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 ینیرزمیز هایاجرای سددر  مؤثرهای بررسی فاکتور

 میان رود راور در استان کرمان سد زیرزمینیمطالعه موردی: 
 

 1محمد غفوری، 2پور ، غالمرضا لشکری3ایمان آقامالیی

 22/22/3131تاریخ دریافت: 

 20/20/3131تاریخ پذیرش: 

 
 مقاله برگرفته از مطالعات پژوهشی نویسندگان

 چکیده
باشد. این جهت مصارف مختلف می ،آب در مقیاس کوچک نیتأمدر  مؤثرکارهای مفید و یکی از راهسدهای زیرزمینی احداث 

و خشک  ها درهآب و مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی در بسیاری از  نیتأمخشک و نیمه خشک برای  یها میاقلها در سازه

 .و حفظ محیط زیست منجرگردد ها آبخوانتواند به بهبود وضعیت  سدها می این احداثرودها با هزینه کم قابل اجرا هستند. 

در این پژوهش فاکتورهای مورد نیاز جهت انتخاب یک مکان مناسب برای احداث سد زیر زمینی در رودخانه میان رود 

ر روی اطالعات موجود و شهرستان راور در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مطالعات دفتری ب

اولیه بر روی سایت، مطالعات ژئوالکتریک جهت اطالع از شرایط  یها یبررسهای صحرایی استفاده شده است. پس از بررسی

 یها یبررسعمقی زمین شامل ضخامت و نوع رسوبات در محل محور و مخزن سد انجام گردید. با انجام حفاری دستی و 

وضعیت نوع رسوبات و سنک کف در محل محور، عمق سطح آب مشخص و میزان جریان زیر ژئوتکنیکی، عالوه بر بررسی 

فاصل شهر راور تا محل سایت، روند تغییرات کیفی آب زیرقشری ناشی از  گردید. عالوه براین در حد یریگ اندازهسطحی 

سایت انتخابی از وضعیت مناسبی برای این تحقیق نشان داد که  جینتاانحالل رسوبات بستر رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. 

 باشد.احداث سد زیر زمینی برخوردار می
 

 جریان زیربستری، راور، اقلیم خشک ،سد زیرزمینیکلیدی:  یها واژه
 

                                                           

 Email: imaneng189@gmail.com 79183480090 تلفن ردوسی مشهد، ایرانفشناسی مهندسی، دانشگاه  دانشجوی دکتری زمین 1

 Email: lashkaripour@um.ac.ir 79111411449شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران تلفن  استاد گروه زمین 2

 79111181012Email: ghafoori@um.ac.irشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران تلفن  استاد گروه زمین 8
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 مقدمه
بررسی محققان در مناطق مختلف جهان حاکی از 

نه چندان دور  های سالاین واقعیت است که کره زمین در 

با منابع آب روبرو خواهد شد از  با بحرانی جدی در ارتباط

های صحیح در اصولی و سیاست های روشاین رو اتخاذ 

زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع آب و مدیریت این 

منابع امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر این اساس الزم 

آب که کمترین اثرات  استحصالعملی  های روشاست 

هدررفت آب را به  مخرب زیست محیطی را داشته و نیز

 توان می ها روشاز جمله این  حداقل برسانند استفاده شود.

 یوسیله به آب ذخیره های روشسد زیرزمینی را نام برد. 

 هزاران خشک دارای مناطق در سطحی، زیر های آب مهار

 است. قدمت سال

زیر زمینی در جهان، با  سدهایتاریخچه استفاده از 

 های نمونهو متفاوت از  تر چککو، ابعاد تر سادهساختار 

گردد. به عنوان نمونه های قدیمی بر میامروزی به تمدن

ساخته  ها رومی وسیله بههای زیر زمینی که موانع آب

نیلسون، ) استهنوز در جزیره ساردینا موجود  اند شده

در ایران استفاده از بند زیرزمینی به شکل . (1933

که برای افزایش  شود یمتر به عصر صفویه مربوط پیشرفته

-استفاده می وزوران در میمه اصفهان آب مادر چاه قنوات

 .(1801امیری، ) استشده 

فن آوری امروزی  کهاولین سد بزرگ زیرسطحی دنیا 

ساخت سدهای زیرسطحی را پایه ریزی نمود، در 

اجرا  1330 -1397 های سالپاکویماکریک کالیفرنیا بین 

متر و دارای  10زیم ارتفاع متر، ماک 277شد که طول آن 

نیلسون، ) استمتر  1/7یک دیوار ساختمانی به ضخامت 

1933). 

 ها دولتقرن بیستم با ظهور پدیده بحران آب، هجوم 

در پی داشت. ابتدا  زیرزمینی سدرا برای احداث 

بیشتری را تجربه  آبکه کمبود  آفریقاییکشورهای 

. به ساخت چنین سدهایی روی آوردند کردند می

سد زیر سطحی افریقا در تانزانیا، سدی است  ترین قدیمی

ساخته  1912که در سال  نزدیک دودوما در منطقه فالی

سدی ساده با  1920شده است. به طور مشابه در سال 

یک دیواره سنگی و مغزه بتنی در عرض بستر شنی 

. این طرح (1913استنگل، ) رودخانه دودوما ساخته شد

 های دورهیاز دام و شرب در مدت جهت تهیه آب مورد ن

 خشک احداث شد.

در اروپا با آنکه کشورها از میزان بارندگی مناسبی 

اما تکنولوژی ساخت سدهای زیرزمینی در  برند میبهره 

در جهت افزایش سطح آب  1941حدود  های سال

این سدها  های تواناییزیرزمینی بکار گرفته شد. از دیگر 

یری از نفوذ آب دریاچه شور به که بکار گرفته شده، جلوگ

پاولین، ) یوگسالویآب شیرین بود که در  های سفره

 1908( در سال 1931گراگونس، ) یونانو  (1908

پیشنهاد شدند. احداث سد زیرزمینی با استفاده از تزریق 

نوعی  1901ژاپن در سال ( Kaba) سیمان در جزیره کابا

چند سال بعد . نموددیگر از سدهای زیرزمینی را معرفی 

با همین روش، یک سد زیرسطحی بزرگ  1909در سال 

 .در نوگال دیستریکت سومالی اجرا شد

شنی برای  ای ذخیرهاز نوع  زیرزمینی سداحداث 

به عنوان  1913گسترده در حدود سال  صورت بهاولین بار 

 یک روش سازگار در مناطق خشک نامبیا بکار گرفته شد.

