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 چكيده
مع بشري قرار گرفته است آب مي باشد. كه ماده ايكي از عوامل مهم و تعيين كننده كه در سرلوحه نيازمنديهاي مادي جو

 سازگار تكنولوژيهاي از استفاده در تالشهايي اخير سالهاي درسان را تشكيل مي دهد. اصلي زندگي موجودات و از جمله ان

 مناطق در زيرزميني سدهاي ايجاد آن نمونه كه است گرفته صورت آب منابع مديريت و تغذيه كنترل، در طبيعت با

سب براي احداث سد زيرزميني براي بررسي حاضر در استان كهگيلويه و بويراحمد به منظور تعيين مناطق مناميباشد.  مختلف
كشاورزي با پيشنهاد جهادذخيره و تأمين آب در مناطق خشك استان پي ريزي شده است. در همين راستا مركز تحقيقات 
سايت انتخاب گرديد و  6گزينه هاي مناسب اقدام به انجام مطالعات ميداني و آزمايشگاهي نمود در همين راستا حدود  

از نقاط گرد آوري گرديد بعد از تعيين نقاط مناسب و از بين سايت هاي پيشنهادي استان سايت تنگ اطالعات هر كدام 
ناياب در حوالي روستاي كت و خارستان از توابع شهرستان بهمئي انتخاب گرديد. بعد از انتخاب نهايي تنگ ناياب مطالعات 

سدهاي زيرزميني با گرديد. بررسي مناطق متمركز و روي اين زمين شناسي، ژئوفيزيكي و هيدرولوژي و ژئوهيدرولوژي 
 توجه به هزينه هاي پايين روش ساخت آسان ذخيره آب بهداشتي و مزاياي بسياري كه نسبت به سدهاي اصالحي دارند. 

براي استفاده از  دهبخصوص با توجه به آب و هواي خشك و نيمه خشك ايران مي توانند يك روش مقرون به صرفه و سا
 ي زيرزميني باشند.آب ها

 سد زيرزميني، حوزه آبخيز تنگ ناياب، كت، آب زيرزميني، استان كهگيلويه و بويراحمد واژگان كليدي:
 

 مقدمه
در مناطق مختلف جهان حاكي از اين واقعيت است كه كره زمين در سال هاي نه چندان دور با بحراني جدي  نبررسي محققا

د شد از اينرو اتخاذ رو شهاي اصولي و سياست هاي صحيح در زمينه حفاظت و بهره ندر ارتباط با منابع آب روبرو خواه
منابع آب و مديريت اين منابع امري اجتناب ناپذير خواهد بود.  بر اين اساس الزم است رو شهاي عملي استحصال  از برداري

برسانند توصيه شده است. از جمله آب كه كمترين اثرات مخرب زيست محيطي را داشته و نيز هدررفت آب را به حداقل 
استحصال آب است كه در مناطق گرم و خشك كه ميزان  نوين اين روش ها سد زيرزميني مي باشد. كه يكي از روش هاي

تبخير باال بوده قابل اجراست و نتايج خوبي در مناطق مشابه داشته است. در مناطق خشك و نيمه خشك كه قسمت اعظم 
يكي از ويژگي هاي آب هاي زيرزميني اين . دهد اهميت آب در آينده چندين برابر خواهد شد مملكت ما را تشكيل مي

است كه نسبت به ْ آ بهاي سطحي كمتر دستخوش نوسانات ناشي از وقوع خشكسالي ها مي شود. اين مطلب ايجاب مي كند 
بازدهي و حداقل تلفات را در مراحل مختلف كه روش هاي بهره برداري از اين منابع بالنسبه پايدار طوري باشد كه حداكثر 

ه ريزي براي اينكار بايستي مسائل اقتصادي پروژه از ديدگاه ماستخراج و بهره برداري داشته باشيم. در برنا  ذخيره سازي،
آب  دولت و مردم و محدوديت هاي طبيعي هر منطقه در ارتباط با يكديگر مورد نظر قرار گيرد. طرح بهره برداري از جريان
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زيرسطحي با استفاده از سدهاي زيرزميني يكي از راحل هاي مشكل كم آبي در نقاط محروم كشور مي باشد كه چنانچه با 
اولويت مناطق خشك و با توجه به جنبه هاي مختلف كاربرد آن به مورد اجرا گذاشته شود عالوه بر كاهش مشكالت ناشي 

