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و زير آب تلفيق روشهاي سطحي  سطحي روشي مناسب جهت استحصال
 مطالعه موردي در منطقه سنگانه كالت: آبخيز در سطح حوزه

4حسين پژمان3جواد طباطبايي يزدي2علي اكبر عباسي1علي باقريان كالت

و منابع طبيعي خراسان رضوي-1،2،3،4  مشهد، مركز تحقيقات كشاورزي
 Alibagheriankalat@yahoo.com: نيكپست الكترو-1

 چكيده

و زيرسـطحي جهـت استحصـال آب در سـطح اين تحقيق با هدف بررسي پتانسيل استفاده از تلفيق روشهاي سـطحي
بـه مسـاحت آبخيز سنگانه كـالت در سطح حوزه جهت نيل به هدف تحقيق، بررسي حاضر. حوزه آبخيز به انجام رسيد

و بند تغذيه.هكتار به انجام رسيد 600 اي واقع در باالدست آن، عليـرغم نيـاز در اين حوزه قبل از احداث سد زيرزميني
و جريانات آب زيرسطحي بدون استفاده از مرز كشـور خـارج مـي  بخـش قابـل. شـد شديد به آب، قسمت اعظم روانابها

و بـا 12000توجهي از آب مورد نياز حدود  پرداخـت هزينـه بسـيار زيـاد تـامين راس دام با استفاده از تانكرهاي سيار
، تلفيـق روش سـطحي در منطقه مرزي مورد بررسي، جهت تامين آب شرب مورد نيـاز دام.شد مي بنـد(هـاي عشـاير

در اين روش تلفيقي، ساالنه بـيش. در سطح حوزه آبخيز مورد استفاده قرار گرفت) سد زيرزميني(و زيرسطحي) خاكي
ميمترمكعب آب با كيفي 20000از  آب مخزن بند خاكي عـالوه بـر تغذيـه سـد زيرزمينـي،. شودت مناسب استحصال

و مواقعي كه سد خاكي فاقد آب است از آب استحصال. گيرد مستقيماً مورد استفاده شرب دام قرار مي در فصول خشك
ب. شود شده در مخزن سد زيرزميني براي شرب دام استفاده مي رخي از مناطق خشك نتايج اين تحقيق نشان داد كه در

و شرايطي شبيه منطقه مورد تحقيق دارند، اين  پتانسيلو نيمه خشكي كه در مجاورت مرزهاي شرقي كشور واقع بوده
و زيرسطحي مناسب، منابع پايداري از آب را براي مصارف مختلـف از تلفيق روش وجود دارد كه با استفاده هاي سطحي

. استحصال نمود

سط:كلمات كليدي و زيرسطحي، بند تغذيهآب سد حي  زيرزميني سنگانه اي،

����� 
افزايش يافته است به طوريكه از آغاز قرن بيستم تاكنون مصرف در دهه اخير در اثر رشد جمعيت مصرف جهاني آب

و به  مي. كيلومتر مكعب در سال رسيده است 3000آب شيرين در جهان هفت برابر شده ار شود كه اين مقد پيش بيني
و آلودگي آبها تا آنجا پيش رفته است كه روزانه حدود. درصد افزايش يابد50سال آينده حدود30در   59000كمبود

.}1383واليتي،{دهند كه اين موضوع يك معضل بزرگ جهاني است نفر در جهان در اثر آن جان خود را از دست مي
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 متأسـفانه آتـي هاي دهه در خاورميانه در بخصوصو دنيا نقاطباغل در پايدارو شيرين آب منابع به دسترسي محدوديت

 پيدا افزايش محليو پايدار نيزو هزينه كم هاي گزينه به تمايل اكنون خاطر همينبه.مناسبي نيستو روشن انداز چشم

گـردد مـي بـاز متعـارف غيـر منـابع از آب استحصال نيزو بارانبآاستحصال عمليات به آنها ترين عمده كه است كرده
.}1387دستوراني،{

.}Cluff, 1981{ است بوده قبل سال 4000در)فلسطين( نقب صحراي در آب استحصال فنون از استفاده شواهد اولين
.انـد كـرده پرمـي بـارانآبازو احداث خشك مناطق در دامو شرب آب تأمين براي نيز حوض انبارهائي باستان ايرانيان

