زیرزمینی با مشکل عدیده و افزایشی کمبود آب به خصوص در فصلهای خشک
مواجه میباشد .از آنجا که این حوضه از نقطه نظر زمينشناسي دارای تشکیالت کواترنری( )Qt1, Qt2, Qalمستعد
برای ذخیره آب در زیرزمین میباشد)فارساب صنعت )1386 ،و همچنین به دلیل نفوذپذیری مناسب این تشکیالت
میتوان بر ضرورت توسعه سدهای زیرزمینی به عنوان یکی از روشهای مهم اقتصادی و بسیار مؤثر در مقابله با
خشکسالی و کمبود آب در این حوضه (استان) تأکید نمود.خالصه تحقيقات مكانيابي سدهاي زيرزميني توسط
انديشمندان داخلي وخارج از كشور در جدول شماره  1ارائه گرديده است.
جدول شماره  :1خالصه تحقيقات انجام شده مشابه موضوع مورد بررسي درداخل وخارج از كشور
محقق
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نتيجه
مكاني اب ي ساخ تگاه را ب ر ا ساس خ صوص يات پ يس نگ ،تغ يي رات حجم آب رفت ،تخلخل مؤث ر و ش يب ب س ت ر ان جام دادن د .ان باش تگي
رسوب ي در طول آب راهه ا صلي در دو محل مشاهده شده مع يار ان تخاب گ زينه پيش نهادي ع نوان شده ا ست.
ههای من طقه
طاف ک ن 
هها ،ا س تفاده كردن دوبه اي ن ن ت يجه رس يدن د كه مخ رو 
نش ناسی ،کارب ری ارا ضی و تراکم آب راه 
از فاکتورهای ش یب ،زمی 
یب اش ند .همچ ن ین ارا ضی ب ا س نگ آهک ضخ یم الیه در اولویت ب عدی ج هت
دارای ب یش ت رین ا س تعداد ج هت اح داث سد زیرزمی نی م 
اح داث سد ق رار دارن د
ش راي ط و خ صوص يات مخ تلف ساخ تگاه و مخ زن سد ب ا ا س تفاده از مطالعات ژئوف ي ز كي

نش ناسي مه ندسي و لرزه زمين
نش ناسي ،زمي 
 ،زمي 

ساخت مورد ب ررسي ق رار گ رف ته و اي ن ن ت يجه به د ست آمده ا ست كه امكان ذخ ي ره آب در ن هش تههاي آب رف تي مخ زن و ب ه رهب رداري از آن
امكانپذير م يب اشد
به اين نتيجه رسيدند كه با احداث این سد زیرزمینی ضمن در دسترس قرار گرفتن آب در فص ول خشک سال از هدررف تن آب به ع لت ن ف وذ در
یگردد ) جل وگیري
نشناسي که موجب ش وري آب م 
اعماق زمین و همچنین آل ودگی آب با توجه به مسیر ح و ضه آبریز (گذر از تشکیالت زمي 
شده است همچنين به دلیل وج ود این سد زیرزمینی امکان استفاده مجدد از آب کشاورزي مناط ق باالدست نيز فراهم گرديده است

ب ا ا س تفاده از روش تحل يل سلسله مرات بي به اولويت ب ندي مكان هاي مناسب اح داث سد زيرزمي ني پرداخ ت ند و ب ا درن ظ ر گ رف تن
مع يارهاي ارزي اب ي مناسبترين تنگه را ج هت اح داث سد زيرزمي ني مشخ ص كردن د.
هدف از ساخت سد زيرزمي ني خ ران ق توسعه پايدار ح وضه آبخ ي زداري ،ج لوگ ي ري از مهاج رت ب يرويه روس تا يي ان به علت ن بود آب
ش رب و ب ه رهب رداري از مناب ع زير س طحي اع الم شده ا ست
هها در ارت باط ب ا ان جام پروژههای
ب ا توجه به ش رای ط ط ب یعی و اق ل یمی من طقه (تبخ ی ر ب اال و اح تمال ش یوع ب یماری ماالریا) و مقایسه هزین 
مخ تلف ،ب اايجاد سد زيرزمي ني وب ه ره ب رداري از آن مشكل اق تصادي اج تماعي من طقه را پيش نهاد ن مودن د.
ب ا ا س تفاده از دادههای ماهوارهای و اط العات هیدرولوژیکی و اق ل یمی به اي ن ن ت يجه رس يده ا ست كه س يس تم اط العات ج غ راف يا يي