 وسعه كشساورزي تأثير چشمگيري خواهد داشت. از خشكسالي در كشور بر توزيع عادالنه آب و ت
وجود مي باشد استفاده از اين روش منجر به جلوگيري از برداري بهينه از منابع آب مسدهاي زيرزميني روشي جهت بهره 

هدررفتن آب هاي زيرزميني در اثر شور شدن تدريجي در مسير حركت و يا ورود به كويرها و درياچه هاي آب شور و بطور 
ي مهار آب هاي زيرسطحي قابل مقايسه با همان نقشي است كه وخارج شدن از دسترس مي گردد. تأثير اين سدها بر ر كلي

 طبيعي جريان كه هستند سازه هايي زيرزميني سدهايسدهاي روزميني نسبت به كنترل رواناب سطحي در مسيل ها دارد. 

 شامل زيرزميني سدهاي تكنولوژي. ميگردند زيرزمين در آبي ذخاير سبب ايجاد و نموده مسدود را زيرزميني آبهاي

اليه  در زيرسطحي جريانهاي آب جهت ذخيره فصلي رودخانه هاي مسير بر عمود ، زيرسطحي ممتد ساخت ديواره هاي
 بواسطه آب رفت هدر از جلوگيري سدها اينگونه احداث مزيتهاي جمله از .است فصلي هاي رودخانه بستر آبرفتي هاي

 عدم انساني، و طبيعي ه هاي آاليند مقابل در آب آلودگي از جلوگيري خشك، و گرم مناطق در خصوصاً تعرق و تبخير

 سدهاي نيمه خشك مناطق در. است زيرزميني آب هاي سفره تقويت و آن مخزن بودن زيرزميني بواسطه كاربري تغييرات

 .گردد استفاده آن از آبي كم فصلهاي در تا ميكنند ذخيره. خود مخزن در مرطوب فصلهاي در را آب زيرزميني
شرايط اقليمي كشورمان مي طلبد كه پتانسيل هاي آبي مناطق مختلف باالخص منابع آب زيرزميني كه اصلي ترين منابع در 
اكثر نقاط مخصوصا ايران مركز ي مي باشند جهت پروژه هاي آبي و حفظ منابع موجود شناسايي و تحت كنترل و نظارت 

 منابع مديريت و تغذيه كنترل، در طبيعت با سازگار تكنولوژيهاي از استفاده در تالشهايي اخير سالهاي در قرار گيرد.دقيق 

 .ميباشد مختلف مناطق در زيرزميني سدهاي ايجاد آن نمونه كه است گرفته صورت آب
 شرايط شدن حاكم به منجر يكي،ژئومرفولوژ خصيصه هاي و جغرافيايي موقعيت از متاثر ايران سرزمين اقليمي شرايط

 و علمي مدرن، شيوههاي از يكي بعنوان قنات تكنولوژي ابتكار .است شده سرزمين اين اغلب براي اندك بارش با خشكي
 حفر اخير دهه هاي در .دارد سرزمين اين در آب اهميت بر محكمي دليل آب منابع مديريت و دستيابي در هزينه كم

 مانند فراواني محيطي زيست آثار از نسبي، مزيتهاي كنار در كه شد قناتها جايگزين بتدريج عميق نيمه و عميق چاههاي

  است برخوردار بهره براداري مناطق اغلب براي فرونشست پديده ايجاد و زيرزميني آب سطح افت
 

 مواد و روش كار
 روش تحقيق

 موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
باشد كه از طريق جاده آسفالته با هر ليكك از شهرستانهاي استان كهكيلويه و بوير احمد ميكيلومتري ش 17روستاي كت در 

كيلومتري شمال  2اي حدوداً كيلومتر فاصله دارد. منطقه مورد مطالعه سد زيرزميني در فاصله 110و با رامهرمز   60بهبهان 
قرار دارد. سيالبهاي فصلي در اين  3433681و  UTM  ،407026شرق روستاي كت، در يك رودخانه فصلي به مختصات 