 مـورد قبـل سال 700تا 400 حدود در كشاورزي براي را آب استحصال ساده روشهاي جنوبيواليشم آمريكاي بوميان

 سوابق.است بوده رايج قديم از بامها پشت سطح از آب استحصال.}Obryan, 1969; Frasier, 1983{اند داده قرار استفاده

 سـطح نزديـكدرو پايـه يـك روي بـر بامها پشت در آب ضد مصالح از استراليا كشور در عايقي سطوح كه دهد مي نشان
 عمده نوآوري لذا.است شده مي آوري جمع سطوح اين روي از دامو كشاورزي مصرف براي بارانآبو اند ساخته مي زمين

 اسـت دادهرخ 1960 دهـه در آمريكـاو فلسـطين اشغالي سرزمينهايو استراليا كشورهاي در آب استحصال فنĤوري در
}Cluff, 1981 ; Obryan, 1969{.

و رودخانه دائمي ندارند يكي از راه هايي كـه بـرايحل براي مناطق خشكي كه دسترسي به منابع معمول آب نظير چاه
سـد زيرزمينـي جريـان. پيشنهاد شده است استفاده از سدهاي زيرزميني است) در مقياس كوچك معموالً(تأمين آب 

ميرا مسدود كرده) زيرقشري(آب زيرزميني  توانـد بـه سـدزيرزميني همچنـين مـي. نمايدو آب را در زير سطح ذخيره
و بودجـه،{عنوان سازه اي جهت انحراف آب زيرزميني مورد استفاده قرار گيرد  سـد زيرزمينـي.}1372سازمان برنامه

شـده بـه هـاي مسـدود آبخـوان ). JGRC, 2004(سازه اي است كه آبرفت طبيعي را به صورت مصنوعي تغذيه مي كند 
و ايـن نشـان مـي  نيلسـون،{دهـد كـه نـوع سـفره آزاد اسـت وسيله سدهاي زيرزميني معموالً از نوع كم عمق هستند

و استفاده از سـدهاي زيرزمينـي در كشـور مـا داراي قـدمتي نظيـر حفـر قنـوات اسـت.}1382 و{فن احداث داودي
بي}1380همكاران،  و عدم استفاده از تكنو كه به خاطر و بهرهتوجهي برداري از آن دچار ركود لوژي نوين جهت توسعه

و دادرس،{و فراموشي گرديده است  حدود نيمي از سدهاي زيرزميني دنيا در قـاره آفريقـا احـداث.}1379صفي نژاد
و تعداد زيادي از اين سدها در نواحي نيمه خشك واقعند  ترديد سدهاي زيرزميني در مناطقبي.}JGRC, 2001{شده

و هوايي خشكي دارند، از محاسن بيشتري نسبت به سدهاي سـطحي روس تايي كشورهاي در حال توسعه كه شرايط آب
مي برخوردارند، به  و تبخير آب را كاهش آب.}Hanson & Nilsson, 1986{دهند ويژه آن كه ريسك آلودگي محتمل

 آب از استفاده نوع تابع كيفي معيارهاي لذا گيرند مي استفاده قرار مورد صنعتيو كشاورزي مصارف شرب، براي عمدتاً ها

 محيطـي زيسـت معنـاي كـه بوده آب محلول در مواد از مقاديري آب، كيفي معيارهاي.است آن برمبناي استانداردهاي

.} Fetter, 1999{دارند
و كشـاورزي مـو و براي شـرب انسـان، دام رد اسـتفاده قـرار در اغلب موارد مخزن سدهاي زيرزميني نسبتاً كوچك بوده

و نيمه. گيرد مي و نيز مناطق شمالي تبت در كشور چين با بارنـدگي متوسـط مناطق خشك خشك واقع در شمال غرب
كم ميلي 200ساالنه حدود  و توزيع نامناسب فصلي دچار مي متر سد. باشند آبي شديد هـاي زيرزمينـي بـا هـدف احداث