 شرب برای حیوانات اهلی بودافزایش آب  ها آنهدف  که

 .(1932ویپلینجر، )

نوعی سد زیرزمینی که یک نوع سفره مصنوعی به 

در نیومکزیکو امریکا ایجاد  1903در سال  آید میحساب 

شده  برداری خاکشد و شامل یک آبگیر یا حوزه کوچک 

یا رس پوشیده شده و  PVCاز  ای لولهبود که توسط 

. آبخوان مصنوعی سپس دوباره با شن پر شده است

سیالبی  های آببرای ذخیره  تر بزرگمشابهی نیز با اندازه 

 (.1903هلوگ و اسمیت، ) شددر آکرون اوهایو اجرا 

این تصور درست نیست که سدهای زیرزمینی همواره 

که با کمبود شدید آب روبرو هستند  هایی مکانباید در 

دو سطح زیرسطحی در شهر  1909احداث شود. در سال 

به نام پالقت گپ  ای منطقهراال در جنوب هند در ک

(Pulghat Gap)  ساخته  متر میلی 2477با متوسط بارش

 ای ماههشده است که بیشترین مقدار بارش مربوط به 

ژوئن تا اکتبر بوده و کشاورزی در منطقه رایج است. آب 

در دسترس در فصل بارانی برای محصول برنج کافی است 

اما  ؛دهد میدر سال محصول  بار دوه و در بخشی از منطق

برای توسعه محصول دوم در منطقه و برای آبیاری 

محصول سوم احتیاج به آب مازاد بود که منجر به ساخت 

به اقتصاد منطقه کمک  کار اینچنین سدهایی شد و با 

 .(1933نیلسون، ) شدشایانی 
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ساخت سدهای زیرزمینی جهش زیادی  97در دهه 

انجام گرفت که از  هایی فعالیتنقاط جهان یافت و در اکثر 

به اجرای سدهای زیرسطحی تزریقی  توان میآن جمله 

هلوگ و اسمیت، ) در ایاالت متحده نیویورک و دالور

، سدهای زیرزمینی 1931برزیل در سال  و( 1903

و  (1934دالین و همکاران، ) و زیمباوه موزامبیک شمالی

اکوس کنیا در شنی ماچ ای ذخیرهسری جدید سدهای 

غرب عربستان ، ، سدهای زیرسطحی بولیوی1932سال 

( و سیسیل 1938بازماچی، )سعودی به طراحی باسماکی 

شنی مناطق کوهستانی  ای ذخیره، سدهای 1938در سال 

و منطقه بوتسوانا افریقا  استرالیا، سدهای زیرسطحی در

 1934در سال  (1931هنسن و نیلسون، ) اتیوپیهارانی 

 نمود.اشاره 

سایر کشورهای دنیا در  های پیشرفتهمزمان با 

ساخت سدهای زیرزمینی، در کشور ما نیز کمابیش 

گسترده پیگیری  صورت بهوجود داشته اما  هایی فعالیت

اطالعات ارائه شده به  ترین قدیمیدر  که طوری به. شد نمی

جامعه علمی مربوط به ساخت چنین سدهایی مربوط سال 

هیأتی از کارشناسان  1807. در پاییز دگرد میباز  1807

( برای Sanyu)شرکت مشاور و مهندسی سن یو ژاپن 

همکاری در صنعت آب به ایران آمدند.  های زمینهبررسی 

از جمله مواردی که هیأت مذکور در بازدیدها و 

مشترک با کارشناسان ایرانی مورد توصیه و  های نشست

ینی در برنامه قرار داد، توجه به سدهای زیرزم تأکید

توسعه منابع آب کشور، بویژه در مناطق خشک  های ریزی

و کویرهای مرکزی ایران بود. آقای یوشیگاوا یکی از 

کارشناسان و طراحان سدهای زیرزمینی معتقد بود، 

خراسان و  های استاناز ایران نظیر  هایی بخشموقعیت 

 سمنان، برای احداث چنین سدهایی مناسب است.

 توان یمساخت این سدها در ایران  یها روژهپاز اولین 

به ساخت سد زیر زمینی کهنوج در استان کرمان و کوه 

زر در استان سمنان اشاره نمود. سد کهنوج به عرض 

چهل متر و ارتفاع دوازده متر در شیب چهار درصد با 

هسته رسی ساخته شده است. حجم آب ذخیره این سد 

 ینتأماست که جهت متر مکعب بر آورد گردیده  17777

امینی زاده ) یردگ یمآب شرب منطقه مورد استفاده قرار 

(. حوزه کوه زر در جنوب شرقی رودخانه 1809بزنجانی 

کیلومتری جنوب شرقی شهرستان  91 در کوه زر و

این حوزه مساحتی معادل  .دامغان واقع شده است

. متر یلیم 140دارد. بارندگی سالیانه، هکتار  1/1112

 متر است. 9متر ارتفاع بند  117ند طول ب

فنی و اقتصادی  به لحاظاجرای سدهای زیرزمینی 

بایستی دارای شرایط مشخصی باشد تا پروژه اقتصادی و 

عمق و جنس  ضخامت آبرفت، مثالً مقرون به صرفه شود.

سنگ کف، ابعاد دره، وجود جریان زیرگذر دائمی یا فصلی 

فذ مخزن آبرفتی و مناسب، پتانسیل ذخیره آب درون منا

است که ساخت یک سد زیرزمینی را تجویز  یاز موارد... 