باشد كه باعث ايجاد يك آبرفت فر در شمال منطقه ميارودخانه نتيجه بارندگي در فصل زمستان بر روي ارتفاعات كوههاي م
 .)1(شكل  نشان داده شده استزير منطقه در شكل  ييايجغراف تيموقعدرشت دانه در سطح رودخانه شده است. 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه 1شكل 
 

منطقه تنگ پيرزال، ليراب، گدار  6در مجموع مطالعات صحرايي در كل استان مناطق مناسب براي احداث سد زيرزميني در 

سايت هاي پيشنهادي براي احداث سد زير زميني  1تخته، آب ريگون، خان احمد و تنگ ناياب انتخاب گرديدند كه جدول 

استان كهگيلويه و بويراحمد به همراه مشخصات مكان هاي انتخابي ذكر گرديدند . به طوري كه براي هر كدام از مناطق در 

مورد نظر مطالعات زمين شناسي و ژئوفيزيكي و ژئوهيدرولوژيكي صورت گرفت. با توجه به مطالعات صحرايي و 

سد زيرزميني در نهايت گزينه تنگ ناياب انتخاب آزمايشگاهي و تحقيقات صورت گرفته مناطق مناسب جهت احداث 

و در ادامه به  1گرديد كه مطالعات به طور دقيق تري و وسيع تر روي اين منطقه انجام گرفت كه مشخصات آن در جدول 

 طور مفصل ارائه شده است.  
 

 سايت هاي پيشنهادي براي احداث سد زير زميني در استان كهگيلويه و بويراحم 1جدول 

 

 

 

 

 
انتخاب گزينه تنگ ناياب مطالعات به طور وسيع از جمله مطالعات سازندهاي زمين شناسي منطقه و مطالعات  ازبعد

مسير محر پيشنهاي سد و   2شكل  ژئوهيدرولوژي و ژنوفيزيك انجام گرديد كه نتايج آن ها در زير ارائه گرديده است.
وستاهاي محدوده روي تصوير ماهواره منطقه مورد مطالعه را نشان مي رودخانه هاي تنگ ناياب، تنگ مار و بابا احمد  و ر

 دهد. 



 

 

 

 

 

 

 

 محور پيشنهادي طرح و رودخانه هاي اطراف 2شكل

 

 ارائه شده است.  3و  2مشخصات فيزيوگرافي و هيدرولوژي سايت انتخابي تنگ ناياب در جدول 

 مشخصات فيزيوگرافي حوضه آبريز كت 2جدول 
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 هاي مختلف ( ساعت)زمان تمركز حوضه آبريز كت به روش 3جدول 
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 نتايج
 ساختار زمين شناسي منطقه مورد مطالعه

 ليتولوژيكي –طبقه بندي خاستگاهي 

زمين شناسي  در نقشه  و به عرض   مختصات منطقه به طول 
باشد. قطعات گنگلومرا اي در بخش بااليي مياليه تا توده بسترآغاجاري هم ارز سازند آغاجاري با مارن قرمز با گنگلومرا 

-مي بيشتر از جنس سنگ آهك و چرت و اندازه قطعات ريز تا بسيار درشت و گرد شده بوده و داراي سيمان آهكي سخت



اي درشت دانه بوده و در حاشيه هاي سطحي در كف رودخانه از نوع رسوبات رودخانهباشد. در منطقه مورد مطالعه، نهشته
 .باشدپايين دست و محور سد ميهاي سطحي باال دست، باشيم.سه شكل زير بيانگر نهشتهآن شاهد تپه هايي از جنس مارن مي

 
 مطالعه منطقه مورد هاي هيدروژئولوژيبررسي 

 )KBگروه بنگستان (
 گروه بنگستان متشكل از سازندهاي كژدمي، سروك، سورگاه و ايالم مي باشد كه همگي متعلق به كرتاسه هستند.

