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 چكيده:
در احداث سد زيرزميني در منطقه حسين آباد بجستان به انجام رسيد. استحصال آب زيرسطحي از طريق سي امكان پذيري هدف بررتحقيق با اين 

موجب مهـاجرت گسـترده سـاكنين    موضوع وضعيت بحراني را براي منطقه ايجاد كرده است. اين منطقه مورد مطالعه، كمبود آب شرب و كشاورزي 
باشد. اين قنات كه در گذشته نه چندان دور پـرآب   قنات حسين آباد تنها منبع آب شرب و كشاورزي روستا ميحوزه به شهرهاي اطراف شده است. 

نتيجـه بررسـي   ن اسـت.  شده است در سالهاي اخير بسيار كم آب شـده و در حـال خشـك شـد     بوده و موجب رونق كشاورزي و دامداري روستا مي
قنات حسين  باالدست اجتماعي و زمين شناسي مهندسي منطقه نشان داد كه در  -شناسي، هيدرولوژي، آبهاي زيرزميني، اقتصادي ويژگيهاي زمين

توسـط ايـن قنـات    بررسيها نشان داد كـه آبـدهي م  قنات را احيا نمود.  آب زيرسطحي را استحصال و آباد بجستان با احداث سد زيرزميني مي توان 
در  هزار مترمكعب كمبود آب شـرب ، بهداشـتي و كشـاورزي مواجهنـد.     100ليتر در ثانيه بوده و ساكنين منطقه ساالنه حداقل با كمبود  2حدود 

ود دارد وجـ در مخزن سد در هر مرحله از آبگيري هزار مترمكعب از آب زيرسطحي  20باالدست قنات، با احداث سد زيرزميني امكان ذخيره حدود 
هـزار   100حـدود   استحصـال   لذا با احداث سـد زيرزمينـي و   چند مرحله آبگيري دارد. امكان سدزيرزميني در هر سال  ،كه با برنامه ريزي مناسب

ايـن  د. روستا را تـامين نمـو  و بهداشتي مترمكعب از آبهاي زيرسطحي مي توان بخش قابل توجهي از نياز آبي باغات انار، اراضي زعفران و آب شرب 
بحران آب در منطقه بسيار جدي بوده و قنات موجود تنها منبع آب پايدار منطقه بشمار مي رود لذا در شـرايط موجـود    تحقيق نشان داد از آنجا كه

  .شودمعرفي  روستاي حسين آبادروشي مناسب جهت افزايش آبدهي قنات و تامين آب  داحداث سد زيرزميني در باالدست قنات مي توان
 بجستان، حسين آبادقنات آب زيرسطحي، سد زيرزميني ،  ه هاي كليدي: واژ

 
 مقدمه:

 بسـتر  در سدها اين .باشد مي خشك نيمه خشك و مناطق در آب سازي ذخيره و آوري جمع براي كاربردي و ساده روش يك زيرزميني سدهاي
 هـاي  جريـان  روش ايـن  كـارگيري   بـه  بـا  يابنـد.  مي ادامه نفوذناپذير بستر سنگ معموالً تا و شوند مي ساخته رودها خشكه ترجيحاً و ها رودخانه

در مقايسه با }. 13{ دهد مي محدود زيرزميني آب سفره يك تشكيل رودخانه بستر آبرفتي مخزن در و شده متوقف توسط سد رودخانه زيرسطحي
رزمينـي را در باالدسـت سـد جمـع آوري مـي كننـد، سـد        سدهاي معمولي كه در عرض رودخانه يا نهر به منظور ذخيره ساخته مي شوند و آب زي

 زيرزميني جريان آب زيرزميني (زيرقشري) را مسدود كرده و آب را در زير سطح ذخيره مي نمايد. سدزيرزمين همچنين مي تواند بـه عنـوان سـازه   
زميني در كشور ما داراي قدمتي نظير حفر قنـوات  ]. فن احداث و استفاده از سدهاي زير3اي جهت انحراف آب زيرزميني مورد استفاده قرار گيرد [