با توجه به اینکه اجرای سدهای زیرزمینی در  .کند یم

، لذا باشد یمجدید و نو  نسبتاًکشور ایران موضوعی 

و  یزیر برنامهنیازمند یک متدولوژی هماهنگ جهت 

 قالهم در این .باشد یمتحقیقات مورد نیاز  یبند تیاولو

علمی و فنی جهت امکان اجرای سد زیر  یها یبررسروند 

مورد  کرمان استان در راور شهر شرق در رود میانزمینی 

 بررسی قرار گرفته است.

 زیر زمینی هایسد

 ذخیره برای که است هیدرولیکی سازه زمینی زیر سد

 سدها این. شود می ساخته زمینیزیر آب کنترل و سازی

 دارای سطحی زیر آب های یانجر که مناطقی در معموالً

 هیدرولیکی گرادیان وجود اثر بر و بوده پتانسیل اختالف

 و محل اصوالً. گردند می احداث شوند، می خارج منطقه از

 متفاوت گوناگون، شرایط در زیرزمینی سدهای موقعیت

 از جلوگیری برای دریا سواحل در گاهی سدها این. است

 حواشی در گاهی و دریا هب شیرین سطحی زیر آب ورود

 یها سفره به شیرین آب ورود از جلوگیری برای نیز کویر

 نشت از جلوگیری برای مناطقی در یا و کویری شور آب

 و فاضالب نفوذ از گیری پیش یا و سطحی زیر آب

 زمینی زیر آب جریانات طریق از سطحی زیر های یآلودگ

 .(2711ایشیدا و همکاران، گردند ) می اجرا و مطالعه

 شده تقسیم دسته دو به کلی طور به زمینی زیر سدهای

 ذخیره سدهای و (1شکل )زمینی  زیر سدهای ،اند

 .(2شکل ) یا ماسه
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 سد زیرزمینی (:3) شکل

 

 

 یا ماسهسد زیر زمینی ذخیره  (:2شکل )

 

برای اینکه یک سد زیرزمینی از بازدهی مناسب 

از محل قرار گیری برخوردار باشد تلفیقی صحیح و بهینه 

چرا که  باشد میسد زیرزمینی الزم  سازهسد و مهندسی 

وجود نقصان و اشتباه در تخمین هریک از دو عامل فوق 

 یابد میکارایی سد زیرزمینی به نحو چشمگیری کاهش 

. گام اول در احداث یک سد (2712اورداشی و همکاران، )

د س احداثمناسب برای  ای مکانهزیرزمینی شناسایی 

 .باشد می

این مرحله به دلیل اینکه سود یا زیان پروژه را در 

دقیق انجام شود چرا که در  طور بهبطن خود دارد باید 

نامناسب جهت احداث سد  ای مکانهصورت انتخاب 

و  یابد میزیرزمینی از یک سو هزینه اجرایی طرح افزایش 

. یابد میهی سد زیرزمینی کاهش از سوی دیگر میزان بازد

فیزیکی که در  پارمترهای ترین مهمبرخی از  ادامه به در

نقاط مناسب برای احداث سد باید در نظر  یابی مکانحین 

 .گردد میداشت ذکر 

 

 

 

 حوزه فیزیوگرافی خصوصیات و موقعیت

 سد آبخیز

راور )استان  شهرستان در ،سد به مشرف آبخیز حوزه

 20 و درجه 11 محدوده در جغرافیایی نظر از و کرمان(

 طول ثانیه 22 و دقیقه 71 درجه 10 تا ثانیه 11 و دقیقه

 و درجه 81 تا ثانیه 80 و دقیقه صفر و درجه 81 و شرقی

 شکل) است شده واقع شمالی عرض ثانیه 80 و دقیقه 27

 شده ارائه (1) جدول در حوزه فیزیوگرافی مشخصات .(8

. است mm 190 آبخیز حوزه ساالنه بارندگی متوسط .است

( I=9.14) دومارتن روش براساس سد آبخیز حوزه ماقلی

 خشک نیمه (Q=29.83) آمبرژه روش براساس و خشک

 .باشد می سرد

 

 

 اورر ینیرزمیسد زپوگرافی حوزه آبخیز ونقشه ت (:1شکل )
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(: مشخصات فیزیوگرافی حوزه3جدول )

طول 

 حوزه

(km) 

تراکم 

 زهکشی

(km2) 

نسبت 

 انشعاب

(br) 

ارتفاع 

توسط م

 یوزن

m)) 

 

شیب 

متوسط 

وزنی 

 )درصد(

کمترین 

 ارتفاع

(m) 

بیشترین 

 ارتفاع

(m) 

ضریب 

 شکل

(f) 

ضریب 

 فشردگی

 محیط

(km) 

 مساحت

(km2) 

1703 7021 4003 1381 8032 177 2377 7040 102 131 1021 

 

 ها روشمواد و 

 مقیاس با هوایی یها عکس از پژوهش این درانجام

 توسط شده تهیه 1841 یها سال به مربوط 1027777

 TMماهوارهای  ویراتص کشور، برداری نقشه سازمان

 توپوگرافی یها نقشه ،2772 سال مربوط به 4لندست 

 NH40.2، 1017777 شیت راور به شماره 10217777

 توپوگرافی یها نقشهو  I0812 به شماره شیت راور

، اسماعیل آباد، مجتمع کشاورزی امام رضا راور 1021777

 ,7352ISE یها شمارهه پایین به ترتیب با و د

7352INE,7352INw,7352ISW جغرافیایی سازمان 

 10177777و  1021777 شناسیزمین  یها نقشه ،ارتش

کرمان  استان 1017777و نقشه زمین شناسی راور  تیش

باتوجه به موضوع طرح تحقیقاتی،  استفاده شده است.