 Sr_Ilسازند سروك و ايالم  -

 .دهندجنوب شرق در شمال محل طرح، بلندترين ارتفاعات حوژه آبريز را تشكيل مي -برونزد اين واحد با روند شمال غرب
 معرفي گرديده است  Sr_Ilشناسي كوه سفيد، برونزد سنگي سازندهاي سروك و ايالم به عنوان واحدهاي در برگه زمين

اين سازند در منطقه در هسته تاقديس بنگستان برونزد يافته است. اين سازند به علت وجود شكستگي و توسعه پديده كارست 
 هاي مناسبي را بوجود آورد.  تواند سفره مي

 
 Guپي ورسازند گ -

جنوب شرق در پاي ارتفاعات آهكي سازند سروك  –برونزد سازند گورپي به صورت نوار باريكي با روند شمال غرب  
نمايد. بنابراين حتي  باشد و مانند سدي هيدرولوژيكي عمل مي قابل نفوذ ميبه دليل وجود مارن و شيل غيرگردد. مشاهده مي

 ارزش است. قال آب زيرزميني بيدر صورت ذخيره از لحاظ انت
 گروه فارس

دهند. نام گروه فارس براي توصيف سنگهاي گروه فارس سنگ پوش مخازن نفت آسماري در جنوب ايران را تشكيل مي
متر در ناحيه فارس گسترش زيادي دارند. از اين گروه  3000توالي ضخيمي  از رسوبات با سن ميوسن و ضخامت بيش از 

 رد مطالعه سه سازند گچساران، ميشان و آغاجاري وجود دارد. سنگ در حوضه مو

 
 )MGSگچساران ( -1

باشد ولي وجود مارنها و  نفوذپذيري در اين سازند به دليل وجود رسوبات گچي، نمكي و آهك گچي در حد متوسط مي
ها شده و سبب  وليكي بين اليهباشد باعث قطع ارتباط هيدر اي كه ضخامت آنها نيز اغلب قابل توجه مي هاي بين اليه شيل
هاي  پذيري رسوبات گچي و نمكي و درز و شكاف در اليه پديده انحالل شود كه اين سازند نيمه تراوا به حساب آيد. مي

دهد كه نتيجه آن جذب و ذخيره نزوالت جوي بصورت  آهك گچي، ميزان نفوذپذيري را در سطح اين سازند افزايش مي
سازد كه پس از  يند انحالل پذيري جذب و ذخيره جريانات زيرسطحي را در اين سازند فراهم ميباشد. اين فرا محدود مي

گردد. اين  هاي اين سازند خارج مي چند روز از بارندگي بصورت جريانات تاخيري در نواحي پشت و از ديواره آبراهه
 ن ديم در حوزه فراهم ساخته است.شرايط زمينه مناسبي را خصوصاً در مناطق مرتفع اين سازند براي كشت درختا

يت و كم شدن ميزان نفوذپذيري در رسوبات ريزدانه اين سازند رپذير گچ و ايند ضمناً وجود رسوبات تبخيري انحالل
در قسمت هاي مياني حوضه بخش هايي از اين سازند به  موجب كاهش كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني شده است.

 د.صورت پراكنده يافت مي گرد



 ) MMميشان ( -2
نمايد. البته  اين سازند از لحاظ قابليت ذخيره آب ناتراوا و از لحاظ هيدرولوژيكي نقش سنگ كف منابع آبي را ايفا مي

هاي آهكي و آهك مارني اين سازند، گاهي حاوي درز و شكاف و شكستگي بوده كه در صورت داشتن  وجود اليه
ها فاقد  گردد. اين نوع سفره آسماني را جذب و باعث تشكيل سفره محدوده ميتواند بخشي از نزوالت  ضخامت كافي مي

قسمت محدودي از حوضه در قسمت شمال غرب حوضه و باشد.  پتانسيل كمي بوده و از لحاظ كيفي نيز اطمينان بخش نمي
 جنوب غرب حوضه را اين سازند تشكيل مي دهد. 

