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 چكيده
هه هاي فصلي و مناطق شيبدار كوهپايه هاي زاگرس به وفور يافت مي شود كه در صورت شيبدار بودن و برخورد به يك اليه جريانات زير قشري درآبرا

سخت، سبب افزايش پتانسيل لغزش در اين مناطق مي گردد. كنترل اين جريان هاي زير سطحي يكي از راه هاي جمع آوري و استحصال آب بوده كه 
هكتار درروستاي قشالق از توابع  25راين مقاله روش كنترل و جمع آوري جريانات زير قشري در سطحي به مساحت بسيار حائز اهميت است. د

هكتار زمين حاصلخيز را با مشكل زه دارشدن مواجه  1.5شهرستان كرمانشاه به تفصيل بيان مي گردد كه باعث شده است درنقطه خروجي محدوده، 
متر مربع سطح 15متر طول،  93ه، پتانسيل لغزشي منطقه مذكور را نيز باال ببرد. در اين روش كانال زهكشي با ابعاد نموده و نيز با توجه به شيب دامن

مترمكعب احداث گرديد. اين كانال در راستاي عمود برجهت شيب عمومي دامنه ايجادو به وسيله مصالحي از جنس  1395مقطع و حجمي معادل
ايق شده و با استفاده از سيستم كول گذاري و فيلترريزي نسبت به جمع آوري جريانات زيرقشري و تمركز آب در داخل پليمر(ژئوممبران وژئونكستايل) ع

بودن كول ها اقدام گرديد. تخليه و مديريت آب توسط يك لوله خروجي وشيروفلكه صورت مي گيرد. با انجام اين كار عالوه بر حل شدن مشكل زه دار
و به حداقل رسانيدن خطر زمين لغزش نسبت به جمع آوري جريانات زيرقشري در اين حوضچه زيرزميني اقدام شده و با  هكتار زمين كشاورزي 1.5

 هكتار بادام ديم وكشت غالت گندم وجو اقدام گرديد. 8اين آب جمع  شده نسبت به آبياري تكميلي 
 كلمات كليدي: جريانات زير قشري، كانال زهكش،عايق بندي،كول گذاري

 
 قدمه: م

غرافيايي راهكارهاي مقابله با كم آبي در دو استراتژي مديريت صحيح منابع آب و استحصال از منابع جديد آب خالصه مي شود. در كشور ما به داليل ج
كم و توزيع زماني نامناسب و اقليمي، بهبود مديريت بر منابع آبي موجود، نتايج بهتر و سريع تري را خواهد داشت. در اغلب نقاط ايران، به علت بارندگي 

ي بهينه آن، منابع آب زيرزميني و مديريت آن از اولويت خاصي برخوردار است. سدهاي زيرزميني به دليل تنوع، مكانيسم و عملكرد، در حفظ و نگهدار
آوري و ذخيره نمودن جريانات  . احداث سدهاي زيرزميني به منظور جمع]1[از منابع آب زيرزميني نقش قابل توجهي را مي توانند ايفا نمايند

 . ]2[زيرسطحي مي تواند يكي از راهكارهاي بسيار مناسب براي جبران كم آبي در هنگام ماه هاي خشك سال در منطقه باشد
ر در سدهاي زيرزميني آب در زير زمين ذخيره مي شود. بنابراين استفاده از آب هاي زيرزميني كم عمق، ميزان بسيار كم تبخير، كاهش خط

فوايد عمده آلودگي، نبود خسارت مخزن، پايداري بسيار باالي سازه اي، عدم وجود تهديد براي ساكنين و ابنيه پايين دست سد و هزينه پايين ساخت، از 
ود. لذا مي اين نوع تأسيسات مي باشد. احداث سدهاي زيرزميني نياز به ذخيره سطحي ندارد و سبب تغيير كاربري اراضي و اكوسيستم موجود نمي ش

 . ]3[توان نتيجه گرفت كه از نظر زيست محيطي بي خطر مي باشند
بنابراين احداث سدهاي زيرزميني واستفاده از آبهاي سطحي هدررونده به منظور تغذيه مصنوعي از جمله راهكارهاي مناسب جهت تامين وتوسعه 

ي گفته مي شود كه در مسير جريان آب زيرزميني و به منظور مسدود كردن سدهاي زيرزميني در يك تعريف كلي به هر سازه ا منابع آبي مي باشد.
سد  جريان زيرسطحي در يك اليه آبدار طبيعي يا مصنوعي قرار داده شده است و ارتباط جريان پايين دست را با باالدست تقريباً قطع مي نمايد.