و

اب زاره اي تصم مي گ ي ري م يتوان د به صورت قابل اع تمادي در ان تخاب مكانهاي ب القوه ج هت اح داث سد زيرزمي ني مورد ا س تفاده ق رار
گ ي رن د
هب ندي و
نقش ژئومورفولوژي وعواملي از ج مله س نگش ناسي ،ساخ تمان ،طول ،درج ه و ش يب آب راهه ،ج هت گسل ،شكل دره ،دان 
ضخامت رسوب و س نگش ناسي ب س ت ر دره ب ع نوان مع يارهاي ا صلي در مكان ياب ي وان تخاب سدهاي زيرزمي ني مورد ا س تفاده ق رارداده ان د.
ب ررسي مع يارهاي هيدرولوژي وزمي نش ناسي وژئومورفولوژي وارائ ه فاكتورسود وهزينه درج هت ارزی اب ی مکانهای مناسب ب رای اح داث
سدهای زيرزمي ني کوچ ک درم ناطق خ شك
لهاي محلی
تها و گس 
مع يارها را به دو صورت كمي و يك في ان تخاب كردن د  :مع يارهاي يك في از ج مله فاصله از شه ر کها و زیرساخ 

يك دال مال ي

حهاي آب رف تي ،محاس به نس بت سو د /هزينه شاخ ص
ومع يارهاي كمي ب س ته به شاخ صهاي اث ربخشي و امكانس نجي شامل شاخ ص ط ر 
هیدرولوژیکی و شاخ ص مورفولوژ يكي

وتخم ين الگوهاي پوشش گ ياهي كه مي توان درزمان وهزينه ص رفه ج و يي

ن مو د.

جنوبغربي تر يك ه

سدهاي زيرزمي ني را اب زاري ب راي توسعه پايدار و مديريت مناب ع آب زيرزمي ني ب رشم ردن دوبه اي ن ن ت يجه رس يدن د كه سدهاي زيرزمي ني

(موگال)

ب راي ب اال ب ردن ذخ ي ره موج ود آبخوانها و همچ ن ين به من ظور كن ت رل آب زيرزمي ني اب زار ب س يار مف يدي هس ت ند.

برزيل

سدهای زیرزمی نی مزایایی از ق ب یل :سادگ ی و هزینه اج رای ی کم ،اف زایش ظ رف یت چ اههای موج ود ،قاب ل یت تک رار و سهولت ب ه رهب رداری
توس ط اهالی محل و خ ط ر آلودگ ی پایین دارن د
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ا ﺪﻫ اف ا ﯽﻠﺻ ا ﻦﯾ

ﻖﯿﻘﺤﺗ  ،ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ و او ﯽﺠﻨﺳﺖﯾﻮﻟ

ﻖﻃﺎﻨﻣ

ﺐﺳﺎﻨﻣ

ا ﺪﺣ اث ﺪﺳ ز ﺮﯾ ز ﯽﻨﯿﻣ در حوضه آبريزرودخانه گززز

ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ .
به طور کلی در این تحقیق اهداف زیر پیگیری میشود:
• يافتن مكان مناسب جهت احداث سد زيرزميني در حوضه آبريزرودخانه گز
• بررسي اهميت و اولويت پارامترهاي زمينشناسي مؤثر در مكانيابي سد زيرزميني
• ارائه راهكارها يي جهت احداث سد زیرزمینی در مکان انتخاب شده
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه حوضه آبریز رودخانه گز با مساحت 127870هکتار یکی از حوضههای آبریز دریای عم ممان است
که مستقیمًاًا به دریا میریزد .این حوضه در مختصات جغرافیایی 57درجه و  9دقیقه تا  57درج و ه  44دقیق وط ه لل للل
شرقی و 26درجه  20دقیقه تا  26در جه و  44دقیقه عرض شمالی قرار دارد .رودخانه گز از ارتفاعات جن هتشر یبو   
یری .دز
کوههای بشاگرد سرچشمه گرفته و با روندی شرقی  -غربی پس از عبور از دشت مهمانی به دریای عمان می ی
متوسط بارندگی و دمای ساالنه در محدوده مورد مطالعه به ترتیب  100میلیمتر و  28/2درجه سانتیگراد میباشد .در
اقلیم نمای دومارتن محدوده مورد مطالعه در ناحیه فرا خشک تا بیابانی قرار گرفتهههان امش لکش .د ر  ه ((( (((( )1موقعیت
حوضه را در کشور ،استان و شهرستان نشان میدهد.

شکل شماره ( )1موقعیت حوضه در کشور ،استان و شهرستان
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فاکتورهای اصلي درانتخاب مکانهاي مناسب احداث سدهای زیرزمینی
براساس مطالعات انجام شده برای تعیین مناطق مناسب برای احدث سدهاي زیرزمینی براساس نتا جي مطالعات انج ما
ی ،و توپ ارگو ففی اس هدافت
شده از پارامترهای شیب ،شبکه آبراهه ،زمین شناسی ،گسل ،ژئومورفولوژی ،کاربری اراضی ی
شده است .سپس با استفاده ار نرم افزار  ArcGIS9.3به تهیه الیههای اطالعاتی مورد نیاز ب ز حرش ه یی ی ییییر اق هدش ماد   
است:
الیه توپوگرافی و شیب
نقشههای  1/25000توپوگرافی سازمان نقشه برداری به عنوان داده پایه برای تعیین مرززز حوضههه ،تهیههه م ممدل ارتفاععع
رقومی ،تهیه نقشه شیب مورد استفاده قرارگرفت .این نقشهها کههه در فرمت ت
ط نرممم اف از ررر
ت  DGNهس نت ددد ابتداا توسط ط
 Microstation8تبدیل به فرمت  DWGشدند و سپس به منظور استفاده در محیط  GISتوسط نرم افزار Arc Gis9.3

