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 چكيده
 

ايجاد تراکم باالی آب در مناطق مناسب  برای، سرنوشت جوامع بشری منابع آب در با توجه به اهميت

. يكي از اين تر شودآوری و ذخيره هر چه بيشکه منجر به جمعشود  مكانيزمي اتخاذ بايستيزيرزمين، 

محيطي را داشته و نيز هدررفت آب را به حداقل  ترين اثرات مخرب زيستهای نوين که کممكانيزم

های نوين استحصال آب است يكي از روشی زيرزميني رساند، احداث سدهای زيرزميني است. سدها مي

که در مناطق گرم و خشک که ميزان تبخير باال بوده قابل اجراست و نتايج خوبي در مناطق مشابه داشته 

-مهمهای آبي منابع آب زيرزميني که مي طلبد پتانسيلکه داراست، شرايط اقليمي ايران به دليل  است.

های آبي و حفظ منابع موجود شناسايي و تحت جهت پروژه، باشند مي کشورمناطق منابع در اکثر  ترين

 های سازگار با طبيعت درستفاده از تكنولوژیدر طول ساليان اخير، اکنترل و نظارت دقيق قرار گيرد. 

صورت گرفته است که نمونه آن ايجاد سدهای زيرزميني  آب بارانو مديريت  ،کنترل، تغذيه استحصال،

عنوان در پژوهش حاضر، به معرفي و بررسي سدهای زيرزميني به .باشدميکشور مختلف در مناطق 

 روشي جديد در استحصال آب باران پرداخته شده است. 

 
 ، گرم و خشک. منابع آبآب باران، استحصال، سد زيرزميني، ها:  کليد واژه

 
 

   

  مقدمه

 

باعث کاهش اتكاء به منابع آب معمول نظير چاه و يتواند طور غير مـستقيم مههايي که بيكي از روش

برداری از آب آوری و بهرهقنات و يا آب رودخانه باشد، استحـصال آب بـاران نـام دارد کـه منظور از آن جمع

باشد. از آنجا که باران، هرچند به مقدار کم، تقريبا در همه نقاط کشور وجود دارد، باران در محل بارش مي
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تواند جهت جبران بخشي از کمبودهای مي ،ريت صحيح مورد استفاده قرار گيردند با اعمال مديچنانچه بتوا

موجود، مفيد واقع شود. مبنای کار اين است که برای جبران کمبود، رواناب ناشي از بارندگي بر روی بخشي از 

)عارفي و همكاران،  شودميآوری نموده و به محل کشت انتقال داده های مجاور محل کشت را جمعزمين

1395).  

مشكل کمبود آب در مناطق خشک و نيمه خشک، ناشي از بارندگي کم و نيز توزيع نامناسـب آن مــي  

در اساسي بـرای ايـن مشـكل    حل باشـد کـه باعث شده است کشاورزی در اين مناطق اقتصادی نباشد. يک راه

هـای سـنتي که عالوه بـر سـاده و ارزان قيمـت    شهای اخير، توجه دنيا به سمت روزآمد نمودن بعـضي رودهه

-تـرين تكنيـک  . از ايـن ميـان، استحـصال آب باران يكي از شـاخ  باشدمي بودن، قابل اطمينان نيز هستند،

ـ دباشـد کـه در نقـاط مشـكل  برداری از آب باران برای مقابله با کم آبي مـيهای مديريت بهره سـرعت در  ه ار ب

سـازی  آوری نزوالت و سپس ذخيـره مبنای اين روش اختصاص سطحي از زمين برای جمع باشد. حال توسعه مي

ـ  آن برای استفاده در زمان مورد نياز مي هـای استحــصال آب بـاران، بايـد در     باشد. با توجه بـه تنــو  روشـ

ن، نو  خـا،،  آن، توپـوگرافي زمي يعهايي از قبيل مقدار بارنـدگي و نحـوه توزانتخاب روش مناسب به ويژگي