در جهت مشخص شدن محل مناسب با موضوع طرح، 

مختلفی بررسی و سپس با توجه  یها نهیگزحاشیه کویر 

به شرایط خاص اقلیمی، مرفولوژیکی، هیدرولوژیکی و 

جریانات زیربستری که بدرون کویر تخلیه و شور شدند، 

کیلومتری شرق راور در  17محور سد زیرزمینی در 

باالدست روستاهای ده میان و ده پائین برروی رودخانه 

شد به منظور تعیین بازه بهینه برای  میان رود انتخاب

صحرایی و دفتری انجام و  یها یبررساجرای سد ابتدا 

دستی در سه نقطه در بستر  یها گمانهسپس با حفر 

ضخامت آبرفت و نیز  رودخانه، عمق تقریبی سنگ کف،

وضعیت جریان آب زیرزمینی مشخص گردید سپس با 

و  یا ضربهانجام عملیات حفاری ماشینی و به روش 

دورانی چهارحلقه چاهک پیزومتری کف حفر شد که این 

یک متر در سنگ کف هم ادامه یافتند تا بتوان  ها چاهک

عالوه بر مشخص شدن عمق سنگ کف میزان سالمت 

بعالوه سونداژهای  سنگ کف را نیز بررسی کرد.

محور سد انجام که عمق سنگ  ژئوالکتریک در مخزن و

استفاده از اطالعات کف و توپوگرافی سنگ کف با 

 ژئوالکتریک نیز مشخص شدند.
 

 بحث و بررسی

بررسی امکان اجرای سد زیر  ،از آنجائی که هدف

زمینی در حاشیه کویر کرمان بود، لذا در خصوص یافتن 

زیادی از  یها بخشمکانی مناسب با اهداف تحقیق، 

آن  درونبحاشیه کویر که جریانات سطحی وزیر بستری 

سرانجام با  مورد بررسی قرار گرفتند وشوند تخلیه می

مطالعات اولیه درشرق شهر راور بر روی رودخانه  به توجه

میان رود که زهکش سطح وسیعی از جریانات سطحی و 

کویر است، در باال دست آخرین  درونبزیرقشری 

جهت اجرای سد  یا نهیگزروستاهای حاشیه کویر 

نهایی  دییتأزیرزمینی انتخاب و مطالعات تکمیلی جهت 

مختلفی برای گزینه یابی  یها روشآن شروع گردید. 

شرح  سدهای زیر زمینی وجود دارد که باتوجه به اهداف و

که در  ییها روشهم دارند. یکی از  ییها تفاوتخدمات 

 منظور بهسیعی از یک سرزمین را و یک بر آورد اولیه سطح

از  گیرد، استفادهگزینه یابی سدهای زیرزمینی در بر می

است که پارامترهای زیادی را که در  یا ماهواره یها عکس

مساحت  )ابعاد دره، انتخاب گزینه مناسب نقش دارند

از روی  سطح مخزن، طول رودخانه و...(، حوزه آبخیز،

جیووانی و کند ) یمبر آورد  یا ماهواره یها عکس

 (.2773همکاران، 

با توجه به اینکه مطالعه شرایط زمین شناسی 

های پیشنهادی جهت اجرای دسی محدوده گزینهمهن

بر  ریتأثسدهای زیرزمینی از جبنه های گوناگونی مثل 

سطح حوزه آبخیز سد و مقاومت و  یرینفوذپذ یها یژگیو
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بودن مخزن و محل اجرای محورسد  بند آبپایداری و 

لذا یکی از مراحل مهم بررسی  اهمیت زیادی دارد،

رداختن به خصوصیات سیل اجرای سد زیرزمینی پناپت

عوامل زمین  زمین شناسی مهندسی بازه مورد نظر است.

شناسی مورد بررسی شامل مطالعه زمین شناسی حوزه 

و تحقیق در خصوص  ها یشکستگ آبخیز، وضعیت درزه و

 .باشد یمر محل مورد تحقیق د پی و جناحین مخزن سد

رودخانه فصلی و  یبر رومحل اجرای سد زیرزمینی راور 

 حدودعمیق با عرض بستر  یا درهبی میان رود و در سیال

 ریتأث. این دره تحت قرار داردمحل محور  متر در 07

که زمینه را جهت  یا هیاولهوازدگی و فرسایش و گسل 

فرسایش آماده کرده شکل گرفته است. رودخانه میان رود 

یکی از رد. راور و بهاباد قرار دا یها گسلدر مجاورت 

راور در راستای رودخانه باعث شکستگی گسل  یها شاخه

اولیه شده و عملکرد فرسایش و هوازدگی در ادامه باعث 

واحدهای زمین شناسی  ایجاد رودخانه فوق شده است.

جناحین دره متشکل از واحدهای رسوبی الیه بندی شده 

مارن سفید  بوده که در پائین ترین افق واحدهای شیل و

نازک و به شدت چین تا خاکستری دارای الیه بندی 

سنگ  ،خورده و فرسایش یافته وجود دارند. این واحد

بستر دره در محل احداث سد زیرزمینی را در برگرفته 

این الیه شیل و مارنی یک واحد ضخیم ماسه  برروی است.

و مرتفع که دارای الیه  یا صخره صورت بهسنگ قرمز رنگ 

متر  1حدود  ها هیالبندی مشخص بوده و ضخامت 

قرار گرفته است. این الیه ماسه سنگی دارای  باشد یم

گسترش زیاد بوده و به دلیل سختی و حالت شکنندگی 

زیاد است. بعد از  یها یشکستگو  ها درزهکه دارد، دارای 

ضخیم در باالترین افق، واحد این الیه ماسه سنگی و 

متر(  8قریب  ها هیال بندی )ضخامت متوسط آهکی الیه

مرتفع با  یها صخره صورت بهین واحد آهکی قرار دارد. ا

نقشه زمین شناسی حوزه  (4)درشکل  باشدمی شیب زیاد

از آنجایی که الزم است  آبخیز سد مشخص شده است.

