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 :چكيده

چاهك سنگانه كالت در سالهاي اخير بدليل وقوع خشكساليهاي متوالي و خشـك   نشان داد در منطقه يي كه در اين تحقيق صورت گرفتبررسيها
ميليون تومـان صـرف خريـد     30بر  الغ ب مترمكعب آب جهت شرب دامهايشان مواجه بوده و 4000شدن چاههاي دامداري، ساالنه با كمبود حدود 

راس  12000حـدود  توان آب شرب مورد نيـاز   ث سد زيرزميني ميمطالعه وضعيت كمي و كيفي آب زيرسطحي نشان داد كه با احداآب مي كنند. 
در منطقه قبل از احداث سد، دامداران كمبود آب شرب دامهايشان را با پرداخت هزينه زياد و با استفاده از تانكرهاي سيار عشاير را تامين نمود. دام 

بود. آماربرداريهايي كه بـه صـورت ماهانـه از     ميكروموس بر سانتيمتر 11500تا  10000تامين مي كردند. شوري آبهاي خريداري شده عمدتاً بين 
در هـر نوبـت    زيرزميني سنگانه  سدكيفيت آب و به صورت روزانه از تغييرات سطح آب چاه مطالعاتي واقع در مخزن سد به عمل آمد نشان داد كه 

 7500تـا   6000آب مخـزن سـد زيـر زمينـي داراي شـوري      . مترمكعب قابليت ذخيـره آب زيرسـطحي را دارا مـي باشـد     8000آبگيري تا حدود 
ميكروموس بر سانتيمتر بوده و براي شرب دام مناسب مي باشد.  از نظر كمي نيز پس از احداث سد، آب كافي بـراي دامهـاي عشـاير تـامين شـد و      

 توان براي مصارف بهداشتي عشاير استفاده نمود. حتي از مازاد آب موجود مي
 شرب دام، سنگانه كيفيت آب زيرزميني، ها: سد كليدواژه

 
 مقدمه:

ميليارد كيلومتر  3/1درصد از سطح كره زمين را آب پوشانيده كه حجم آن به  75آب منشا و رازماندگاري حيات در جهان است. اگرچه حدود 
شيرين بوده و براي موجودات خشكزي ميليون متر مكعب  33مكعب ميرسد اما از كل آب موجود در جهان، تنها بخش بسيار كم آن يعني حدود 

 قابل استفاده است. بخش اعظم اين مقدار آب شيرين، به صورت كوههاي يخي در قطبين زمين واقع است كه با تكنولوژي كنوني بشر، استفاده از
ب موجود در جهان) است كه قابل درصد از كل آ 3/0ميليون كيلومتر مكعب آب (معادل  4آن عمالً اقتصادي نمي باشد. آنچه باقي مي ماند حدود 

بهره برداري و مصرف مي باشد. در دهه اخير در اثر رشد جمعيت مصرف جهاني آب افزايش يافته است به طوريكه از آغاز قرن بيستم تاكنون 
سال آينده  30ر در كيلومتر مكعب در سال رسيده است. پيش بيني مي شود كه اين مقدا 3000مصرف آب شيرين در جهان هفت برابر شده و به 

نفر در جهان در اثر آن جان خود را از دست  59000درصد افزايش يابد. كمبود و آلودگي آبها تا آنجا پيش رفته است كه روزانه حدود  50حدود 
 . }4{مي دهند كه اين موضوع يك معضل بزرگ جهاني است

ب بيشتري مي بينند. تعدادي از اين كشورها كه از منابع آب زيرزميني در اين ميان كشورهايي كه در مناطق كم آب و خشك جهان واقعند، آسي
يكي از اين استفاده مي كنند، در اثر بهره برداريهاي بي رويه و توسعه ناپايدار، مخازن آب زيرزميني را با كمبود و كسري زيادي مواجه ساخته اند. 

هاي مستمر از ذخاير آب زيرزميني در دشتها، اين مخازن را با حدود شش ميليارد متر كشورها ايران است كه در اثر توسعه ناپايدار و اضافه برداشت
ميليارد مترمكعب رسيده است. كشورهايي مانند عربستان  7/1مكعب كسري مواجه ساخته است. تنها در استان خراسان، كسري مخازن به بيش از 

در اثر استخراج زياده از حد، اين ذخاير را با كمبود مواجه ساخته اند. پيش بيني مي سعودي و ليبي كه عمدتاً از ذخاير فسيلي استفاده مي كنند، 
 70سال آينده، آبي در اين مخازن باقي نخواهد ماند. با توجه به اينكه حدود  15شود كه اگر به همين صورت از مخازن استفاده شود، تا حدود 
ك بهره برداري مي شود لذا بروز جنگ خونين جهت تصاحب آب بيشتر بين اين درصد از آب سطحي جاري جهان توسط كشورها به طور مشتر

 كشورها به دور از ذهن نمي باشد.
تمام از جمله اقداماتي كه مي توان در راستاي كنترل بحران انجام داد، روشن ساختن هر چه بيشتر اذهان عمومي در باره اهميت و اعتبار آب در 

است كه در اثر كمبود و آلوده شدن آب توسط انسان بوجود آمده، مي باشد زيرا انسان آگاه قادر است از شدت شئون زندگي بشر و نيز بحراني 
 بحران جلوگيري نمايد و راهكارهاي برون رفت از آن را نيز بيابد. 