تبدیل به فرمت  Shapfileشدند.وجهت زمین مرجع کردننن نقشههههاا و ت یواص ررر م راوها هه ای بررر اسا سسس نقشههههاای
 1/25000با دقت  0.5پیکسل سیستم مختصاتی  UTMبا سطح مبنای  WGS84زون  40شمالی در نظر گرفتههه شدهه.
آماده سازی تمام نقشهها و تصاویر بر اساس این سیستم مختصات صورت پذیرفته است.
به طور کلی ،محل احداث سدهای زیرزمینی بهتر است در درهها و رودخانههای باریک و یک دست انتخ با

ش ششود.

از آنجا که شیب سطح ایستابی و در نتیجه میزان جریان آب زیرزمینی تابع شیب توپوگرافی محل است ،برای احداث
ی از
ب بههه عن او ننن یکی ی
سد زیرزمینی باید حداقل ش جوم یفارگوپوت بی و نامیلس(دشاب د ی ناراکمه و         .)1387شیب ب
فاکتورهای موثر در تعیین نقاط مناسب احداث سد زیرزمینی مطرح میباشد.

شکل  :2نقشه مدل ارتفاعی رقومی DEM

 104فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 1397

ل تشکککیل
سیلوا و رئگونتو(  )Silva and Rego Neto,1998در مطالعات خود شیبهای کمتررر از  6درصددد را بههه دلیل ل
مخازن مناسب زیرسطحی به عنوان شیب مناسب جهت ایجاد سد زیرزمینی می دانند .جهت تهیههه نقشههه شیببب ابتداا
س از
ی تهیههه ش ند ددد (شکللل )1-4و پس س
نقشههای توپوگرافی  1/25000سه بعدی مطابق با اندکس نقشههای توپ فارگو ی ی
آماده سازی از طریق جعبه ابزار  Arc Gisو دستور  Topo To Rasterو اقدام به تهیه مدل رقومی ارتف عا ییی باا ان زاد هه
س از
ل  )3 4و سپس س
ط کنتوررر بررر روی نقشههه) شده(شکل ل
ن دو خط ط
ی بین ن
ن فاصلههه افقی ی
پیکسل  10متر(مطابق باا کمترین ن
ل)4-4
ق نقشههه شیب(شکل ل
الحاقی Spatial Anlystگزینه  Surfaceنقشه شیب بر حسب درصد تهیههه گردیددد و مط با ق ق
حاصل مطابق با کالس بندی شده استبرای بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه مورد مطالعه از نقشههههاای توپ یفارگو
 1:50000و الیه مدل رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک  30متر استفاده شده است .نقشه مدل ارتفاعی رقومی و ش بی
منطقه مورد مطالعه در شکل شماره  2و  3آورده شده است.

شکل  :3نقشه شیب حوضه مورد مطالعه

الیه زمین شناسی :یکی از فاکتورهای بسیار مهم در مکانیابی سدهای زیرزمینی وضعیت زمین شناس م ی ننطق وم ه رد   
مطالعه می باشد .وجود سنگ بستر نفوذناپذیر به خصوص در محل احداث سد زیرزمینی و همچنین نوع سازززندها از
ی در زون مکراننن قراررر دارد.
ی -رس بو ی ی
ت س نامتخا ی ی
عوامل بسیار مهم است .منطقههه م رو دد مطالعههه از لحاظظظ تقس امی ت ت
قديميترين سازند در حوضه سازند انگهران(الیگومیوسن) می باشد .بيشترين گسترش مربوط بههه م را نننها ييي گوشی ی
ی
با129کیلومترمربع و كمترين آن ها مربوط به كنگلومراي هارزبورژيتي( 15/1کیلومترمربع ) است .در ش هرامش لک    4

نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.
برای تهیه نقشه زمین شناسی ابتدا نقشه زمین  1/25000با کمک نرم افزار  PCI Geomaticaزمین مرج ععع و در نرممم
ی  321و
ب باندی ی
ی  ASTERباا ترکیب ب
افزار  Arc Gisرقومی گردید و در مرحله بعد با استفاده از ت یوص ررر ماهوارهای ی
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ن اسا سسس اصالح ح
ح
نقشه رقومی شده تن و رنگ هر واحد زمین شناسی شناسایی می شود و سپس نقشه مذكور بررر این ن
گرديد .هدف اصلی از تهیه نقشه زمین شناسی در مکانیابی سدهای زیر زمینی بدست آوردن محدوده آبرفتهای بستررر
ی مرتف ععع موجودد در
رودخانه جهت ایجاد سد زیرزمینی می باشد .برخالف آبرفتهای بستر ،پادگانههای آبرفتی ق مید ی ی
کرانه¬های رودخانه از جمله مناطقی میباشند که دیواره سد را به دلیل نشت آب از تکیه گاهها نمیتوان بر روی آنهاا
ی(این
ی ب یالا ی ی
بنا نهاد(سالمی .)1385 ،با عنایت به اینکه این پادگانههای آبرفتی دارای بافت دانه درشتتت و نفوذپ ریذ ی ی