ر پشت آن آب جمع مي شود. جنس اين ديواره مي تواند رس متراكم، سفال، آجر زيرزميني مشابه باسدهاي معمولي داراي يك ديواره ناتراوا است كه د
0Fو سنگ با مالت سيمان،پي وي سي

، و پلي اتيلن باشد. سدهاي زيرزميني به دو دسته كلي سدهاي زير سطحي و سدهاي ماسه اي تقسيم مي شوند. 1
 . به عبارت ديگر سدهاي]4[پمپاژ آب به طرق مختلف صورت مي گيرد روش استحصال آب از آن ها به وسيله حفر يك چاه در پشت ديواره سد و

 و ها رودخانه بستر در سدها اين .باشد مي خشك نيمه خشك و مناطق در آب سازي ذخيره و آوري جمع براي كاربردي و ساده روش يك زيرزميني
توسط  رودخانه زيرسطحي هاي جريان روش اين به كارگيري با يابند. مي ادامه نفوذناپذير بستر سنگ معموالً تا و شوند مي ساخته رودها خشكه ترجيحاً

                                                            
1 . PVC  
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معيارهاي فني، زيست اما با توجه به اهميت  .]5[مي دهد محدود زيرزميني آب سفره يك تشكيل رودخانه بستر آبرفتي مخزن در و شده متوقف سد
توسعه و ايجاد اين سدهاي زيرزميني به عنوان يك مشكل مطرح بسياري در تصميم گيري جهت تعيين محل مناسب، اجتماعي  -محيطي و اقتصادي

مناطق داراي كاربري و ليتولوژي تكيه گاه ها  ]4و  2[. معيارهايي همچون بسترهاي آبرفتي با شيب بيش از پنج درصد، قنوات، گسل ها، ]6[مي گردد
1F. فوستر]2[به عنوان معيارهاي تعيين مناطق مناسب احداث سد زيرزميني ارائه نموده اند

2Fو توين هوف  2

 احداث يرزميني ز ارزيابي سدهاي گزارش ، در3
 احداث در گذار تأثير عوامل از را مخزن شيميايي خاك كيفيت و مخزن، خاك پذيري نفوذ بستر، سنگ مخزن، عمق حجم عوامل يل، برز در شده

 . ]7[اند  نموده ذكر سدهاي زيرزميني
كردن  طرف يرزميني و اجراي سازه  در محل هاي داراي پتانسيل اجراي آن جهت بر ز هاي سد يابي انمك مورد در و تحقيقات اجرايي سوابق
تحقيقات انجام شده در داخل كشور بيشتر با درنظر گرفتن معيارهايي اقدام به مكان  .]8[محدود است  بسياردر مناطق روستايي    آب فصلي كمبودهاي

 مناسب محل در شهرستان گناباد است  كه تعيين 1389اين تحقيقات عشقي زاده و نورا در سال د از جمله يابي احداث سدهاي زيرزميني نموده ان
 بررسي قنات تحت طول متر1000 حدود از داد نشان مطالعه اين از آمده دست به قنات  را مورد بررسي قرار دادند نتايج روي بر زيرزميني سد احداث

.حيدري و شهرياري ]9[است  تعيين قابل آبرفتي ظرفيت از شاخص استفاده با آن ترين مناسب كه دارد وجود ينيزيرزم سد احداث جهت نقطه دو تنها
 با زيرزميني سد احداث مناسب مكان ) انتخاب1390، حاجي عزيزي و همكاران(]10[گرماب رودخانه درحوضه زميني زير سد يابي )، مكان1390(

 .]11[يزد به انجام رسانده اند  استان تفت شهرستان پيشكوه غيرمكاني در حوضة و مكاني دوروش به ي مراتب سلسله تحليل فرآيند از استفاده
هكتار ، به دليل برخورد جريانات  1.5هكتارو در سطحي به مساحت 25در منطقه مورد بررسي اين مقاله، در پايين دست محدوده اي به مساحت 