در مقيـاس   مين آب (معموالٌأه براي تهايي ك حل يكي از راه براي مناطق خشكي كه دسترسي به منابع معمول آب نظير چاه و رودخانه دائمي ندارند
پيشنهاد شده است استفاده از سدهاي زيرزميني است. در مقايسه با سدهاي معمولي كه در عرض رودخانه يا نهر به منظور ذخيره سـاخته  كوچك) 

را مسدود كـرده و آب را در زيـر   مي شوند و آب زيرزميني را در باالدست سد جمع آوري مي كنند، سد زيرزميني جريان آب زيرزميني (زيرقشري) 
]. فـن احـداث و   2همچنين مي تواند به عنوان سازه اي جهت انحراف آب زيرزميني مورد استفاده قرار گيـرد [  يسطح ذخيره مي نمايد. سدزيرزمين



اده از تكنولوژي نـوين جهـت   توجهي و عدم استف كه به خاطر بي }1{استفاده از سدهاي زيرزميني در كشور ما داراي قدمتي نظير حفر قنوات است
ترديد سدهاي زيرزميني در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه كه  بي}.  3برداري از آن دچار ركود و فراموشي گرديده است { توسعه و بهره

محتمـل و تبخيـر آب را   ويژه آن كه ريسك آلودگي  شرايط آب و هوايي خشكي دارند، از محاسن بيشتري نسبت به سدهاي سطحي برخوردارند، به 
  }.5دهند { كاهش مي

در اغلب موارد مخـزن اينگونـه سـدها نسـبتاً     در خارج از كشور نيز احداث و بهره برداري از سدهاي زيرزميني از اهميت خاصي برخوردار است. 
 كوچك بوده و براي شرب انسان، دام و كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

متـر و   ميلـي  200در شمال غرب و نيز مناطق شمالي تبت در كشور چين با بارندگي متوسط سـاالنه حـدود    اقعوخشك  مناطق خشك و نيمه
هاي آب زيرزميني و نگهـداري   هاي زيرزميني با هدف كنترل و باالآوردن سطح سفره باشند. احداث سد آبي شديد مي كم توزيع نامناسب فصلي دچار

هاي معمـول تـأمين آب در ايـن     در زمان مورد نياز بتواند براي آبياري اراضي مورد استفاده قرار گيرد از روشكه  آبرفتي به طوري ةآن در داخل الي
بـرداري از مخـازن    ديافراگم به عنوان مانع عبور جريان و تعدادي چاهـك و يـا گـالري بـراي بهـره      ةباشد. اجزاي اين طرح شامل يك پرد مناطق مي

  }.6{ باشد. مي
نگانه كالت، عشاير منطقه قبل از احداث سدزيرزميني از نظر تامين آب مورد نياز شرب دام با مشكالت زيادي روبرو بودند. در منطقه چاهك س

اين منطقه در فاصله چند كيلومتري مرز واقع شده و عليرغم نياز شديد به آب، بخشي از آب زيرسطحي منطقه از كشور خارج شده و وارد كوير 
ير منطقه بخش قابل توجهي از آب شرب مورد نياز دامهايشان را با پرداخت هزينه زياد از طريق تانكرهاي سيار تهيه مي تركمنستان مي شد. عشا

در كردند. تحميل هزينه هاي گزاف تامين آب، عمالً در سالهاي اخير دامداري را براي عشاير غيراقتصادي نموده بود. جهت رفع بحران شديد آب 
منطقه سنگانه كالت از نظر فني امكان تامين در ب پايدار براي شرب دام عشاير با انجام بررسيهاي الزم مشخص گرديد كه منطقه و تامين منبع آ

آب زيرسطحي در محل ساختگاه سدزيرزميني از نظر كيفي و كمي براي شرب آب مورد نياز عشاير از طريق احداث سدزيرزميني امكانپذير است. 
ويژگيهاي كمي و كيفي آب شرب در اين مقاله به اختصار   احداث و به بهره برداري رسيد.سد زيرزميني سنگانه  1389در سال مناسب است لذا 

 بررسي قرار گرفته است.دام كه با احداث سدزيرزميني تامين شده، مورد بحث و 
 

 جغرافيايي منطقه موقعيت
شمال غرب روستاي كيلومتري  5در كيلومتري شمال شرقي مشهد و  95ه در فاصلدر 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 درقرار دارد. اين حوزه  سنگانه كالت
. مناسبترين راه دسترسي به منطقه استفاده از استواقع  كالت نادريشهرستان  جنوب شرقيكيلومتري  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  75است. در كيلومتر  كالت-مشهدجاده آسفالته 
كيلومتر نيز در مسير جاده شوسه  4ي شود كه پس از گذر از روستاي سنگانه، حدود كيلومتر ط 18مورد مطالعه، بايستي جاده شوسه اي به طول 

