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 چكيده:
احداث گرديد. اين سد در هـر نوبـت آبگيـري قابليـت ذخيـره حـدود        1389سد زيرزميني سنگانه با هدف تامين آب شرب دام عشاير منطقه، در سال 

در منطقه احداث سد رخ داده و منجر به رواناب گرديد عمق آب  90در دو نوبت بارندگي كه در آبانماه مترمكعب آب زيرسطحي را دارا مي باشد.  8000
لـت  بـه ع متر رسيد. عليرغم برداشت آب، تا چند ماه بعـد   5/7متر (نزديكي سنگ بستر) به حدود  3/0در چاههاي داخل مخزن سد زيرزميني از حدود 

توجـه   تغذيه مخزن، سطح آب چاههاي بهره برداري تقريباً ثابت بود. اين موضوع مويد آب بندي مناسب سد و عملكرد مطلوب سدزيرزميني مي باشد. با
امـداران  رضايت كامل د مترمكعب كمبود آب شرب دام مواجه مي باشند لذا عملكرد مناسب سدزيرزميني 4000به اينكه عشاير منطقه ساالنه با حداقل 

آبگيري موفقيت آميز سد زيرزميني سـنگانه  را فراهم ساخت. از آنجا كه عمر مفيد سدهاي زيرزميني چندين برابر عمر مفيد سدهاي خاكي مي باشد لذا 
ي قبل افزايش چشـمگيري  مي تواند دهها سال تداوم داشته باشد. با بهره برداري از اين سد عمالً با رفع معضل كم آبي، درآمد روستائيان نسبت به سالها

 يافته است.
 : سد زيرزميني، سنگانه كالت، آبگيري، شرب دام واژه هاي كليدي

 مقدمه:
گردد، به عنوان مثال در زمان روميان در جزيره ساردينيا و در عصر تاريخچه استفاده از سدهاي زيرزميني در ايران و جهان به تمدنهاي قديمي برمي

.هنوز هم گاه اهالي روستاها ]3[كردندفزايش آب مادر چاه قنوات وزوران در ميمه اصفهان آب ديگر قناتها را به آن منحرف ميصفويه در ايران كه براي ا
 . ]2[برند  هاي زيرزميني بهره مي ها از روش مسدود كردن جريان آب در بعضي مناطق ايران، براي افزايش آب قنات

اكنون سدهاي زيرزميني تري داشته است. همترش يافته و در مناطق بياباني استفاده گستردهتكنولوژي ساخت سدهاي زيرزميني در ژاپن گس
، 1997اي ولي بسيار اندكي به روي آنها انجام شده است(دوربان و دبليو.اي.دي.سي شوند و تحقيقات پايهتقريبا در اكثر مناطق دنيا بكاربرده مي

گذار رهيافتهاي بعدي باشند. توانند پايه) كه مي2004، براون و تلمر 2003، ايشيدا و ييلماز 2002، فاستر 2000، كوليس 1998راونيك و راجور 
 .]3[باشد مي رودخانه هانيبترين سد زيرزميني كه تاكنون ساخته شده در ضمناً عظيم

گردد. سدهاي زيرزميني به نام  رميهاي خشك جنوب غربي اياالت متحده و شمال مكزيك به قرن هجدهم ب احداث سدهاي زيرزميني در قسمت
اند. سدهايي در بعضي نواحي اروپا در  تپونس در بسترهاي شني رودخانه آريزونا و سدهاي شني در مناطق نيمه بياباني آريزونا و سونورا احداث گرديده

ي و فني به سدهاي زيرزميني به نيمه دوم قرن بيستم باز ها قرار دارند .اما نگاه علم اند كه در يونان و روم باستان و ديگر بخش قرون گذشته ساخته شده
 گردد . اند كه در زير به بعضي از آنها اشاره مي حداث شدهاهاي زيادي از اين نوع سدها در جهان و ايران مطالعه و  . تا كنون نمونه]1[ گردد مي