مقاوم و فاقد درزه و  یها هیال یبر روسدهای زیرزمینی 

 یها هیالو همچنین  اندک یها درزهشکستگی ویا دارای 

)گوپتا و )آب بند( ساخته شوند مقاوم در برابر جریان آب 

(. لذا خصوصیات زمین شناسی مهندسی 1930همکاران، 

کف و طرفین دره شرایط الزم برای ساخت سد  یها هیال

کف  سنگ ززیرزمینی را دارند و امکان فرار و گریز آب ا

وجناحین سد تقریباً منتفی است. شیب الیه ها در محل 

ینی بوده و به محور سد درجهت خالف جریان آب زیرزم

نقشه زمین  (1)آب بندی سدکمک می کند. شکل 

نتایج  دهد.یشناسی محدوده سد زیرزمینی را نشان م

ها و سونداژهای ژئوالکتریک نشان داده  حاصل از حفاری

متر و  11عمق سنگ کف در محل محور سد  اند که

 جنس آن از مارن و شیل های فشرده و متراکم می باشد

 .اندد بررسی قرار گرفتهکه در ادامه مور
 

 
 نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز سد (:4) شکل
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اسی محدوده محور سد نقشه زمین شن (:2شکل )

 زیرزمینی

 

 عمق و جنس سنگ کف
جهت شناخت خصوصیات سنگ کف و مواد آبرفتی 

دستی که در سه  یها چاهکبستر رودخانه در ابتدا با حفر 

 باشد یممتر  12 ها آننقطه حفر و حداکثر عمق 

مشخصات آبرفت بستر رودخانه و عمق آب زیرگذر 

بعالوه با تشریح و بررسی صحرایی  مشخص گردید.

مختلف آبرفت این اطمینان حاصل شد که آبرفت  یها هیال

رودخانه نسبتاً همگن و دارای بافت باز و ضریب 

یک مورد  .نفوذپذیری و ضریب ذخیره مناسب است

کردن عملیات ژئوفیزیک در چاهک دستی جهت کالیبره 

متر حفر و جهت  11محل محور سد تا عمق حدود 

 یا استوانهفوالدی  یها ورقهبا  ها وارهیدجلوگیری از ریزش 

تلسکوپی داخل یکدیگر جای گرفتند،  صورت بهشکل که 

مسلح شد دراین چاهک دستی آزمایش پمپاژ نیز انجام و 

پس از  آمدند. به دستخصوصیات هیدرودینامیک سفره 

کالیبره شدن عملیات ژئوفیزیک با برداشت ژئوالکتریک از 

محور، مخزن و پائین دست محور سد، عمق سنگ کف و 

با  .جنس مواد روباره در این نواحی مشخص گردید

سطحی و تهیه نقشه توپوگرافی با  یها برداشتاستفاده از 

و محل محور سد و  رودخانهاز بستر  01 1777مقیاس 

با کمک اطالعات ژئوالکتریک نقشه مخزن سد و 

 به دستآمد که برای  به دستتوپوگرافی سنگ کف 

از این نقشه استفاده  توان یمآوردن حجم مخزن آبرفتی 

حفاری  برای تعیین دقیق عمق و جنس سنگ کف کرد.

در آبرفت و حفاری دورانی در سنگ کف انجام  یا ضربه

نه حفر که شد. چهارمورد گمانه اکتشافی در بستر رودخا

متر باالدست محور سد و دوتای  377در  ها آندوتای 

متری پائین محور سد حفر شدند و فاصله  17دیگر در 

 ها گمانهدر همه . باشد یممتر  17ز یکدیگر نیز ا ها گمانه

با مصالح  ها آناسکرین دار تعبیه و محیط اطراف  یها لوله

gravel pack  .ین ا ازپوشانده و چاه تجهیز گردید

به پیرومترها جهت تعیین عمق دقیق سنگ کف و نیز 

شیب هیدرولیکی و محاسبه حجم جریان  آوردن دست

قبل و بعد از ساخت سد  یمازیرقشری و همچنین پایش 

ها و سونداژهای  نتایج حاصل از حفاری .شود یماستفاده 

ژئوالکتریک نشان داد که عمق سنگ کف در محل محور 

های فشرده و  مارن و شیل متر و جنس آن از 11د س

کنترل جریان زیرقشری و  .(1شکل باشد ) متراکم می

ی از موارد ذخیره آن درون مخزن آبرفتی سد زیرزمین

گیری برای احداث سد زیرزمینی  تعیین کننده در تصمیم

اکتشافات ژئوفیزیکی، ابعاد وحجم مخزن با کمک  است.

کف ودر نتیجه حجم مفید توپوگرافی سنگ  آبرفتی،

سونداژهای نمونه  مخزن سد قابل محاسبه است.

ژئوالکتریک در ابتدا درچهارتنگه با فواصل نسبتاً زیاد در 

بستر رودخانه میان رود، به منظور انتخاب محور مناسب 

ها از پائین به سوی  انجام شد. برداشت برای احداث سد

نگه سوم باالدست رودخانه صورت گرفت و در نتیجه ت

 یها برداشت برای مطالعات تفضیلی انتخاب گردید.

و محدوده  ژئوالکتریک در محل تنگه سوم تفضیلی

 سونداژالکتریک 81احتمالی مخزن درمجموع به تعداد 
با  ژئوالکتریک و سونداژهای موقعیت محور سد( 0)شکل 