 قره تيكان بطرف غرب امتداد مي يابد. -سنگانه
 

 نحوه انجام بررسيها  
وضعيت كمي و كيفي آب زيرسطحي جهت تامين آب شرب عشاير منطقه سنگانه كالت ميباشد تحقيق پيرامون كه اين بررسي جهت نيل به هدف 

از منابع آب نمونه برداري آب انجـام   آب منطقه اعم از چشمه و چاههاي بهره برداري مورد بررسي قرار گرفت.طي يكسال ميزان آبدهي كليه منابع 
ارائـه   نمونه ها در آزمايشگاه آناليز شد. نتايج جهت استفاده بمنظور شرب دام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در ادامـه بحـث نتـايج بررسـيها    شد. 

 شده است.
 

 قبل از احداث سدزيرزميني هيدروژئولوژي حوزه سدزيرزمينييج حاصل از بررسيهاي اتن -الف
 منطقه و هيدرولوژيكي وضعيت اقليمي 

روز  شرايط اقليمي منطقه به دليل واقع بودن در مجاورت صحراي تركمنستان با ساير بخشهاي استان تفاوت بارزي را دارد. تفاوت دماي بين شب و
ميليمتر بوده  200ساالنه منطقه حدود و همچنين بين گرمترين و سردترين روزهاي سال نسبت به مناطق همجوار بيشتر است. متوسط بارندگي 

 نزديك به خشكخشك نيمه داراي اقليم نطقه مورد مطالعه م نماي دومارتن با استفاده از اقليمميليمتر است.  2200و ميزان تبخير ساالنه حدود 
  اشد.ب مي

بررسيهايي كه صورت گرفت نشان داد كه آبراهه اصلي در حوزه مورد مطالعه در محدوده ساختگاه بند زيرزميني فاقد آب دائمي و يا حتي 
ي از فصل بهار) در منطقه بارشهايي با شدت زياد مي بارد بخش قابل توجهاوايل فصلي است. تنها در مواقعي كه (غالباً در اواخر زمستان و در 

 باشد. روانابهاي حاصل بصورت سيالب از حوزه خارج مي شود. لدا آبراهه اصلي در محل ساختگاه بند يك مسيل مي
 



 ميزان بهره برداري از منابع آب منطقه
نتايج ين شد. و همچنين ميزان آب چاهها كه مورد استفاده قرار مي گيرد، تعيچشمه منطقه  تنها يك سال انجام شد آبدهيطي با بررسيهايي كه 

الزم بذكر است كه بدليل فقدان اطالعات مستند از منابع آب حوزه، اطالعات حاضر طي بررسيهايي ارائه شده است. ) 1(حاصل از بررسي در جدول 
ل گذشته، بر كه در مدت بررسي صورت گرفته، تهيه شده و بيانگر ويژگيهاي حقيقي حوزه نمي باشد. مسلماً بروز خشكساليهاي متوالي در چند سا

 كيفيت وكميت آبهاي زيرسطحي حوزه تاثير زيادي گذاشته است.
اين چشمه در سالهاي پرباران تقريباً در كل سال آب ليتر درثانيه است.  5/0حدود چشمه متوسط عدد چشمه وجود دارد. دبي  يكدر منطقه 

نه الميزان تخليه ساكم آب شده و در بعضي سالها نيز خشك مي شود.  دارد اما در سالهايي كه ميزان بارندگي كم مي باشد در فصل تابستان بشدت
 63072و مابقي آن يعني حدود  مترمكعب از چشمه تخليه شده 15768 حدود از اين مقدارمتر مكعب است.  78840حدود  منابع آب حوزه

سالهاي قبل از احداث آب زير زميني منطقه در استحصال مي شود. بروز خشكساليهاي متعدد و كاهش منابع هاي دامداري مترمكعب از چاه 
در اين سالها دامداران حدود نيمي از آب مورد نياز شرب دام را كه با . بودكامالً محسوس بوده و منطقه را با شرايط بحراني روبرو كرده  سدزيرزميني

 ند. ردتانكر به منطقه حمل مي شد به قيمت گزافي خريداري مي ك
 

 
 نابع آب منطقه .مشخصات م:  1 جدول

(متر  تخليه ساليانه
 مكعب)

 نوع منبع آب عالمت اختصاري  lit/sدبي 

4/12614  4/0  W1 چاه دستي 

4/12614  4/0  W2  مطالعاتيچاه دستي  

8/9460  3/0  W3 چاه دستي 

2/6307  2/0  W4 چاه دستي 

4/12614  4/0  W5 چاه دستي 

8/9460  3/0  W6 چاه دستي 

15768 5/0  S1 چشمه 
78840 5/2  مجموع 

 
 