موضوع با انجام بازدیدهای صحرایی مشخص گردید) در منطقه مورد بررسی میباشند ،لذا بخشهایی از رودخانههه کههه
ن
دارای این پادگانههای آبرفتی مرتفع در جناحین میباشد جزء مناطق نامناسب جهت احداث محور میباشنددد بههه همین ن
منظور نقشه پادگانههای آبرفتی قدیمی و نهشتههای آبرفتی با استفاده از نقشه زمین شناسی تهیه شدند.
الیه گسل :یکی از عوامل اصلی نشت و فرار آب از مخازن سدهای زیرزمینی ،وجود شکستگیها و گسل در مح هود
پی سد می باشد .بناراین الزم است محلهای این گسلها شناس یا ی ( دنوش صخشم و  د ناراکمه و ییانا       .)2011
گسلهای حوضه مورد مطالعه عمدتًاًا دارای امتداد  160-110درجه نسبت به شمال ب بیرقت و هدو ًاًا اب یزاوم 

سگ للللل للللل
ل

زندان میباشند .این گسلها در سه دسته به شرح زیر قرار میگیرند :گسلهای با امتداد  110 -120درجه ،گسله یا
با امتداد  130-140درجه و گسلهای با امتداد  150- 160درجه .عمده گسلهای فوقالذکر از مناطقی میگذرند که
پتانسیل الزم برای ایجاد سد زیرزمینی را ندارند .در شکلهای  4و  5نقشه زمین شناسی و پراکنش گسلها نشان داده
شده اند .در تحقیق حاضر به منظور بررسی اهمیت گسلها و خطوارههای استخراج شدهه از ت یواص ررر م راوها ه ه ای در
ی از
لهاا و جل ریگو ی ی
مکان یابی سدهای زیر زمینی و همچنین بدلیل جلوگیری از احداث محوررر سددد بررر روی گسل ل
خروج آب مخزن سد از خطوارهها موجود در دیوارهها و بستر مخزن ،این الیه اطالعاتی تهیه شده است .

شکل  :4نقشه زمین شناسی حوضه مورد مطالعه
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شکل  :5نقشه پراکنش گسل حوضه مورد مطالعه

ب
ق از ت یوص ررر م راوها هه ای س دنجن هه  ASTERباا ترکیب ب
ن تحقیق ق
الیه کاربری اراضی :برای تهیه نقشه کاربری در این ن
باندهای  321استفاده شده است با احداث سد زیرزمینی و با باال آمدن سطح ایستابی ،رطوبت خ کا

نم طططق دح ات ه    

ی ،ش ششهری و
زیادی افزایش می یابد که در بهبود شرایط آبیاری و کشاورزی نقش ش نوکسم قطانم یلو دراد ینایا یییی یییی
صنعتی برای احداث سد زیرزمینی نامناسب هستند .با توجه به شکل شماره  4بیشتر کاربری حوضه م درو مطالع ار ه
مناطق با مرتع کم تراکم و اراضی صخره ای تشکیل داده است.
وجود جريان زيرسطحي كافي بعنوان يكي از شر گ رظنرد حرطم ياهط ر ايگ هدهاشم.دوشيم هتف ه تسود بآ نا

     