این  در شده انجام شد. فواصل مختلف درمحدوده یاد

اصله الکترودهای جریان، براساس ها حداکثر ف برداشت

متر  AB=100نتایج اولیه سونداژهای نمونه، معادل 

. سازد یم میسر متر را 21خاب شد که عمق نفود حدود تان

محو  سونداژالکتریک در محدوده 87ها شامل  این برداشت

 سونداژالکتریک در 1و  (S1-S30)پیشنهادی و مخزن 

پس از تعبیر  است. بوده (S0-S-4)پائین دست محل محور 

از نتایج  ها، مقاطع ژئوالکتریک با استفاده و تفسیر داده

در  همه سونداژها و همچنین لوگ چاه اکتشافی حفرشده

 8پیرامون محور پیشنهادی رسم گردید. این مقاطع شامل 

مقطع  1متداد رودخانه و ا در C) وB, A ) مقطع طولی 

یر رودخانه درجهت عمود بر مس  ( Hو G, F, E, D)عرضی

 از مقاطع ژئوالکتریک یا نمونه (17و 9و3 )شکل  باشد.می

 دهد یمتفسیر نتایج این سونداژها نشان   .دهد یمرا نشان 

که مقاومت ویژه الکتریکی سنگ کف از باالدست به سمت 

. این مسئله بیانگر تغییر ابدی یممحور پیشنهادی افزایش 

ادی نسبت سنگ کف در محدوده نزدیک به محور پیشنه

. اما مقادیر مقاومت ویژه مربوط باشد یمبه نقاط باالدست 

به الیه آبرفتی در کل محدوده مورد مطالعه تغییر چندانی 

و این حالت بیانگر وجود یکنواختی الیه  دهد ینمنشان 

.  مقادیر مقاومت ویژه باشد یمآبرفتی در بازه مورد مطالعه 

ژه الیه آبرفتی ، در مجموع نسبت به مقادیر ویسنگ کف

وجود امالح فراوان و آب  به علتباالتر است و الیه آبرفتی 

 . دهد یملب شور در آن مقاومت ویژه پائینی را نشان 
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 نقشه توپوگرافی سنگ کف مخزن سد زیرزمینی راور (:6شکل )

  

 

 

 

 

 

 

 موقعیت سونداژهای ژئوالکتریک(: 7) شکل
 

 

 دهد یمر نقاط مختلف عمق آبرفت را نشان که د A مقطع ژئوالکتریک (:0) شکل
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 دهد یمکه در نقاط مختلف عمق آبرفت را نشان  B مقطع ژئوالکتریک (:3) شکل

 

 

 دهد یمکه در نقاط مختلف عمق آبرفت را نشان  F مقطع ژئوالکتریک (:32) شکل

 

های علمی و فنی مورد نیاز در رابطه  بررسی

 های زیر بستری با جریان
عاد و ای سدهای زیرزمینی مواردی مثل، ابدر اجر

 ریزی برای بهره برداران و احجام پرده آب بند، برنامه

مستقیم با حجم جریان  محاسبات هزینه و فایده ارتباط

زیر قشری گذرنده از محل بازه مورد نظر دارد. با توجه به 

آب  نیتأموضعیت خاص اقلیمی منطقه و نیاز شدید به 

 یها آببررسی حجم شاورزی جهت مصارف شرب و ک

برخوردار اهمیت خاصی  اززیرسطحی ورودی به کویر 

 .است

 تعیین دبی زیرسطحی در محل اجرای سد

اساس ایده ساخت سد زیرزمینی با هدف ذخیره 

سازی، متوقف کردن جریان طبیعی آب زیرزمینی 

تلزم و قضاوت راجع به مفید بودن سد، مس باشد یم

در فاصله جهت تعیین دبی . باشد یمتخمین اندازه جریان 

به  چاه پیزومتر حلقهمتری باالتر از محور سد دو  377

در سنگ کف نیز حفاری حفر )متر با یکدیگر  17فاصله 

به عمق یک متر انجام شد( و با استفاده از آزمایش لوفران 

آزمایشگاهی میزان نفوذپذیری نیز  یها شیآزمادر محل و 

 یرزمینی طبق فرمول دارسیشد. دبی آب ز یریگ اندازه

 .محاسبه گردید lit/sec308 برابر با (1) رابطه

(1       )                                            KAiQ  

i =    شیب هیدرولیکی که با استفاده از اختتالف ستطح آب

آمتده   بته دستت   هتا  آنپیزومتری و فاصتله   یها چاهکدر 

 .(11)شکل  است
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و نحوه محاسبه  2و  3نمایش پیزومترهای شماره  (:33شکل )

 شیب هیدرولیکی و دبی زیرگذر

 

شده در باالدست سد  یریگ اندازهمیزان دبی زیرگذر 

لیتر  8/3متوسط  طور بهمتری محور سد  377در فاصله 

میزان آب به احتمال زیاد  .برآورد شده استبر ثانیه 

 باشد یمیتر در ثانیه ل 12-11استحصالی توسط سد قریب 

و ورود  یریگ اندازهکه این تفاوت ناشی از خطای روش 

 یریگ اندازهزیرزمینی است که در فاصله نقطه  یها انیجر

با دبی کم به آبرفت  یها چشمه صورت بهتا محل سد، 

 .شوند یمرودخانه وارد 

 ضرایب هیدرودینامیکی آبرفت رودخانه یریگ اندازه

 (T, S)یب هیدرودینامیکی ضرا یریگ اندازهجهت 

محور سد زیرزمینی یک حلقه چاه دستی  آبرفت، در محل

میزان افت به  یریگ اندازهبا استفاده از پمپاژ چاه و  و حفر

و همچنین آزمایش برگشت  (Theis)کمک روش تایس 

(Recovery test)  ضرایب هیدرودینامیک محاسبه

 گردیدند.

 

 وش تایسبا استفاده از ر T, S یریگ اندازه

 12حفر و با دبی  m1 در این روش چاهی به قطر

همزمان با عمل پمپاژ افت  لیتر در ثانیه پمپاژ گردید.