}.  3بـرداري از آن دچـار ركـود و فراموشـي گرديـده اسـت {       توجهي و عدم استفاده از تكنولوژي نوين جهت توسعه و بهره كه به خاطر بي}2{است
ارنـد، از محاسـن بيشـتري نسـبت بـه      ترديد سدهاي زيرزميني در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه كه شرايط آب و هـوايي خشـكي د   بي

 }.10دهند { ويژه آن كه ريسك آلودگي محتمل و تبخير آب را كاهش مي سدهاي سطحي برخوردارند، به 
 با .نمايد ارايه مشكل اين حل براي نويني روش تواند مي قنات با زيرزميني سدهاي آوري فن تركيبدر تحقيقي نتيجه گرفت كه جعفري 

 نمود هدايت قنات داخل به و جلوگيري كرده عمق كم هاي داخل آبرفت از زيرزميني آب كم هاي جريان هدررفت از توان مي اسده اين از استفاده
}1.{  

 اين به .بود خواهيم نيز آن بدهي آ كنترل به قادر تها، قنا تغذيه بر عالوه زيرزميني سدهاي از استفاده باكرمي با ارائه مقاله اي نتيجه گرفت 
 آب سفره و نموده جلوگيري سال سرد فصل طول زيرزميني در آب هاي جريان هدررفت از توان مي سد، پشت آبرفت در قنات آب ذخيره اب ترتيب

 . }8{ بخشيد بهبود كمي نظر از را قنات كننده تغذيه زيرزميني



 عددي مدل يك توسط قنات عملكرد بر ايده ثير اينتأ ميزان بررسي با را زيرزميني سدهاي از استفاده با قنات مهار و اصالح پور ايده سلمان
 و زيرزميني سد با شده اصالح قنات تأثيرات مقايسه با .گرديد استفاده مادفلو افزار نرم از نمودن قنات مدل براي پژوهش اين در .نمود سازي  شبيه

 و سنتي قنات به نسبت شده قنات اصالح دبي در صديدر 30 حداقل افزايش از آمده دست به نتايج .شد بررسي قنات اصالح ايده قنات سنتي،
  .}4{ داد نشان را مطالعه مورد دشت هيدروليك تعادل بهبود همچنين
 تعيين برايرا  آبرفت عمق و بستر عرض بستر، شيب سنگ قنات، كوره شيب بستر، شيب پارامتر پارامتر شامل 5زاده در تحقيقي  شقيع

  .}7{ است احداث سدزيرزميني پيشنهاد نمودهبراي ي نقاط مناسب مكانيابجهت  اوليه پيشنهادي نقاط
اي به نام ساحل واقـع در شـاخ آفريقـا     در خارج از كشور نيز احداث و بهره برداري از سدهاي زيرزميني از اهميت خاصي برخوردار است. منطقه

كه در گذشته قطـب دامـداري و كشـاورزي در منطقـه      با وجود اينباشد،  كه شامل چند كشور آفريقايي از جمله بوركينافاسو، سنگال و نيجريه مي
شـده اسـت. جهـت     هاي آن افزوده مـي  ميليون هكتار بر وسعت بيابان 5/1بوده است، در خطر نابودي ناشي از پيشروي كوير قرار گرفته و هر ساله 

انـد. در   در اين منطقه به اجـرا گذاشـته   روژة كمربند سبز ساحلپنام ه اي را ب مقابله با اين وضعيت كنسرسيومي متشكل از چند شركت ژاپني پروژه
 اينه و ب گردد مي شود، تأمين مي ها تغذيه ها و رودخانه اين طرح آب مورد نياز درختكاري بوسيله سدهاي زيرزميني كه توسط جريانات فصلي آبراهه

 . }6{گيرد  برداري گياهان قرار مي فصول گرم و خشك سال مورد بهره وسيله جريانات موجود در فصول پرباران در داخل آبرفت منطقه ذخيره و در
ـ  500-600هايي از كشور تانزانيا (نواحي مركزي) با داشتن بارندگي حدود  قسمت  2500خـاطر پتانسـيل تبخيـر سـاالنه     ه ميليمتر در سال ب