چاهك حفر شده و همچنين چاههاي بهره برداري آب حلقه يك  بر رويبررسي وضعيت آب زيرزميني در محل ساختگاه بند زيرزميني كه 
قرار دارد.  نتايج مربوط به بررسي آب زمين متري از سطح  11نشان داد كه آب زيرسطحي در اين محل در عمق  شد انجامشرب دام عشاير 

 حي و همچنين برآورد حجم مخزن سد زيرزميني در محدوده ساختگاه بند زيرزميني به صورت مختصر به شرح ذيل مي باشد:زيرسط
 

 نمونه برداري از آب زيرسطحي و انجام آزمايش هاي هيدروشيمي  

آبهاي زير زميني با سازند هاي  بمنظور بررسي چگونگي تغيير كيفيت آبهاي زير زميني در نقاط مختلف منطقه و همچنين ارتباط بين كيفيت
متر در پايين دست حوزه و دقيقاً در محل محور سد پيشنهادي حفر گرديد. از چاههاي موجود در  11يك حلقه چاه دستي به عمق زمين شناسي ، 

) آورده شده 2اليز نمونه ها در جدول (نتايج آنمورد آناليز قرار گرفت. منطقه،  نمونه برداري آب انجام شد و پارامترهاي فيزيكو شيميايي نمونه ها 
 هر نمونه با استفاده از فرمول زير محاسبه شده است.  TDSدر اين بررسي است. 

TDS=640*EC 

 باشد. معرف هدايت الكتريكي نمونه بر حسب ميكرو موس بر سانتي متر مي ECكه 
 موجود در ارتفاعات غربي حوزه بحث مي گردد.در ادامه اين بخش بطور خالصه در مورد كيفيت آب چاههاي منطقه و چشمه  

 



 وضعيت كمي و كيفي آب زيرسطحي در ساختگاه سد زيرزميني
) در زمان قبل و بعد از احداث سدزيرزميني انجام شد در جدول W2ميانگين اندازه گيريهايي كه تاكنون بر روي نمونه هاي آب چاه مطالعاتي (

ميكروموس بر سانتيمتر مي  6700و  5800ر اين نقطه در قبل و بعد از اجراي سد به ترتيب برابر ) ارائه شده است. ميانگين شوري آب د2(
براي شرب دام  ميكروموس بر سانتيمتر، آب موجود در ساختگاه سد 11500با توجه به كمبود آب شرب دام و خريد آبهايي با شوري تا باشد. 

ليتر  1به كمتر از  ي، ميزان جريان آب زيرسطحي در دهه اخير كاهش زيادي داشته و به دليل رخداد خشكساليهاي متماد  مناسب مي باشد.
در اواسط تابستان سال  با پمپاژ آب زير سطحي درثانيه رسيده و اين موضوع موجب خشك شدن اغلب چاههاي دامداري منطقه شده است.

البته در فصول پاييز و زمستان كه فصول ترسالي حوزه بشمار  ).1 شكلد (ليتر بر ثانيه تعيين ش 73/0حدود زيرسطحي ، دبي جريان آب 1388
اي يافته و به ويژه در  دبي آب زيرسطحي افزايش قابل مالحظهبدليل بروز بارندگي و ايجاد رواناب،  و زمان حضور عشاير در منطقه مي باشد مي رود

 ايام بارندگيها افزايش جريان زيرسطحي كامالً مشهود مي باشد.

 خزن سد زيرزميني پيشنهاديحجم م

حجم مخزن سدزيرزميني برابر  Suferبا استفاده از توپوگرافي بستر رودخانه و سنگ كف، نقشه هم ضخامت آبرفت و با بهره گيري از نرم افزار 
درصد، ميزان  7. با در نظر گرفتن ضريب ذخيره محاسبه گرديدمتري از سطح زمين)  -2متر مكعب (با فرض ساخت سد تا ارتفاع  116468

متر مكعب قابليت ذخيره سازي آب در رسوبات پشت سد وجود دارد. قابل ذكر است كه با ادامه دادن ارتفاع سد تا سطح زمين و روي  8153
  زمين، بر حجم ميزان رسوباتي كه قابليت ذخيره آب را دارند افزوده مي گردد.

روز به طور كامل آبگيري خواهد شد.  130متر مكعب بر روز )، مخزن در طول  63.1(ليتر بر ثانيه  0.73با توجه به دبي جريان زيرزميني 
بدليل بروز بارندگي و ايجاد رواناب،  و زمان حضور عشاير در منطقه مي باشد البته در فصول پاييز و زمستان كه فصول ترسالي حوزه بشمار مي رود

بارندگي مناسب، ميزان آب زيرسطحي حوزه به چند برابر افزايش يافته و مخزن شود در صورت  با تغذيه جريان آب زيرسطحي پيش بيني مي
 سدزيرزميني در زماني به مراتب كوتاهتر از زمان فوق و حتي در طول چند هفته پر شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تصويري از پمپاژ آب زيرسطحي به منظور تعيين دبي جريان زيرسطحي در ساختگاه سدزيرزميني 1شكل 