درآبراههها وخشكه رودها نشان دهن ژرد بآ دوجو هد ر مك ياف در ناونعب هك تساهنآ تابوسر منهار ا فتسا ااا اا اااا ااااااااااده
ميشود(.سالمي.)1385 ،نمايان سازي پوشش گياهي بستر آبراهه (نمايانگري از وجود جريان زير سطحي) ب ببا اس دافت هه
ی س حاو للل شماالی
ظ پوش ششش گی ها ی ی
از  RSو عمليات رقومي در تر يك ب باندها از قبيل  NDVIانجام ميگردد ا  .ززز لحاظ ظ
دریای عمان و کوههای مکران بخشی از تیپ عمده رویشی سند و صحارایی است .بیشتر پوش ششش سطححح حوضههه از
مراتع کم تراکم پوشیده شده است .جنگلهای کم تراکم پراکنده از نوع گززز ،کرتتت و کهوررر نیززز در بخ ششش جن ننوبی و
ی ت تتوان
شمالی حوضه نیز دیده می شود .اگر آب زیرسطحی موجود در بستر آبراهه ساکن و بدون حرکت باشددد نمی ی
انتظار افزایش حجم آب مخزن را داشت .وجود جریانات زیرسطحی در اعماق کم قابل مالحظه است ،زیرا اگر اکیفر
ی دشوووار
ت تکنیکی ی
در اعماق باشد تشخیص ویژگیهای هیدروژئولوژیکی محل سد به دلیل افزایش هزینههه و مش الک ت ت
خواهد بود.
از شاخصههای جریان زیر سطحی کم عمق در برخی آبراههها وجود پوشش گیاهی سبز در طول سال در کنارهه ههای
ی
ط کش ازروا ننن منطقههه برای ی
رودخانه می باشد .از دیگر نشانههای جریان زیرسطحی وجود چاههای حفررر شدهه توسط ط
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استحصال آب از جریانات زیرسطحی موجود در رودخانه میباشد .بنابراين ميتوان گفت نوع پوشش گ رگنايب يهاي   
ميزان جريانات زيرسطحي بوده ودر تع يي ن موقعيت سدهاي زيرزميني تاثيرگذار است.
الیه ضخامت آبرفت :جهت شناخت اوليه از و ژي گيهاي آبرفت در محل محورهای پيش داهن ييي  ،الزم ب طا دو الالالع تا
موثقي از وضعيت آبرفت از نظر ضخامت و پارامترهاي مختلف ژئوتكن يكي حاصل ش ابرد ناوتب ات دو ر و ه ضضضض ض ضضضضضضعيت
ژئوتكن يكي و زمين شناسي مهندسي آبرفت ،سنگ بستر و تكيه گاهها اظهار نظر نمود .براي ن ها هب لي ددد دددداف ف و قو
عمق سنگ کف ،از اطالعات حاصل از گمانههای اکتشافی كه توسط شرکت سهامی آب منطق زمره ناتسا یا ه گگ گ گگگگان
در سال  1372حفرشده اند استفاده شده است .در شکلهای  6و  7نقشه کاربری اراضی و ضخامت آبرفت نشان داده
شده اند.

شکل  :6نقشه کاربری اراضی حوضه مورد مطالعه

شکل  :7نقشه ضخامت آبرفت حوضه مورد مطالعه
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نتایج
تلفیق الیهها و تعیین سایتهای پیشنهادی
تصم مي گيري در انتخاب مكانهاي مناسب اح داب ينيمزريزدس ثاد ر ظن ر د يددعتم ياهرايعم هكنيا نتفرگ ر اااااا ااااااا ني
انتخاب بايددرنظرگرفته شوند كاردشواري است.اين معياره نف ياهرايعم لماش ا ييييييييي  ،زيس اصتقاو يطيحم ت ددد ددددي –
اجتماعي ميباشد .در این زمینه هاشمی در سال  1381مکان یابی جهت احداث سد زیرزمینی در حوضههه آبری ییز حا ججج
علیقلی واقع د ر استان سمنان را مورد بررسی قرار داد ه است.در این بررسی پارامترهاي مساحت حوضههه ،فرساایش
پذیري حوضه ،میزان رواناب ،شیب حوضه ،عرض مقطع رودخانه،
ی ،بررس اهی ييي بصر ييي ت یواص ررر
ن شناسی ی
ضخامت آبرفت و بافت رسوبات از طریق بررسی نقشههاي توپوگرافی ،زمین ن
ماهوارها ي و بررسیهاي صحرایی تعیین شده است و نهایتًاًا با توجه به معیارهاي فوق مکانهاي پیش یولوا يداهن تت تتت
بندي شده است .طباطبائی یزدي نیز در سال  1381مکانیابی سدزیرزمینی را در بخشهایی از استان تهران و سمنان با
ت.
استفاده از بازدیدهاي میدانی ،انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و بر اساس معیارهاي فن جنا ی اا ااام داده است ت
ی الزم بررر اسا سسس تحلیلها ييي کارشناسی ی
ی
همچنین پري اردکانی و دانائیان به روش فوق و باتشکیل الیههاي اطالع تا ی ی
ی س سسدهاي
مکانهاي مناسب براي احداث سد زیرزمینی در منطقۀ خرانق یزد را مشخص نموده انددررر گ بایزرا شراز یی یی
ح زمیننن،
ت بههه سطح ح
زیرزمینی احداث شده  Tuinhofو Fosterدر برزیل ،عوامل حجم مخزن ،عمق سنگ بستر نسبت ت
نفوذپذیري خاك مخزن و کیفیت شیمیایی خاك مخزن به عنوان عوامل تاثیرگذار در میزان موفقیت سدهاي زیرزمینی
ذکر نموده اند .درمطالعات انجام شده توسط چزگي شيب وزمين شناسي به عنوان مهمتر  يارب لماوع ني ممم ممممكان يباي
درنظرگرفته شده است ودراين نوشتار نيز جريان زيرسطحي (آبراهه ) ،شيب ،وزمين شناسي وفاصله ازگسل وعرض
دره ووسعت حوزه آبريز مهمترين معيارها راتش يك ل ميدهند .پس از بررسیهای اولیه با اس دافت ه ه از نقش ششههاای زمیننن
شناسی و توپوگرافی و عکسهای هوایی منطقه و بازدید بصورت پیمایش صحرایی مسیر رودخانههای گززز ،مر ککک و
دهارن ،سه نقطه بعنوان سایتهای پیشنهادی جهت بررسیهای تکمیلی انتخاب شدند که در شکل شماره  8جانمایی
شده اند.