هت حل مشكل آب شرب و بهداشتي برخي از روسـتاهاي واقـع در   متر و توزيع نامناسب بارندگي و بروز سيلهاي بزرگ، با كم آبي مواجهند. ج ميلي
مناطق مذكور، در بستر آبراهه هايي كه داراي جريان زيرقشري است سدهاي زيرزميني احداث گرديده اسـت.  آب در مخـزن سـدزيرزميني جمـع     

ـ  اي بصورت طولي حفر و آوري مي شود. در مواردي كه مخزن سد كوچك است در باالدست سد ترانشه مشـبك قـرار داده شـده     ةداخل آن يك لول
 . }11{شود، مي نمايد  آبراهه احداث مي ةسمت محل مصرف زهكشي نموده و آنرا وارد مخزني كه در حاشيه است. اين لوله آب را  ب

متـر و   ميلـي  200در شمال غرب و نيز مناطق شمالي تبت در كشور چين با بارندگي متوسط سـاالنه حـدود    واقعخشك  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

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

 .}12{ باشد. مي
آب شيرين مشرف به دريا و نيز هاي  متر) و با دو هدف استفادة حداكثر از سفره2500هاي  تر (در طول سدهاي زيرزميني ژاپن در مقياس بزرگ

. به طور نمونه سد زيرزميني احداث شده در جزيرة ناكاجيما داراي طول اند 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  277000متر داراي حجم مخزني معادل  8/24متر و عمق  7/87تاج 

  .}9{ باشد متر مكعب مي 27700
 

 : مواد و روشها
 مورد بررسي موقعيت منطقه

  استان  جنوب شرقي درو  شمالي  عرض 34ْ  56َ تا 34ْ  26َ  و شرقي  طول 59ْ  15َ تا 58ْ   57َ جغرافيايي  محدوده در  مطالعه مورد  منطقه
 260محدوده مورد مطالعه  . است واقع تري جنوب شرقي شهر بجستان و در باالدست روستاي حسين آباد كيلوم 15فاصله  در  رضوي، خراسان

قرار  رضوي گانه خراسان پنجهاي  از حوزه نمكهاي آبريز خراسان در داخل حوزه آبريز كوير دي كلي حوزهبندر تقسيم هكتار مساحت داشته و 
 جنوباين جاده و در سمت  15باشد. منطقه در كيلومتر  گناباد مي -بجستانفاده از جاده آسفالته راه دسترسي به منطقه استمناسب ترين  . دارد

  ) موقعيت منطقه و راههاي دسترسي به آن نشان داده شده است.1جاده واقع شده است. در شكل (
تهيه شود. در اين بررسي ابتدا مشخصات جهت نيل به هدف تحقيق الزم بود اطالعات كاملي از شرايط منطقه و وضعيت منابع آبي منطقه 

اجتماعي، آبهاي  –فيزيوگرافي حوزه حسين آباد بجستان مورد مطالعه قرار گرفت. سپس بررسيهاي زمين شناسي عمومي، هيدرولوژي، اقتصادي 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  زيرزميني و زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك منطقه به انجام رسيد. پس از تهيه اطالعات الزم، اين اطالعات

 باشد: بخشي از اين بررسيها به شرح ذيل مي
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 مطالعه و راههاي دسترسي به آنمنطقه مورد موقعيت  : 1شكل

 
 

 
 :منطقه ، زمين شناسي مهندسي و  ژئوتكنيك و آبهاي زيرزميني زمين شناسي، اقليميبررسيهاي 

) اقليم منطقه با استفاده از روش دومارتن نشان داده 2باشد. در شكل شماره ( وش دومارتن داراي اقليم خشك ميمنطقه حسين آباد بر اساس ر
 شده است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نماي دومارتن اقليمنمايش وضعيت اقليم حوزه آبريز مورد مطالعه در :  2شكل 



