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 در منطقه كرناوه شيرين كالت
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 چكيده

و كشاورزي وضعيت بحراني را بـراي منطقـه ايجـاد كـرده اسـت ايـن. در منطقه كرناوه شيرين كالت، كمبود آب شرب
كم. موضوع موجب مهاجرت گسترده ساكنين حوزه به شهرهاي اطراف شده است ي كه دارد منبع قنات كرناوه با آبدهي

و كشاورزي روستا مي و موجـب رونـق. باشد اصلي آب شرب دام اين قنات كه در گذشـته نـه چنـدان دور پـرآب بـوده
و دامداري روستا مي و در حال خشـك شـدن اسـت كشاورزي بررسـيها. شده است در سالهاي اخير بسيار كم آب شده

و دامداران منطقه ساال و 126نه با كمبود حدود حاكي از آن است كه كشاورزان هـزار مترمكعـب آب شـرب، بهداشـتي
اين تحقيق با هدف بررسي امكان پذيري استحصال آب زيرسطحي از طريق احداث سـد زيرزمينـي.كشاورزي مواجهند

شناسـي، هيـدرولوژي، آبهـاي شامل زمين(نتيجه مطالعه ويژگيهاي فني. در منطقه كرناوه شيرين كالت به انجام رسيد
و زمين شناسي مهندسيزيرز اي واقع در باالدست اين روسـتا اجتماعي منطقه نشان داد كه در تنگه-و اقتصادي) ميني

شد با احداث سد زيرزميني مي و دامداري روستا و موجب رونق كشاورزي اين بررسي. توان آب زيرسطحي را استحصال
ذ و بهرهنشان داد چنانچه در منطقه سد زيرزميني احداث شود، امكان آب95برداري حـداقل خيره هـزار مترمكعـب از

و با بهره برداري از اين سد عمالً با رفع معضل كم آبي، درآمد روستائيان نسبت به سالهاي قبل  زيرسطحي وجود داشته
و كشاورزي، سـاالنه حـدود.افزايش چشمگيري خواهد داشت ميليـون تومـان بـه85با تامين آب مورد نياز بخش دام

شددرآ و دامداران منطقه افزوده خواهد .مد خالص كشاورزان

آب:واژه هاي كليدي و كيفي  آب زيرسطحي، مكانيابي سد زيرزميني، ويژگيهاي كمي

:مقدمه
و مناطقدرآب سازي ذخيرهو آوري جمع براي كاربرديو ساده روشيك زيرزميني سد مي خشك نيمه خشك

تاو شوندمي ساخته رودها خشكه ترجيحاًوها رودخانه بستردر سدها اين.باشد  نفوذناپـذير بسـتر سـنگ معموالً
سد رودخانه زيرسطحي هاي جريان روش اين كارگيريبهبا.يابنديم ادامه  آبرفتي مخزندرو شده متوقف توسط
كـه در عـرض در مقايسه با سـدهاي معمـولي.}11{ شودمي تشكيل محدود زيرزمينيآب سفرهيك رودخانه بستر

و آب زيرزمينـي را در باالدسـت سـد جمـع آوري مـي كننـد، سـد  رودخانه يا نهر به منظور ذخيره ساخته مـي شـوند
و آب را در زيـر سـطح ذخيـره مـي) زيرقشري(زيرزميني جريان آب زيرزميني  يسـدزيرزمين. نمايـد را مسـدود كـرده

از.}2{ني مورد استفاده قرار گيرد همچنين مي تواند به عنوان سازه اي جهت انحراف آب زيرزمي و استفاده فن احداث
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از كه بـه خـاطر بـي}1{ سدهاي زيرزميني در كشور ما داراي قدمتي نظير حفر قنوات است و عـدم اسـتفاده تـوجهي
و بهره و فراموشي گرديـده اسـت تكنولوژي نوين جهت توسعه حـدود نيمـي از سـدهاي.}3{برداري از آن دچار ركود

و تعداد زيادي از اين سدها در نـواحي نيمـه خشـك واقعنـد زيرزمي ترديـد بـي.}8{ني دنيا در قاره آفريقا احداث شده
و هـوايي خشـكي دارنـد، از محاسـن  سدهاي زيرزميني در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه كـه شـرايط آب