ست. ضريب آبگذري اليه سطحي كه اغلب از شن تشكيل شده ميليمتر در سال ا 2200تا  2000جزيره مياكو در جنوب غربي ژاپن داراي بارش 
شود. لذا آب مور نياز براي مصارف خانگي و  هاي سطحي در آن جاري مي هاي معمولي به ندرت رواناب اي باال مي باشد و در بارش به طور قابل مالحظه

گرديد. با احداث يك سد زيرزميني با  شد تامين مي آوري مي مين جمعهاي سطح ز ها و گودال آبياري و ساير مصارف فقط از آب باراني كه در بام خانه
هاي زيرزميني  جزيره تاكاجيهاي ژاپن به علت پيشروي آب شور دريا به درون آب .متر مشكالت منطقه مرتفع گرديد 500متر و طول تاج  5/16ارتفاع 

سد زيرزميني و مسدود نمودن محل ورود آب دريا به سفره آب زيرزميني هاي آب شيرين روبرو بود كه با احداث يك  شيرين با خطر نابودي سفره
ميليمتر در سال به خاطر پتانسيل تبخير ساالنه در  500-600شيرين، اين مشكل رفع گرديد. نواحي مركزي كشور تانزانيا با داشتن بارندگي در حدود 

هاي سدهاي زيرزميني با مسدود كردن  كل كم آبي روبرو بوده است. با اجراي طرحميليمتر و توزيع نامناسب بارندگي و سيل همواره با مش 2500حدود 
برداري از آب مخزن، روستائيان با  عرض آبراهه تا عمق سنگ كف و ايجاد مخزن زير زميني، آب مورد نياز مردم تامين گرديد به طوريكه عالوه بر بهره

 . ]1[كنند  ز آب سفره باال دست سد استفاده ميهاي دستي به صورت مستقيم نيز ا حفر چاه و نصب تلمبه



ميليمتر است. توزيع غير  2200جزيره ساحلي فوكت يك تفريگاه عمومي در جنوب تايلند است و جنبه گردشگري دارد. ميانگين بارش ساليانه آن 
آب مصرفي به علت مصارف شهري و كشاورزي و به اي در طول سال، عدم پايش و مديريت آب، تقاضاي باالي  هاي رودخانه يكنواخت بارندگي و جريان

ميليون متر  18ويژه مصارف گردشگري موجب شده است كه منطقه با كمبود منابع آبي روبرو شود. با وجود سد روزميني ينگ ود (ميزان تامين آب 
ميليون مترمكعب  8/30نياز آبي منطقه به  2025شد تا سال  بيني مي مكعب در سال) با توجه به افزايش جمعيت منطقه و نياز گردشگري آن، پيش

هاي گوناگون محدود و گران بود و با توجه به مالحظات اجتماعي و زيست محيطي منطقه،  برسد. از آنجايي كه مساحت زمين در دسترس جهت فعاليت
 . ]1[در نهايت گزينه احداث سد زيرزميني انتخاب گرديد 

ميلي متر در سال است كه قسمت عمده  2400ساخته شد. ميانگين بارندگي  1962-64هاي  ند در سالدر جنوب هسد زيرزميني در اتاپاالم  يك
متر در  5متر و عمق  155اي به عرض  بارد. هدف از اجراي سد توسعه كشاورزي در منطقه بوده است. اين سد در دره هاي ژوئن و اكتبر مي آن در ماه

هاي پاييني است. سد شامل ديواره  هاي بااليي و اليه هوازده در بخش يد. آبرفت مخزن شامل شن در بخشمتر در مركز دره احداث گرد 9ها و  كناره
شود. مساحت  آوري مي متر بوده و آب آبخوان به وسيله يك زهكش شني كه در طول سد قرار دارد جمع سانتي 10آجري اندود شده به ضخامت حدود 

 .]4[هكتار است  10حوضه آبريز آن نيز حدود 
طرح مطالعات و احداث يك سد طقه شمال شرقي كشور بوركينافاسو انجمن بيابان زدايي سازمان ملل در من 2003تا  1995هاي  در سال