ـ    عمق خا، و عوامل اقتصادی و اجتماعي هر منطقه توجه جدی نمـود   .(1385اران، )طباطبـایي يـزدی و همك

در  .های زير سطحي در مناطق خشک دارای هـزاران سـال قـدمت اسـت    های ذخيره آب بوسيله مهار آبروش

-بـه  سـد زيرزمينـي   .ارگرفته استها در بسياری از نقاط جهان مورد توجه محققين قر چند دهه اخير اين روش

صورت مانعي است که در زير سطح زمين برای مهار جريان های آب زير سطحي در آبرفـت طبيعـي ايجـاد مـي     

معموال موانع هيدروليكي در مجـاورت  . صورت موانع فيزيكي و يا هيدروليكي باشندتواند بهاين موانع مي. گردند

های آب شيرين در مجـاورت  سد کردن آب شور دريا و حفاظت از سفره ، با هدفهای آب شور در کنار درياسفره

شناسي و توپوگرافي مناسب زير سطحي برای مخـزن ذخيـره آب و   وجود شرايط زمين. گيرد ر انجام ميآب شو

شـود، حـایز   ، مشابه آنچه برای سدهای روی سطح زمين در نظر گرفته مـي  سد زيرزميني نيز برای محل احداث

هـا  خروجـي دره های کوهستاني دهانه های واقع در دامنهکه چنين شرايطي در محل مخروط افكنهاهميت است 

پذيری خيلي کم و يا غيرقابـل  ذين گونه موارد بايستي دارای نفوباشد و نيز سنگ بستر در اها فراهم ميلو مسي

توانـد بـا اهـداف زيـر     مي يسد زيرمين (.1393)باقريان کالت و همكاران،  دنفوذ جهت تجمع و ذخيره آب باش

 شود: طراحي 

  مين آب مصرفيأت -

ها به چشمه اصلي يا مديريت منابع آب ) مانند مسدود کردن چند چشمه يا قنات و هدايت آب آن -

 مادر چاه قنوات (

 های نمکجلوگيری از پيشروی آب شور به آب زير زميني مانند سواحل و دشت -

های ها بر آبای و اثرات سوء آنآلودگي يا تشعشعات هستهمحيطي مانند پخش يا به داليل زيستو  -

  زيرزميني

 

 ، نشان داده شده است. 1در شكل  از لحاظ وضعيت قرارگيری سد زيرزميني انوا 
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  بندی سدهای زيرزميني از لحاظ وضعيت قرارگيریتقسيم -1شكل 

 

های زيرزميني و يا بستر ت آبحفر گودالي عمود بر مسير حرک سد زيرزميني اولين اقدام در ساخت

ها ای خشک با خاصيت چسبندگي کم و مناطق شني به علت ناپايداری شنهای ماسه در آبرفت. رودخانه است

-ماسه هایآبرفت وجود اين کند. بامي مواجه مشكل با را حفاری و دارد وجود هاترانشه  امكان فروريزی ديواره

توان با پمپ شود و ميميني به راحتي در آن هاديده ميزسطح آب زيرچون ند. رای مكان سد مطلوب هستب ای

باشد که در پايان فصل خشک مي سدهای زيرزميني معموال زمان احداثت. کردن سطح آب را پايين نگه داش

مصالح معرفه در  .تری همراه خواهد بودباشد و عمليات اجرايي به سهولت بيشسطح آب زيرزميني پايين مي

های مصرفي و سهولت منبع قرضه موجود در منطقه، هزينه، با توجه به سه پارامتر دهای زيرزمينيس احداث

های مختلفي مانند رس شود. سيستم آب بند يا بدنه اصلي سد در سدهای بزرگ به روشانجام کار تعيين مي

سدهای  های کوچکنمونههای قيراندود، پرده تزريق و ديوار آب بند بتني اجرا گردد. در متراکم شده، ورق