و تبخيـر آب را كـاهش ويـژه آن كـه ريسـك آلـودگي بيشتري نسبت به سـدهاي سـطحي برخوردارنـد، بـه  محتمـل
در اي به نام ساحل واقع در شاخ آفريقا با وجود اين منطقه.}7{دهند مي و كشـاورزي كـه در گذشـته قطـب دامـداري

جهت مقابلـه بـا ايـن وضـعيت كنسرسـيومي. است ناشي از پيشروي كوير قرار داشته منطقه بوده است، در خطر نابودي
ب متشكل از چند شركت ژاپني پروژه در اين منطقه بـه ) Sahil Greenbelt Project(پروژة كمربند سبز ساحلنامه اي را

و در اين طرح آب مورد نياز درختكاري بوسيله سدهاي زيرزميني كه توسط جريانات فصـلي آبراهـه. اند اجرا گذاشته هـا
ب گرددمي شود، تأمينمي ها تغذيه رودخانه ل پربـاران در داخـل آبرفـت منطقـه وسيله جريانات موجود در فصـو اينهو

و خشك سال مورد بهره و در فصول گرم مي ذخيره نـواحي(هايي از كشور تانزانيا قسمت.}4{گيرد برداري گياهان قرار
ب 500-600با داشتن بارندگي حدود) مركزي و توزيـع ميلي 2500خاطر پتانسيل تبخير ساالنهه ميليمتر در سال متـر

و و بهداشتي برخي از روستاهاي. بروز سيلهاي بزرگ، با كم آبي مواجهند نامناسب بارندگي حل مشكل آب شرب جهت
. واقع در مناطق مذكور، در بستر آبراهه هايي كه داراي جريان زيرقشري است سدهاي زيرزميني احداث گرديـده اسـت 

در. آب در مخزن سدزيرزميني جمع آوري مي شود اي باالدسـت سـد ترانشـه در مواردي كه مخزن سد كوچـك اسـت
و داخل آن يك لول ب. مشبك قرار داده شده استةبصورت طولي حفر سـمت محـل مصـرف زهكشـيه اين لوله آب را
و آنرا وارد مخزني كه در حاشي ميةنموده در اغلب موارد مخزن سدهاي زيرزمينـي.}8{شود، مي نمايد آبراهه احداث

و براي شرب انسان، مي نسبتاً كوچك بوده و كشاورزي مورد استفاده قرار و نيمه. گيرد دام در واقعخشك مناطق خشك
و نيز مناطق شمالي تبت در كشور چين با بارندگي متوسط ساالنه حدود و توزيـع نامناسـب ميلي 200شمال غرب متر

ميكم فصلي دچار سد. باشند آبي شديد س احداث و باالآوردن سطح هاي آب زيرزميني فرههاي زيرزميني با هدف كنترل
كه در زمان مورد نياز بتواند براي آبياري اراضي مورد استفاده قـرار گيـرد آبرفتي به طوريةو نگهداري آن در داخل الي

مي از روش در.}10{.باشد هاي معمول تأمين آب در اين مناطق در كشور برزيل با توجـه بـه كمبـود آبرفـت مناسـب
ا آبراهه آبهاي فصلي عالوه بر آن قدام جهت مسدود نمودن جريان زيرسطحي از طريق ايجاد پردة بند در داخل آبرفت،

رسـد وسيله حجم ذخيره بوسيلة رسوبات ناشي از سيل كه به پشـت ديـوار مـي دهند تا بدين را در روي زمين ادامه مي
و با دو هدف استفادة حـداكثر)متر2500هاي در طول(تر سدهاي زيرزميني ژاپن در مقياس بزرگ.}12{افزايش يابد 

آب از سفره و نيز جلوگيري از هجـوم در هاي آب شيرين مشرف به دريا و بـه اجـرا هـاي شـور در ايـن نـواحي طراحـي
مي.}13{. اند آمده و كمي در دسترس در ايـن. توان براي مكانيابي سدهاي زيرزميني اسـتفاده نمـود از اطالعات كيفي