و باالآوردن سطح سفره و نگهداري آن در داخل الية آبرفتي به طوري كه در زمان مـورد نيـاز هاي آب زيرزمي كنترل ني
اجـزاي ايـن. باشـد هاي معمول تأمين آب در اين مناطق مـي بتواند براي آبياري اراضي مورد استفاده قرار گيرد از روش

و يـا گـالري بـراي بهـره  و تعدادي چاهك بـرداري از مخـازن طرح شامل يك پردة ديافراگم به عنوان مانع عبور جريان
.}Luo, 1992{باشد مي
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از است كه در فاصله چند كيلومتري مرز واقع شدهمنطقه سنگانه كالت در عليرغم نياز شديد به آب در سالهاي قبل
مي، 1389 و وارد كوير تركمنستان با انجام در اين مطالعه،.شد بخشي از آب زيرسطحي منطقه از كشور خارج شده

كه بررسيهاي الزم و بند تامين آب مورد نياز عشاير از طريق احداث سدزيرزميني سنگانه منطقه در مشخص گرديد
و به آن اي باالدستو بند تغذيهسد زيرزميني سنگانه 1389لذا در سال. امكانپذير است اي باالدست، تغذيه احداث
و بررسي قرار گرفته است مورداين پروژه در اين مقاله به اختصار ويژگيهاي. برداري رسيد بهره .بحث

و روش ها مواد

 منطقه مورد مطالعه هاي ويژگي-1

و هكتار، 600حوزه آبريز سنگانه با دارا بودن مساحت كيلومتري شـمال شـرقي95در فاصله در استان خراسان رضوي
در. مشهد قرار دارد َ شرقي طول52َ13ْ60ََتا35َ11ْ60ََ محدوده اين حوزه 29َ43ْ36ََو 02ََ تا

در. است واقع شمالي عرض36ْ 45 .قرار دارد كالت نادريشهرستان كيلومتري جنوب شرقي75اين آبخيز
و ميزان تبخير ساالنه حدود 190متوسط بارندگي ساالنه منطقه حدود تفاوت دماي. ميليمتر است 2200ميليمتر بوده

و سردترين روزهاي سال نسبت به مناطق همجوار بيشتر استبي و همچنين بين گرمترين و روز از.ن شب بـا اسـتفاده
ميخشك نيمه داراي اقليم نطقه مورد مطالعهم نماي دومارتن اقليم . اشدب نزديك به خشك

و كيفي آب قبل از احداث هاي ويژگي-2 و بند تغذيه كمي  اي باالدست سد زيرزميني
و كيفي آب سطحي ويژگي-2-1  هاي كمي

و يا حتي فصلي است از سال تنها در مواقعي. آبراهه اصلي در حوزه مورد مطالعه در محدوده ساختگاه سد فاقد دبي پايه
و اوايل بهاركه اغلب به  مي اواخر زمستان بخش قابل تـوجهي كه در منطقه بارشهايي با شدت زياد مي بارد شود محدود

مياز رو مي. شود انابهاي حاصل بصورت سيالب از حوزه خارج .باشد لدا آبراهه اصلي در محل ساختگاه سد يك مسيل
بـراي بـرآورد روانـاب لذا. كيلومتر مربع، فاقد ايستگاه هيدرومتري است6حوضه آبريز مورد مطالعه با وسعتي در حدود

بـا اسـتفاده از روش باشد اي از آن موجود نمي كه جريان ثبت شدهباتوجه به اينمورد مطالعه، آبريز حوزهمتوسط ساالنه 
مي68برابر حدود آبريز عمق رواناب متوسط ساالنه حوضهجاستين  به ازاي اين مقدار عمق رواناب،.آيد ميليمتر بدست

مك 405000با توجه به مساحت حوضه آبريز مورد مطالعه، مقدار رواناب متوسط سـاالنه حوضـه آبريـز برابـر  ب عـ متـر
مي26حدود ضريب رواناب حاصل از اين مقدار برآورد رواناب متوسط ساالنه،. برآورد گرديد .باشد درصد

همانگونـه كـه مالحظـه. ارائـه شـده اسـت)1(بارندگي حـوزه در جـدول كيفيت رواناب حاصل از نتايج آناليز ميانگين
و امال EC دارايشود، آب سطحي حوزه مي و سختي نسبتاً پايين ميح .باشد نسبتاً كم