جهت اجرای ديوار آب بند از مصالح بنايي مثل آجر، مالت ماسه و سيمان و حتي مواد ژیوتكستايل  زيرزميني

الزم به ذکر است جهت  (.1393و همكاران،  باقريان کالت) ودشند کننده استفاده ميببه عنوان عامل آب

آالتي با قدرت باال مانند هدروفرز ، کالمشل ، گراب ا و ماشينههبند با ابعاد بزرگ به دستگااجرای ديواره آب

 است. باکت ، يا اورگرهای قدرتمند نياز 

توان به ساخت  رسد. از اين ميان مي های کهن مي قدمت استفاده از سدهای زيرزميني عمال به زمان

هايي از اين سدها به مفهوم  سدهای زيرزميني در جزيرة ساردينيا در زمان روميان باستان اشاره کرد. نمونه

ها در واقع واقعي در نيمه اول قرن بيستم ساخته شدند رشد و تكوين سدهای زيرزميني و برخورد علمي با آن

 از نيمه دوم قرن بيستم آغاز شد و در سه دهه اخير رشد زيادی کرده است. 
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 پيشينه تحقيقات

-بسيار و سرمايه تالشرد توجه واقع شده و موضو  استحصال آب باران در کليه نقاط خشک دنيا مو

حل مقابله با های محلي برای توسعه آن به عنوان راهالمللي و دولتهای هنگفتي از طرف مجامع بينگذاری

فتد، قبل ابه مقدار کم در همه جا اتفاق ميحتي خشكي و خشكسالي در حال انجام است. از آنجا که بارندگي 

 آوری و مورد استفاده قرار گيردتواند جمعهای استحصال آب ميبه کمک روش ،شود تبديل سيالباز اينكه به 

مطالعات متعددی انجام شده آب باران  و استحصال آوریدر زمينه جمع(. 1391، طباطبايي يزدیچكشي و )

 توان به موارد زير اشاره نمود: است که از آن جمله مي

ای جهت استفاده از شيوهبه عنوان استحصال آب باران  (، به بررسي1391) طباطبايي يزدیچكشي و 

مين آب در مناطق خشک در راستای افزايش ميزان آب قابل دسترس در واحد سطح أدانش بومي به منظور ت

 پرداختند. اراضي زراعي 

آوری آب باران برای حيات وحش در های مختلف جمعروش(، به مرور 1391نژاد )جعفری شلمزاری و قلي

بيان کردند که هر روش به پارامترهای خاصي نياز دارد که تنها در صورت برآورده شدن اين اقدام و ان اير

آوری آب برای حيات وحش، های مختلف جمعپارامترها، پتانسيل خود را نشان خواهند داد. در انتخاب روش

زات، خطر سرقت، تناسب بر حيات وحش، کيفيت تجهي ی مختلفهابايد به هزينه، تبعات استفاده از روش

های آبخيز (، به بررسي پتانسل احداث آب باران در حوزه1392عباسي و همكاران ) و.... دقت داشت. منطقه

شهری شهر مشهد اقدام نمودند. نتايج نشان داد که متوسط پتانسيل رواناب توليد شده از يک هكتار سطح 

مترمكعب  200های پاييز، زمستان و بهار حدود از فصلهای محدوده مورد مطالعه، در هر يک آسفالت خيابان

سازی حجم بام و بهينه(، عملكرد سيستم استحصال آب باران از سطح پشت1394باشد. کومه و همكاران )مي

ها نشان داد که استفاده از روش منحني آن مخزن را در شهر بيرجند مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج مطالعه

های (، به ارزيابي سيستم2015و همكاران ) 1گووينگی مخزن، روش مناسبي بود. يين حجم بهينهجرم، برای تع

های ها نشان داد که استفاده از مالچ در سيستمآوری آب باران در تانزانيا پرداختند. نتايج آنمختلف جمع

