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 چكيده

ميليارد متر مكعب به صورت  92باشد. از اين مقدار  ميليارد متر مكعب مي 413هاي جوي كشور بالغ بر طبق مطالعات جامع آب كشور، ريزش
ت تبخير و تعرق از دسترس خارج هاي آبرفتي نفوذ كرده و مابقي به صور ميليارد متر مكعب مستقيماً به آبخوان 25هاي سطحي جاري شده،  جريان

 73توان ميزان تبخير و تعرق واقعي را حدود  ها، مي ميليارد متر مكعب تبخير و تعرق حاصل از برداشت آبخوان 5/5گردد. بنابراين با احتساب  مي
سازي بخشي از آن در ين منبع و ذخيرهوگيري از اتالف اباشد. جل ريزي مي درصد ميانگين بارش تخمين زد كه براي مديريت آن هم نياز به برنامه

از اينرو در تحقيق حاضر  با توجه به رشد جمعيت و همچنين بيالن  ريزي اصولي و صحيح دارد. باشد كه نياز به برنامههاي خاك امري مهم مياليه
است. به منظور تعيين بيالن آبي منطقه از  زميني پرداخته شدهي زيرآبي منفي در منطقه سنجابي واقع در استان كرمانشاه به اهميت احداث سدها

هاي كاربري لعه در نظر دارد با استفاده نقشهاستفاده شده است. اين مطا SWAT2009بنام ارزيابي خاك و آب ابزار جديدترين ويرايش مدل 
اه حل مناسبي براي رفع مشكل ارائه ي، بيالن آبي منطقه را مورد ارزيابي قرار دهد و سپس رو اطالعات هيدروكليماتولوژ DEMاراضي، خاك، 

باشد كه توجه بيشتر به مديريت منابع آبي منطقه را ولي و تر ميهاي خشك، معمدر سال ي از منفي بودن بيالن آبينتايج حاصل حاك شود. 
پيوندد و  هاي زيرزميني مينهاي تر و معمولي به جريادرصد از آب باران منطقه در سال 8/6سازد. از آنجايي كه از طرفي حدود روري ميـض
توپوگرافي مناسبي براي احداث  برداري مجدد از آن نياز به پمپاژ و صرفه هزينه دارد و از طرف ديگر ارتفاعات مشرف به دشت سنجابي ازرهـبه

ي دشت ـتدريجي به اراضدست و تخليه ازي جريان باالـسهاي ذخيره زيرزميني برخوردار است لذا احداث چنين سدهايي به منظور ذخيرهسد
 شود.  دست به عنوان راه حلي براي توسعه پايدار منطقه توصيه ميپايين

 SWAT2009 ،GISكلمات كليدي: سد زيرزميني، حوزه آبخيز سنجابي، بيالن آبي، 
 

 مقدمه
عث گرديده كه حدود يك سوم از باشد و با عاملي در كمبود و آلودگي آب در جهان مي رشد روزافزون جمعيت و همچنين پيشرفت تكنولوژي

آبي و آلودگي آن زندگي كنند. اين بحران منجر به ركود اقتصادي در بسياري از مناطق جهان شده  هاي حاصل از بحران كم جمعيت جهان با نگراني
منابع موجود و محدود  هاي صنعتي و كشاورزي و همچنين رشد روزافزون جمعيت در شهرها، نگهداري و حفاظت از است. امروزه گسترش حوزه

نمايد. اگر به مسائل فوق، گرم شدن تدريجي هوا در كره زمين كه نهايتاً  ناپذير مي هاي سطحي و زيرزميني را الزامي و امري اساسي و اجتناب آب
و نگهداري  آب استحصال جديد جهت هاييابيم كه ايجاد طرح گردد را بيافزائيم، درمي خشك مي منجر به كمبود بارندگي در نقاط خشك و نيمه

 هاي موجود امري حياتي و مهم است. آب
با توجه به اينكه كشور ايران بر روي كمربند خشك زمين قرار دارد، بالطبع منابع آب سطحي و زيرزميني كافي در دسترس نيست و به همين 