 آب جريان سطحي حوزه آبريز مورد مطالعه هاي نتيجه ميانگين آناليز كيفيت شيميايي نمونه-)1(جدول
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و كيفي، گردد كه در حوزه با توجه به مطالبي كه ذكر گرديد مشخص مي شرايط مناسب بـراي مورد بررسي از نظر كمي
. استحصال آب سطحي به منظور شرب دام وجود دارد

زي ويژگي-2-2 و كيفي آب ر سطحي هاي كمي
و جهت بررسي وضعيت سدكمي از چاه مطالعاتي موجود در ساختگاه،زيرزمينيكيفي آب زيرسطحي در محل ساختگاه

و آبدهي آب زيرسطحي نيز سدزيرزميني، در سالهاي قبل از احداث سد در دفعات متعدد نمونه برداري آب انجام گرفت
.مورد بررسي قرار گرفت
و چشمه موجود در منطقه چاه آبدهينتايج حاصل از بررسي اين بررسي نشان داد كـه.ارائه شده است)2(در جدول ها

هـاي ايـن چشـمه در سـال. ليتر درثانيـه اسـت5/0حدود چشمه متوسط دبي. چشمه وجود دارد دهنهيكدر منطقه 
كل سال آب دارد اما در سال مي پرباران تقريباً در ف هايي كه ميزان بارندگي كم صـل تابسـتان بشـدت كـم آب باشـد در

و در بعضي سالها نيز خشك مي سا. شود شده از ايـن. متر مكعب اسـت 78840حدود منابع آب حوزهنهالميزان تخليه
هـاي دامـداري مترمكعب از چاه 63072و مابقي آن يعني حدود مترمكعب از چشمه تخليه شده 15768 حدود مقدار

.شود استحصال مي
.بع آب منطقه مشخصات منا-2 جدول

نوع منبع آبعالمت اختصاري)lit/s(دبي)متر مكعب(تخليه ساليانه
4/126144/0W1 چاه دستي
4/126144/0W2 چاه دستي مطالعاتي
8/94603/0W3 چاه دستي
2/63072/0W4 چاه دستي
4/126144/0W5 چاه دستي
8/94603/0W6 چاه دستي

157685/0S1 چشمه
مجموع788405/2

در محل سد زيرزميني،به دليل رخداد خشكساليهاي متمادي، ميزان جريان آب زيرسطحي در دهه اخير كاهش زيـادي
و به كمتر از  و اين موضوع موجب خشك شدن اغلب چاههاي دامداري منطقه شده اسـت1داشته . ليتر درثانيه رسيده

. ليتر بر ثانيه تعيين شـد8/0، دبي جريان آب زيرسطحي حدود 1388با پمپاژ آب زير سطحي در اواسط تابستان سال
و زمستان كه فصول ترسالي حوزه بشمار مي رفتهالبته در فصول پاييز باشد بدليل بـروزو زمان حضور عشاير در منطقه

و ايجاد رواناب، دبي آب زيرسطحي افزايش قابل مالحظه و به ويژه در ايـام بارنـدگي بارندگي ها افـزايش جريـان اي يافته
و تا چند ليتر در ثانيه افزايش نشان مي نمونـه هـاي كيفي اطالعات مربوط به آناليز. دهد زيرسطحي كامالً مشهود بوده

ميلـي 6000حـدود ECميـانگين در محل محـور سـدزيرزميني. ارائه شده است)2(در جدول زيرسطحي منطقهآب 
مي موس تا. باشد بر سانتيمتر و خريد آبهايي با شوري بر سانتيمتر، ميلي موس 11500با توجه به كمبود آب شرب دام

. باشد آب موجود در ساختگاه سد براي شرب دام مناسب مي
و همچنـين قشريبررسي وضعيت آب زير در محل ساختگاه سد زيرزميني كـه بـر روي يـك حلقـه چاهـك مطالعـاتي