 شود. اوری آب باران باعث افزايش کارايي آن ميجمع

ها به عنوان يک روش نوين و در معرفي سدهای زيرزميني و نيز عملكرد آنهدف از انجام اين پژوهش 

 باشد. خصوص در مناطق خشک و نيمه خشک مياستحصال آب باران بهعين حال با کارايي باال جهت 

 

 

   

  ها مواد و روش

 

 آب استحصـال  شـود روش مي تقسيم اصلي دسته دو به خشک برای مناطق باران آب استحصال نحوه

 هـای اسـت. در روش  گياهـان  آبياری برای شده جمع های رواناب از مستقيم استفاده بر مبتني تربيش سنتي

                                                   
1 Gowing et al 
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  يـا  کمبـود آب  دوره در را گياهان آبياری بتوان تا شودمي گرفته بهره ذخيره و آوریجمع برای مخزن از نوين

 (. 1395نمود )ملكي و همكاران،  اعمال هابارش بين زماني فاصله در

 

  سدهای زيرزميني

هـای   آب ي هستند که در زيرزمين ساخته و با مسدود کردن جريـان طبيعـي  يهازميني سازهرسدهای زي

های خشـک و نيمـه   سدهای زيرزميني در محل آبراهه. شوند ، سبب ايجاد ذخاير آبي در زيرزمين ميزيرزميني

شوند و به اين ترتيب به جای ذخيره آب در سـطح   های دایمي ساخته مي ي و نه رودخانههای فصل خشک، آبراهه

توانـد  توان با لوله گذاری و يا حفر چـاه مـي   های ذخيره شده را مي شود که اين آب ، در زيرزمين آب ذخيره مي

 مسـدود  مانند) آب بعمنا توان به مديريتترين اهداف احداث سدهای زيرزميني مينمود. از مهمقابل دسترس 

، جلـوگيری از اثـرات   (قنـوات  چـاه  مـادر  يـا  اصـلي  چشمه به هاآن آب هدايت و قنات يا چشمه چند کردن

زيرزميني، ايجـاد يـک    هایآب بر هاآن سوء اثرات و ایهسته تشعشعات يا آلودگي پخش مانند محيطي زيست

ای از سـدهای زيرزمينـي احـداث    ، نمونـه 2شكل  منبع ذخيره آب قابل اطمينان و هميشگي و... اشاره کرد. در

 شده در مناطق خشک ايران جهت استحصال آّب نشان داده شده است.  

  
 

  ای از سدهای احداث شده در ايراننمونه -2شكل 

 

 

 مزايا و معايب سدهای زيرزميني 

مغربي و برومند، ای سطحي عبارتند از )تعدادی از مزايای احداث سدهای زيرزميني در مقايسه با سده

 (: 1386، طباطبایي و لشكريان، 1383

افت ناشي از تبخير در مناطق خشک در سد زيرزميني بسيار کمتر از سد سطحي است که آب در معرض  -1

 نور خورشيد و گرما قرار دارد.

 .تر از سدهای سطحي است تر و ارزان نگهداری سدهای زيرزميني بسيار راحت -2

 شود. ها مانند پشه جلوگيری مي از توليدمثل و تكثير حشرات و انگل -3

https://watereng.ir/
https://watereng.ir/
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صورت يک  ويژه به يابد به صورت قابل توجهي کاهش مي شده توسط مردم و حيوانات به آلودگي آب ذخيره -4

 شده استحصال کرد.  توان آب را بهداشتي و کنترل چاه و پمپ دستي مي

 نزديک بودن سد به محل مصرف -5

 تری دارد.  احداث سد زيرزميني نسبت به ساير سدها هزينه کم -6

 دليل سادگي اجرا در بسياری موارد به کمک نيروهای محلي قابل احداث هستند. به -7

 تر است.خطر شكست سدهای زيرزميني در مقايسه با سدهای سطحي بسيار کم -8

کشي و  ع آب در سدهای سطحي است که توسط لولهتر از توزي توزيع آب در سدهای زيرزميني بسيار ارزان -9