باشد. در اين راستا بكارگيري فنون قديم و جديد و استفاده  يمنظور استفاده بهينه و مديريت منابع آب موجود از ضرورت ها و اهداف كالن توسعه م
هايي كه علي رغم دارا بودن فصل بارندگي داراي فصول خشك و كم باران هستند با هاي علمي مورد نياز است، در مناطق خشك و محلاز روش

هاي فصلي تامين نمود. تركيب اين فن ساده با آبرفت آبراهه توان نياز آبي مناطق محدود و كم جمعيت را از داخلاستفاده از سدهاي زيرزميني مي
 مسدود براي كه شودمي اطالق ايسازه به زيرزميني سد). 1381(طباطبايي يزدي، تواند روش نويني براي مشكل كم آبي ارائه دهدقنات مي

 ).1992وا، (سيل شود مي احداث در زير زمين مخزن ايجاد و طبيعي سفره يك زيرسطحي جريان نمودن
كه  ارديناس جزيره در زيرزميني سدهاي مثال عنوان به گرددبرمي قديمي هايتمدن به جهان و ايران در زيرزميني سدهاي از استفاده تاريخچه

 آن به را اهقنات يگرد آب اصفهان ميمه در وزوران قنوات مادرچاه آب افزايش براي ايران در صفويه عصر در و است شده ساخته روميان زمان در
 محسوب آب كم و خشك ايمنطقه كه برزيل شرق شمال در جمله از مختلف نقاط در اخير هايسال در زيرزميني سدهاي .كردندمنحرف مي

 منظور به الجزاير و مراكش (دودما)، تانزانيا كنيا، در جمله از آفريقا نقاط از بسياري و هند پرادش آندرا تايلند، فوكت جزيره چين، در شود،يـم
 و طراحي منطقه شيرين آب هايسفره ساختن آلوده و دريا شور آب پيشروي از جلوگيري منظور به تركيه ازمير در نيز و زيرسطحي هايآب ذخيره
 يك مسير در زيرزميني سد دو كه ريوكيو جزيره در جمله از آن مختلف نقاط در منظور دو هر به ژاپن در همچنين) 2002اوندر، (اندشده احداث
 قرار برداريبهره مورد و احداث شيرين آب هايسفره با دريا شور آب اختالط از جلوگيري جهت به ديگري و آب ذخيره منظور به يكي آبراهه
 20 معادل آبي كه است شده احداث زيرزميني  سد دو ژاپن در 2001 سال در مياكوجيما آبياري ملي پروژه در همچنين) 2001(كايجن،  اندگرفته
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 استحصال و مديريت جهت مؤثر اقدامات و ريزيرنامهب  جهت خوبي الگوي توانندميكه ) 2002كنند (ايشيدا، مي ذخيره را مكعب متر ميليون
 . باشند آب صحيح
 همچنين و شده احداث كرمان وخراسان شهداد كهنوج، دامغان، اصفهان، ميمه يزد، خرانق جمله از مناطقي در زيرزميني سد تاكنون ايران در

 جمله از است، گرفته صورت دور از سنجش و اطالعات جغرافيايي سيستم از استفاده با زيرزميني سدهاي يابيمكان زمينه در متعددي مطالعات
 طالعاتا سيستم از استفاده با زيرزميني سد احداث مناسب هايمكان به انتخاب تحقيقي فعلي) در تهران (البرز استان غرب ) در2009چزگي (

 مناسب را فعلي) (البرز تهران استان غرب در منطقه 21 متعدد اصلي و حذفي معيارهاي نظر گرفتن در با و پرداخت دور از سنجش و جغرافيايي
 در زيرزميني سد احداث مناسب هايمكان و داد زمينه انجام اين در تحقيقي شرقي آذربايجان استان در )2010نمود. همچنين خدادادي ( معرفي

GISو  RSهاي تكنيك اساس بر )DSSگيري ( تصميم پشتيباني سيستم ) يك1384زركش ( نمود. خيرخواه ارائه را آن نقاط 0F

 ارزيابي هايمدل و 1
1Fمكاني معياره چند ارزيابي هايمدل و معياره چند

 .نمود ارائه را ايران كشور در سيالب پخش هايسيستم احداث مناسب مناطق تعيين منظور به 2
 به متغيره چند ارزيابي مناسب روش انتخاب به توجهات ها،طرح توسعه در موثر مختلف معيارهاي مورد در بررسي و بحث از بعد تحقيق اين در