از11دام عشاير انجام شد نشان داد كه آب زيرسـطحي در ايـن محـل در عمـق برداري آب شرب چاههاي بهره متـري
از. سطح زمين قرار دارد و با بهـره گيـري و سنگ كف، نقشه هم ضخامت آبرفت با استفاده از توپوگرافي بستر رودخانه
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ا(متر مكعب 116468حجم مخزن سدزيرزميني برابر Surferنرم افزار متـري از سـطح-2رتفاع با فرض ساخت سد تا
در 8153درصد، ميزان7با در نظر گرفتن ضريب ذخيره. محاسبه گرديد) زمين متر مكعب قابليت ذخيـره سـازي آب

. رسوبات باالدست سد وجود دارد
و كيفـي آب زيرسـطحي حـوزه، مـي محـل محـور تـوان نتيجـه گرفـت كـه بنابر اين با توجه به بررسي وضعيت كمـي

و كيفيبا سدزيرزميني  .مناسب استسد زيرزميني احداثبراي،جريان آب زيرقشري توجه به ويژگيهاي كمي

و زير بررسي كيفيت شيميايي آب  شرب دام سطحي براي مصرف سطحي
>?@AB CDE@BFGBHIB J@K GLMN OP بF R@ه GLTUV در YAZد)\]P٢(_V FبGc دهaB b@ن GBHIB Jر@IP J@K١

)W1(dMe دنHf دارا @f h٣/٣٩JدHf hTMe j?kAIداراي آ kADE ن درnاآ_ وا _MDV Jر@IP J@K ٦و)W6(@f
hdMe٢/٩٣YMDV _V hdMe j?kAaDf داراي kADE ن درnاآ_ وا bP@f .

 نمايش دياگرام ستوني كيفيت نمونه هاي آب چاههاي منطقه-1شكل

و آكادمي ملي مهندسي در سال رااس 1972آكادمي ملي علوم پيشنهاد براي قابليت مصرف آب شرب دام تانداردي
از TDS. نموده است از 3000كمتر از5/0ميليگرم در ليتر، غلظت مس كمتر و نيترات كمتر و مجموع يونهاي نيتريت

آب. ميليگرم در ليتر از ويژگيهايي است كه مي بايست آب مصرفي دامها داشته باشد 100 چاههاي بررسي كيفيت
ميمنطقه  از)w1(دهد كه چاه دامداري نشان كه در فاصله حدود يك كيلومتري باالدست محل محور سد واقع است

و TDSنظر ميزان  از TDSبراي شرب دامها بسيار مناسب بوده گرم در ليتر ميلي 3000آب ساير چاههاي منطقه
در. بيشتر است آبهايي را كه شوري منطقه دامها، عشاير بدليل كمبود شديد آب جهت شرب زمان بررسي،از آنجا كه

از TDSو بودهميكروموس بر سانتيمتر 12000داراي شوري حدود  با بودميليگرم در ليتر 6000آنها بيشتر را
و استفاده  لذا با توجه با محدوديت شديد منابع آب در منطقه، نموندميپرداخت مبالغ گزاف از خارج از حوزه خريداري

. نيز براي شرب دامها توجيه خواهد داشت 5000تا TDS 3000آبهايي با استفاده از 
O?اCrا Gf GsHt @fTDS Rد@uUaDv bZ رHwV اثbNا \wV ،GLTUV hZد jD?@v در z{وا R@uه@K ب درF RرHP و

ر �c اbLIEوو HPرF Rب GcTDS YAN CDB ��وkf J وHsد CE_VbP،�Z@UV hrkfFوYA}?@f @ًV در Y?@s اAB|@ب
bP@f .YZرkf @f ا�E hrk� رتH� Gc Y?@ه Gآ b?دk� �|aV b?bs J@K k�N \wV)W2 ( ودbN RرHP Rدارا Gc
٦٠٠٠ _MDV سHV انCDV و JدHf kAIDAB@Z kfTDS نFCDB ودbN ٤٠٠٠ YMDV kADE م درk� bZ اkf hZاR اbNاث

YV �Z@UV YUDVزk?ز bP@f .
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ي نمونه هاي آب در منطقه مورد بررسيميانگين نتايج آناليز شيمياي-3جدول