 

 قبل از احداث سدزيرزمينيبررسي كيفيت شيميايي آب زير سطحي براي مصارف مختلف 

 منطقه   چشمه و چاههاي موجود دربررسي كيفيت آب 

ميكروموس بر سانتيمتر مي باشد. آب اين چشمه براي  700آب چشمه حدود  EC. وجود دارد چشمههمانگونه كه قبالً ذكر شد در منطقه يك 
 از اين چشمه عشاير براي آب شرب و همچنين شرب دام استفاده مي كنند. شرب مناسب مي باشد.
 بوده وEC داراي كمترين كه در باالدست منطقه واقع است  W1چاههاي دامداري منطقه نشان مي دهد كه نمونه آب چاه بررسي كيفيت آب 

كه  W6در طرف مقابل، چاه   ب از نظر كيفي مي باشد.آين موس بر سانتيمتر است. اين چاه داراي بهترميكرو 4500هدايت الكتريكي آن حدود 
باشد. هدايت الكتريكي  ب از نظر كيفي ميآداراي بدترين موس بر سانتيمتر ميكرو 8200حدود  ECدر پايين دست منطقه واقع است با داشتن 
با امالح مختلف مهمترين علت افزايش شوري آب  رني و تماس آبشيل ماقابل ذكر است سنگ بستر  ساير چاهها بين اين دو چاه قرار مي گيرد.

 چاهها در پايين دست منطقه مي باشد.
آب منطقه را نشان مي دهد. همانگونه كه در اين دياگرام نيز ديده مي شود  هاي آب شش چاه ) دياگرام ستوني مربوط به نتايج نمونه2شكل(
غلظت  با )W6( 6 و چاه شمارهكي واالن در ليتر داراي كمترين غلطت بوده ميلي ا 3/39با دارا بودن غلظت  )W1( 1چاه شماره نمونه آب 

 اكي واالن در ليتر داراي بيشترين غلظت مي باشد.  ميلي 2/93

 چاههاي منطقه براي شرب انسانكيفيت آب چشمه و 
مي باشد. از اين چشمه عشاير براي  آب اين چشمه براي شرب مناسبلذا ميكروموس بر سانتيمتر مي باشد.  700آب چشمه حدود  ميزان شوري

 آب شرب و همچنين شرب دام استفاده مي كنند.
 بوده وEC داراي كمترين كه در باالدست منطقه واقع است  W1چاههاي دامداري منطقه نشان مي دهد كه نمونه آب چاه بررسي كيفيت آب 

كه  W6در طرف مقابل، چاه   اراي بهترين اب از نظر كيفي مي باشد.بر سانتيمتر است. اين چاه د ميكروموس 4500هدايت الكتريكي آن حدود 
موس بر سانتيمتر داراي بدترين اب از نظر كيفي ميباشد. هدايت الكتريكي  ميكرو 8200حدود  ECدر پايين دست منطقه واقع است با داشتن 
اس آب با امالح مختلف مهمترين علت افزايش شوري آب چاهها قابل ذكر است سنگ بستر مارني و تم ساير چاهها بين اين دو چاه قرار مي گيرد.

 در پايين دست منطقه مي باشد.

 چاههاي منطقه براي شرب دامكيفيت آب چشمه و 
 3000كمتر از  TDSاستانداردي را در اين زمينه پيشنهاد نموده است.   )1978بوور ،  ( 1972آكادمي ملي علوم و آكادمي ملي مهندسي در سال 

ميليگرم در ليتر از ويژگيهايي است كه مي بايست آب  100و مجموع يونهاي نيتريت و نيترات كمتر از  5/0رم در ليتر، غلظت مس كمتر از ميليگ
) مشخص 2نمونه هاي آب منطقه تعيين گرديده است. با مقايسه اين ويژگي با ويژگيهاي آب چشمه (جدول  TDSمصرفي دامها داشته باشد. 

 ين چشمه با توجه به فاكتورهاي آناليز شده، از شرايط ذكر شده جهت مصرف شرب دامها برخوردار است.ميگردد كه آب ا
چاههاي منطقه نشان مي دهد كه چاه دامداري آقاي رحماني كه در فاصله حدود يك كيلومتري باالدست محل محور سد بررسي كيفيت آب 
بيشتر است. از  ميليگرم در ليتر  3000آب ساير چاههاي منطقه از  TDSاسب بوده و منبسيار براي شرب دامها  TDSواقع است از نظر ميزان 

 11500تا  10000بدليل كمبود شديد آب جهت شرب دامها، عشاير آبهايي را كه شوري حدود  قبل از احداث سدزيرزمينيآنجا كه در سالهاي 
است را با پرداخت مبالغ گزاف از خارج از حوزه خريداري و استفاده  در ليترميليگرم  6000آنها بيشتر از  TDSداشته و موس بر سانتيمتر ميكرو

نيز براي شرب دامها توجيه خواهد  5000تا  TDS  3000شديد منابع آب در منطقه، استفاده از آبهايي  با   تمي نمايند لذا با توجه با محدودي
 داشت. 

