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  چکیده 
یکی از مسائل مهم و قابل توجه در سراسر دنیا حفظ و نگهداري از منابع آب است، مطالعات و تحقیقـات فراوانـی   

ایـن سـدها مسـیر جریـان     . در این زمینه انجام شده است و یکی از راهکارهاي پیشـنهادي سـدزیرزمینی اسـت    
ایـن نـوع سـدها در    . مانعت از حرکت طبیعی آب،  ذخیره خوبی را فراهم مینماید زیرزمینی را قطع نموده و با م

کشورهایی مانند ایران که سطح آب زیرزمینی نوسان زیادي را در فصول خشک و مرطوب  نشان میدهد مناسـب  
در ایـن مقالـه پـس از مطالعـات میـدانی و      .میباشد و راه مفیدي جهـت تصـفیه و ذخیـره آب محصـوب میشـود     

لکتریک منطقه و ،مکان یابی  بهترین گزینه براي احداث سد و تایین نحوه اجرا، با استفاده از نرم افزار، مـدل  ژئوا
  . بهینه مصرف از سد مورد نظر نیز ارائه شده است 

  :واژگان کلیدي
  ابیورد  -آب زیرزمینی-ذخایرآبی -سد زیرزمینی

The investigation of Abivard underground water  
A,Merati1 -M,Ghafooi 2 -Gh,Lashkarypour 3and N,Gahremani  

Ferdowsi University of Mashhad  
www.um.ac.ir/  

  
Abstract: 
Safe and affordable water is one of the main challenges in all of the world and to solve this problem 
there is a lot of  experience and one of the best exhibit is a ground water dam . 
The ground water dam interrpts  the natural flow of ground water by intercepting or obstructing as well 
as provides storage for underground water . it's effective in areas like Iran wich have a  large variance 
of ground water during the rainy and dry sesons .although there is quite abit of labor involved in 
constracting a ground water dam is a functional way to  filter and stor water.  

  

  :مقدمه
 واقـع پیش بینی  بسیاري از کشورهاي در حال توسعه در مناطقی با بارندگی فصلی و غیر قابل

در این کشورها تهیه آب تا حد زیادي از طریق ذخیره کردن آن در فصـول پـر بـاران    . شده اند 
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یکـی از راه  . براي فصلهاي کم باران و در سالهاي مرطوب براي سالهاي خشـک انجـام میشـود    
ولی در برخی نـواحی در اواخـر   . هاي برطرف کردن کمبودها استفاده از آبهاي زیرزمینی است 

ک حتی منابع آب زیرزمینی نیز بـه انتهـا میرسـند و یـا آب زیرزمینـی در دسـترس       فصل خش
نیست و براي بهره برداري از آن، نیاز به حفر چاه هاي عمیق و نصـب پمـپ مباشـد کـه البتـه      

روش خوبی که اخیـرا بـه آن توجـه شـده اسـت اسـتفاده از سـدهاي        : مقرون به صرفه نیست 
ز منابع آب زیرزمینـی و در دسـترس قـرار گـرفتن آب در     زیرزمینی است که  جهت نگهداري ا

  .تمام فصول  راه حل مناسبی البته  در بعضی مناطق خاص به نظر میرسد 
سد زیرزمینی مورد بحث در این مقاله جهت حفظ منابع آبـی در یـک منطقـه نیمـه کـویري و      

داخل کـویر و از  نیمه خشک و همچنین جلوگیري از هرز رفتن آب به صورت شورابه و نفوذ به 
بـا اسـتفاده از مطالعـات    .دست رفتن منابع آبی حوزه مورد نظر طراحی و سـاخته شـده اسـت    

ژئوالکتریک و زمین شناسی و مطالعات محلی  محل مخزن و عمق مخزن براوردشـد سـپس بـا    
اندازه گیریهاي میدانی و مطالعات تکمیلی پس از انتخاب محل دقیق احداث سد و براورد حجم 

همچنین بـا اسـتفاده از نـرم    .ه  و مصالح موجود نوع سد زیرزمینی و نحوه اجرا تایین شد ذخیر
رفتار هیدرولیکی مخزن مورد بررسی قرار گرفت و مـدل مناسـبی جهـت     MODFLOWافزار 

  . استفاده از این مخزن ارائه گردید
  

  :موقعیت جغرافیایی 
  

  
  موقعیت محل طرح 1شکل



  

ن ش  ھار ورما م  ه  ا ی د نا ن  ی ز   م

ان ماه  ۱۴   ۱۲ ھد ۱۳۸۹آب ور  م  ه  ا   د

 

 
 