شکل  :8جانمایی سایتهای پیشنهادی در حوضه مورد مطالعه
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سایت پیشنهادی شماره  :1این سایت در ابتدای رودخانه گز در تنگه ای با عرض  52/127متر پیشنهاد ش ششده اس .ت
طبق نقشههای ژئومورفولوژی و زمین شناسی منطقه ،رسوبات بستر رودخانه را ذرات متوسط و ریز دانه تشکیل می
دهند .عمق سنگ بستر نیز در این تکیه گاه بین  0-2متر متغیر می باشد .تکیه گاهههاای ای هسام سنج زا تیاس ن     
یباش  .د اای لحم ن   
سنگ و دارای استحکام مناسبی هستند .این حوضه به لحاظ وسعت جزء حوضههای متوس م ط یی یی
میتواند نقطه مناسبی جهت احداث سازه سد زیرزمینی باشد ،اما رسوبات س نیا رتسب هناد تشرد یحط هضوح

     

ث سد
وسعت چندانی نداشته؛ در نتیجه مخزن مساحت کمی را خواهد داشت .درحالیکه مکانی مستعد بر ادحا یا ثث ثث
روزمینی می باشد.
ن س یا تتت بررر روی رودخانههه مر ککک در تنگههه ای باا عر ضضض  05/78متررر در باالدست ت
ت
سایت پیشنهادی شماره  :2این ن
روستاهای گرائیک و زنگیان پیشنهاد شده است طبق نقشههای ژئومورفولوژی و زمین شناسی منطقه ،رس بو اات بستررر
رودخانه را ذرات متوسط و درشت دانه از نوع  GWو  GCتشکیل می دهند .عمق سنگ بستر بر اساس حفاریهاای
س
ن س یا تتت نیززز از جنس س
صورت گرفته حداکثر  18متر و در حاشیه حداقل  3متر برآورد شده است .تکیه گاههاای این ن
ت جزء ء
ظ مس حا ت ت
ن حوضههه بههه لحاظ ظ
ماسه سنگ و دارای استحکام مناسبی هستند .براساس خصوصیات ژئومتری این ن
حوضههای کوچک وشیب آبراهه در این حوضه خیلی کم میباشد.
سایت پیشنهادی شماره  :3سایت شماره ( )3بر روی رودخانه دهارن در تنگه ای به عرض  64/124متر در نزدیکی ی
ی
ت بستررر رودخانههه را ش ششامل می ی
ی
روستای گرائیک پیشنهاد شده است .ذرات با تناوب دانه ریز تا درشت دانه ،رس ابو ت ت
ی نیس نت ددد .براسا سسس خصوصیاات
ت مناسبی ی
ی دارای وض یع ت ت
ت ظ رها ی ی
ظ مقاومت ت
شوند .تکیه گاههای این سایت به لحاظ ظ
یباش رد .د
ژئومتری این حوضه به لحاظ مساحت جزء حوضههای کوچک وشیب آبراهه در این حوضه خیلی کم می ی
جدول  2خصوصيات ژئومتري حوضه سايتهای پيشنهادی و در شکل  9موقعیت آنها آورده شده است.
شکل  :9الف)تصوير ماهوارهاي از حوضه آبريز سايت پيشنهادي .ب)مخزن سايت پيشنهادي .ج)جانمایی سایت پیشنهادی

سايت پيشنهادي شماره ()1

سايت پيشنهادي شماره ()2

سايت پيشنهادي شماره ()3
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جدول  :2خصوصيات ژئومتري حوضه سايتهای پيشنهادی
سا تی       
پیشنهادی

ارتفاع      

ارتفاع     

ط لو     

ش بي      

ماکزيمم

مينيمم

آبراهه

حوضه

)(m

)(km

)(m/m

مساحت

محيط

) (km

)(km

)(m

2

ض بير         
گراويليوس

ابعا يطتسم د لللل ل معا لد   

مسا تح     

ط دس لو

فرضي

مخزن

پيشنهادي

)(km
6/25

) (km

)(m

0.05

310

0/76

73

1/37

100

ط لو      

ع ضر     

1

136

56

204

27

9/83

0.015

1/34

)(km
21/7

2

13/35

17/5

300

61

2/91

0/065

1/34

6/78

1/96

3

5/77

11/08

203

61

2/10

0/059

1/29

4/14

1/39

2

     

نتایج و بحث
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاههای پیشنهادی
در سایت شماره  1به دلیل اینکه در محدودة این سایت و تکیهگاههای آن الیههای مارن با ضخامت ح دود