و كمي در دسـترس بـراي مكانيـابي محلهـاي مناسـب جهـت احـداث) سنجش از دور(في روش، از تلفيق اطالعات كي
و داده. توان بهره گرفت سدهاي زيرزميني مي و تفسـير تصـاوير هـاي رقـومي مـرتبط از اطالعات كيفي شامل پـردازش

و همچنين تشكيالت سنگي مناسب را انتخاب كرد توان دره مي كم. هاي با مرفولوژي مناسب ي نيز اطالعاتي از اطالعات
و نسبت سود به هزينه احداث سد مي .}6{باشد قبيل هيدرولوژي، وضعيت رسوبات محل

و وارد كوير در منطقه كرناوه شيرين، عليرغم نياز شديد به آب، بخشي از آب زيرسطحي از كشور خارج شده
پا. تركمنستان مي شود و تامين منبع آب و شرب دام، اين جهت رفع بحران شديد آب در منطقه يدار براي كشاورزي
پذيري استحصال آب از طريق احداث سدزيرزميني مورد بحث قرار در اين مقاله به اختصار امكان. بررسي به انجام رسيد

.گرفته است
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و روشها : مواد
 مورد بررسي منطقه مشخصات

شهرستان غرب كيلومتري41در فاصلهو در استان خراسان رضوي هكتار، 5909حوزه آبريز كرناوه شيرين با مساحت
در. كالت قرار دارد 27˝ تـا37˚04΄48˝و شـرقي طـول59˚26΄46˝تا59˚19΄47˝ محدوده اين حوزه

. است واقع شماليرضع37˚14΄

آنمنطقه مورد موقعيت:1شكل و راههاي دسترسي به مطالعه  

سپس بررسيهاي زمين شناسـي عمـومي، هيـدرولوژي،.شدمطالعه شيرين كرناوهافي حوزه در اين بررسي ابتدا فيزيوگر
و ژئوتكنيـك منطقـه بـه انجـام رسـيد اجتماعي،–اقتصادي  و زمين شناسي مهندسي پـس از تهيـه. آبهاي زيرزميني

و تحليل قرار گرفت شاي چكيده. اطالعات الزم، اين اطالعات مورد تجزيه مياز اين بررسيها به :باشد رح ذيل

و آبهاي زيرزميني زمين شناسي، اقليميبررسيهاي و ژئوتكنيك :منطقه، زمين شناسي مهندسي
از. اسـت ميليمتـر 1640و ميزان تبخير ساالنه حـدود ميليمتر 240متوسط بارندگي ساالنه منطقه حدود بـا اسـتفاده

.اشدبميخشك نيمه داراي اقليم نطقه مورد مطالعهم نماي دومارتن اقليم
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در:2شكل  نماي دومارتن اقليمنمايش وضعيت اقليم حوزه آبريز مورد مطالعه

كهي زمين شناسيبررسيها عهدحاضر، هاي نهشتهاز شناسي نظرچينهاز منطقه شناسي زمين هاي نهشتهنشان داد
و آهك تيرگان تشكيل شدهآب دراز،نيزار هايسازندكنگلومراي پليوكواترنر،  در جدول.است، اتامير، سنگانه، سرچشمه

شكل مساحت سازندهاي زمين شناسي منطقه)1( .نشان داده شده است شناسي حوزه نقشه زمين)3(و در

 مساحت سازندهاي زمين شناسي منطقه به درصد:1جدول

 درصد نسبت به حوزهروسعت به هكتا عالمت اختصاري سازند زمين شناسي رديف
Qal36/379 رسوبات عهد حاضر1  42/6
QPl 58/156244/26كنگلومراي پليوكواترنر2
KNz90/1934/0نيزار3
KAd 99/131831/22آب دراز4
KAt70/51675/8آتامير5
KSn61/71003/12سنگانه6
KSr50/42012/7سرچشمه7
KTr 04/98059/16سازند تيرگان8
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 نقشه زمين شناسي حوزه مورد بررسي:3 شكل