2Fمكاني يرگتصميم پشتيبان سيستم درنهايت و گرديد معطوف GIS اطالعاتي هاياليه تلفيق و دهيوزن منظور

 چند ارزيابي متد از تلفيقي كه 3
3Fمكاني رهمعيا

4Fتحليلي مراتبي سلسله وسهپر 4

 ].1[ شد داده توسعه ود،ب  5
ر متر به صورت ديوا 4باشد. از كف تا ارتفاع قسمت مي كه روش ساخت آن در دواست  كوهزرد دامغانسد  كشور زيرزمينياز ديگر سدهاي 

متر از  5كه تا عمق  تويه دوار يزدهمچنين سد  .باشدشده ميمتر رس كوبيده  3ا ارتفاع باشد و در قسمت دوم بگوني ميچيني آجري با رويه قير
و در داخل مخزن سد  متري ايجاد گرديده استسانتي 20 ، ديوارو براي حفاظت از اليه ايزوگام است سنگ و مالت و ادامه آن از بتن استفاده شده

 از مصالح گراولي استفاده شده است.
 

 هامواد و روش
 زيرزمينيسد  اجزاي اصلي

هاي پالستيكي يا الية رسي و يا خاك تثبيت شده احداث  سنگ و مالت و گابيون با پوشش ضد آب مثل ورقه توان از بتن، را مي زيرزمينيدهاي س
ت سد ـسطحي را در مخازن باالدسآب  و شوندنهر به منظور ذخيره آب ساخته مي در مقايسه با سدهاي معمولي كه در عرض رودخانه يا نمود.

مچنين به عنوان هنمايد. آب را در زير سطح زمين ذخيره مي كند ورا مسدود مي زيرزمينيجريان آب  زيرزمينيسدهاي  ،كنندمي آوريعـجم
 رود. نمايد به كار ميرا منحرف مي زيرزمينيه جريان آب اي ككننده سازه جمع
 آب انباشت جهت نامناسب هاييـويژگ با نقاط برخي از پرهيز و يابيمكان جهت اييـمعياره داشتن نظر در با زيرزميني سد داثـاح جهت

 احداث مستعد مناطق شناسايي براي نظر مورد اصلي معيارهاي. يافت دست زيرزميني سد احداث پتانسيل داراي يا و مستعد مناطقي به توانمي
 ليتولوژي با هاييگاهتكيه وجود مناسب، نفوذپذيري و عمق با هاييتآبرف وجود سازه، دست پائين در كاربر و آبي نياز دعبارتند از وجو زيرزميني سد
 حد در زيرسطحي آب هايجريان وجود بررسي اي،رودخانه آبرفت زير در نفوذ قابل غير اليه يك وجود عالوه به آبراهه، طرف دو در نفوذ قابل غير

 سنگ و بوده كم عرض و نفوذ قابل غير ديواره داراي كه آبراهه در هاييتنگه وجود مصرف، نوع مناسب شيميايي كيفيت بودن دارا نيز و مطلوب
 زمين سازندهايدائمي،  آبراهه فاصله از قنات،فاصله از  گسل،همچون فاصله از  حذفي يمعيارها. همچنين باشد باال آنها در نفوذ قابل غير بستر

 ).2011، خيرخواه، بخش ئيعالنيز بايستي در نظر گرفته شوند ( اراضي كاربري و شيب  شناسي،
توان در بستر  را مي زيرزمينيگردد. سدهاي  بر روي يك الية نفوذ ناپذير بدليل ايجاد حجم بزرگتري از آب احداث مي زيرزميني سد ترجيحا

، امكان يافتن شيب تنددر مناطق كوهستاني با  هاي بدون الية نفوذ ناپذير نيز احداث كرد ولي ممكن است آب كمتري را ذخيره كنند. رودخانه
 رابطة قابل قبولي بين حجم ذخيره و ارتفاع سد مشكل است.