  رسوبات و  رفته شمار  به  منطقه  شناسي زمين  تشكيالت  ترين گهاي آذرين و آذرآواري پالئوژن قديميسننشان داد كه  ن شناسيي زميبررسيها
  بخش دو  به  شناسي نظرچينه از  منطقه  شناسي زمين  هاي نهشته  .دهند مي  تشكيل را  منطقه  شناسي زمين  هاي نهشته  جديدترين  كواترنري آبرفتي
در  ) مساحت سازندهاي زمين شناسي منطقه به درصد نشان داده شده است.1در جدول ( .گردد مي  تقسيم  وكواترنري  هاي ترشياري نهشته  شامل

 آباد بجستان نشان داده شده است. شناسي حوزه حسين ) نقشه زمين3شكل (
 

 مساحت سازندهاي زمين شناسي منطقه به درصد  -)1(جدول 

 نام سازند
عالمت 
 اختصاري

)هكتارمساحت سازند (  
مساحت سازند 

)درصد(  
و سنگهاي آذرآواري وابسته داسيت  da 2/64 4/65  
و سنگهاي آذرآواري وابسته آندزيت  an 168 25 

جواننهشته هاي آبرفتي   Qal 6/24  6/9  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : نقشه زمين شناسي حوزه مورد بررسي3 شكل
 

و نفوذپذيري آن در محل احداث محور سد زيرزميني پيشنهادي، يك چاه دستي حفر  جهت تعيين مشخصات آبرفت شامل ضخامت، دانه بندي
ها نشان داد كه در طول دوره مورد بررسي يكسـاله، تغييـرات    شد. وضعيت تغييرات سطح آب زيرزميني در اين چاه مورد بررسي قرار گرفت. بررسي

متـري از سـطح زمـين قـرار داشـته و در       5/11عمق سطح آب در ارتفاع حدود  سانتيمتر ميباشد. در دوره ترسالي 50سطح آب در اين چاه حدود 
متري از سطح زمين قرار داشته است. ضمناً نمونـه هـاي آب چـاه طـي چنـد مـاه        12اواخر تابستان آب در پايين ترين سطح خود يعني در ارتفاع 

ميكرمـوس بـر سـانتيمتر مـي باشـد.        5/1شوري آب در اين محـل حـدود    متوالي مورد آناليز كيفي قرار گرفت. نتايج نمونه ها نشان داد كه ميزان
 بمنظور تعيين دانه بندي آبرفت مخزن سد زيرزميني، از ديواره اين چاه در اعماق مختلف نمونه برداري رسـوب انجـام و مشخصـات آبرفـت از نظـر     

رديد كه دانه بندي كلي آبرفـت در محـل مـور سـدزيرزميني     وضعيت دانه بندي مورد بررسي قرار گرفت. با بررسي لوگ گمانه حفر شده مشخص گ
 بندي نهشته هاي گمانه حفر شده در روي محور سد نشان داده شده است. ) تصويري از دانه4در شكل ( پيشنهادي عمدتاً دانه درشت مي باشد.

 



 
 متر در چاه مطالعاتي 1/7تا  5بندي نمونه عمق  : تصويري از دانه4شكل 

 
هـا حالـت    يهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي مشخص گرديد كه اكثر ناپيوستگي حالت زبر مسطح دارند. بقيه ناپيوستگيبر اساس بررس

باشـند بـه    هـا عمـدتاً كـم مـي     دهند. از لحاظ هوازدگي سطح ناپيوسـتگي  صاف تا كمي زبر و تعداد كمي از آنها نيز آثار خشلغزش از خود نشان مي
  هـا عمـدتاَ   هاي آذرين سطوح ناپيوستگيگيرند. با توجه به ليتولوژي عمده منطقه و فراواني توده د آنها در رده كم قرار ميدرص 90صورتيكه بيش از 