152 
 

و 1379محل مناسب بـراي احـداث سـد زیرزمینـی، در سـالهاي       مطالعات اولیه جهت مکانیابی
این مطالعات شامل بررسی هاي صـحرایی چنـدین مسـیل و خشـکه رود در     . انجام شد  1380

استانهاي تهران و سمنان، براي انتخاب مکان مناسب از دیـدگاه زمـین شناسـی جهـت اجـراي      
) ر شمال حوزه این رود قرار دارد روستاي بهورد د(طرح بود که سرانجام یک خشکه رود بهورد 

این خشـکه رود، از ارتفاعـات شـمال غـرب و     .در حوزه چنداب براي این منظور انتخاب گردید 
شمال حوزه چنداب در حد فاصـل اسـتانهاي سـمنان و تهـران سرچشـمه میگیـرد و از شـرق        

  )1شکل (روستاي بهوردد و غرب بخش چنداب عبور میکند
  

  :هواشناسی 
میلی متـر بـرآورد شـده اسـت بیشـترین بارنـدگی در بهمـن          434گی در منطقه متوسط بارند

میلـی متـر    1598.8اسفند و کمترین در مرداد و شهریور به وقوع می پیونـدد متوسـط تبخیـر    
جریانـات بـه صـورت فصـلی و در مـدت کوتـاهی بـه داخـل دشـت تخلیـه           . تخمین زده شده 

  ).2(میشوند
  

  
  

پراکنش ماهانه بارندگی -3ماهانه منطقه                                                شکلروند تغییرات تبخیر -2شکل 
  در ایستگاه ورامین
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  : وضعیت شیب
شیب حوزه جهت ارزیابی مربوط به رفتار هیدرولوژیک آبخیز مخصوصا تبدیل ریزش به جریـان  

و جریان سطحی و رطوبت خـاك   مورد بررسی قرار میگیردشیب رابطه پیچیده اي با مقدار نفوذ
و دخالت آب زیر زمینی در دبی رودخانه دارد شـیب تنـد باعـث جریـان زیـاد آب و فرسـایش       

  ).2(کیلومتر مساحت است 35/5با %25تا  10شیب منطقه مورد مطالعه . میگردد 
                                         

  
  

  شیب منطقه- 1نقشه 
  :جهت منطقه

آن است که بتواند مقدار حرارت خورشید را کنترل نمایـد و در نتیجـه میـزان     جهت کلی شیب
تبخیر و تعریق را تغیییر دهد اگر شیب عمومی به سمت جنوب باشد باعـث ذوب سـریع برفهـا    

در منطقه مورد مطالعه شیب عمـومی  . ودر بهار همراه بارندگی باعث طغیان آب رودخانه گردد 
  .در جهت شرق است

  :ي منطقههیدرولوژ 
  : مقدار رواناب منطقه با روش جاستین محاصبه شد

328.1
2155.0

284.0
+

=
T
P

SR                A
HHS minmax -=

            I=P-R-E      Ü         
I=130.7mm                                                                             

      A: متر مکعب آب 1350131در کل(                 مساحت حوزه به کیلومتر   
S: قابل نفوذ در منطقه برآورد شد            شیب متوسط حوزه به درصد  (  
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H:حداکثر و حداقل ارتفاع حوزه به متر   
P:متوسط بارش ساالنه به سانتی متر   
T: به سانتی گرادمتوسط دماي ساالنه  

  :مطالعات ژئوالکتریک 
تعیـین شـد کـه مقـاطع طـولی       Gتـا  Cو مقـاطع عرضـی    A,Bسونداژها در دو مقطع طولی 

بر محل محور پیشنهادي منطبـق   Cمحدوده محور و مخزن را پوشش می دهد و مقطع عرضی 
 تغییـرات زیـر سـطحی را در محـدوده     Cاست و مقاطع عرضی دیگر به صورت موازي با مقطع 

  .مخزن نشان میدهد 
تـا   6.8(و ضـخامت مناسـب آبرفـت در طـول آن      Cبا توجه به وضعیت سنگ کـف در مقطـع   

با کمـک ژئوالکتریـک  و بررسـی چـاه     .به عنوان محور مناسب براي سد پیشنهاد شد ) متر 9.4
حفاري شده در محل محور پیشنهادي جنس الیه ها ،ضخامت ،عمق سنگ کف وشیب عمومی 

  جریان آب زیرزمینی تشخیص داده شد  سنگ کف و جهت

  
  مقطع در طول بستر رودخانه در بازه مورد مطالعه- 4شکل

  
  : زمین شناسی منطقه

بین ایران مرکزي و البرز قرار  Transition Zoneگستره مورد مطالعه در یک ناحیه بینابینی 
و قم و سرخ پایینی  گرفته و از سازندهاي الر و کرج مربوط به البرز و سازندهاي سرخ باالیی