 شود ساخته كم عمق در يزيرزمين دس است ربهت ،باشد داشته را مخزن حجم بيشترين و هزينه كمترين بايد زيرزميني سد اينكه به توجه با
 هزينه و بود خواهد مشكل بسيار آبخوان دروليكيهي و يشناس ينزم تياخصوص ينتعي صورت اين غير در زيرا) 1998همكاران،  و سانتياگو(

 .شد خواهد زياد ساخت
به طور كلي در شرايط  است. زيرزمينياز طريق جريان طبيعي آب  زيرزميني، افزايش ذخيرة سفره آب زيرزمينيترين دليل احداث سد اساسي 

بايد حداقل شيب  زيرزميني، بنابراين براي احداث سد شيب توپوگرافي منطقه استين ميزان جريان آب تابع ، شيب سطح ايستابي و همچنطبيعي
باشند، درصد مي 5تا  2/0ث سدها در حدود كند، موجود باشد. معموالً شيب محل احداشرايط هيدرولوژيكي محل تغيير مي توپوگرافي كه مرتباً با

 اند.درصد ساخته شده 16تا  10شيب هاي ها در برخي موارد به طور استثنا نيز سداما در 

                                                 
1. Geographic Information System 
2. Spatial Multi-Criteria Evaluation  
3. Spatial Decision Support System 
4. Spatial Multi-Criteria Evaluation 
5. Analytical Hierarchy Process 
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ن را نزديك به كناره گيرد. براي جلوگيري از تخريب توسط سيالب آكند در مخزن قرار مياستخراج مي زيرزمينيچاهي كه آب را از سدهاي 
آوري هاي جمعياد يا گودالهاي با قطر زگردند ساختن تعدادي بيشتر از چاهپذيري كم مسدود هاي با نفوذكنند. وقتي آبخوانها حفر ميرودخانه

برداري مردم در منطقه پائين دست سد بوده و شرايط اگر محل بهره. جهت بوجود آوردن حجم ذخيره كافي به منظور پمپاژ ضروري است
نصب پمپ تعمير و ، از مشكالت توپوگرافي نيز فراهم باشد امكان استخراج آب از مخزن به صورت ثقلي وجود دارد. با استفاده از استخراج ثقلي

هايي كه مورد پروژه اين مسئله حتي در گردد.گير پروژه تامين آب روستائي كشورهاي درحال توسعه است، اجتناب مينگهداري كه امروزه گريبان
 رود نيز صادق است.اي بكار مييك چاه كم عمق پمپ دستي ساده در

 خروجي راه يك دتوان يم گسل هم و است خطرناك سازه براي هم زيرا دارد وجود گسل كه شود احداث اي منطقه در نبايد زيرزميني سد
 سدهمچنين  .)1388ن، همكارا و يچزگ( ودشيم گرفته نظر در هاگسل اطراف براي متري 144 حريم رو اين از باشد شده ذخيره آب براي

 حفاظتي حريم جهت همين ه. بدده رارق تهديد مورد آن آبدهي بر رتأثي نظر از را مطالعه مورد منطقه در موجود هايچاه و قنات نبايد زيرزميني
 متري 544 حفاظتي حريم كه دو درجه حريم نيرو وزارت لـورالعمدست قطب اهچاه براي و هاقنات براي) يـمدن ونـقان 133 ماده( متري  524

 ].2[شود ه ميگرفت نظر در باشد،مي
 هاي مختلفمقعدارد و در سد زيرزميني با نفاجعه ناشي از شكست سد زيرزميني وجود  هيچ و ساخت سد زيرزميني بسيار آسان و ساده است

هاي شود و در حدود صد ميليون متر مكعب از آبهاي زيرزميني در طول چندين كيلومتر را شامل مينوسانات سطح آبچند متر، طيف وسيعي از 
 در مقايسه با سدهاي سطحي عبارتند از: زيرزمينيمزايا و منافع احداث سد ه طور كلي ب .]3[توان مورد استفاده قرار داد زيرزميني را مي