پايين دست منطقه، محل احداث محور سد پيشنهادي لزوماً بايستي در جايي و شوري آب در چاههاي واقع در  TDSبا توجه به افزايش 
و شوري آب نيز حتي المقدور كم باشد. لذا با بررسيهايي كه صورت گرفت محل حفر چاه  TDSانتخاب شود كه عالوه بر وجود آبرفت مناسب، 

است  براي احداث  ميليگرم در ليتر 4000نيز كمتر از  TDSبوده و ميزان موس بر سانتيمتر ميكرو 5800) كه داراي شوري حدود W2جديد (
 سد زيرزميني مناسب مي باشد. 
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 كيفيت آب چاههاي منطقه از لحاظ كشاورزي
(دياگرام ويلكوكس)، بر  بررسي كيفيت آب آبياري با استفاده از نمودار طبقه بندي آب آبياري بر اساس استاندارد آزمايشگاه شوري آمريكادر 

گروه تقسيم شده است.در اين تقسيم بندي گروه  12ن دو پارامتر درجه شوري و درصد جذب سديم نمونه آب، آبهاي آبياري به اساس ميزا
C1S1  بهترين آب و گروهC4S4  گانه قرار بگيرند به هيچ  12بدترين آب از نظر كشاورزي مي باشد. ضمناً آبهايي كه خارج از اين گروه هاي

 ب نيستند. وجه براي كشاورزي مناس
براي تعيين وضعيت آب چاههاي منطقه از نظر كشاورزي، نتايج مربوط به آناليز درجه شوري و درصد جذب سديم كليه نمونه هاي چاههاي منطقه 

براي  آمريكاطبقه بندي آب آبياري استاندارد آزمايشگاه شوري گانه دياگرام ويلكوكس قرار گرفته و لذا بر اساس  12) خارج از گروه هاي 2(جدول 
راي آبياري مناسب نمي باشند . در اين خصوص الزم بذكر است كه از آبهايي با همين كيفيت و حتي با كيفيتي به مراتب بدتر در مناطق همجوار ب

 آبياري مزارع گندم و پنبه استفاده مي شود.
شوري و درصد جذب سديم نمونه هاي اين چشمه در روي براي تعيين وضعيت آب چشمه منطقه از نظر كشاورزي، نتايج مربوط به آناليز درجه 

 خوب مي باشد. آبياري  كيفيت آب قرار گرفته و لذا آب اين چشمه از نظر C2-S1دياگرام ويلكوكس در گروه 
 

 

 

 

 

 
 
 

 نمايش دياگرام ستوني كيفيت نمونه هاي آب چاههاي منطقه:  2 شكل
 

 
 ز احداث سد زيرزمينيبررسي وضعيت نياز آّبي دامداران منطقه قبل ا

 12000ليتر بوده و وجود حدود   5با توجه به ميزان مصرف روزانه هر رأس دام به آب كه حدود  تنها شغل عشاير منطقه مي باشد. داري  دام
اران از بارندگيها مترمكعب است. بخشي از آب مورد نياز دامد 9000ماه در سال، آب مورد نياز دام در حوزه حدود   6رأس دام در حوزه به مدت 

تامين شده و طبق بررسيهايي كه صورت گرفته است با توجه به ميزان آب موجود در منطقه، دامداري مطمئن و بي دغدغه بسته به شرايط آب و 
ديد آب شرب دام مترمكعب از آب فوق االشاره براي دامداران مي باشد. لذا دامداران ساالنه با كمبود ش 4000هوايي منطقه، مستلزم تهيه حدود 

عشاير منطقه كسري آب شرب مورد نياز دامهايشان را از تانكرهاي سيار خريداري ميكنند. هزينه خريد و حمل هر مترمكعب آب مواجه مي باشند. 
ميني بيش از  . لذا ارزش و بهاي واقعي ساالنه آب ذخيره شده در سدزيرزبوده استهزار تومان  10حدود   1387تا محل نگهداري دامها در سال 

 ميليون تومان است. ضمناً قابل ذكر است كه از مازاد آب موجود در سد زيرزميني مي توان براي مصارف آب بهداشتي عشاير استفاده نمود.  30
 
 

 



 

 
 

 نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي آب در منطقه مورد بررسيميانگين :  2 جدول

SAR TDS 
Meq/lit 

SUM 
Meq/lit 

SO4 
Meq/lit 

CO3 
Meq/lit 

HCO3 
Meq/lit 

CL 
Meq/lit 

SUM 
Meq/lit 

K 
Meq/l

it 
Na 

Meq/lit 
Mg 

Meq/lit 
Ca 

Meq/lit 
EC 

µmoh/Cm 
  PH نوع منبع عالمت اختصاري 

97/0  450 5/16  1 9/1  13 6/0  8/15  1/0  5/2  4/1  8/11  700 8/6  S1 چشمه 

15/5  2880 7/40  6 3/2  7/18  7/13  3/39  2/0  1/17  4/0  6/21  4500 7/6  W1 
چاه دامداري (چاه 