در جنوب ( متعلق به ایران مرکزي میتوان نام برد این محدوده هسته مرکزي یک ناودیس 
با روند غرب و شمال غرب ،شرق و جنوب شرق ) در شمال آبراهه(و یک تاقدیس) آبراهه
).2(است
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  مقطع از عرض بستر رودخانه در بازه مورد مطالعه -5شکل                   

  
  :ن یابی مکا

  :دو فاکتور مهم براي مکانیابی این طرح عبارتند 
تتحقیقات نشان داده است به تدریج از باال دست حـوزه بـه طـرف    (جلوگیري از شور شدن آب 

پایین دست با اضافه شدن آبراهه ها ي فرعی از میان تشکیالت زمین شناسی شور عبور کـرده  
  )و موجب شوري آب میشود 

 ) با توجه به تغییرات عمق رسوبات منطقه (به اعماق زمین جلوگیري از نفوذ آب
  .با توجه به ضخامت قابل توجه در بستر آبراهه سد زیرزمینی براي این طرح پیشنهاد شد 

 
  :اجزا طرح 

با توجه به مصالح منطقه و معیا رهاي مقاومتی ساختمان دیواره سد به : دیواره آب بند   -
متـر   12بتن احـداث شـد ، بلنـدترین قسـنت دیـواره       شکل یک دیواره تلسکوپی سنگ و
  متر میباشد 3ارتفاع و ضخامت آن تا سنگ بستر 

به منظور استفاده ثقلی از آب پشت سد ، اقدام به نصب لوله اي با :تخلیه کننده تحتانی  -
قطر مناسب در داخل دیواره سد و در تراز نزدیک به خط ا لقعر آبراهه شده است این لوله 

یین دست سد به طور افقی تا محل تالقی امتدادد لوله و بستر طبیعـی آبراهـه ادامـه    در پا
  می یابد و شیر برداشت در کنار مسیر آبراهه نصب میشود
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براي جلوگیري از شسنشوي تاج سد و تثبیـت آن و نیـز جلـووگیري از جـاري     : سرر یز  -
گـاهی بـاتالقی شـدن     شدن آب در سطح زمین که منجر به تلفات ناشی از تبخیـر و نیـز  

محدوده سد خواهد شد الزم است دیواره سد در عمق یک متري بستر آبراهه طع و سپس 
با مصالح دانه درشت و سنگین پر شود براي اطمینان از عـدم فرسـایش اقـدام بـه تثبیـت      

 .متر از اطراف محدوده سد شده است 15محدوده اي به فاصله 
هینه از مخزن سد حفر چاه در خط القعر آبراهـه و  جهت بهره برداري ب:چاه برداشت آب  -

در نزدیک باال دست سد ضروري است ضمنا از این چاه جهـت مونیتورینـگ هـم اسـتفاده     
میشود استفاده از چاه براي آبیاري اراضی باال دست الگوي مناسبی بـراي منـاطق کـم آب    

  .پمپاژ استاست، زیرا آب برگشتی از آبیاري دوباره پشت سد ذخیره شده وقابل 
  

  :مدلسازي رفتار هیدرولیکی مخزن 
رفتار هیدرولیکی مخزن مـورد بررسـی    MODFLOWعددي  با مدل  –با مدلسازي ریاضی 

قرار گرفت و سناریوهاي متفاوت بهره برداري شبیه سازي شد، به این وسیله موقعیت چاه بهره 
  .میزان آب قابل پمپاژ  بررسی شد  برداري، نرخ پمپاژ و دوره بهره برداري، و اثر گالري افقی بر

متر مکعب در روز اقدام به پمپـاژ   35ماهه میتوان حداکثر با نرخ  3مشخص شد طی یک دوره 
نمود و با توجه به محدودیت ابعاد مخزن سد زیرزمینی بهورد طول گالري بر نـرخ پمپـاژ تـاثیر    

  .قابل مالحظه اي ندارد  
 8/2هکتـار انـار و    7/0هکتـار انگـور،    54/0.کثـر میتـوان   با توجه به نرخ اب قابل برداشت حد ا

  . هکتار درختان غیر مثمر را آبیاري کرد
از آنجا که مدل سنجی بر اساس تنها یک گمانه محفوره در منطقه انجام شـد کـل منطقـه بـه     
صورت یک زون در نظر گرفته شد که جاي اشکال است، با توجه به یکنواختی مصالح و آبرفـت  

آن که در مطالعات ژئو الکتریک و زمین شناسـی تاییـد شـده عـدم قطعیـت فـرض        موجود در
  .یکنواختی چندان زیاد نیست 
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  دوره بهره برداري  نوع مصرف  سناریو
  )ماه(