 )MAآغاجاري ( -3
باشد هرچند كه  اي در بين طبقات ماسه سنگي يك سازند ناتراوا مي رن و رسهاي سيلتي ماسهدر اين سازند به علت وجود ما

سازي محدوده  باشد، قابليت جذب و ذخيره اين سازند كه گاهي حاوي شكستگي و درز و شكاف مي هاي ماسه سنگي بخش
قسمت وسيعي از باشد.  باشد ولي در مجموع اين سازند از نظر پتانسيل آب زيرزميني مهم نمي نزوالت آسماني را دارا مي

 شود.جنوب و جنوب غرب حوضه از اين نوع سازند ديده مي
  ( OMA)آسماري-

اين سازند به سبب گسترش خلل و فرج و درز و شكاف شود. هاي آهكي در ارتفاعات منطقه با شيب زياد ديده ميسنگ
 ويژه اي ثانويه و در نتيجه پيشرفت كارستيفيكاسيون، از نظر هيدرولوژيكي و دارا بودن ذخيره آب زيرزميني از اهميت

 باشد. برخوردار مي
 (Qt2)مخروط افكنه هاهاي آبرفتي جوان و پادگانه-

اين نوع سازند محدوده وسيعي از حوضه را به خود اختصاص داده است كه بيشتر در قسمت هاي جنوبي و جنوب غرب 
-هاي پست حوزه با شيب كم قرار دارد كه ريزدانه و داراي نفوذ پذيري متوسطي ميحوزه قرار دارد.  اين سازند در قسمت

 باشد. 
 

   (Qal)رسوبات كف رودخانه -
شوند. اين رسوبات از ذرات درشت (قلوه سنگ، گراول، شن در آبراهه اصلي رودخانه نهشته مي و سوبات داخل رودخانهر

كنند. اين رسوبات در شوند كه در كف آبراهه بر جاي مانده و كنگلومراي كف بستر را ايجاد ميگرد و ماسه) تشكيل مي
شوند. در داخل حوضه كت اين نوع از رسوبات در اي هم تشكيل ميدماغه هايهاي پيچان رود به صورت سدداخل حلقه

ها به مقدار فراوان در مناطق كم شيب و بيشتر در قسمت نزديك به خروجي حوضه يافت كف رودخانه هاي فصلي و آبراهه
هستند. اين نوع رسوبات در كف اي يا سيالبي هستند و بسيار نفوذ پذير هاي رودخانهها جوانترين نهشتهگردد. اين نهشتهمي

 شوند.رودخانه هاي فصلي تنگ مار، بابا احمد و تنگ پاياب به وفور يافت مي
 

 بررسي اثر سازندهاي حوزه بركيفيت منابع آب زيرزميني -
دهد،  مهمترين سازندهائي كه توزيع مكاني آن اغلب واحدهاي هيدرولوژيكي محدوده مورد بررسي را تحت تاثير قرار مي

باشد كه اثر آنها بركيفيت منابع آب زيرزميني به شرح زير  سازندهاي گچساران، ميشان، آغاجاري و رسوبات عصر حاضر مي
 باشد: مي



، اين سازند در مقايسه با ساير سازندهاي مهم محدوده مورد بررسي از مقادير زيادتري رسوبات تبخيري سازند گچساران -
ست و بيشترين تاثير منفي بر كيفيت آب دارد و در تيپ آبهاي زيرزميني يونهاي سولفات مانند گچ، نمك و مارن برخوردار ا

مي باشد ولي به دليل عدم  3اين سازند جزء كد واحد نفوذپذيري  4 باشد. در تقسيم بندي جدول جدول و كلسيم غالب مي
 مي باشد.  1ددي وجود كيفيت مناسب آبي در مكانيابي جزء كالسي قرار داده شد كه داراي ارزش ع

، اين سازند از رسوبات آهكي و مارني تشكيل شده و از نظر تاثير بركيفيت منابع آب زيرزميني وضعيت سازند ميشان -
 بهتري نسبت به ساير سازندهاي گروه فارس دارد.