 بسيار كمتر از سد سطحي است كه آب در معرض نور خورشد و گرما قرار دارد.  زيرزميني) افت ناشي از تبخير در مناطق خشك در سد 1
 سطحي است. تر از سدهاي تر و ارزانميني بسيار راحتز) نگهداري سدهاي زير2
 شود.  ها مثل پشه جلوگيري مي) از توليد مثل و تكثير حشرات و انگل3
توان آب را  يابد بويژه بصورت يك چاه و پمپ دستي مي اي كاهش مي ) آلودگي آب ذخيره شده توسط مردم و حيوانات بصورت قابل توجه4
 هداشتي و كنترل شده استحصال كرد.ب

نيز از اين امر  زيرزمينيها و مصنوعات دست بشر هيچگاه حسن كامل نداشته و عاري از عيب نيز نبوده است سدهاي ژهپرو و هاايده كه آنجا از
 توان به موارد زير اشاره كرد:مي زيرزمينياز جمله معايب سدهاي  باشند.ني نيستند و داراي معايب ميثمست

 ايد.نم مي ذخيره خود مخزن در را كمتري آب حجم) 1
 .دارد بستگي متعددي عوامل به و است مشكل بسيار برداشت قابل و شده ذخيره آب صحيح تخمين) 2
 از آبگذري كنترل همچنين و بندبآ ديواره ساخت كيفيت كنترل اجرايي، عمليات كنترل كار، بودن رويت قابل غير علت به سدها نوع اين در) 3

 دي دارد.ياز به دقت و مطالعه زيان و باشدمي مشكل بسيار مرزها
 مواجه مشكل با اقتصادي مسائل و مناسب حفاري دستگاه تهيه و اجرايي لحاظ از پروژه باشد بيشتر متر 70 از سد بدنه عمق كه صورتي در) 4

 . شد خواهد
 است. با ن بسيار چشمگيرترآنسبت به معايب  زيرزمينيبينيم كه محاسن سدهاي به وضوح مي زيرزمينيدر مقايسه محاسن و معايب سدهاي 

درصد افزايش داد كه اين ميزان  30تا حدود  را زيرزمينيتوان با توجه به شرايط محلي امكان استفاده از منابع آب مي زيرزمينياستفاده از سدهاي 
  .دتواند تأثير بسزايي در منطقه به خصوص در مواقع بحران بگذاراي بوده و ميافزايش به خصوص در مناطق خشك رقم قابل مالحظه

باشد، در اين روش تلفات در مقايسه با مخازن سطحي رايج ، به مقدار تلفات تبخير از سطح آب باز مي زيرزمينييكي از مزيت نسبي سدهاي آب 
شود و سپس ذخيره آب براي مدت طوالني رود. يك بار و براي هميشه طراحي و ساخته ميتبخير كاهش يافته و يا حتي به طور كامل از بين مي

يابد و همچنين به طور نشيني رسوبات كاهش ميباشد، در حالي كه حجم ذخيره مفيد مخازن سطحي به دليل رشد گياهان و تهدر دسترس مي
 . است هاي شديد رودخانهمرتب در معرض تبخير يا خرابي ناشي از طغيان

 
 منطقه مورد مطالعه

باشد و عرض شمالي مي 34◦ 34´طول شرقي و  46◦ 40´و قرار دارد و مختصات مركز آنسرودخانه قره حوزهغربي الـسنجابي در شم زـآبخي حوزه
ي سنجابي جزء استان كرمانشاه بوده و ازنظر هيدرولوژي يكي از هـي منطقـات جغرافيايـاز لحاظ تقسيمكيلومتر مربع وسعت دارد.  1230

باشد. متر مي 1307 حدود متر و كمترين ارتفاع 2800حدود  حوزهدر اين گردد. بيشترين ارتفاع وب ميـكرخه محس آبخيز حوزههاي حوزهزير
. سو سرچشمه گرفته استقره حوزهشرقي سو بوده و از جنوبباشد. رودخانه مرك از شعبات رودخانه قرهرودخانه مرك مي حوزهرودخانه اصلي اين 

سنجابي در ايران  و  آبخيز حوزه) موقعيت 1است. شكل شماره ( ع گشتهواق حوزهكامياران و كرمانشاه در شرق اين  ماهيدشت در جنوب و حوزه
 دهد.را نشان مي حوزهاين نواحي مختلف ارتفاعي 
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 سنجابي آبخيز حوزه طبقات ارتفاعينقشه  .ب در نقشه ايران سنجابي آبخيز حوزهموقعيت . الف: 1 شكل
 