  حداکثر نرخ بهره برداري
) daym /3( 

  2  12  شرب  1
  15  12  شرب  2
  22  5  کشاورزي  3
  30  3  کشاورزي  4
  35  3  کشاورزي  5
  نتایج حاصل از شبیه سازي-1جدول               

   
  دوره بهره برداري  نوع مصرف  سناریو

  )ماه(
  حداکثر نرخ بهره برداري

) daym /3( 

  2  12  شرب  1
  15  12  شرب  2
  22  5  کشاورزي  3
  30  3  کشاورزي  4
  35  3  کشاورزي  5
  ريتعداد اصله درخت قابل آبیا -2جدول              

  
  :روش اجرا 

  .انحراف جریان سیالبها ي احتمالی که در حین اجراي سد ممکن است اتفاق بیافتد -
  .خاکبرداري آبرفت تا سنگ بستر در کف و جناحین  -
  .پمپاژآب تا زمان تخلیه کامل کف ترانشه  -
برداشت الیه هاي هوازده و سست و یکنواخت کـردن سـطح آن بـراي سـنگ چینـی و بـتن        -

   .ریزي
  . اجراي بدنه با توجه به استانداردها و اهداف -
  .نصب لوله آبگیر در تراز یک متري از عمیق ترین قسمت دیوار -
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اجراي چاه بهره برداري در باالدست همزمان با اجراي دیواره و پر کـردن اطـراف آن بـا شـن      -
  .وماسه تمیز 

کردن قسمت باقی مانده از مقطع بـا   متر مانده به تراز بستر رودخانه و پر 1قطع دیوار چینی  -
  . سنگهاي بزرگ جهت عبور آب مازاد به طرف پایین دست

پر کردن باال و پایین دست محور سد به ترتیب با شن و ماسه تمیز و مصـالح حاصـل از گـود     -
برداري و سپس تثبیط سطح تمام شده با سنگچینی براي جلوگیري از آب شستگی هاي بعدي 

.  
ر پایین دست جهت کنترل تراز آب پایین دست در صورتی که احتمال فرار آب حفاري چاه د -

بیشتر از حد باشد زیرا در صورت آب بند بودن سد همزمان با دیوارچینی شروع بـه بـاال آمـدن    
کرده و به فاصله کمی از اتمام سد پر میگردد که این زمان بستگی بـه حجـم مخـزن و میـزان     

  .تغذیه سفره نیز دارد
 

  : ه گیرينتیح
با مطالعات ژئوالکتریک و زمین شناسی منطقه و با توجه به ضخامت آبرفت سد زیرزمینی براي 

  منطفه مورد مطالعه پیشنهاد شد 
متـر   15پس از مدل سازي استفاده جهت مصارف کشاورزي در سه ماهه خشک سـال بـا نـرخ    

  .مکعب در روز پیشنهاد گردید 
دسترس قرار گرفتن آب در فصول خشـک سـال از هـدر    با احداث این سد زیرزمینی ضمن در 

 رفتن آب به علت نفوذ در اعماق زمین و همچنین آلودگی آب با توجه به مسیر حوزه آبریز
  .جلوگیري میشود) گذر از تشکیالت زمین شناسی که موجب شوري آب میگردد(  

اطق باالدست فراهم به دلیل وجود این سد زیر زمینی امکان استفاده مجدد از آب کشاورزي من
  .می شود 

 
  تشکر و قدردانی  

نویسندگان این مقاله بدین وسیله نهایت سپاس و قدر دانی خود را از جنـاب آقـاي دکترجـواد     
  .طباطبایی یزدي  به خاطر همکاري صمیمانه ایشان ابراز میدارند 

  



  

ن ش  ھار ورما م  ه  ا ی د نا ن  ی ز   م

ان ماه  ۱۴   ۱۲ ھد ۱۳۸۹آب ور  م  ه  ا   د

 

 
 

159 
 

  :منابع  
تـامین آب در مقیـاس   سعید، سدهاي آب زیرزمینی جهت  -جواد،نبی پی -طباطبایی یزدي-1

  کوچک، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري  
، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سد زیرزمینی ابیورد،انتشـارات   1385جواد، -طباطبایی یزدي-2

  مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي 
زمینی، براي ذخیـره  ، بررسی روشهاي مختلف طراحی سدهاي زیر1388کیانوش، -سیامردي-3

  )1388(سازي آبهاي زیرزمینی، هشتمین کنگره بین المللی عمران
 - 4-R.N Gupta, K.PMukherejee and B.Sing,1987,Design of underground artificial dams fore mine water 

storage . International journa  

 
   