و نفوذپذيري درو همچنين جهت تعيين مشخصات آبرفت شامل ضخامت، دانه بندي بررسـي وضـعيت آب زيرسـطحي
.، يك حلقه چـاه دسـتي حفـر گرديـد عالوه بر بررسيهاي مقدماتي ژئوالكتريك محل ساختگاه سدزيرزميني پيشنهادي

آنت تغييرات سطح آب زيروضعيضمن مطالعه و آبدهي آب،سطحي طـي در دفعـات متعـدد،جهـت تعيـين كيفيـت
و تر  كه بررسي.برداري آب انجام گرفت نمونهفصول خشك در10ضخامت متوسط آبرفت ها نشان داد و طول متر بوده
هاآناليز نتايج. عمق پنج تا شش متري از سطح زمين واقع استدر زيرزميني، آب دوره مورد بررسي آبنمونه نشاني

ميم ميلي 3000 شوري آب در اين محل حدودميانگين داد كه  بمنظور تعيين دانه بندي آبرفت. باشد وس بر سانتيمتر
و مشخصات آبرفت از نظر وضـعيت  مخزن سد زيرزميني، از ديواره اين چاه در اعماق مختلف نمونه برداري رسوب انجام

ه حفر شده مشخص گرديد كه دانه بندي كلي آبرفـت در محـلنلوگ گمابا بررسي.ر گرفتدانه بندي مورد بررسي قرا
شكل.باشد مور سدزيرزميني پيشنهادي عمدتاً دانه درشت مي يكـ تصوير)4(در بـر بنـدي دانـه آزمايشـهايي از نتايج

اسزيرزميني پيشنهادي نهشته هاي گمانه حفر شده در روي محور سد روي  .تنشان داده شده
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متر در چاه مطالعاتي1/7تا5بندي نمونه عمق تصويري از دانه:4شكل  

و ژئوتكنيكي كه در محل ساختگاه سـدزيرزميني در سـطح زمـين صـورت بر اساس بررسيهاي زمين شناسي مهندسي
از خـود ها حالت صاف تـا كمـي زبـر بقيه ناپيوستگي. مشخص گرديد كه اكثر ناپيوستگي حالت زبر مسطح دارندگرفت 

مي از لحاظ هوازدگي، هوازدگي سطح ناپيوستگي. دهند نشان مي باشند به صورتيكه اغلب آنهـا در رده كـم ها عمدتاً كم
و فراواني. گيرند قرار مي و بيش از كلسيت تشكيالت كربناته، سطوح ناپيوستگي با توجه به ليتولوژي عمده منطقه ها كم

و سيلت پر شده است از ميزان بازشـدگي درزه. به همراه كمي رس و پرشـدگي5هـا در مجمـوع كمتـر ميليمتـر بـوده
مي درزه مي. باشد ها متوسط ت توان انتظار داشت كه ميزان فرار آب از درزه بر اساس پارامترهاي ذكر شده وجـه هـا قابـل
با توجه به مشخصات نمونه هاي چاه، ضريب نفوذپذيري نهشته هاي آبرفتي مخزن سد زيرزميني مورد بررسـي،.نباشد

و مشاهدات صحرايي.شدسانتيمتر در ثانيه برآورد001/0تا01/0حدود  ضمناً با توجه به نتايج آزمايشات دانه بندي
و زاويـه اصـطكاك داخلـي15/0حدود در هنگام حفر چاه، ميزان ضريب ذخيره آبرفت  و براي پارامترهاي چسبندگي

و25/0آبرفت به ترتيب مقادير )5(در شـكل.گرديـد درجه در شرايط اشباع بـرآورد28كيلوگرم بر سانتي متر مربع
ن شـان داده تصويري از تنگه واقع در باالدست روستاي كرناوه كه به عنـوان سـاختگاه سـدزيرزميني پيشـنهاد گرديـده،

.است شده



	

 شيرين تصويري از ساختگاه سدزيرزميني پيشنهادي واقع در باالدست روستاي كرناوه:5 شكل

:اجتماعي-اقتصاديبررسيهاي
كهبررسيها در باشـد شيرين كالت كه جزء روستاهاي مرزي همجوار با كشور تركمنسـتان مـي روستاي كرناوه نشان داد