سپس با  و ثبت شد. یریگ اندازهسطح آب، درون چاه 

اق منحنی تیپ با منحنی پمپاژ استفاده از روش انطب

 به ترتیب برابر با (8و  2روابط ) با استفاده از T, S یردمقا

mو  702
2
 / sec 8-17 × 201 انطباق  .محاسبه گردیدند

منحنی پمپاژ و منحنی تیپ و استخراج پارامترهای فرمول 

 .نشان داده شده است (12شکل ) درتایس

(2)                                            )(
4

uw
s

Q
T


    

 

(8)                                                  
tr

Tu
S

/

4
2

 

 

انطباق منحنی پمپاژ و منحنی تیپ و  (:32) لشک

 استخراج پارامترهای فرمول تایس
جهت برآورد حجم مخزن، هندسه مخزن و همچنین 

میزان شیب بستر  .باشد یمضریب ذخیره مورد نیاز 

است. با توجه به اینکه ارتفاع  درصد 103 قریب رودخانه

 ر و عرض متوسط بستر رودخانهمت 3 پرده آب بند سد

پس زدگی آب در مخزن آبرفتی  میزان ،باشد یم متر 197

متوسط ضریب با توجه به متر خواهد بود.  417 حدود

 باًیتقرحجم مخزن  باشد یم 7021 معادلکه ذخیره مخزن 

m
 باشد.می 00977 3

 

 زیر سطحی یها آبکیفیت 
 تایجنکه  باشد یمیکی از پارامترهای مهم کیفیت آب 

 نشان (1جدول )در  زیرسطحی یها آبتجزیه شیمیایی 

جهت تعیین روند یابی شوری آب از شهر راور  .داده است

شد که سه  یریگ نمونهتا حاشیه کویر از هشت نقطه 

زیر سطحی  یها آبسطحی و پنج نمونه از  یها آبنمونه 

 .(2شدند )جدول اخذ 
 از آب هاینمونه تیپ تعیین برای مطالعه این در

 پایپر نمودار (1949)پایپر،  گردید استفاده پایپر نمودار

 دهد یم نشان را آب هاینمونه یها اختالفو  ها شباهت
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 نوع دهنده نشان آب . تیپ(1999)سینگال و گوپتا، 

 لیتولوژی از متأثر تواند یم است که آن در موجود عناصر

 (11) ( شکل2779هو و همکاران، )سیلوافیل باشد منطقه

 تعیین برای. دهد یم نشان را حوزه آب منابع نمودار پایپر

 شولر دیاگرام از شرب مصارف برای آب از استفاده امکان

 به با توجه دیاگرام . اینشود یم استفاده( 1991)شولر، 

 سهولت عمل، سرعت نظر از لگاریتمی، نیمه مقیاس

 ها ونی غلظت نمایش نمونه، زیادی تعداد نمایش و مقایسه

 برخوردار خاصی ازاهمیت لیتر، بر گرم میلی حسببر 

 در مصرفی آب ارزیابی همچنین برای (.14است )شکل 

 الکتریکی، هدایت پارامترهای باید آبیاری و کشاورزی

 منیزیمی خطر و جذب سدیم نسبت سدیم درصد شوری،

 بودن مناسب (2779)سینگ و همکاران، گرفت  نظر در را

 در معدنی موجود مواد ریتأث به کشاورزی مصارف برای آب

سیوجاتا و شود )می مربوط خاک و گیاه یبر رو آب

مصارف  جهت آب کیفیت تعیین ی( برا2778همکاران، 

 .شد استفاده ویلکاکس بندیطبقه روش از کشاورزی

 .دهد می نشان را آب منابع ویلکاکس نمودار (18) شکل

 .است هنمود ارائه را مذکور نمودار نتایج نیز (8جدول )

نتایج حاصل کیفیت بسیار بد آب برای آشامیدن و حتی 

 .دهدکشاورزی را نشان می

 یطور بهشیب شور شوندگی آب بسیار شدید بوده 

 که در فاصله شهر راور تا حاشیه کویر میزان شوری قریب

در محل سد  برابر شده و آبی که در شهر راور و 2

رودی به کویر در مرز و ،باشد یمزیرزمینی قابل استفاده 

 .(11است )شکل شور و بال استفاده گردیده  کامالً

 

 
 ویلکاکس نمودار (:31شکل )

 

 
 شولرنمودار  (:34شکل )
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 آب در فاصله شهر راور تا مرز کویر یها نمونهنتایج تجزیه شیمیایی  (:2جدول )

Lab. 

No. 
 عرض-طول

 جغرافیایی

PH EC 

μmoh/cm 

Cations and anions  in saturated  extrac (m.e/lit) 

HCO3
-

 Cl
-

 SO4
-2

 Mg
+2

 Na
+

 

497048-8419349 (3)-راور  9/1 1007 1 37 28 84 01 

 07 88 88 11 1 1927 0 491190-8419911 (2رودخانه)

 07 43 41 11 0 1987 8/0 491497-8419397 (1) 3گمانه

 18 83 24 07 0 0227 8/0 497071-8419314 (4) 2گمانه

 چاه

 (2اصلی)

8419821-431903 4/0 0817 1 11 47 17 17 

 18 47 81 10 1 0117 1/0 491821-8419907 (6) 1گمانه

(7رودخانه)  8411249-177840 0/0 18719 1 18 100 81 217 

(0رودخانه)  8411133-491411 4/0 10927 1 187 11 87 127 

 

 کشاورزی در ستفادها دیدگاه از آب منابع شیمیایی آنالیز نتایج (:1جدول )

 کیفیت آب برای کشاورزی کالس آب SAR EC عالمت اختصاری برداری محل نمونه ردیف

 برای کشاورزی نامناسب -خیلی شور  w1 19/13 1007 C4-S4 (1)-راور 1

 برای کشاورزی نامناسب -خیلی شور  w2 28/10 1927 C4-S4 (2رودخانه ) 2

 برای کشاورزی نامناسب -خیلی شور  w3 29/14 1987 C4-S4 (8) 1گمانه  8

 برای کشاورزی نامناسب -خیلی شور  w4 41/14 0227 C4-S4 (4) 2گمانه  4

 برای کشاورزی نامناسب -خیلی شور  w5 12 0817 C4-S4 (1) یاصلچاه  1

 برای کشاورزی نامناسب -خیلی شور  w6 79/14 0117 C4-S4 (1)8گمانه  1

 برای کشاورزی نامناسب -خیلی شور  w7 2/17 18719 C4-S4 (0رودخانه ) 0

 برای کشاورزی نامناسب -خیلی شور  w8 93/87 10927 C4-S4 (3رودخانه ) 3

0
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 حاشیه کویرافزایش شوری آب از شهر راور تا  روند (:32شکل )
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 آب منابع پایپر نمودار (:36شکل )