 1/5متر

از سطح زمین در بستر رودخانه وجود دارد ،امکان نفوذ آب به آبرفت را به حداقل می رساند .برونزد الیههای سنگی
در  200متری باال دست سد در سطح زمین قابل مشاهده میباشد که در نتیجه از ضخامت آبرف هاگتخاس نیا رد ت    
ی پیراموننن
میکاهد .رسوبات تراسهای آبرفتی اطراف بستر نیز به دلیل تخریب و حمل ذرات رسی از الیههای م نرا ی ی
ی می از ننن نفوذپ ریذ ییی و
مخزن ،ذرات دانه ریز همراه با گراول ،ماسه و سیلت از جورشدگی خوبی برخوردار بوده ولی ی
تخلخل را کاهش داده اند.
گ در
در سایت شماره  2تشکيالت زمين شناسي از سازند کنگلومرای میناب با ميان اليههاا يي از م را ننن و ماسههه سنگ گ
ن واحددد
تگیه گاهها و رسوبات درشت دانه عهد حاضررر در بستررر رودخانههه (مخزننن سددد) تش يا .تسا هدش لیک نننن نننن
ل م ممي
نفوذپذيري خيلي زيادي داشته و تحت تاثير سيالبها فرآيندهاي رسوب گ راذ ييي در حاللل حاضررر نيززز تش يک ل ل
گردد.
در سایت شماره  3نهشتههای آبرفتی منطقه به ظاهر دارای نفوذ پذيری نسبتًاًا خوب بوده ام ناد ا هه هههبن و تفربآ رد ید
محدودة مخزن این سایت متشکل از قطعات درشت سنگ ،قلوه سنگ ،گراول ،ماسه و دانههای ریزتر شامل س و تلی
ب کاهههش
رس میباشد که می توان دانه بندی گسترده به آن نسبت داد .این درحالیست که گستردگی دانهبندی موجب ب
تخلخل و تراوایی آبرفت شده است.
انتخاب سایت يااولویت اول
ل
براي كمي كردن وبررسي وضعيت مكاني دادهها يي مثل بارندگي وتابش خورشيدو...كه بااستفاده از اطالعات حاصل ل
از انعكاس امواج درمحدودههاي مشخص طول موج ايجادميگرددازسنجش ازدوراستفاده ميگرددودرموارد تشخ صي ييي
آب ،خاك مرطوب ،خاك خشك ،پوشش گياهي بستر آبراهه ،سنگها ومحاسبه عرض آبراهه (محاسبه حجم مخ نز ))
وظهورتناوبي جريان پايه در بستر آبراهه ووجود عوامل آالينده طبيعي و يعيبطريغاي و وم حلاصم دوج ررر رررردنياز(معاددن
سنگ وخاك)وغيره كاربرد دارد.
ت شمااره
پس از بررسیهای اولیه و سنجش از دورو همچنین بازدید صحرایی از محل سایتهای انتخاب شده س یا ت ت
( )2به دالیل ذیل بعنوان سایت مستعد و دارای اولویت اول انتخاب گردید.
• عمق آبرفت در این سایت بیشتر از سایتهای دیگر می باشد.
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• تکیه گاههای این سایت نسبت به سایتهای دیگر به لحاظ مقاومت ظاهری و نحوه قرار گیری آن در مقایل جهت
جریان آب از وضعیت بهتری برخوردار است.

• نوع رسوبات بستر این سایتGW ،بوده و تمامًاًا درشت دانه هستند و جریان زیرسطحی مطلوبی دارد.
• عرض تنگه پیشنهادی جهت احداث محور سد نسبت به سایر سایتها کمتر است.

• این سایت در باالدست دو روستا قرار گرفته و جهت بهره برداری از آن می توان به هردو روستا خط انتقال احداث
نمود.
سایت پیشنهادی شماره ( )2دارای محیط  9215کیلومتری و مساحت  1296کیلومتر مربع می باشد .طبق حفاریهاای
انجام شده توسط شرکت سهامی آب منطقه استان هرمزگان در این رودخانه ،عمق متوسط آبرف تسب ت ر ر دو خخ خخخانه 4
متر تخمین زده شده است .در جدول شماره  3پارامترهای مقاومتی مصالح آبرفت بستر ساختگاه شماره  2نش هداد نا
شده است.
جدول شماره  :3پارامترهای مقاومتی مصالح آبرفت بستر ساختگاه شماره 2
بافت

طبقه بندی

درشت دانه

GW

3

دانسیته ) (gr/cm
γsat

2.20

γwet

2.10

زاویه اصطکاک داخلی (درجه)