و از ايـناز. اشـت خانوار مي باشد، تشـكيل شـده 110نفر كه شامل 456ي معادلجمعيت منطقه كوهستاني واقع است
و 234 تعداد، مي 222نفر را مردان و كشـاورزي.دهند نفر را زنان تشكيل مشكالت مربوط به كمبود شديد آب شـرب

سطح زيركشت محصوالت به ترتيب وضعيت)3(و)2(ل در جداو.اف شده استرموجب مهاجرت اهالي به شهرهاي اط
و زراعي و)3(در جدول.شده است ارائهضعيت دامهاي منطقهو به ترتيب االغضريب واحد دامي براي گوسفند، بز، گاو

و1،8/0،4 .است در نظر گرفته شده5/3،

در:2جدول )هكتار( مورد مطالعه منطقهسطح سطح زيركشت محصوالت زراعي

 نام روستا

سطح زير كشت به هكتار
ديمآبي جمع به هكتار

باغاتزراعتيونجهباغاتزراعت
196246000800شيرينكرناوه

و تعداد آنها در سطح:3 جدول  مورد مطالعه منطقهوضعيت انواع دام

وع دامن  
 االغ گاوبز گوسفند

مجموع واحد دامي
واحد داميرأسواحد داميرأسداميواحدرأسواحد داميرأس

900090005004007028025889768تعداد واحد دامي

و قنات كرناوه4از طريق يك حلقه چاه با آبدهي ساالنه حدود شيرين كرناوهاراضي زراعي با آبدهي شيرين ليتر در ثانيه
ال آب قنات به اراضي پايين دست روستا كامل نميباشد لـذا از آنجاكه شبكه انتق. ليتر در ثانيه آبياري مي شود2حدود 

و يا دور بودن اراضي به منابع آبي فـوق ميباشـد بطوريكـه بـاالترين  و چاه فوق بستگي به نزديك ارزش ريالي آب قنات
ضـي كه قنات از آنجا سرچشمه ميگيرد بمراتب بيشتر از همـان ميـزان آب در ارا شيرين قيمت هر ساعت آب در كرناوه

محور سد زيرزميني






و چاه مذبور در منطقه طرح بشرح جـدول. باشد پايين دست مي بطور كلي ميانگين ارزش ريالي هر ساعت آب از قنات
.است)4(

و چاه دستي كرناوه):4(جدول  در منطقه شيرين ارزش ريالي هر ساعت آب از قنات

روستا نام  نام منابع آبي 
نوع منابع

 آبي

ارزش ريالي هر ساعت آب
)ر در ثانيه ليت( دبي

 اجاره درسال خريد

شيرين كرناوه  

قنات
شيرين كرناوه  

2 100000 10000000 دايمي

چاه دستي
 زيدانلو

4 200000 16000000 دايمي

شرب دام با توجه به پتانسيل موجود در منطقه ساالنه حداقلو براي انجام فعاليتهاي كشاورزي مورد بررسيدر منطقه
4 حـدود مـي باشـد در ثانيـه ليتر10كه حدود با احتساب منابع آبي موجود.ر در ثانيه آب الزم استليت14به حدود 

بـا احـداث بررسـيهاي صـورت گرفتـه نشـان داد كـه. كسري آب وجـود دارد مترمكعب 126000معادل ليتر در ثانيه
شد 95000سدزيرزميني ساالنه حدود  متـر مكعـب 15000آب، حـدود از اين مقدار. متر مكعب آب استحصال خواهد

و مابقي  به عنوان آب كشـاورزي مـورد اسـتفاده قـرار مـي) مترمكعب 80000(براي رفع نياز آب شرب دامهاي منطقه
ريال محاسبه شـود 100روزانه) گوسفند( با توجه به هزينه فعلي آب شرب دامها، اگر هزينه آبچر هر واحد دامي. گيرد

بزگو(و باتوجه به تعداد دام  و كه) سفند كه 9500موجود در منطقه مي70راس وگاو باشد مبلغ محاسبه شـده راس
در35براي هرسال آبچر دام در منطقه طرح حدود  ميليون تومان مي باشد از اين رو با احداث سد زير زمينـي ميتـوان