گاري باالي آب ها و زمان ماند سنگ ، كيفيت آب زيرزميني اين سازند به دليل تناوب مارنها و ماسهسازند آغاجاري -
 باشد. زيرزميني در اين رسوبات از كيفيت مطلوبي برخوردار نمي

باشد و وضعيت كيفي آبهاي  بندي اين رسوبات عمدتا اجزاء ريز دانه در حد رس و سيلت مي ، دانهرسوبات عصر حاضر -
هاي فصلي و مربوط به آبراههباشد و تنها در مناطقي كه اين رسوبات  زيرزميني تشكيل شده در اين رسوبات نامناسب مي

 .دهندهايي در مقياس كوچك تشكيل ميتوانند آبخوانهدائمي هستند مي

باشد. مركز تحقيقات آبخيزداري بعضي از اين واحدهاي سنگي واحهاي سنگي با هم ديگر متفاوت مي تخلخل و نفوذپذيري
 آمده است 4ه در جدولكالس تقسيم بندي كرده است ك 7و رسوبي را از نظر نفوذ پذيري به 

 
 كالسهاي نفوذپذيري بعضي واحدهاي سنگي ايران   4جدول 

 سازندها، واحدهاي سنگي و آبرفتي كد واحد نفوذپذيري نام واحد نفوذ پذيري
 Qal - QV 7 خيلي تراوا

 Qf – Qt1 – Qt2 - Q 6 تراوا
 PL – q - Qc 5 تراوايي متوسط

 Qt1/M-PL 4 تراوا -تروايي كم
 M-PL – Olc – Sh – Em – Eak – Ek1 – Tb 3 يي كمتراوا

– V – Pecf – Pescf – di – ks– k12 – kc – 
km – J1 – qc – Jd – Js – Jssh – TR1e – 
TR2e – TR3e –Cm – CLm – Ca1 – Pcz – 
PCBt – Psc- Oma- Mm- Sr – Il - Mgs - 

Ma 
 – Omq – M – M1 – M1-2 – Olv – Ekn 2 خيلي كم –تراوايي كم 

Sm – Et3 – Etbk – Et2 – Es1 – ez – Pef – 
Ktm – Pr – Pd 

 – M2m – M3c – Eomt – Eg – Ols – Olg 1 تراوايي خيلي كم
Smg – Ekg – EV – K2 

 
 

 مطالعات نقشه برداري و ژئوفيزيك
ات نقشه برداري به همزمان با هم در منطقه آغار شد. در مطالع 88/ 21/7مطالعات نقشه برداري و ژئوفيزيك در تاريخ 

 عدد بنج مارك بتني به نام و مختصات محلي زير تعبيه شد. 2منظور پوليگان بندي 



 
 : مختصات محلي بنج ماركهاي بتني5جدول                        

 
بخيزداري استان تهران با مركز تحقيقات جهاد كشاورزي استان طبق توافق انجام شده بين مراكز تحقيقات حفاظت خاك و آ

عمليات  200/1متر باالتر از محور سد با مقياس  100تر از محور سد و متر پايين 100كهكيلويه و بويراحمد مقرر گرديد، 
منطقه   200/1نقطه برداشت شد. شكل زير نقشه  1243هكتار و  3.2نقشه برداري انجام پذيرد كه در نهايت مساحت 

 .ميباشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مورد مطالعه منطقه 200/1نقشه   3شكل 
 
 

 سونداژ طراحي شد. 26پروفيل و در مجموع  8در مطالعات ژئوفيزيك  با توجه به عوارض منطقه، 
 
 
 

 ها در منطقهموقعيت پروفيل  6جدول 

z y x  
100 1000 1000 

 
102.44 899.33 12030.56 

 

 نام سونداژها تعداد سونداژ  موقعيت اسم پروفيل
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 تعبير و تفسير سونداژها
استان كهكيلويه و بوير احمد در نزديكي محور سد زده بود  مركز تحقيقاتدر تعبير و تفسير سونداژها از چاههايي كه 

متر،  5.5قرار دارد. عمق اين چاه    y=1012.205و x=1014.75استفاده شد. يكي از اين چاهها در مختصات محلي 
متر آبرفت درشت دانه وجود دارد و مصالح خارج شده از كف چاه رس مرطوب فشرده  4.5كف چاه مرطوب و تا عمق 

سونداژ  مذكور يكمتري چاه  3بندي زمين در فاصله هاي مقاومت ويژه به اليهباشد. براي مقايسه و نسبت دادن دادهشده مي
متر زده شد كه نتايج تعبير و تفسير منحني سونداژ شلومبرژه در  100،  با  Chek Sondingژئوالكتريك به نام 

