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چکیده
یکي از راههای برطرف کردن کمبودهای فصلي آب ،استفاده از آبهای زیرزمیني است .از شیوههای ذخیرهسازی و
استفاده از آبهای زیرزمیني ،ميتوان به سد زیرزمیني اشاره داشت که از جمله تکنیکهایي است که به کمک آن
ميتوان مدیریت منابع آبي موجود را بهبود بخشیده و بهرهوری از این منابع را افزایش داد .سد زیرزمیني یک روش
ساده و کاربردی برای جمعآوری و ذخیرهسازی آب در مناطق خشک و نیمهخشک ميباشد .در این پژوهش به بررسي
و انتخاب مناطق مناسب احداث سد زیرزمیني در حوزه آبخیز قرهسو پرداخته شد .عوامل زیادی در تعیین مناطق
مناسب سد زیرزمیني تاثیرگذار هستند که در اینجا شرایط فیزیوگرافي ،زمینشناسي ،هیدرولوژی ،هیدروژئولوژی و
کاربری اراضي حوضه مورد نظر با استفاده از اطالعات ،نقشهها ،دادههای مورد نیاز ،گزارشات و سیستم اطالعات
جغرافیایي مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .سپس نقشههای حاصل از مراحل مختلف تلفیق شده و در نتیجه
نقشه مناطق و آبراهههای مناسب احداث سد زیرزمیني در حوزه آبخیز قرهسو ایجاد شدند .نتایج نشان داد که حدود
 12درصد از سطح حوزه آبخیز مورد بررسي مناسب احداث سد زیرزمیني ميباشد.
واژههای کلیدی :توپوگرافي ،زمینشناسي ،سیستم اطالعات جغرافیایي ،کاربری اراضي ،هیدروژئولوژی ،هیدرولوژی
مقدمه
با توجه به پراکنش نامنظم بارندگي از نظر زماني و
مکاني در سطح کره زمین و اوضاع جوی و
زمینساختي مناطق خشک و نیمهخشک ،ساکنان این
مناطق را به بهرهبرداری بیشتر از آبهای زیرزمیني
واداشته است ( Telmerو  .)2221 ،Bestدر اغلب نقاط
ایران ،بهدلیل بارندگي کم و توزیع زماني نامناسب آن،
منابع آب زیرزمیني و مدیریت آن از اولویت خاصي
برخوردار است ( .)2225 ،Davoodiدر دهه اخیر
تالشهایي برای استفاده از فناوریهای سازگار با
___________________________
* مسئول مکاتبهk_khorrami@yahoo.com :

طبیعت برای کنترل ،تغذیه و مدیریت منابع آب
صورت گرفته است که نمونه آن ایجاد سد زیرزمیني
در مناطق مختلف ميباشد (.)2221 ،Vanrompay
احداث سدهای زیرزمیني و استفاده از آبهای سطحي
هدر رونده از جمله راهکارهای مناسب جهت تامین و
توسعه منابع آبي ميباشد ( Pirmoradiو همکاران،
 .)2233سد زیرزمیني امکان ذخیرهسازی آبهای
زیرزمیني را در منافذ الیهها ،برای استفاده پایدار از
این منابع ،فراهم ميسازد ( Ishidaو همکاران.)2233 ،
سدهای زیرزمیني ،سازههایي هستند که جریان
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آبهای زیرزمیني را مسدود نموده و سبب ایجاد
ذخائر آبي در زیرزمین ميشوند ( Onderو ،Yilmaz
 .)2225یک سد زیرزمیني در عمق چند متری از
سطح غیرقابل نفوذ قرار گرفته و دسترسي به منابع آب
زیرزمیني از طریق چاههای جمعآوری کننده کمعمق
صورت ميگیرد ( Forzieriو همکاران.)2222 ،
معموالً آب ذخیره شده در پشت سدهای
زیرزمیني برای تامین آب شرب و آبیاری بهکار ميرود