 همطالعه بارش منطقه مورد مطالع
سنجي منطقه استفاده گرديد. ايستگـاه باران 6) از 1992-2007سـاله ( 16سنجابـي در دوره آمـاري  آبخيز حوزهميزان بارندگي در در بررسي 

 زهحوها گراديان بارندگي در . با استفاده از اطالعات اين ايستگاهباشدمتر ميميلي 71/505سنجابي  حوزهبطور كلي ميانگين بارندگي ساالنه 
5Fرقومي ارتفاعيمدل با بكارگيري نقشه  ArcGISسنجابي بدست آمد و در محيط 

SRTM6Fاز مدل رقومي راداري يا كه  حوزه 1

در  85با پيكسل  2
با توجه به نقشه توزيع مكاني بارش  سنجابي استخراج گرديد. حوزهدر  تهيه شده است نقشه توزيع مكاني بارش 1:25000متر با مقياس  85

ارتفاعات و كمترين  ر) نشان داده شده است، بيشترين مقدار بارش د2(سنجابي كه در شكـل شمـاره  حوزهمتر در سطح حسب ميليساالنه بر 
 شود. توزيع مي حوزهمقدار بارش در مناطق هموار در سطح 

 
 بررسي بيالن آبي منطقه مورد مطالعه

 سالدر حوزه آبخيز سنجابي  2007تا  1995ساله  13آماري  در دورهرش ساالنه ساله با 3ميانگين متحرك تغييرات بارش ساالنه و با مقايسه 
بعنوان سال خشك مشخص گرديد. بمنظور محاسبه بيالن آبي در اين حوزه  2007بعنوان سال تر و سال  2006بعنوان سال معمولي، سال  2005

7Fارزيابي خاك و آبمدل ابزار جديدترين ويرايش از 

8Fسيستم اطالعات جغرافيايي افزارهاينرم به اتصال قابليت كه SWAT2009بنام  3

 و بوده دارا را4
براي اجرا نيازمند  SWAT2009مدل استفاده شد.  ندارد وجود بزرگ هايهزحو مورد در اطالعات از وسيعي حجم ورود نظر از محدوديتي در آن

ارتفاعي  مدل كند شامل نقشهسازي را فراهم ميت مورد نياز براي مدلهاي اصلي مورد نياز اين مدل كه اطالعااطالعات گوناگوني است. نقشه
 ].4[اي هواشناسي و اقليمي است هها و دادهشناسي، شبكه خطوط رودخانهكاربري اراضي يا پوشش گياهي منطقه، نقشه خاك رقومي، نقشه

يز سنجابي استفاده گرديده است. از دليل در حوزه آبخ 1:25000متر با مقياس  85ر د 85در تحقيق حاضر از مدل رقومي راداري يا با پيكسل 
يابي و داشتن دقت ها و عدم نياز به درونه و نيز پيوسته بودن دادهوان به دشتي بودن نواحي مركزي حوزتاستفاده از اين مدل رقومي ارتفاعي مي

بندي نظارت اي لندست و با روش طبقهكه با استفاده از تصاوير ماهواره ه نيزنقشه كاربري اراضي حوزقابل قبول بويژه در نواحي دشتي اشاره نمود. 
9Fشده

باشد ميالدي مي 2005و تفسير چشمي توليد شده است مورد استفاده واقع گرديد. تاريخ تصوير برداري پنجم ژوئن (نيمه خرداد ماه) سال  5
ناسي و هم از نظر فصل زراعي، در مجموع وسيله مناسبي جهت تشخيص هاي هواشكه با توجه به هدف مطالعه هم بلحاظ فاصله زماني با داده

شناسي تهيه باشد. همچنين نقشه خاكسازي ميجهت كاربرد در مدلتفكيك آنها از يكديگر و نهايتاً  وضعيت پوشش گياهي و نحوه مديريت و

                                                 
1. Digital Elevation Model (DEM) 
2. Shuttle Radar Topography Mission  
3. Soil and Water Assessment Tool 
4. Geographic Information System  (GIS) 
5. Supervised Classification  