هـا سـيليس و كلسـيت     هـاي ناپيوسـتگي   درصد پركننـده  80اي كه بيش از  از كلسيت و سيليس به همراه كمي رس و سيلت پر شده است. به گونه
توان بيـان نمـود    ها پرشدگي بااليي دارند. بر اساس پارامترهاي ذكر شده ميميليمتر و درزه 5ها در مجموع كمتر از ي درزهباشد.  ميزان بازشدگ مي

 باشد.ها پايين ميكه ميزان فرار آب از درزه
شد. بر اساس اين بررسيها،  براي تعيين ميزان نفوذپذيري آبرفت محل سد زيرزميني، چندين آزمايش نفوذپذيري در محل و در آزمايشگاه انجام

 15/0ضريب ذخيـره  آن  ضمناً سانتيمتر در ثانيه بدست آمد.   0027/0تا  012/0ضريب نفوذپذيري نهشته هاي آبرفتي مخزن سد زيرزميني بين 
 ) تصويري از نتايج آزمايش نفوذپذيري نهشته هاي آبرفتي مخزن سد زيرزميني ارائه شده است.  5در شكل ( شد. تعيين

 
 اجتماعي: -بررسيهاي اقتصادي

خـانوار   30نفر مي باشد كـه شـامل    115 ي معادلجمعيت داراي  88حسين آباد در سال روستاي نشان داد كه اجتمايي  -بررسيهاي اقتصادي
اف شـده  راطـ  مشكالت مربوط به كمبود شديد آب شرب و كشاورزي موجب مهاجرت گسترده اهالي به شـهرهاي  خانوار سيار مي باشد.  20ثابت و 

روستاي حسين آباد در مجمـوع داراي  . دسال ميباش 70سال تا بيش از  50بيشترين تمركز سني جمعيت موجود در روستا در سنين بين است. لذا 
بـه    االغجدول ضريب واحد دامي براي گوسفند، بز، گاو و اين در  ) وضعيت دامهاي منطقه آورده شده است.2واحد دامي است. در جدول ( 5/912

 است. در نظر گرفته شده 5/3، و 4، 8/0، 1ترتيب 
 

 مورد مطالعه منطقهوضعيت انواع دام و تعداد آنها در سطح : 2 جدول

امدوع ن  
 االغ گاو بز گوسفند

 مجموع واحد دامي
 واحد دامي رأس واحد دامي رأس واحد دامي رأس واحد دامي رأس

5/38 11 44 11 280 350 550 550 تعداد واحد دامي  5/912  
 

 
 



تومان مي باشـد (هرچنـد كـه در زمـان      1000 حداقلدر منطقه حسين آباد بدليل كمبود شديد آب،  قيمت هرمترمكعب آب در شرايط فعلي 
 6حدود تومان نيز بالغ مي شود).  ضمناً آب مورد نياز روستا در شرايط حاضر  3000آبياري مزارع زعفران، بهاي هر مترمكعب آب در سر مزرعه به 

ا  (حـدود  ليتر در ثانيه مي باشد.  با توجه به اينكه حدود نيمي از اين مقدار آب در منطقه موجود است لذا بهاي ميزان آب ساالنه مورد نيـاز روسـت  
حصـال  ميليون تومان است. چنانچه با احداث سدزيرزميني ساالنه ايـن مقـدار آب است   100كه مي بايست تامين شود حدود  مترمكعب) 100000

مستهلك خواهـد شـد. چنانچـه     احداث سدهزينه هاي كليه سال  سهميليون تومان نيز باشد طي  300شود حتي اگر هزينه تمام شده احداث سد 
از آنجـا كـه   سال كليه هزينه هاي احداث سد برگشت خواهد كرد.  6مدت حتي نيمي از آب مورد نياز هم با صرف مبلغ فوق تامين شود باز هم در 

 فيد سدهاي زيرزميني بسيار بيشتر از عمرمفيد سدهاي معمولي است، لذا احداث سد زيرزميني در منطقه كامالً اقتصادي مي باشد.عمر م
 

 

 
 : تصويري از نتيجه آزمايش نفوذپذيري صحرايي با استفاده از روش چاهك معكوس5شكل 

 