هاي كم عمق آب و ثبات سياسي بوده است. سد در  زيرزميني را در دستور كار قرار داد. علت انتخاب اين كشور مشكل كويرزايي، وابستگي به سفره
به پايان رسيد. سد از نوع خاكي  2003آغاز شد و در مارس  2001قرار داشته و عمليات اجرايي آن از سال روي رودخانه كلونگو روستاي ناره نزديكي 

درصد است. اين سد  20متر مكعب با تخلخل مفيد آبرفت  000/180ر بوده، حجم مخزن آن در حدود مت 11تا  3متر و عمق  210با طول تاج حدود 
برداري از آن نيز براي مصارف مردم منطقه و  شود. بهره ساخت با مشكل نشت آب از سنگ كف روبرو شد كه بخشي از آب از دسترس خارج مي پس از

گردد.  شود برداشت مي رسد از چاهي كه آب آن با انرژي خورشيدي پمپاژ مي گيرد. بخشي كه به مصرف مردم مي همچنين مقاصد كشاورزي صورت مي
 .]10و  6[مترمكعب در سال است. 2700مترمكعب در روز و تقريباً  4/7ن چاه آبدهي اي

باشد، با وجود اين كه در  اي به نام ساحل واقع در شاخ آفريقا كه شامل چند كشور آفريقايي از جمله بوركينافاسو، سنگال و نيجريه مي منطقه
ميليون هكتار بر وسعت  5/1دي ناشي از پيشروي كوير قرار گرفته و هر ساله گذشته قطب دامداري و كشاورزي در منطقه بوده است، در خطر نابو

را به نام پروژة كمربند سبز ساحل اي  شده است. جهت مقابله با اين وضعيت كنسرسيومي متشكل از چند شركت ژاپني پروژه بيابان هاي آن افزوده مي
 ها تغذيه ها و رودخانه ز درختكاري بوسيله سدهاي زيرزميني كه توسط جريانات فصلي آبراههاند. در اين طرح آب مورد نيا در اين منطقه به اجرا گذاشته

وسيله جريانات موجود در فصول پرباران در داخل آبرفت منطقه ذخيره و در فصول گرم و خشك سال مورد  و به اين گردد مي شود، تأمين مي
 }. 3گيرد { برداري گياهان قرار مي بهره

اراضي مشرف به دريا با وجود اين كه براي ايجاد شاليزار مناسب هستند ولي به خاطر عدم وجود جريان آب سطحي كافي و نيز در كشور ژاپن 
هاي باريك  اند. احداث سدهاي زيرزميني در عمق آبرفت دره تر قابل استفاده بوده هاي شور (در صورت استفاده از آب زيرزميني) كم خطر هجوم آب
اند بلكه باعث گرديده است كه بازدة  هاي آب شيرين عمل نموده هاي شور به داخل سفره ه تنها به عنوان مانعي در برابر هجوم آبمنتهي به دريا ن

باشد . استفاده از مخازن بوجود آمده در باالدست آنها به خاطر افزايش سطح آب زيرزميني (ناشي از پس زدگي در باالدست) افزايش چشمگيري داشته 
 }. 11هاي فصلي و نيز افزايش فضاي سبز شهرها استفاده شده است { اي جهت ايجاد حاشيه سبز رودخانه تكنيك اكنون به طور گستردهاز اين 

متر  ميلي 2500ميليمتر در سال به خاطر پتانسيل تبخير ساالنه  500-600هايي از كشور تانزانيا (نواحي مركزي) با داشتن بارندگي حدود  قسمت
مناسب بارندگي و بروز سيلهاي بزرگ، با كم آبي مواجهند. جهت حل مشكل آب شرب و بهداشتي برخي از روستاهاي واقع در مناطق مذكور، و توزيع نا