چ س بن د گ ی
2

) (gr/cm
38.0

0.0

برآورد حجم مخزن و حجم آبگیری ساالنه ساختگاه سد زیرزمینی شماره 2
با استفاده از توپوگرافي بستر رودخانه (شيب رودخانه) و اطالعات موجود از عمق سنگ کف (گمانههای حفاری) و
عرض مقطع رودخانه ،حجم مخزن سد زيرزميني با دقت مناسب قابل محاسبه است .جهت تعیین حجم مخزن ابتدا
اقدام به ترسیم نمودن محدوده مخزن سد در  Google earth v.7.1و سپس انتقال و رقومی نمودن آن در نرم افزار
 Global mapper v.17گردید .سپس در نرم افزار Surfer v.10.0با استفاده از اطالعات گمانههای اکتشافی ،عملیات
سه بعدی سازی و تعیین حجم مخزن انجام شد .ميزان دبي آب زيرسطحي بطور میانگین حدود  0/13مترمكعب
برثانيه است(براساس رابطه زير ومتوسط بارش ساالنه ايستگاههاي بارانسنجي منطقه ) .
1.115P1.44
T 1.34 A0.0613

=Q

در این رابطه  Pبارندگي ساالنه حوضه (سانتيمتر) T ،دماي متوسط ساالنه حوضههه (درجههه س تنا ييي گرادد) Q ،ارتفاععع
رواناب ساالنه حوضه (سانتيمتر) A ،مساحت حوضه ( يك لومترمربع) میباشد
چنانچه سد زيرزميني تا سطح زمين ادامه يابد ،مخزن سد در مدت حدود  69روز پررر خواهددد شددد لذاا باا مددديريت
مناسب ،امکان آبگیری  3-4نوبت در سال وجود دارد .بدين ترتيب حجم آبگير ييي س نالا ههه سددد در  4نوبتتت ،ح ود د د
1/3میلیون مترمکعب برآورد مي شود .از آنجا که پيک مصرف آب منطقه در فصول بهار و تابستان مي باشد ،مي توان
ت دام ييي و
با استحصال اين ميزان آب در شرايط بي آبي و بحراني منطقه خصوصادر فصول گرم ،در اف ياز ششش تول ادي ت ت
کشاورزي منطقه نقش به سزا يي داشت .در شکل  10خطوط تراز عمق آبرفت در مخزن سددد پیش ش رد و یداهن کک کککل
 11نمایش سه بعدی ( )D3مخزن سد زیرزمینی پیشنهادی نشان داده شده است.
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شکل  :10خطوط تراز عمق آبرفت در مخزن سد پیشنهادی

شکل :11نمایش سه بعدی ) (3Dمخزن سد زیرزمینی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار Surfer v.10.0

نتیجه گیری و پیشنهادات
سایت شماره ( )2با توجه به میزان نفوذپذیری ،عمق آبرفت ،عدم وجود چسبندگی میان ذرات خاک و میزان عرض
تهاای دوم و س یم یفرعم مو    
تاج سد در اولویت اول و سایتهای شماره ( )1و ( )3نیز به ترتیب بعن یولوا ناو تت تت
گردند .عمق متوسط آبرفت بستر رودخانه در سایت پیش وطب یداهن ر یگنایم  ن      4متر آرب  ر تیاس .تسا هدش دو      
پیشنهادی از نفوذپذیری باالیی برخوردار بوده بطوریکه میانگین نفوذپذیری آن  0/006سانتیمتر برثانیه می باشد .تکیه
گاههای سایت پیشنهادی به لحاظ درزه داری ،جز بلوکهای سالم قرار داشته و درزههای موجود در آن ن دوب زیچا هه ههه،
ت ،ام یلدب ا ل یال هکنیا  هههه ههههههاا
بطوریکه بیشترین میزان فضای مستعد فرار آب را در واقع الیه بندی ایج سا هدرک دا تتت تتت
بصورت مایل و در جهت جریان آب و یا مورب و عمود بر جهت جریان قرار دارند ،تمامی این فضاها با ذرات ریز
و درشت و مارنهای میان الیه ای پر شده باشند و میزان فرار آب از این درزهها قابل توج یریگبآ مجح .دشابن ه     

مكانيابي ساختگاه سد زيرزميني در حوضه113 ...

مخزن سایت پیشنهادی در هر نوبت برابر با  777هزارمتر مکعب بر اب .تسا هدش دروآ سانم تيريدم

ب ،امک نا
بببببب بببببب

آبگیری  3-4نوبت در سال وجود داردوحجم آبگيري ساالنه سد در  4نوبت ،حدود 1/3میلیون متر  بعکم  ب وآر رد    
مي شود.
با توجه به وجود معادن شن و ماسه در منطقه مورد مطالعه ،مطالعه رسوب شناسی و برآورد بار رسوبی رودخانههای
ی ،مطالعههه و
باالدست سایت مورد نظر پیشنهاد می شود .همچنین به دلیل وجود آهک در برخی از توالی ماسههه س گن ی ی
بهاای ص تعن ییی پیشنهههاد می ی
ی
بررسی فرآیند کارستی شدن و فرار آب از تکیه گاهها و حاشیه رودخانه بوس لی ههه ردیاب ب
گردد.
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