5 
 

شناسي و ژئومورفولوژي منطقه، استفاده گرديد. شكل شماره زمين ها، واحدها و اجزاء واحدهاي اراضي با استفاده از نقشهشده از طريق تفكيك تيپ
 دهد.) سه نقشه مذكور را در منطقه سنجابي نشان مي3(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقشه توزيع مكاني بارش ساالنه در سطح حوزه سنجابي :2شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 شناسينقشه كاربري اراضي ج: نقشه خاك ب. DEMنقشه  : الف.3 كلش
 

 :]5باشد [مي ذيل بشكل معادله آب اس معادله بيالنـاس بر SWAT2009ط مدل ـسازي شده توسچرخه هيدرولوژيكي شبيه
 
   )1   (                                 

                                                               
 

 30متر (تا عمق مقدار اوليه آب موجود در خاك برحسب ميليSWo  متر،جود در خاك برحسب ميليمقدار نهايي آب مو SWt كه در آن
 متر،برحسب ميلي i مقدار رواناب سطحي در روز Qsurf متر،برحسب ميلي i مقدار بارش در روز Rday زمان برحسب روز، tمتري)، سانتي

Ea مقدار تبخير و تعرق واقعي در روز i ر،متبرحسب ميلي Wseep  روز در منطقه قشري در پروفيل خاك مقدار آب نفوذي بهi  برحسب
 متر است.برحسب ميلي iجريان آب زيرزميني خروجي به رودخانه در روز  Qgwو متر ميلي

ال
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 نقشه شيب منطقه مورد مطالعه
 داراي مناطقتهيه گرديد.  )5شكل شماره ( به صورت ArcGISدر محيط آبخيز سنجابي  حوزهنقشه شيب ، با توجه به نقشه توپوگرافي منطقه

محدوده وسيعي از منطقه مورد مطالعه داراي ). 1993همكاران،  و انتياگوس(شود گرفته مي نظر در سد ساخت منظور به درصد 5از  كمتر شيب
در اين  زيرزمينياحداث سدهاي دهنده شرايط فيزيكي مناسب جهت كه نشانالف) مي باشد  3گرافي مناسب (شكل ) و توپو5شيب ماليم (شكل 

 هايي باشد.كننده براي احداث چنين سازهتواند از عوامل تعيينشناسي و عمق آبرفت ميبررسي وضعيت زمين .باشدمنطقه مي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنجابي حوزهنقشه شيب : 5 شكل
 

 نقشه توپوگرافي منطقه مورد مطالعه
) نشان داده 6تهيه گرديد كه در شكل شماره ( ArcGISبندي منطقه در محيط وزه آبخيز سنجابي نقشه مثلثبا استفاده از نقشه رقومي ارتفاعي ح

طور كه در اين شكل همان )1333 همكاران، و يشود (چزگمي گرفته نظر در هاگسل اطراف براي متري 100 حريمبا توجه به اينكه شده است. 
باشند در باالدست حـوزه هـا ميهـا و آبراههت احـداث سد زيرزميني كه داراي فاصله كافي از گسلهـاي مناسب جهشود وجود مكانمالحظه مـي

 قابل توجه است.
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 حوزه سنجابيبندي : نقشه مثلث6 شكل
 

 نتايج بيالن آبي
، مدل در دوره 1995-2004براي دوره آماري  SUFI2واسنجي نمودن اين مدل با استفاده از برنامه  وSWAT2009 پس از اجراي مدل 

سال ( 2007(سال تر) و سال  2006 سال)، معمولي(سال  2005سال هاي بيالن آبي در اعتبارسنجي گرديد و مقادير مؤلفه 2005-2007آماري 
باشد شامل بارش، جريان سطحي، تبخير و تعرق، نفوذ و جريان زيرزميني مي SWAT2009) محاسبه گرديد. اجزاي بيالن آبي در مدل خشك

سازي شده توسط مدل مذكور در ) نشان داده شده است. همچنين سهم هر يك از اجزاي بيالن آبي شبيه1ر جدول شماره (، كه مقادير آنها د]6[
 ) نشان داده شده است.4شماره ( در شكل 2007تا  2005هاي سال