 نمودار زير نشان داده شده است.
متر به  18متر مارن و از  18متر تا  8متر رس مرطوب، از  8متر تا  5اي، از عمق متر آبرفت رودخانه 5از سطح زمين تا عمق 

اهم متر، مقاومت ويژه اليه  400الي  300باشد. بر اين اساس مقاومت ويژه آبرفت درشت دانه پايين احتماالً اليه آبدار مي
اهم متر است. در  10اهم متر و مقاومت ويژه اليه آبدار كمتر از  200الي  100اهم متر، مقاومت ويژه اليه مارني  25رسي 

ويژه (كه در تفسير به اليه آبدار نسبت ويژه شلومبرژه در انتهاي منحني بعد از كاهش مقاومتتهاي مقاومبعضي از منحني
هاي زمين شناسي و در نتيجه ناشناخته شود كه به دليل نبود چاه حفاري يا نشانهويژه مشاهده ميداده شد)، افزايش مقاومت

بندي زمين و مقاومت اكنون با اين ديد از اليه) ناميده شد. Strong Layerبودن اين اليه ، آنرا تحت عنوان اليه مقاوم (
 هاي مرتبط با آنها، سونداژهاي هر پروفيل تفسير و شبه مقطع حاصل از آنها تهيه گرديده است. ويژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمايي از موقعيت سونداژها  4شكل 

O1 4 روي محور سد S1,S2,S3,S4 

O0 100 2 متر پايين تر از محور سد O0-S1,O0-S2 

O2 50 4 متر  باالتر از محور سد S5,S6,S7,S8 

O3 100 4 متر باالتر از محور سد S9,S10,S11,S12 

O4 145 4 متر باالتر از محور سد S13,S14,S15,S16 

O5 187 3 متر باالتر از محور سد S17,S18,S19 

O6 287 3 التر از محور سدمتر با S20,S21,S22 

O7 377 2 متر باالتر از محور سد S23,S24 



 مطالعات تغييرات آب چاه ها در محور سد پيشنهادي
تنگ ناياب به عنوان گزينه پيشنهادي به طور ماهانه ارتفاع آب چاه هاي احداث شده در مقاطع باالدست، بعد از انتخاب محل 

نقطه برداشت كه عمق سطح ايستابي چاه ها در محل هاي پيشنهادي در جدول .. ارائه  6پايين دست و محور سد به تعداد 
 گرديده است. 

 اي پيزومتري محدوده ساختگاه سد زيرزميني كتنتايج اندازه گيري سطح آب در گمانه ه  7جدول 

 
 نتيجه گيري

سدزيرزميني نبايد محور قنات را قطع  بايست شرايط خاصي مد نظر باشد.براي احداث سدزيرزميني در منطقه مورد مطالعه مي
ها باشند. از نظر گسل كند و بر آبدهي آن تاثير گذارد و عالوه بر اين بسترهاي آبرفتي نبايد منطبق بر ساختارهاي خطي مانند

شناسي كه فاقد نفوذپذيري هستند(شرايط تشكيل آبخوان را شناسي هم احداث سدزيرزميني در سازندهاي زمينزمين
 باشد. ندارند)، داراي گنبدهاي نمكي هستند و يا داراي امالح فراوان هستند (همانند مناطق كويري)، امكان پذير نمي

باشد به همين دليل اين مناطق در بحث سدزيرزميني شامل اراضي صنعتي، و مسكوني نميمحدوده داراي پتانسيل ساخت 
-ها از لحاظ توليد حداقل آب مورد نياز و با كيفيت بايد مناسب يابي بايد مد نظر قرار گيرد. سطح حوزه باالدست بازهمكان

اكتورهاي متفاوتي براي مكانيابي سدزيرزميني وجود ف باشد و آب زيرزميني مورد نياز در بستر آبراهه ها وجود داشته باشد.
-اي مورد مطالعه و داده و اطالعات در اختيار فرد تصميم گيرنده مورد بررسي قرار ميهاي منطقهدارد كه با توجه به ويژگي