 شود.  خانه انجام مي تصفيه

 زمان ساخت سدهای زيرزميني کمتر از سدهای سطحي است.  -10

شود يا در منطقه  در بسياری از مناطق که ساخت سدهای سطحي سبب زير آب رفتن اراضي پرارزش مي -11

 ی زيرزميني اين مشكل را برطرف کرد.توان با احداث سدها محدوديت زمين وجود دارد مي

مشكلي که در سدهای بزرگ و کوچک مخزني سطحي از لحاظ رسوبات حاصل از فرسايش باالست وجود  -12

 دارد در سدهای زيرزميني وجود ندارد.

های  ی آب شيرين جلوی ورود آبای دارند و عالوه بر ذخيره در بعضي مواقع اين سدها استفاده دومنظوره -13

 گيرند. های شيرين مي ر يا باکيفيت بد را به آبشو

 توان به موارد زير اشاره کرد: از جمله معايب سدهای زيرزميني مي

 کند. تری را در مخزن خود ذخيره ميحجم آب کم -1

 تخمين صحيح آب ذخيره شده و قابل برداشت بسيار مشكل است و به عوامل متعددی بستگي دارد. -2

دليل غيرقابل رويت بودن کار، کنترل عمليات اجرايي، کنترل کيفيت ساخت ديوارة  به در اين نو  سدها -3

 گذاری از مرزها بسيار مشكل است و نياز به دقت و مطالعة زيادی دارد. بند و همچنين کنترل آب آب

مناسب و متر بيشتر باشد پروژه از لحاظ اجرايي و تهية دستگاه حفاری  70در صورتي که عمق بدنة سد از  -4

 مسایل اقتصادی با مشكل مواجه خواهد شد. 

 

 

 های مناسب احداث سدهای زيرميني مكان

شود.  تری از آب احداث مي دليل ايجاد حجم بزرگ ترجيحا سد زيرزميني بر روی يک اليه نفوذناپذير به

ولي ممكن است آب  ،های بدون اليه نفوذناپذير نيز احداث کرد توان در بستر رودخانه سدهای زيرزميني را مي

 تری را ذخيره کنند. عالوه بر اين نكات زير نيز بايد مدنظر قرار بگيرد: کم

 شوند. خشک احداث مي در مناطق خشک و نيمه -1

 هايي که مصالح بستر دارای نفودناپذيری بااليي هستند. در محل -2

 دارد.در جايي که دارای يک الية نفوذناپذير در نزديكي سطح زمين وجود  -3

 االمكان کم باشد. فاصلة سد زيرزميني تا محل مصرف حتي -4

 راهه فصلي باشد.وده و آبدر جاهايي که دارای بارندگي نامنظم ب -5



 

7 

 ترين ارتفا  اجرا را داشته باشد.ترين مخزن و کمهايي که دارای بيش در محل -6

ای درشت  های با مواد ماسه . بستر آبراههکند ماسه درشت آب بيشتری را نسبت به ماسه ريزدانه ذخيره مي -7

 کنند. دانه نيز بهتر عمل مي

هايي که آب در آنجا  شود يا در مكان هايي که هرزآب روستاها رها مي سدهای زيرزميني نبايد در مكان -8

 احداث شوند. ،شود آلوده مي

 باشد. ،کنند مي های شور که آب شور های شور يا سنگ محدودة سد زيرزميني نبايد شامل خا، -9

 دليل نشت آب  های شكافدار به های فرسوده شده يا سنگ سنگ سد نبايد بر روی تخته -10

 

 

 بررسي وضعيت کنوني سدهای زيرزميني در ايران 

های زيرزمينـي   نقطه کشور برای استحصال آب 300سد زيرزميني در  300های اخير طرح احداث در سال