 طراحی سد زیرزمینی

که به  گوناگونی یها شکلزیرزمینی به سدهای 

شرایط محیطی، اقتصادی، فنی و نوع بهره برداری بستگی 

راور دارای  زیرزمینی. سد شوند یمدارد، طراحی و اجرا 

طراحی منحصر بفرد است که سیستم جمع آوری آب 

توسعه داده شده و شرایط زهکشی سریع بدرون چاه  کامالً

از پارامترهای مهم در  . بعالوه یکیکند یمرا فراهم 

طراحی سد زیرزمینی، سیستم انتقال آب است که اگر 

نگهداری آن  یها نهیهزپمپاژ باشد  صورت به آب برداشت

خیلی زیاد بوده و به لحاظ  یبردار بهرهدر طول دوره 

 آباما سیستم انتقال ؛ باشد ینم صرفه بهاقتصادی مقرون 

 سد زیرزمینی راور

. در این سیستم آب ذخیره باشد یمثقلی  صورت به

شده در مخزن سد از طریق سیستم زهکش توسعه داده 

و متخلخل وارد و از  مشبکشده، بدرون چاه جمع آوری 

که از زیر بدنه سد عبور کرده به  یا لولهآنجا از طریق 

طراحی جسم  (10). شکل شود یممصرف هدایت  محل

 .دهند یمنشان  سد راشده 

 

 برمحور سد زیرزمینی راور عمود مقطع (:37شکل )
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 نتیجه گیری
اجرایی  فنی، اقتصادی و به لحاظسدهای زیرزمینی 

 ها آنبایستی دارای شرایط مشخصی باشند تا اجرای 

عمق و  ضخامت آبرفت، اقتصادی و مقرون به صرفه شود.

جنس سنگ کف، ابعاد دره، وجود جریان زیرگذر دائمی یا 

درون منافذ مخزن  فصلی مناسب، پتانسیل ذخیره آب

است که در ساخت یک سد زیرزمینی  یاز مواردآبرفتی 

تاثیردارند. متدولوژی بکار گرفته شده و نتایج حاصل از 

آن، نشان داد که اجرای سد زیرزمینی در شرق شهر راور 

بر روی رودخانه میان رود با توجه به نتایج حاصل از این 

 ضروری و اقتصادی می باشند. پژوهش

سونداژهای ژئوالکتریک در محدوده محور و  نتایج

اکتشافی حفر شده در محل های مخزن و نیز لوگ گمانه 

که ضخامت آبرفت در محدوده  دهد یمنشان  محور سد

سنگ کف جنس  .باشد یممتر  11حداکثر و مخزن محور 

در  از نوع شیل و مارن و در بعضی از نقاط، کنگلومرا است.

متر و  11فت حدود محل محور ضخامت متوسط آبر

های  کف و جناحین متشکل از مارن و شیلجنس سنگ 

 .آب بند می باشد ومتراکم 

شیب سنگ کف تقریباً ازشیب توپوگرافی تبعیت می 

به دلیل می باشد. کند. بخش زیرین الیه آبرفتی آبدار 

تغییر شرایط و اختالف در سطح ایستایی در مراحل 

ن الیه در مقاطع های ژئوالکتریک، ای مختلف برداشت

 .ه استژئوالکتریک تفکیک نگردید

نشان و نتایج حفاری بررسی مقاطع ژئوالکتریک  

که از نظر عرض تنگه و ضخامت آبرفت، محور  ادد

پیشنهادی برای احداث سد زیرزمینی در محل مناسبی 

آن و میزان ضریب ذخیره جنس آبرفت و انتخاب شده 

 نات زیر گذر راوجهی ازجریاامکان ذخیره حجم قابل ت

با استفاده از انجام آزمایش های پمپاژ  .نمایدمی  فراهم

ضرایب هیدرودینامیک آبرفت بستر رودخانه محاسبه 

متر مربع بر  0.0064 شدند. مقدار ضریب قابلیت انتقال

بر آورد شده  0.25ثانیه و میزان متوسط ضریب ذخیره 

آب ذخیره، حجم  با توجه به ابعاد مخزن و ضریب است.

قابل ذخیره در مخزن آبرفتی سد زیرزمینی راور بطور 

 متر مکعب بر آورد شده است. 00977متوسط معادل 

شیب شور شوندگی آب  نتایج نشان میدهد که روند و

بسیار شدید بوده بطوری که در فاصله شهر راور تا حاشیه 

برابر  2 کیلو متر( میزان شوری قریب 27در فاصله ) ریکو

صورتی که جریانات زیر قشری درآن محل در  است. شده

شور شده و به شدت  شد، بدرون کویر تخلیه و میکنترل ن

 دید.گر بالاستفاده می
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Investigation of effective factors on implementation of underground 

dams Case study: Meyanrud ( Ravar) underground dam in Kerman 

 
I. Aghamolaie1, Gh. R. Lashkaripour2, M. Ghafoori2 

 

Abstract 

The construction of underground dams is one of the effective solutions for the providing of water for 

different consumptions in minor ratio. These constructions are used for preventing the crisis and 

scarcity of water in tropical and semi tropical zones. These dams can improve the condition of 

environment and aquifers. In this research the necessary factors for selecting an appropriate place for 

making underground dam in Miyanrud River in Ravar city of Kerman province are investigated. For 

this purpose the desk studies and field investigation are performed. After the elementary studies on 

site, geoelectric studies are performed for recognizing of depth condition of ground such as thickness 

and sediment of source of dam. By manual digging and geotechnical investigations the depth surface 

of water and amount of under surface current water are measured. With the geophysical exploration 

and geotechnical investigations in axis and reservoir of underground dam, Underpass flow 

measurement at the section of the river, Groundwater Quality Assessment and also the routing of 

Salinity of Subsurface flow, the proposed site of underground dams was investigated at the distance 

between Ravar city to margin of desert. Results showed that the selected site has relatively suitable 

condition to construct an underground dam. 
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