در بستر آبراهه هايي كه داراي جريان زيرقشري است سدهاي زيرزميني احداث گرديده است.  آب در مخزن سدزيرزميني جمع آوري مي شود. در 
اي بصورت طولي حفر و داخل آن يك لولة مشبك قرار داده شده است. اين لوله آب را  به  ن سد كوچك است در باالدست سد ترانشهمواردي كه مخز

 }. 7شود، مي نمايد { سمت محل مصرف زهكشي نموده و آنرا وارد مخزني كه در حاشية آبراهه احداث مي
متر و توزيع  ميلي 200مالي تبت در كشور چين با بارندگي متوسط ساالنه حدود خشك واقع در شمال غرب و نيز مناطق ش مناطق خشك و نيمه
هاي آب زيرزميني و نگهداري آن در  هاي زيرزميني با هدف كنترل و باالآوردن سطح سفره باشند. احداث سد آبي شديد مي نامناسب فصلي دچار كم

هاي معمول تأمين آب در اين مناطق  آبياري اراضي مورد استفاده قرار گيرد از روش داخل الية آبرفتي به طوري كه در زمان مورد نياز بتواند براي
 }.8باشد. { برداري از مخازن مي باشد. اجزاي اين طرح شامل يك پردة ديافراگم به عنوان مانع عبور جريان و تعدادي چاهك و يا گالري براي بهره مي

هاي آب شيرين مشرف به دريا و نيز  متر) و با دو هدف استفادة حداكثر از سفره2500هاي  تر (در طول سدهاي زيرزميني ژاپن در مقياس بزرگ
اند. به طور نمونه سد زيرزميني احداث شده در جزيرة ناكاجيما داراي طول تاج  هاي شور در اين نواحي طراحي و به اجرا در آمده جلوگيري از هجوم آب



% داراي حجم قابل استفادة 10متر مكعب است كه با احتساب تخلخل مفيد  277000معادل متر داراي حجم مخزني  8/24متر و عمق  7/87
 }. 5باشد { متر مكعب مي 27700

ترين سدهاي زيرزميني در جهان در ميمه اصفهان و در  گردد. قديميتاريخچه استفاده از سدهاي زيرزميني در ايران نيز به تمدنهاي قديمي برمي
 .]1[هزار متر مكعب آب را ذخيره كند  270تواند حدود  متر ارتفاع داشته و مي 9اند. بزرگترين اين سدها  هنزديكي كاشان ساخته شد

. هنوز هم گاه اهالي ]2[كردند  ها را به آن منحرف مي مادر چاه قنوات وزوران در ميمه اصفهان آب ديگر قنات  در عصر صفويه براي افزايش آب
سابقه ساخت سدهاي زيرزميني  برند. هاي زيرزميني بهره مي ها از روش مسدود كردن جريان آب براي افزايش آب قنات روستاها در بعضي مناطق ايران،

دوار و سدهاي موجود در رسد كه در كهنوج كرمان انجام شد و همچنين سدهاي كوهزر دامغان، تويهمي 1370مهم در ايران در عصر حاضر نيز به سال 
ي و خرانق يزد و كهنوج كرمان در دهه اخير احداث شده اند. پيش از اين مطالعات پهنه بندي و امكان سنجي سدهاي زيرزميني ماكو در آذربايجان غرب

 .]3[در ايران در چند منطقه مانند دشت مشهد و دشت ايوانكي در استان سمنان انجام شده است
عشاير احداث سد در چند كيلومتري مرز كشور تركمنستان واقع است. منطقه احداث و به بهره برداري رسيد.  1389در سال سنگانه سد زيرزميني 

آب منطقه قبل از احداث سدزيرزميني از نظر تامين آب مورد نياز شرب دام با مشكالت زيادي روبرو بودند. عليرغم نياز شديد به آب، بخشي از 
، بحران شديد آب در منطقه و تامين منبع آب پايدار براي شرب دام عشايرجهت رفع  .زيرسطحي از كشور خارج شده و وارد كوير تركمنستان مي شد

 .بحث شده است سدزيرزميني سنگانه كالت عملكرد  در اين مقاله به اختصار در خصوصسدزيرزميني سنگانه احداث گرديد. 
 