 رحماني)

96/5  3840 6/59  4/9  5/2  28 5/19  2/61  3/0  2/25  3/10  4/25  5800 2/7  W2 
 چاه پيزومتر جديد
 (قبل از احداث سد)

23/6  4740 9/80  5/16  7/2  4/37  3/24  1/81  5/0  31 8/20  8/28  7400 2/7  W3 
چاه دامداري(حاج 

 برات رسولي)

26/6  4800 3/81  2/15  9/2  5/38  7/24  5/82  4/0  5/31  2/19  4/31  7500 9/6  W4 
چاه دامداري (چاه 

 ادبيان)

86/6  5060 8/81  15 3/2  7/37  8/26  8/84  5/0  3/34  2/14  8/35  7900 7 W5 
چاه دامداري(چاه 

 اقبالي)

5/7  5250 7/94  2/14  8/2  4/40  3/37  2/93  5/0  7/37  5/16  5/38  8200 7 W6 
چاه دامداري (حاج 

يدي)حيدر حم  

16/6  4288 1/69  4/11  7/2  8/32  2/22  3/68  4/0  6/27  1/13  2/27  6700 7 W2 
 چاه پيزومتر جديد
 (بعد از احداث سد)

                

 

 



 

 تجزيه و تحليل اطالعات و بررسي امكان پذيري احداث سد زيرزميني

تـامين آب  عيت كمي و كيفي آب زيرسـطحي در سـاختگاه سـدزيرزميني،    با توجه به وضبررسيهايي كه در اين پروژه صورت گرفت مشخص گرديد كه با 
احداث سد زيرزمينـي در منطقـه از   شرب دام عشاير نيمه كوچرو منطقه چاهك سنگانه كالت از طريق احداث سدزيرزميني در منطقه امكان پذير است. 

  نظر فني امكان پذير بوده و از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه مي باشد.
راس دام را در هر سال نگهداري مي كنند در سالهاي  12000ين بررسي نشان داد كه در منطقه چاهك سنگانه كالت عشاير منطقه كه حدود ا

غ بر اخير بدليل وقوع خشكساليهاي متوالي و خشك شدن چاههاي دامداري، مبالغ زيادي را هزينه خريد آب مي نمايند. عشاير منطقه در هر سال بال
يون تومان جهت خريد آب مي پردازند. اين مسئله سبب شده تا دامداري برايشان عمالً غيراقتصادي باشد. چنانچه مشكالت كمبود آب شرب دام ميل 30

ايدار از منبع پو بهداشتي چند سال ديگر ادامه داشته باشد يقيناً عشاير همه دامهاي خود را فروخته و الجرم بيكار خواهند شد. بنابر اين تامين آب با 
بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه اگر حتي  اجتماعي كامالً توجيه داشته و الزامي است. –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 
 5سنگانه كالت در  اجرايي) سد -(مطالعات توجيهيو اطمينان از وضعيت كمي و كيفي آب در ساختگاه سدزيرزميني انجام بررسيهاي الزم از پس 

 .رسيدبرداري  بهره به 1390در يكي از سكونتگاههاي عشايري منطقه سنگانه كالت (منطقه چاهك) احداث و در اواخر سال كيلومتري روستاي سنگانه، 
) تصويري از آخرين مرحله حفاري و گودبرداري در ساختگاه سدزيرزميني سنگانه نشان داده شده است. در اين تصوير وجود آب زيرسطحي 3شكل ( در

 در خط القعر سنگ كف به وضوح قابل مشاهده است.
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر ساختگاه سدزيرزميني: تصويري از جريان آب زيرسطحي بر روي خط القعر سنگ بستر شيلي د 3شكل 
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تغييرات سطح آب

 
 زيرزمينيسدمخزن پس از احداث سدزيرزميني در محل هيدروژئولوژي حوزه  وضعيت -ب

گذشته است. در اين مدت به صورت ماهانه از كيفيت آب و به صورت روزانه از تغييرات و بهره برداري از آن بيش از يك سال از احداث سدزيرزميني 
در هر نوبت آبگيري  زيرزميني سنگانه  سدنتايج اندازه گيريها نشان داد كه  . به عمل آمدآماربرداريهاي الزم مخزن سد سطح آب چاه مطالعاتي واقع در 

عمق آب در چاههاي داخل مخزن سد بررسيها نشان داد كه در مدت بررسي،   مترمكعب قابليت ذخيره آب زيرسطحي را دارا مي باشد.  8000تا حدود 
به عبارت ديگر قبل از احداث سد، سطح آب زيرسطحي ).  4متر رسيده است (شكل  5/7به حدود  متر (نزديكي سنگ بستر) 3/0زيرزميني از حدود 