ميليارد تومان اعتبار نيازمند است که از ايـن ميـان در    75رای اين پروژه حدود يابي شده است که برای اج مكان

سـد   22ايـن   ته است.سد زيرزميني و استحصال آب اختصاص ياف 22، پنج ميليارد تومان به ساخت 1387سال 

 جنـوبي در حـال   های فارس، کرمان، سمنان، اصـفهان، کهكيلويـه و بويراحمـد و خراسـان     زيرزميني در استان

 ميليون تومان هزينه الزم است.  200 احداث است که برای احداث هر سد زيرزميني حدود

 

 های انجام شده از سدهای زيرزميني در ايران و جهان  معرفي نمونه

در کشور ايران با وجود شرايط توپوگرافي و اقليمي مناسب در بسياری از مناطق تنها چند نمونه کوچـک  

جرد شهداد در استان کرمان و سد زيرزميني ميمه در استان اصـفهان احـداث شـده    مانند سد کهنوج و اند و ه

کنـدر   رود. منطقـه  کار مي کند به ای که جريان آب زيرزميني را منحرف مي کننده ی جمععنوان سازه است که به

کيلـومتری   40ر العبور و کوهستاني د های پراکنده در نقاط صعب ای از روستا کهنوج استان کرمان دارای مجموعه

ها الزم بود در محل مناسب و در قالب يـک شـهر   شهرستان کهنوج بوده که برای رساندن خدمات رفاهي به آن

مجتمع شوند و برای تامين آب مورد نياز اين جمعيت با توجه به شرايط طبيعي و اقليمي منطقـه تبخيـر بـاال و    

های مختلـف سـرانجام سـاخت سـد      ارتباط با انجام پروژهها در  ی هزينهاحتمال شيو  بيماری ماالريا و مقايسه

ترتيب در عرض باال و کف مـورد   متر به 76متر و  17متر، عرض  5/9زيرزميني بر روی رودخانة گرووان با ارتفا  

ميليـون   66/1متر و آورد ساالنه آن  ميلي 207تاييد و توافق قرار گرفت که ميزان بارندگي متوسط ساالنه حوضه 

 (. 1390ب است )بيگنه، مترمكع

توان به منطقه ساحلي واقع در شـا  آفريقـا، جزايـر و منـاطق     از جمله سدهای زيرزميني در جهان مي

غربي ژاپن، جزيره ناکاجيمای ژاپـن، منطقـه تونگـامي در فوکـویي      ساحلي کشور ژاپن، جزيره مياکو در جنوب

خشک شمال غـرب تبـت    زانيا، مناطق خشک و نيمهژاپن، شهر يومي فوکواکا در ژاپن، نواحي مرکزی کشور تان

مهـری،  ، 1390عربي اشاره کـرد. )بيگنـه،    در کشور چين، جزيرة ساحلي فاکت در جنوب تايلند، امارات متحده

1390.)  
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  نتايج و بحث
 

ای است که به منظور ايجاد مانع در برابر جريان طبيعي آب زيرزمينـي و ايجـاد يـک    سد زيرزميني سازه

ورد استفاده قـرار  مشود. اين سدها در مناطق خشهک و نيمه خشک مخزن برای زيرزميني طراحي و ساخته مي

گيرند. در اين مناطق، آب زيرزميني به عنوان تنها منبع برای تأمين آب جهت مصارف گوناگون در دسـترس   مي

تـأمين آب  . رد توجه قرار گرفته استکننده نياز آبي اين مناطق مو باشند. سدهای زيرزميني به عنوان تأمينمي

گيـرد. بـا اسـتفاده از سـدهای زيرزمينـي      های کم مورد استفاده قـرار مـي  توسط اين گونه از سدها برای حجم

تبخير، آلودگي آب، ورود آب شور به منابع آب شيرين کـه   باالینظير نر   مشكالتيسازی آب منظور ذخيره به