 جغرافيايي منطقه موقعيت
شمال غرب كيلومتري  5در كيلومتري شمال شرقي مشهد و  95 در فاصلهدر استان خراسان رضوي و حوزه آبريز سدزيرزميني سنگانه 

  36ْ    45َ    02 َ تا َ 36ْ    43َ    29 َ و َ شرقي  طول  60ْ    13َ    52 َ َ تا  60ْ    11َ    35 َ َ محدوده قرار دارد. اين حوزه در روستاي سنگانه كالت
. مناسبترين راه دسترسي به منطقه استفاده از جاده استواقع  كالت نادريشهرستان  نوب شرقيكيلومتري ج 75. اين آبخيز در  است واقع  شمالي  عرض

اين جاده، جاده فرعي روستاي سنگانه به طرف شمال شرق جدا ميشود. از اين نقطه تا منطقه مورد مطالعه،  75است. در كيلومتر  كالت-مشهدآسفالته 
قره تيكان  -كيلومتر نيز در مسير جاده شوسه سنگانه 4شود كه پس از گذر از روستاي سنگانه، حدود  كيلومتر طي 18بايستي جاده شوسه اي به طول 

 بطرف غرب امتداد مي يابد.
 

 سنگانه مشخصات پروژه سدزيرزميني
 نتايج مطالعات مكانيابي

املي از شرايط كلي منطقه و وضعيت منابع آبي منطقه اطالعات ك قبل از اجراي پروژه، مطالعات امكانسجي آن طي دو سال به انجام رسيد. در اين مدت
اجرايي، ابتدا مشخصات فيزيوگرافي حوزه سنگانه و بررسيهاي فني پروژه شامل بررسيهاي زمين  -تهيه شد. در اين بررسي در قالب مطالعات توجيهي

اجتماعي منطقه انجام شد.  –يك و بررسيهاي اقتصادي شناسي عمومي، هواشناسي و هيدرولوژي، آبهاي زيرزميني و زمين شناسي مهندسي و ژئوتكن
در پايان نيز اطالعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و پس از طراحي نحوه ساخت سد، سدزيرزميني سنگانه بازه برتر جهت احداث سد انتخاب گرديد. 

 احداث گرديد.
شرق كشور در مجاورت صحراي تركمنستان قرار دارد. لذا آب و هواي منطقه با بررسيها نشان داد كه منطقه به دليل واقع بودن در نوار مرزي شمال 

 ساير بخشهاي استان تفاوت بارزي را دارد. تفاوت دماي بين شب و روز و همچنين بين گرمترين و سردترين روزهاي سال نسبت به مناطق همجوار
 نماي دومارتن با استفاده از اقليمميليمتر است.  2200ميزان تبخير ساالنه حدود  ميليمتر بوده و 200بيشتر است. متوسط بارندگي ساالنه منطقه حدود 

  اشد.ب نزديك به خشك ميخشك نيمه داراي اقليم نطقه مورد مطالعه بطور كلي م
  آبرفتي  رسوبات و  فتهر شمار  به  منطقه  شناسي زمين  تشكيالت نهشته هاي مزوزوئيك (كرتاسه) قديمي ترين بررسيهاي زمين شناسي نشان داد كه

 از هكتار مساحت دارند و 600حدود   منطقه  شناسي زمين  هاي نهشته .دهند مي  تشكيل را  منطقه  شناسي زمين  هاي نهشته  جديدترين  كواترنري
در آن واقع است .زن سد زيرزميني نهشته هاي عهد خاضر كه مخ .گردد مي  تقسيم  وكواترنري هاي مزوزوئيك نهشته  شامل  بخش دو  به شناسي نظرچينه