SAR TDS 
Meq/lit 

SUM of 
Anions 
(Meq/lit) 

SUM of 
Cations 
(Meq/lit) 

EC 
mmoh/Cm 

PH 

موقعيت نسبت
به سد

 زيرزميني

 عالمت
اختصاري  

 نوع منبع

 چشمه S1 در باالدست8/6 5/168/15700 97/0450
 چاه دامداري  W1 در باالدست7/6 7/403/394500 15/52880

چاه مطالعاتي W2 بر روي محور96/538406/592/6160002/7
چاه دامداري W3 در پايين دست23/647409/801/8174002/7

 در پايين دست9/6 3/815/827500 26/64800
W4  چاه دامداري 

چاه دامداري W5 در پايين دست86/650608/818/8479007
چاه دامداري W6 در پايين دست5/752507/942/9382007

و بند تغذيه ويژگي-3 و كيفي آب سد زيرزميني و بهرهاي باالدست هاي كمي  برداري بعد از احداث
و كيفي آب مخزن بند تغذيه-3-1 اي وضعيت كمي

كه بررسي ترمكعـب روانـاب بـا كيفيـت مناسـبم 10000پس از آبگيري كامل داراي حدوداي بند تغذيهها نشان داد
را مي و همچنين سد زيرزميني پايين دست خـود باشد كه آب ذخيره شده مستقيماً مورد استفاده شرب دام قرار گرفته

و در اين شـكل محـل محـور سـدزيرزميني. اي نشان داده شده است تصويري از بند تغذيه)2(در شكل. كند تغذيه مي
اي از ابتداي بند تغذيهرواناب ذخيره شده در شوري ميزان بررسيها نشان داد. مشاهده است قابلاي بند تغذيه همچنين
 700حـدوداز)92ارديبهشـت اواخـردر( تا زماني كه قابليـت اسـتفاده بـراي شـرب را دارا بـود)91آبانماه( آبگيري 

.بر سانتيمتر تغيير نمود موس ميلي 1900بر سانتيمتر به حدود موس ميلي

 اي باالدستو بند تغذيهتصويري از سدزيرزميني-)2(شكل

ايبند تغذيه

محور سد زيرزميني
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و كيفي آب مخزن وضعيت-3-2  سدزيرزمينيكمي
GAP�� نF از Rدارkf Jkuf و YUDVزk?زbZ اثbNل از ا@Z از دو ODf hZاز. ا GB@ه@V رتH� Gf تbV j?در ا

 J@K بF �TZ اتkDD�t از GBرت روزاH� Gf و t@�E@TV_ وا}z در C|Vن VF bZ@رkfدار?u@ي nزم Gf آF hD�Dب
bVF \I� .JازbBا >?@AB ودbN @t يkD�fF hfHB kدر ه GB@�UZ _UDVزk?ز bZ Gc ن داد@aB @u?kD�٨٠٠٠ ���VkAV

_V را دارا _wTZk?ب زF JkDذ� hDMf@{ bP@f .YZرkf در Gc ن داد@aB @ل ه@Z دوم GIDBدو، ١٣٩٠ �v از و}Hع
�bBر@f hfHB ،ب@Bو ا?�@د روا GAود_ �_ ?� ه�bN از YUDVزk?ز bZ نC|V \دا� R@uه@K ب درF �I�٣/٠kAV

)kA}f �UZ Y]?دCB (ودbN Gf�/٧hZا JbDZر kAV)\]Pب).٣F �TZ ،bZ اثbNاز ا \�{ k�?رت د@�� Gf
از RkAV از �TZ زk{ jDVار داYt@�E@TV J@K١١hP وا}z در bZ J@�A�@Z در ��I ز?YwTZk در  �v Gc

bZ نC|V نbP kv @f و bZ اثbNاز ا J@VbUK hP��_UDVزk?ز @t بF �TZ ،٥/٣Y� و bVF n@f jDVز �TZ RkAV
Jkuf تbV ودbN �I� Gf بF از YBHAZ Rدارkf Jkuf R@uه@K در JارHIب، هF از Rدارkf�/٧Jد@�AZا Rاkf kAV