داشت كه پس از گذشت چندماه از احداث سد و با پر شدن مخزن سد، قرار زمين متري از سطح  11در عمق   مطالعاتي واقع در ساختگاه سد چاهدر 
متر براي  5/7 حدود زمين باال آمد و طي مدت بهر ه برداري از آب، همواره در چاههاي بهره برداري ستوني از آب به عمق متري سطح 5/3سطح آب تا 

پس از گذشت بيش از يك سال از احداث سدزيرزميني در فصول تر و خشك، حجم آب موجود در مخزن سد استفاده جهت شرب دامها در دسترس بود. 
ب در نوسان بوده است كه همواره بيش از نياز دامداران منطقه مي باشد به نحوي كه حتي مي توان براي آب مازاد جهت مترمكع 8000تا  7000بين 

 مصارف بهداشتي عشاير نيز برنامه ريزي نمود.
داراي شوري هاي آب  آناليز نمونه هايي كه به صورت ماهانه از چاههاي بهره برداري واقع در مخزن سدزيرزميني گرفته شد نشان داد كه نمونه

افزايش قابل مالحظه در شوري آب متاثر از زمان ماندگاري آب و  ميكروموس بر سانتيمتر بوده و براي شرب دام مناسب مي باشد. 7500تا  6000
 تماس با شيلهاي مارني و نهشته هاي داراي امالح ژيپس و نمك مي باشد. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از آبگيريسد زيرزميني سنگانه كالت تغييرات سطح آب در مخزن :  4 شكل

 
 
 



 

   زير زمينيموجود در مخزن سد بررسي منابع شور كننده آب  -ج
از جمل عواملي  عوامل آب وهوايي، موقعيت جغرافيايي ، اختالط آبها، تبادل كاتيوني و آبهاي فسيلي عوامل زمين شناسي،عوامل هيدروژئولوژيكي،

در مواردي نيز  در منطقه مورد مطالعه عمدتاً عامل زمين شناسي و .تاثير مي گذارندحوزه سدزيرزميني ير زميني بر روي كيفيت آبهاي زهستند كه 
وجود تشكيالت مارني و شيلهاي مارني و تماس باعث شور شدن آبها گرديده است .  عامل هيدرو ژئولوژيكي بر روي كيفيت آب منطقه تاثير گذاشته و

و  در قسمتهاي پايين دست حوزه، سنگ كف تشكيالتاين  باعث تخريب كيفيت آبهاي زير زميني منطقه مي گردد.سطحي آنها با آبهاي سطحي و زير
بيشتر بوده وموجب  سطحيمنطقه بر روي كيفيت آبهاي زير  پايين دستاثر اين سازند در قسمتهاي را تشكيل مي دهد. لذا  تكيه گاههاي سدزيرزميني

 ي گردد.غلظت آبها م افزايش شوري و
باشد .طبق قوانين  عالوه بر عامل زمين شناسي، عامل هيدرو ژئولوژيكي نيز در كنترل وتغيير كيفيت آبهاي زير زميني منطقه مؤثر مي
 پايين دست چاههايهيدروژئولوژيكي در جهت جريان، كيفيت آب از محل تغذيه به طرف محل تخليه تغيير يافته وشورتر مي گردد. به همين دليل آب 

حوزه به  باالدستشورتر مي باشد. در منطقه نهشته ها ورسوبات از قسمتهاي W1مانند چاه  باال دست حوزه  چاههاينسبت به آب  W6مانند چاه حوزه 
زمان  در نتيجه حوزه و پايين دستحوزه دانه ريزتر مي شوند. اين امر منجر به حركت كندتر آبهاي زير زميني در مناطق  پايين دستطرف قسمتهاي 

در مخزن سد زيرزميني حجم قابل توجهي از آب زيرسطحي . گردد ماندگاري بيشتر آب در بين رسوبات شده ودر نهايت باعث افزايش غلظت آب مي
خشي از امالح بمازاد بوده و عمالً در شرايط فعلي مورد استفاده قرار نمي گيرد. در نتيجه به دليل افزايش قابل مالحظه در زمان ماندگاري آب، انحالل 

كيفيت  قابل حل و ورود ان به آب موجب افزايش امالح و شوري آب مخزن زيرزميني شده است. ناگفته نماند كه بررسيهايي كه به صورت ماهانه بر روي
يزان ثابتي درآمده و  آب مخزن سد صورت مي گيرد نشان مي دهد كه نرخ افزايشي در ميزان امالح و شوري آب مخزن سد در شرايط كنوني تقريباً به م

چنانچه بتوان براي آب مازاد  ميكروموس بر سانتيمتر در نوسان بوده است. 7300تا  7000در چند ماه اخير (فصل خشك) ميزان شوري آب بين 
كف و  نهشته هاي مخزن موجود در مخزن سد نيز برنامه ريزي مناسبي ارائه داد به نظر مي رسد پس از اينكه بتدريج از ميزان امالح موجود در سنگ 

 سد كاسته شد، به تدريج از ميزان امالح آب و شوري آن كاسته شده و يا حداقل در همين ميزان باقي بماند.
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