 هكتار وسعت دارد. در ساختگاه سد زيرزميني واحدهاي شيلي و مارني سنگ كف و تكيه گاهها را تشكيل مي دهند. 39
جهت تعيين مشخصات آبرفت شامل ضخامت، دانه بندي و نفوذپذيري آن در محل احداث سد زيرزميني سنگانه، يك چاه دستي حفر شد. وضعيت 

و كمي آب زيرزميني در اين چاه مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس بررسيهايي كه صورت گرفت مشخص شد كه وضعيت كمي و كيفي آب  كيفي
زيرسطحي براي احداث سدزيرزميني مناسب است. بررسيهاي ژئوتكنيكي و زمين شناسي  بر روي تكيه گاهها و نهشته هاي مخزن سدزيرزميني نشان 



مارني تكيه گاهها و سنگ كف از نظر آب بندي و فرار آب مشكلي نداشته و ميزان نفوذپذيري نهشته هاي آبرفتي مخزن سد -شيليداد كه نهشته هاي 
 درصد مي باشد. 7متوسط بوده و داراي ضريب ذخيره حدود 

عدم تمايل به ترين داليل  مهما ز ي نبود امكانات و عوامل محيطعدم ايجاد اشتغال و تنوع آن، با بررسيهايي كه صورت گرفت مشخص گرديد كه 
طور كلي كم  هاي اخير و به سالي ويژه در خشك ترين علل مهاجرت از منطقه به شهرها كمبود شديد آب به يكي از مهم باشد. ميمنطقه ماندگاري در 

 60دارد. اين خانوارها از منطقه چنار كه در حدود  دار وجود گاه عشاير نيمه كوچرو دام سكونت 5در حوزه مورد نظر  باشد. بودن منابع آبي در منطقه مي
هاي موجود در  گاه كنند. جمعيت انساني ساكن در سكونت جا را ترك مي كيلومتري حوزه قرار دارد در موعد مقرر به حوزه وارد و در موعد مشخصي آن

گاه موقت عشايري است كه از مراتع  وزه چاهك در حقيقت سكونتشغل اصلي ساكنين منطقه بوده و حداري  مداباشند.   نفر مي 100حوزه مورد مطالعه 
ها،  برداري از مراتع قشالقي سازمان جنگل بهره مقررات مربوط بهاستفاده از مراتع در منطقه تابع شرايط نمايند.  منطقه طي شش ماه از سال استفاده مي

داران از حدود نيمه آبان ماه هر سال از مناطق چنار به منطقه وارد  اي صادره، دامه باشد. بر اساس مقررات و دستورالعمل مراتع و آبخيزداري كشور مي
سالي اخير  هاي اوج خشك در سالشوند.  تدريج از منطقه خارج مي ماه در منطقه از حدود نيمه ارديبهشت ماه و به 6شوند و پس از اقامت حدود  مي
در در سالهاي قبل از خشكسالي  داري كنند. دام خود را نگه ،تعليف دستيداران با  گرديده كه دامدر منطقه باعث  مراتعگياهي  پوششدليل فقر شديد  به

دامهاي خود را تقليل  راس دام وجود داشته است اما بدليل كمبود شديد آب، عشاير طي چند سال گذشته به ناچار 12000حدود حوزه سدزيرزميني، 
 تامين آب شرب دامها و درآمد ناچيز، علت اصلي مهاجرت عشاير منطقه مي باشد. بررسي ها نشان مي دهد كه مشكل داده اند. 

بررسيهايي كه در اين پروژه صورت گرفت مشخص گرديد كه تامين آب شرب دام عشاير نيمه كوچرو منطقه چاهك سنگانه كالت از طريق احداث با 
 قه از نظر فني امكان پذير بوده و از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه مي باشد. سدزيرزميني در منطقه امكان پذير است. احداث سد زيرزميني در منط

راس دام را در هر سال نگهداري مي كنند در سالهاي  12000اين بررسي نشان داد كه در منطقه چاهك سنگانه كالت عشاير منطقه كه حدود 
مبالغ زيادي را هزينه خريد آب مي نمايند. عشاير منطقه در هر سال بالغ بر اخير بدليل وقوع خشكساليهاي متوالي و خشك شدن چاههاي دامداري، 