.kP husب داuV@ در دkAZس Hfد
و آF _�Dب _Iآ hD� و G�E@TV ردHV hD�Dآ @f _fkP بF ،_UDVزk?ز bZ اثbNاز ا �v Gن داد آ@aB _wTZk?ز

Fب. راس دام �JbP jDV@t k?@a اhZ ١�٠٠٠}�Hل kfاي ODf از  در GLTUV }�\ از اbNاث bZ، داbVاران آH�Iد
bBدkآ _V jDV@t ر@DZ ه@يk�B@t از Jد@�AZا @f و @ي HPري kP .ufFب داa?@uV@ن را kv @fدا�h هGU?C ز?@د

 jDf @ًtbI� JbP اريb?k�١٠٠٠٠ @tس ١٢٠٠٠HV _MDV دHf kAIDAB@Z kf.GBHIB CDE@BF GB@ه@V رتH� Gf Gc Y?@ه
 Gc ن داد@aB bP GArk� YUDVزk?زbZ نC|V در z{وا Rدارkf Jkuf R@uه@K ل از@Z ب ١٣٩٠درF R@ه GBHIB

و kfاي kPب HV _MDVس ٠٠¡t٨@ �٠٠¡داراي HPري  JدHf kAIDAB@Z kf_V �Z@UV دام bP@f .Gآ hZا kذآ \f@{
 O?اCrاناCDV �¢?ح ژ�Vا Rدارا R@ه GAauB و YBر@V R@uMDP @f س@It و HPرF Rب k¥@AV از زV@ن �bB@V@رF Rب

YV ¦IB وbP@f .

11 ــدگي,  8/ بارن
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 تغييرات سطح آب در مخزن سد زيرزميني سنگانه كالت پس از آبگيري-3شكل

و  نتيجه گيريبحث
به نواحيدرد اين بررسي نشان دا و نيمه خشك واقع در شمال شرق تا شرق كشور كه عليرغم نياز شديد مرزي

و آبهاي زيرسطحي به صورت بالاستفاده از دسترس خارج مي اين پتانسيل شود آب،ساالنه بخش قابل توجهي از روانابها
باحداث سد زيرزميني اجراي پروژه تلفيقي استحصال آب نظير وجود دارد كه با  اي باالدست آن، بتوان ند تغذيهو
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از. بخشي از نياز آبي مرزنشينان را تهيه كرد در بررسينتايج حاصل و كيفي پروژه تلفيقي استحصال آب هاي كمي
و بند تغذيهمنطقه سنگانه كالت نشان داد كه  آن احداث سدزيرزميني ي روشي،تلفيق به عنوان يك پروژهاي باالدست

و زيرسطحي استمناسب جهت استحصال آب مي برداران پروژه كه عمدتاً عشاير نيمه بهره. هاي سطحي از كوچرو باشند
و كيفي رضايت كامل دارند از آنجا كه در هنگام اجراي پروژه سدزيرزميني الزم است.عملكرد پروژه از نظر كمي

ريزي مناسب، اين بند را تا اتماممهتوان با برنا بمنظور جلوگيري از خطرات سيالب، بند انحرافي احداث نمود لذا مي
و  ه از بند انحرافي، دو منظوربا استفاده لذا. اي استفاده نمود از آن بعنوان بند تغذيهبا تكميل اين بند، پروژه نگهداري

استحصال روش تلفيقيبررسي با استفاده از در اين.توان سد زيرزميني را نيز تغذيه نمود ضمن جمع آوري رواناب مي
ازبآ مي 20000، ساالنه بيش آب مخزن بند خاكي عالوه بر تغذيه. شود مترمكعب آب با كيفيت مناسب استحصال

نتايج اين تحقيق نشان داد كه در برخي از مناطق خشك. گيرد سد زيرزميني، مستقيماً مورد استفاده شرب دام قرار مي
و شرايطي شبيه منطقه مورد تحقيق دارند اين پتانسيلو نيمه خشكي كه در مجاورت مرزهاي شرقي كشور واقع بوده

و زيرسطحي مناسب، از تلفيق روش كه با استفادهوجود دارد  منابع پايداري از آب را براي مصارف مختلف هاي سطحي
. استحصال نمود
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