3Fزير قشري به يك اليه غير قابل نفوذ

هكتاري گرديده است.  1.5باالآمدن سطح سفره آب ومحدوديت كشت به دليل زه داربودن اين محدوده باعث  4
 8درصد) شرايط براي بروز زمين لغزش نيز فراهم گرديده است. با توجه به احداث  8بعالوه به دليل شيبدار بودن محدوده مورد نطر (شيب متوسط

هكتاري ونياز تامين آب جهت آبياري تكميلي و با توجه به بررسيهاي انجام گرفته لزوم تهيه آب جهت  25ه هكتار باغ بادام ديم در باالدست و در محدود
 هكتار زمين و كاهش خطر زمين لغزش به نظر رسيد. 1.5ابياري تكميلي باغ بادام دراولويت نخست و درثاني حل مشكل زه داربودن 

 
 مواد وروش ها
 منطقه تحقيق

هكتار واقع در روستاي قشالق دهستان  25اجراي اين طرح و كنترل جريانات زيرقشري حاصل از آن محدوده اي به مساحت  محدوده مورد نظر جهت
ميلي متر  450متوسط بارندگي ساالنه آن  موقعيت منطقه را در استان كرمانشاه نشان مي دهد. 1شكل شماره بيلوار از توابع شهرستان كرمانشاه است 

هكتار و به دليل برخورد به يك اليه غير قابل نفوذ باعث باالآمدن سطح سفره آب ومحدوديت  1.5و در محدوده اي به مساحت  است. در پايين دست
درصد) شرايط براي  8هكتاري گرديده است. بعالوه به دليل شيبدار بودن محدوده مورد نطر (شيب متوسط 1.5كشت به دليل زه دارشدن اين محدوده 

يز فراهم گرديده است. با بررسيهاي انجام شده مشخص گرديد اگر بتوان درپايين دست منطقه مستعد لغزش كانال زهكش با ابعاد و بروز زمين لغزش ن
ه رعايت استانداردهاي الزم عمود بر جهت شيب عمومي منطقه ايجاد نمود نسبت به جمع آاوري زه آب موجود درباالدست اقدام شده و در صورتي ك

ين كانال زهكش را  عايق نمود مي توان از هدررفت آب جمع شده در آن جلوگيري نموده ونسبت به مديريت اين آب استحصال شده با باروشي بتوان ا
 استفاده از لوله تخليه وچاهك بهره برداري در فصلي كه نياز به آب جهت آبياري تكميلي باغ بادام مي باشد اقدام نمود.

 
 
 
 

                                                            
2 . Foster 
3 . Tuinhof 
4 .Hard Pan 
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 عيت منطقه در استان و كشور: نماي شماتيك از موق1شكل 

 
 روش اجراي كار

متر  15متر سطح مقطع  93جهت اجرايي شدن اين ايده و با بررسي هاي دقيق اقليمي و ادافيكي نسبت به اجراي كانال زهكشي به ابعاد طول 
ر جهت شيب دامنه وروي خطوط تراز احداث متر مكعب اقدام گرديد.نحوه اجراي اين كانال به صورتي بود كه كانال عمود ب1395مربع و حجمي معادل 

ادامه يافت. گرديد وحفاري تارسيدن به اليه غير قابل نفوذ سنگ بستر يا اليه هارد پن و مخصوصا انتهاي طرفين كانال كه احتمال فرار آب بيشتر بود، 
اقدام گرديد. درمرحله بعد عايق نمودن كانال درمقابل پس از احداث اين كانال با ابعاد واصول الزم نسبت به تسطيح وزير سازي سطح داخلي كانال 

هاي پي وي خروج آب از ديواره پاييني دردستور كار قرار گرفت كه با روشه اي مختلفي مانند عمليات بنايي سنگ وسيمان، بتن، رس و استفاده از ورقه 
 سي و....مي توان نسبت به اين كار اقدام نمود. 

گرفته استفاده از ورقه هاي ژئوممبران وژئوتكستايل با توجه به هزينه پايين واجراي ساده تر وضريب اطمينان باالتر با توجه به بررسيهاي انجام 
ژئوممبرين ورقي  جهت غير قابل نفوذ نمودن ديواره وطرفين كانال زهكش  به عنوان بهترين ،ساده ترين ومرقون به صرفه ترين روش انتخاب گرديد.