ايدار از ميليون تومان جهت خريد آب مي پردازند. اين مسئله سبب شده تا دامداري برايشان عمالً غيراقتصادي باشد. بنابر اين تامين آب با منبع پ 36
اجتماعي كامالً توجيه داشته و الزامي است. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه اگر حتي  –طريق احداث سد زيرزميني در منطقه از جنبه اقتصادي 

 سال مستهلك خواهد شد. 5هاي اجراي پروژه در مدت  ميليون تومان نيز هزينه شود تمام هزينه 150براي احداث سد زيرزميني 
ويژه باشد. در منطقه سنگانه اين اختصاصات وجود دارد. ضخامت آبرفت  از طرف ديگر ساختگاه سد زيرزميني مي بايست داراي يكسري اختصاصات

 5/2شيب بستر حدود  و ميزان نفوذپذيري و قابليت ذخيره آن مناسب است. متر است. آبرفت دانه متوسط بوده 50متر مي باشد. طول ديواره سد  10
ديواره ها و سنگ كف از جنس شيل و مارن مي باشد. ميزان درز و  . مترمكعب است 8000حجم مخزن سد در هر نوبت آبگيري حدود درصد است. 

باشند. اين شرايط آبگذري از تكيه گاهها و پي را به حداقل  شكافها اندك بوده، فاصله درزه ها كم بوده و درزه هاي موجود عمدتاً داراي پر شدگي مي
ي، به عنوان مصالح ارزان قيمت، قيمت تمام شده سد زيرزميني با هسته رسي را رساند. وجود رس به مقدار الزم در مجاورت محل احداث سدزيرزمين مي

 ، با شرايط موجود امكان احداث سدزيرزميني در حوزه وجود دارد. لذا  مترمكعب است 4000كه  شرب دام در منطقهكاهش مي دهد.با توجه به نياز آب 
 مناسب مي باشد. سنگانه انتخاب شده براي احداث سدزيرزميني  محلاجتماعي نشان داد كه  -و اقتصاديفني  نتيجه بررسيهاي

حداث و در انه كالت ايكي از سدهاي زيرزميني استان در يكي از سكونتگاههاي عشايري منطقه سنگ ، بررسيهاي الزممطالعات و انجام پس از نهايتاً 
  برداري رسيد. به بهره 1390اواخر سال 

 اولين آبگيريدر  آنعملكرد و نگانه حجم آبگيري واقعي سد زيرزميني س
در منطقه احداث سد رخ داده و منجر به رواناب گرديده است، عمق آب در چاههاي داخل مخزن سد زيرزميني از  90در دو نوبت بارندگي كه در آبانماه 

با توجه به برداشت آب از آبگيري سد،  حتي پس از گذشت چند ماه).  1متر رسيده است (شكل  5/7به حدود  متر (نزديكي سنگ بستر) 3/0حدود 
بوده و بر آب بندي براي شرب دام عشاير عمق آب در همين حدود باقيمانده است كه نشان دهنده تغذيه مداوم مخزن سد توسط جريانات زير سطحي 

كه به طور كامل نياز ساالنه دامهاي مترمكعب آب ذخيره گرديد  8000در اين بارندگي در مخزن سد زيرزميني حدود  بسيار خوب سد داللت دارد.
 باشد. پرشدن كامل مخزن سد از آب دليلي بر آب بندي مناسب سد بوده و مويد موفقيت كامل پروژه مي عشاير منطقه چاهك سنگانه را تامين نمود.

در درآمد عشاير منطقه افزوده شده است.  ميليون تومان به 30برداري از سدزيرزميني و رفع مشكل كمبود آب شرب دام ، ساالنه حدود   پس از بهره
 برداري از سد زيرزميني سنگانه نشان داده شده است. بهرهمراسم افتتاحيه و ) تصاويري از 4( تا) 2هاي ( شكل
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