ي منطقه، گيرند. ممكن است اين فاكتورها شامل عوامل شيب، زمين شناسي، گسل، آبراهه، قنات، كاربري اراضي، نيازآب
كيفيت آب منطقه، فاصله از محل مصرف و قابل دسترس بودن منطقه (وجود جاده) باشد. براي مكانيابي اوليه سدزيرزميني 
در حوضه كت، با توجه به مرور منابع عواملي كه به عنوان مهمترين عوامل مكانيابي اوليه سدزيرزميني معرفي شده بودند 

سدهاي زيرزميني  اسي، كاربري اراضي معرفي گرديده بودند مورد استفاده قرار گرفتند.شامل عوامل شيب، آبراهه، زمين شن
ه نسبت به سدهاي اصالحي دارند.  با توجه به هزينه هاي پايين روش ساخت آسان ذخيره آب بهداشتي و مزاياي بسياري ك

عمق 
 حفاري
 (متر)

 عمق سطح ايستابي (متر) تاريخ قرائت موقعيت گمانه

 13/5/90 26/4/90 22/3/90 22/2/90 22/1/90 پيزومتر

0B25 در محور اصلي سمت راست P6 5/4 5/6 6 9/4 90/4 

1B2/15  متر پايين تر از محور اصلي  50در
 در وسط محور

P1 5 5/5 9/5 9/4 10 

2B15  متر باالتر از محور اصلي در  80در
 وسط محور

P3 5/4 8/2 8/2 3/2 46/2 

3B4/10  متر باالتر از محور اصلي در  80در
 سمت چپ

P2 5/8 8 3/8 2/6 17/7 

4B10  متر باالتر از محور اصلي  180در
 در وسط محور

P5 5/4 8/4 1/5 5/4 46/2 

5B10  اصلي  متر باالتر از محور 180در
 در سمت چپ

P4 5/3 5/3 5/3 4/2 7/2 



ه صرفه و سا براي استفاده از آب بخصوص با توجه به آب و هواي خشك و نيمه خشك ايران مي توانند يك روش مقرون ب
 هاي زيرزميني باشند. 

سدهاي زيرزميني را مي توان در دره هاي كوچك يا  شكل پي جويي و با استفاده از مطالعات مورفولوژيكي، زمين شناسي، 
ني اقدام براي اجراي سدهاي زيرزميهيدروژئولوژيكي و بهره گيري از دانش ژئوفيزيك نسبت به شناسايي محل هاي مناسب 

زمين شناسي اليه هاي كم ضخامت آبرفتي و نزديكي اليه هاي نفوذناپذير سنگ بستر به سطح زمين همراه با نمود. از نظر 
شرايط هيدروژئولوژيكي مناسب (بصورت حركت آبهاي تحت االرضي در جهت گراديان هيدروليك) به عنوان بهترين 

به منظور غربال گزينه هاي پيشنهادي منطقه مورد  .رزميني محسوب مي شودشرايط مناسب در پتانسيل يابي نواحي سدهاي زي
 ارذائه و اولويت بندي  است. 5-1مطالعه مهمترين شاخص هاي مورد بررسي در جدول 
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Abstract 
One of the important factors that in miniature the financial needs of human societies be is 
water. The main material of living organisms and the human form. In recent years, efforts 
in the use of technology adapted with nature in control, feeding and management of water 
resources that an example of they are underground dams in the different region. Present 
Study in order to determine suitable regions for underground dam’s construction to store 
and supply of water in arid regions of the kohgiluyeh Boyerahamd province is structured. 
In regard to agricultural Jihad research Center to the proposed appropriate options to be 
the laboratory and field studies that 6 sites were selected in totally and information each 
region was collected. After determining the appropriate region of the among of the 
proposed sites, Nayab Strait in the near of kat and Kharestan villages from Bahmaei city 
functions were selected. After the final selection of Nayab Strait geological, geophysical 
and hydrological and geo-hydrology focused on these areas and was examined. 
underground dams according to low cost, easy construction method, health water storage 
the have many benefits than surface of large dams. Especially considering to the  arid and 
semi arid weather of Iran can be a cost-effective methods and simple to use groundwater. 
Key words: underground dams,  Nayab watershed, kat, water ground, Kohgiloye and 
Boyerahmad  
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