و بهبود وضعيت معيشتي دامـداران منطقـه  و سـاالنه حـدود تامين آب مورد نياز آبچر دامهاي منطقه 35اقـدام نمـود
هكتار از اراضي آبي قابل كشت منطقه 100در شرايط فعلي حدود ضمناً.ميليون تومان به درآمد خالص دامداران افزود

و حدود  مي. هكتار از اراضي زيركشت گندم آبي نيز در فصل بهار با كمبود آب مواجهند 186عمالً رها شده پيش بيني
قه مورد بررسي با اجراي سد زيرزميني آب كافي براي كشاورزي تامين شود چنانچه حتي فقـط دو شود چنانچه در منط

درصد به ميـزان توليـد گنـدم آبـي25تامين شود حدود) هكتار 186(نوبت آب براي آبياري تكميلي اراضي گندم آبي 
50فه برداشـت گنـدم آبـي حـدود از بابـت اضـا كشاورزان منطقه در اينصورت درآمد خالص. منطقه افزوده خواهد شد

.ميليون تومان در هر سال افزايش خواهد يافت
و كشـاورزي، سـاالنه حـدودوتوان نتيجه گرفت با احداث سدزيرزميني بنابر اين مي 85تامين آب مورد نياز بخش دام

و دامداران منطقه افزوده خواهد شد براي اجراي سد زيرزمينـي حال چنانچه.ميليون تومان به درآمد خالص كشاورزان
از لذاميليون تومان نيز هزينه شود 500حتي اگر به ميزان  بـا. سال برگشت سـرمايه محقـق خواهـد شـد6در كمتر

توجه به اينكه عمر مفيد سدهاي زيرزميني معموالً چند برابر عمر مفيد سدهاي معمولي است لذا احداث سد زيرزميني 
از جنبه اجتماعي نيز قابل ذكر اسـت كـه بـا.ه اقتصادي كامالً مقرون به صرفه مي باشدشيرين از جنب در منطقه كرناوه
و درآمد تامين آب كافي و لـذا از نظـرو افزايش اشتغال ، از مهاجرت اهالي منطقه به شهرهاي اطراف كاسته خواهد شد

و تامين امنيت نيز احداث سد زيرزميني در منطقه مرزي كرناوه كامالً . توجيه خواهد داشتاجتماعي

:نتيجه گيريو بحث
شد در اين بررسي ابتدا فيزيوگرافي حوزه كرناوه سپس بررسيهاي زمين شناسـي عمـومي، هيـدرولوژي،. شيرين مطالعه

و ژئوتكنيـك منطقـه بـه انجـام رسـيد–اقتصادي  و زمين شناسي مهندسي پـس از تهيـه. اجتماعي، آبهاي زيرزميني
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و امكانپـذيري احـداث سـد زيرزمينـي بـه تاييـد رسـيد اطالعات الزم، اين اط و تحليل قرار گرفـت . العات مورد تجزيه
در بررسي شده مطالعاين هايي كه از نظـر در منطقـه كرنـاوه شـيرين كـالت كه اجـراي سـدزيرزميني نشان دادانجام

در در منطقـه مـورد بررسـي، از آنجـا كـه.و همچنين از نظر فني از توجيه كافي برخـوردار اسـت اجتماعي-اقتصادي
آب سالهاي اخير بدليل بروز خشكساليهاي متوالي چنانچه به ميزان چشمگيري كاهش يافته شده استاز آبدهي منابع

و اقتصادي با توجه به اينكهسد زيرزميني احداث شود  با ذخيره اجتماعي امكانپذيري آن تاييد شده است–از نظر فني
ميآب زيرسطحي كه بخشي از  بخـش قابـل تـوجهي از نيـاز آبـي تـوان آن در شرايط فعلي از دسترس خارج مي شود

و تامين آب،.را تامين نمودمنطقه  اجتمـايي سـاكنين منطقـه–نقش بسزايي در بهبود وضـعيت اقتصـادي احداث سد
و نقش موثري در توليد گوشت قرمز در سطح شهرستان كالت خواهد داشتداشت .ه
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