 آيد. جود دارد، به وجود نميسازی آب وهای مرسوم ذخيرهدر روش

 های انجام شده در مورد استحصال آب باران با استفاده از سدهای زيرزميني نشان داد:  بررسي

 

دسـترس  های ديگر از طريق رواناب و روشکه از  آب بارانآوری و استحصال با جمعسدهای زيرزميني  -

 .  پردازدميبي خارج مي شوند، به هنگام خشكسالي به مقابله با بحران کم آ

 مزايـای  و بهداشـتي  آب ذخيـره  آسـان،  سـاخت  روش پـايين،  هزينه به توجه با زيرزميني سدهای -

 خشـک  ونيمـه  خشک وهوای آب به توجه با خصوص به و دارد سطحي سدهای به نسبت که بسياری

  . باشد زيرزميني های آب از استفاده برای وساده صرفه به مقرون روش يک تواندمي ايران

 جـايگزيني  مرطـوب،  و معتـدل  منـاطق  بـه  نسـبت  تبخير بودن بيشتر بخاطر گرمسيری مناطق رد -

 زيرزميني سدهای به آوردن روی لذا يابد.مي ایويژه اهميت سطحي رو سدهای با زيرزميني سدهای

 باشد. داشته آبي، کم هایسال در خصوص به آبي، منابع بحران در بسزايي تاثير تواند مي

 بـه  آن بـر  عـالوه  و بـوده  هزينه کمي دارای که باشند توانند مؤثرمي صورتي در ها دس اين ساخت  -

 بـازدهي ايـن   زيـرا  . بود خواهند شكننده بسيار صورت اين غير در باشند. شده محل تعيين درستي

 مطلـع  مناطق از بسياری در ساخته تجربه از بايد لذا هستند، وابسته احداث محل به شدت به ها سد

  . نمود احداث مناسب محلي در مناسب بازدهي با سدی نهايت بتوان در تا بود

اجتماعي و نيز از نظر فني در مقايسه با سدهای معمـولي از   -اجرای سدهای زيرزميني از نظر اقتصادی -

گيـری  های متوالي، منابع آبـي کـاهش چشـم   توجيه کافي برخوردار است. با توجه به بروز خشكسالي

اجنماعي، با ذخيره آب زيـر   -ين با احداث سد زيرزميني با توجه به توجيه اقتصادیداشته است، بنابرا

توان بخش قابل توجهي از نياز آبـي  شود، ميسطحي که بخشي از آن از نظر فعلي از دسترس خارج مي

 را تأمين نمود.  

مـي  شک، مصارف کشاورزی در مناطق خشک و نيمه خ مين آب جهتأبا اجرای اين عمليات عالوه بر ت -

  د. توان از آب اضافي جهت آبياری کشت غالت در پايين دست نيز استفاده کر

های انجام شده در خصوص احـداث سـدهای زيرزمينـي جهـت استحصـال آب، بـا       با توجه به بررسي -

مترمكعـب آب استحصـال خواهـد     95000ليتر در ثانيه، ساالنه حدود  10احتساب منابع آبي در حدود 

 شد. 
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ای که در منطقه کرناوه در خصوص احداث سد زيرزمينـي جهـت استحصـال آب صـورت     طبق مطالعه -

گرفت، مشخ  شد که با احداث سد زيرزميني و تأمين آب موردنياز بخـش دام و کشـاورزی، سـاالنه    

 ميليون تومان به درآمد خال  کشاورزان و دامداران منطقه افزوده شد.  85حدود 

ين آب کافي و افزايش اشتغال و درآمـد در نتيجـه احـداث سـدهای     چنين از جنبه اجتماعي با تأمهم -

 زيرزميني، از مهاجرت نيز کاسته خواهد شد.  
 