 
 متر بر حسب ميلي 2007تا  2005هاي اجزاي بيالن آبي در سال :1جدول 

   سال                        
 2007 2006 2005 اجزاي بيالن آبي

 68/315 44/645 43/566 بارش
 97/26 75/133 82/157 جريان سطحي

 11/253 67/317 99/258 تبخير و تعرق واقعي
 03/75 51/183 92/149 نفوذ

 29/4 7/43 83/39 زيرزمينيجريان 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ب.  2005الف. سال ه سنجابی بيالن آب از بارش ساالنه در حوزی سهم هر يک از اجزا: 4 شکل
 2007ج. سال  2006سال 
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 گيرينتيجه
ريزي منابع آب منطقه اي در برنامهمشكالت عديدههاي زيرزميني، رويه از منابع آبي و كاهش سطح سفره آببرداري بيبهره ،بدليل افزايش جمعيت

 .رسد و مديريت منابع آبي موجود ضروري به نظر مي كنترل از اينرو سنجابي ايجاد شده است
اي ـهباشد و در سالمي هاي خشك، معمولي و تردر سالدهنده بيالن آبي منفي نشاناز بررسي بيالن آب منطقه سنجابي نتايج حاصل 

. از آنجا كه بمنظـور گرددني تبديل ميبه جريان زيرزميميليـون متر مكعب  1/49معـادل  درصد آب باران 7معمولي و تر به طور متوسط حدود 
 60با توجه به اينكه كاربري بيش از  باشد وهاي مختلف همچون شرب، كشـاورزي و صنعت نياز به صرف انـرژي و سرمايه زياد ميبرداريبهره

جمله احداث  از هاي پايدار تامين آبشو اجراي رو سنجابي ع آبي منطقهـتوجه بيشتر به مديريت مناب ،باشددرصد اراضي اين منطقه كشاورزي مي
  يابد.اهميت مي سد زيرزميني

پتانسيل مناسب جهت احداث سد  حوزه باالدستجابي اراضي واقع شده در هاي شيب و توپوگرافي منطقه سنبا توجه به نقشهبه لحاظ مكاني 
هاي ها و قناتبا استفاده از اطالعات مربوط به محل چاهو  هاز گسلفاصله االيه شيب و  با توجه بهشود پيشنهاد مي باشند.زيرزميني را دارا مي

شناسايي و پس از بررسي احداث سد زيرزميني هاي مناسب مكانعمق آب زيرزميني و درنظر گرفتن فاصله مناسب تا محل مصرف آب،  منطقه و
 كارشناسي و فني، احداث گردند.

 مراجع
 احداث مناسب هايمكان بندياولويت جهت (DSS) گير تصميم پشتيبان سيستم از استفاده". 1391عالئي بخش، م.، خيرخواه زركش، م.  ]1[

 سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.". زيرزميني سد
 درياچه ساحلي آبخوان حفاظت جهت زيرزميني دهايس احداث جانمايي و سنجينامكا". 1391حصاري، ب.  .،داد آفريد، س.، عبقري، هـ. ]2[

 ، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب"اروميه
[3] Yilmaz, M. 2003. Control of ground water by underground dams. M.Sc thesis, Dept of Civil Engineering, Middle 
east technical university. Ankara-Turkey. pp.80. 
[4] Tolson, B. A, and Shoemaker, C. A. (2004). Watershed modeling of the Cannosville basin using SWAT2000. Model 
development, Calibration and Validation for the predication of flow, sediment and phosphorus transport to the 
Cannsville reservoir. Technical Report, School of Civil and Environmental Engineering, Cornell University,Ithaca, N, 
Y, P 1590. 
[5] Neitsch, S. L, Arnold, J. G, Kiniry, J. R, Williams, J. R, King, W. K. (2002). Soil and Water Assessment Tool 
Theoretical Documentation. Blackland Research Center, Texas, Agricultural Experiment Station. 
[6] Neitsch, S. L, Arnold, J. G, Kiniry, J. R, Williams, J. R, King, W. K. 2011. Soil and Water Assessment Tool 
Theoretical Documentation Version 2009. Black land Research Center, Texas, AgriLife Research. 