-دي-اچ شود ، ژئو ممبرين از نوع گيرد و مانع از عبور يا نشت آب به درون بستر خاكي مي است از جنس پليمر كه مستقيما روي بستر خاكي قرار مي
4Fاي-پي

د و عوامل اكسيد كننده خورشي % مواد افزودني كه نقش اين مواد مقاوم سازي است در برابر اشعه ماوراء بنفش3% پلي اتيلن سنگين و 97از 5
هاي كنترل ضايعات در مقابل سوراخ شدگي و صدمات  عنوان بالشتك حفاظتي از اليه طور مؤثر به ها به ژئوتكستايل. تشكيل شده است محيط خاك و آب
هاي  اي و حفاظت از اليه اي اليهه پوشش نبافته بسيار محكم براي تقويت سيستم بي و دار هاي پوشش هاي ژئوممبرين، سازه كند. اليه ديگر حفاظت مي

 روند.  ژئوممبرين در مقابل فشارهاي شديد ناشي از اختالفات سطح به كار مي
ن روش اجراي سيستم عايق بندي پس از زيرسازي اجراي يك اليه ژئوتكستايل است كه هدف از آن ايجاد بستر مناسب براي استقرار اليه ژئوممبرا

ر گرديد. پس از اجراي اليه ژئوممبران يك اليه ديگر ژئوتكستايل روي اليه ژئوممبران قرار گرفت تا اليه ژئوممبران كه بود. سپس اليه ژئوممبران مستق
 يد. نقش اصلي عايقبندي كانال را انجام مي دهد درمقابل قرار گرفتن روي خاك،كول ومصالح فيلتر كه كانال زهكش با آن پر مي گردد محافظت نما

                                                            
5 .HDPE 
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كانال زهكش نسبت به اجراي سيستم كول وفيلتر گذاري كف كانال با هدف جمع آوري جريانات زير قشري سطح باالدست اقدام پس از عايق بندي 
سانتي متر وبا مقطع گنبدي دركنار هم قرار گرفت به صورتي كه بين كول هايي كه پشت سرهم قرار مي گيرند  80گرديد. دورشته كول با قطر دهانه 

ه جهت جمع آوري آب باشد. براي دستيابي به اين رشته كول ها نيز اقدام به احداث چاهك دسترسي با كول هاي با قطر دهانه سانتي متر فاصل 4-5
 يك متر گرديد كه اين چاهك نيز مي تواند درمواقع ضروري جهت بهره برداري آب  مورد استفاده قرار گيرد.

اينچ بوده كه با تعبيه شير فلكه امكان مديريت مصرف آب وجودخواهد داشت. روي  6طر كانال زهكش وسيستم كول گذاري داراي لوله تخليه به ق
فاده سيستم كول گذاري واطراف چاهك تخليه نيز از مصالح فيلتر با رعايت اصل دانه بندي از دانه درشت به دانه ريز (به سمت خارج كول ها) است

در نظر گرفته شد. پس از اين عمليات تمامي حجم كانال زهكش با استفاده از خاك حاصل از سانتي متر  70 -50گرديد. قطر اين اليه فيلتر گذاري 
هكتار بادام كشت شده در  8خاكبرداري كانال زهكش پر و در واقع يك بند زيرزميني ايجاد گرديد. آب استحصالي از اين روش براي آبياري تكميلي 

مورد استفاده قرار مي گيرد. بعالوه مشكل زه دار بودن چند هكتار اراضي مستعد و مناسب كشاورزي  باالدست و نيز آبياري اراضي مجاور در صورت نياز
 بر طرف شده و نيز خطر زمين لغزش كه به واسطه وجود اين جريانات زير قشري منطقه را تهديد مي نمود كنترل گرديد.

 

 
 ران وژئوتكستايل: ايجاد پوشش عايق با استفاده از ژئوممب2شكل                
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 : كول گداري وفيلتر ريزي3شكل 

 

 
 :  ايجاد شبكه اي از كول در كانال زهكش                     4شكل 
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 : چاهك دسترسي به داخل بند زيرزميني5شكل 

 

 
 : فيلتر ريزي بعد از كول گذاري درداخل كانال6شكل 



كنفرانس ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران  اولين   

 

7 
 

 

 
 اري و خاكريزي: بند زير زميني تكميل شده پس از فيلترگذ7شكل 

 
 بحث و نتيجه گيري

 يا چشمه چند كردن مسدود مانند آب منابع مديريت ،مصرفي آب مينتأ  بخش چهار در توان مي كلي طور به را زميني زير هاي سد طراحي از هدف
 زيست و نمك هاي دشت و سواحل مانند زميني زير آب به شور آب پيشروي از جلوگيري، قنوات مادرچاه يا اصلي چشمه به آنها آب هدايت و قنات