 بحث:
يد كه در باالدست قنات، دو نقطه وجود دارد كه حائز شرايط الزم جهت احـداث سـد زيرزمينـي    مشخص گردپس از بررسيهايي كه صورت گرفت 

 ) آورده شده است. 3مشخصات اين نقطه در جدول ( مي باشد.
 -از نظر ويژگيهاي كمي و كيفي آب زيرزميني، حجم مخزن سد و همچنـين شـرايط اقتصـادي    دوم، گزينه فوقگزينه دو  با توجه به مشخصات

 .مي گرددپيشنهاد ماعي گزينه برتر بوده و بعنوان نقطه مناسب براي اجراي سدزيرزميني اجت
روز  118، مخزن در طول است ليتر بر ثانيه  2 كه حدود چنانچه ارتفاع سدزيرزميني تا سطح زمين ادامه يابد با توجه به دبي جريان زيرزميني

تا اواسط بهار كه فصول ترسالي حوزه بشمار مي رود بدليل بروز بارندگي و ايجـاد روانـاب، بـا     به طور كامل آبگيري خواهد شد. البته در فصول پاييز
تغذيه جريان آب زيرسطحي پيش بيني مي شود در صورت بارندگي مناسب، ميزان آب زيرسـطحي حـوزه بـه چنـد برابـر افـزايش يافتـه و مخـزن         

ي در طول چند هفته پر شود. در اين صورت چنانچه مديريت مناسبي براي مصـرف آب  سدزيرزميني در زماني به مراتب كوتاهتر از زمان فوق و حت
 زيرزميني اعمال شود از حجم مخزن سد زيرزميني مي توان حداكثر استفاده را به عمل آورد. 

 
 ويژگيهاي نقطه مناسب جهت احداث سدزيرزميني:  3 جدول

مختصات 
 جغرافيايي

نقاط 
 پيشنهادي

 دبي آب
 زيرسطحي

 ر(ليت
 در تانيه)

 شوري آب
μs/Cm 

 تاج سد
 (متر)

 ضخامت
 آبرفت در محل

 محور سد

حجم 
 آبرفت
(متر 
 مكعب)

حجم آب 
استحصالي سد در 
هر نوبت آبگيري 

 (متر مكعب)

 سنگ كف
 و ديواره

622233 
 14700 113070 12 58 5/1 5/2حدود  3814049

سنگهاي آذرين 
 حدواسط

622311 
 20352 135684 5/14 60 5/1 5/2حدود  3814185

سنگهاي آذرين 
 حدواسط

 
 

 :نتيجه گيري
بجسـتان كـه در سـالهاي اخيـر بـدليل بـروز خشكسـاليهاي         قنات حسين آبادبراي احياي با توجه به مطالبي كه ذكر گرديد نتيجه گرفته مي شود 

يرزميني احداث شود از آنجا كه از نظـر فنـي و   سد زچنانچه در باالدست اين قنات  متوالي،  آبدهي آن به ميزان چشمگيري كاهش يافته شده است
با ذخيره  آب زيرسطحي كه بخشي از آن در شرايط فعلي از دسترس خارج مي شود مي توان اجتماعي امكانپذيري آن تاييد شده است  –اقتصادي 

شد. احياي اين قنات نقش بسزايي در بهبود و با تغذيه قنات مانع خشك شدن آن  را تامين نمودبخش قابل توجهي از نياز آبي منطقه مورد بررسي 
) تصـاويري از قنـات حسـين آبـاد و سـاختگاه پيشـنهادي       7) و (6هـاي (  در شـكل  اجتمايي سـاكنين منطقـه خواهـد داشـت.    –وضعيت اقتصادي 

 ) محور سد با عالمت فلش نشان داده شده است.7در شكل ( سدزيرزميني حسين آباد بجستان ارائه شده است.
 



 
 

 
 : تصويري از قنات حسين اباد بجستان6 شكل

 
 
 

 
 : تصويري از ساختگاه پيشنهادي براي احداث سد زيرزميني7شكل 
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