 

   
 

 نتيجه گيری
 

سدهای آوری آب باران پرداخته شد. در اين پژوهش به معرفي روشي جديد برای استحصال و جمع

آب بهداشتي و مزايای بسياری که نسبت به زيرزميني با توجه به هزينه پايين، روش ساخت آسان ، ذخيره 

تواند يک روش مقرون های سطحي دارد و به خصوص با توجه به آب وهوای خشک ونيمه خشک ايران ميدس

اميد است باند.  خصوص آب باران ميهای سطحي بهآوری آباستحصال و جمع به صرفه و ساده برای استفاده

در کشور ما، ساخت اين گونه سدها نيز های استحصال آب باران ازهسهای زياد در بخش در کنار صرف هزينه

  .بيش از پيش مد نظر قرار بگيرد

   
 

   منابع فارسي

 

پذيری مديريت و استحصال آب با ، بررسي امكان1393پور، غ. ر. و غفوری، م. باقريان کالت  .، عباسي  .ا.، لشكری -

 .16-9(، 2)2های سطوح آبگير باران، رين کالت، مجله سامانهاحداث سد زيرزميني در منطقه کرناوه شي

، سدهای زيرزميني روشي نوين در مديريت و استحصال آب، پنجمين کنفرانس سراسری آبخيزداری 1390بيگنه، س.  -

 و مديريت منابع آب و خا،، کرمان.

اولين همايش ملي . مناطق خشک آوری آب درهای مختلف جمعروش، 1391نژاد، ب. ، م. و قليجعفری شلمزاری -

 . مشهد ه،آذر ما 23 تا 22ن، های سطوح آبگير بارا هسامان

استحصال آب باران شيوه ای جهت استفاده از دانش بومي به منظور ، 1391چكشي، ب. و طباطبایي يزدی، س. ج.  -

 . مشهده، آذر ما 23 تا 22 ،اولين همايش ملي سامانه های سطوح آبگير باران، تامين آب در مناطق خشک

، استحصال آب باران، روشي برای 1385، س. ا. و رهنورد، م. ر. حقايقي مقدمطباطبایي يزدی، س. ج.، قدسي، م.،  -

، انجمن علوم و مهندسي منابع آب نفرانس مديريت منابع آب ايران، دومين کمديريت بر بارندگي در مناطق خشک

 ايران، اصفهان. 

، سدهای آب زيرزميني برای تامين آب در مقياس کوچک، سازمان تحقيقات 1386شكريان، س. طباطبايي، س، ج. و ل -

 و آموزش کشاورزی، پژوهشكده حفاظت خا، و آبخيزداری. 
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نخستين همايش  ، ها و مزايااستحصال آب باران، روش، 1395 .  و سعيدی نژاد، ، ا.کشاورزی، ر.، کورآوند، ا.، ارفيع -

 ، شيراز. شيراز، شهرداری شيرازتاب آوری زيست بوم 

های آبخيز شهری ، بررسي پتانسل استحصال آب باران در حوزه1392عباسي،  . ا.، طباطبايي يزدی، ج. و توکلي، ح.  -

 های سطوح آبگير باران، مجله سامانه)مطالعه موردی: شهر مشهد(، 

بام و آب باران از سطح پشتستم استحصال بررسي عملكرد سي ،1394. م. س ،و تاجبخش .معماريان ه ،کومه ز، -

 . 32-23(، 2)2گير باران، های سطوح آبمجله سامانه )مطالعه موردی: شهرستان بيرجند(، سازی حجم مخزن بهينه

شور، دانشگاه ، سدهای زيرزميني، يازدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر ک1383مغربي، م. و برومند، پ.  -

 هرمزگان، هرمزگان. 

صال آب در مناطق خشک و های استح عنوان يكي از روش بررسي نقش سدهای زيرزميني به ،1390مهری، ر.  -

 کرمان. ، پنجمين کنفرانس سراسری آبخيزداری و مديريت منابع آب و خا،خشک،  نيمه
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