خالصه نمود. احداث چنين بندهاي زيرزميني در واقع با دارا  زيرزميني هاي آب بر آنها سوء اثرات و اي هسته تشعشعات يا آلودگي پخش مانند محيطي
 بودن تر بهداشتي، سطحي تبخير علت به آب كاهش عدم، مصرف محل به سد بودن نزديكترر، ت پايين بسيار ساخت هزينهبودن ويژگي هايي چون 

در واقع داراي  ساده بسيار ساخت كنولوژيتو   دارد وجود ها سد پشت آبهاي در اغلب كه ويروسهايي و ميكروب از گندزدايي علت به آن آب مصرف
 .]12[توجيه اقتصادي و اجرايي بسيار مطمئني مي باشد

ا كه باروشهاي ديگر مانند عمليات سنگي ومالتي ،يتن و... اجرا مي گردد اجراي ساده اجراي اين نوع بند زير زميني در قياس با ساير نمونه ه .1
 تر،هزينه كمتر و ضريب اطمينان بيشتري در مقابل فرارآب دارد.

تفاده هكتار باغ بادام مي توان از آب اضافي جهت آبياري كشت غالت در پايين دست نيز اس 8با اجراي اين عمليات عالوه بر تامين آب جهت   .2
 كرد.

هكتار زمين كه تنها محدوديت ان نيز براي كشت باال بودن سطح آب مي باشد مرتفع گرديده  1.5با اجراي اين عمليات مشكل زه داربودن  .3
 هكتار زمين درجه يك توليد مي گردد. 1.5به بيان ديگر 

 اشد. هكتار مي ب 2يكي ديگر از نتايج اين عمليات كاهش خطر زمين لغزش در سطحي حدود  .4
 متر مكعب ايجاد گرديده كه منبعي با حداقل الودگي، دور از دسترس تبخير وقابل مديريت مي باشد. 864با اين عمليات منبع آب به حجم .5

عنوان  د بهبعالوه بر مسائل پيش گفته، تأثير مستقيم و آني و قابل لمس اجراي بند زيرزميني مورد بحث براي بهره برداران و آبخيز نشينان، مي توان
اجرايي موفق به شمار آيد. انجام پروژه هاي مشابه در نقاطي كه داراي پتانسيل اجراي چنين بندهايي را دارند  -يكي از نقاط قوت و برنامه هاي ترويجي

طرح هاي آبخيزداري  مي تواند تمايل آبخيزنشينان را در اجراي طرح هاي آبخيزداري در منطقه افزايش دهد كه اين امر به طور مستقيم در موفقيت
داراي اهميت است چرا كه در هر طرح اجرايي مردم به عنوان صاحبان اصلي و بهره برداران و مركز ثقل طرح هاي بخش منابع طبيعي محسوب مي 
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ان هاي اجرايي دست شوند و در صورت عدم تمايل آنها به همكاري در اين طرح ها، هيچ طرحي نمي تواند اهداف مورد نظر مديريان و نهادها و سازم
يك طرح هرچند اندركار را برآورده نمايد. لذا پيشنهاد ترويجي حاصل از اين مقاله نيز مي تواند بدين صورت بيان گردد كه نتايج ملموس و قابل مالحظه 

آبخيزنشينان بر جاي بگذارد. بنابراين كوچك مي تواند تأثيرات عظيمي را در پي داشته باشد كه در مقياس يك حوزه آبخيز مي تواند تأثيرات شگرفي بر 
اجرايي  الزم است مديران، كارشناسان و برنامه ريزان در بخش منابع طبيعي برنامه هاي ويژه اي را به منظور ساماندهي مشكالت آبخيزنشنان در بخش

 م قرار گيرد. گنجانده و اولويت هاي بهره برداران به عنوان يك فاكتور اثربخش در برنامه ريزي ها مالك تصمي

 
 تشكر و قدرداني

و اطالعات  نگارندگان مقاله از مساعدت هاي بي دريغ اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه كه مساعدت هاي الزم را در برداشت داده ها
 مبذول فرمودند صميمانه قدرداني مي نمايند.
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