که بهطور موردی برای اهداف صنعتي هم ميتواند
کاربرد داشته باشد .نحوه استفاده از آب ،نوع سیستم
استخراج آب را تعیین مينماید .ممکن است حفر
چاهها و نصب موتور پمپ برای طرحهای آبیاری از نظر
اقتصادی و فني عملي باشد .در صورتيکه تامین آب
شرب در مقیاس کوچک با این روش از طریق
بهرهبرداری ثقلي و یا با پمپهای دستي ،نیز
امکانپذیر است ( Tabatabei Yazdiو Nabipey
.)2221 ،Lashkarian
در پژوهشي  Gharziو همکاران ( ،)2231به
بررسي سدهای زیرزمیني و مزایا و معایب آن در
منطقه بفره سبزوار پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد
که احداث سد زیرزمیني سبب افزایش درآمد و
اشتغالزایي روستاییان شده و مهمتر از همه ،مشکل
عمده مناطق خشک که کمبود آب ميباشد ،برطرف
شده است Hadian .و همکاران ( ،)2231در پژوهشي
دیگر منطقه مهرآباد کاشان را مورد مطالعه قرار داده و
با استفاده از معیارهای زمینشناسي مهندسي،
هیدرولوژی و هیدروژئولوژی ،نقشه مناطق مناسب
احداث سد زیرزمیني را ارائه دادند.
در تحقیقي در رابطه با مدلسازی سدهای
زیرزمیني در الجزایر ،پژوهشگران با استفاده از نرمافزار
 ،ArcGISمدل رقومي ارتفاع و شبکه آبراهه منطقه
مطالعاتي را بهدست آورده و نتایج حاصل را با استفاده
از مدل  MODFLOWبرای بهدست آوردن دبي بهکار
گرفتند .نتایج نشاندهنده افزایش قابلتوجه حجم آب
ذخیرهسازی به دور از شرایط تبخیر بوده و همچنین،
توسعه منطقه نیازمند ضرورت کنترل منابع آبي است
( Ouerdachiو همکاران.)2232 ،
با توجه به کمبود بارش در کشور ایران و عالوه بر
آن توزیع زماني و مکاني نامناسب آن (،Kardovani
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 )2225و عدم تطابق زمان نیاز آبي با بخش کشاورزی
در بسیاری از مناطق و از جمله حوزه آبخیز قرهسو،
حفظ و ذخیرهسازی آب حاصل از بارندگي و استفاده
پایدار از آبهای زیرزمیني مطرح ميشود ،ولي امکان
ذخیره سطحي آب در بیشتر مناطق وجود ندارد.
ذخیرهسازی آب در زیر سطح زمین با استفاده از سد
زیرزمیني ميتواند بهعنوان یکي از راهکارهای عملي
تامین آب در فصول خشک سال باشد.
در این پژوهش ،به بررسي مناطق مناسب و
پتانسیلدار احداث سد زیرزمیني در حوزه آبخیز
قرهسو (استان اردبیل) پرداخته و نقشه مناطق مناسب
ارائه شد .اولین سد زیرزمیني استان اردبیل در سال
 3132توسط معاونت آبخیزداری اداره کل منابع
طبیعي و آبخیزداری استان اردبیل بر روی رودخانه
سمبور چایي احداث شده است ،به طوریکه قبل از
احداث سد ،مردم از لحاظ منابع آبي و دسترسي به آن
مشکل داشته و بعد از احداث سد ،مشکالت برطرف و
سبب توسعه پایدار در منطقه شده است ( Arjomand
.)2231 ،Zargar
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :آبخیز قرهسو در زیر مجموعه
حوزه آبخیز ارس بوده کهبا مجموعه آبي خود ،متعلق
به حوضه منطقهای شماره یک ایران ميباشد.
شهرستان اردبیل ،در مرکز آبخیز قرهسو با مختصات
جغرافیایي ˝ 14˚ 16´ 22تا ˝ 12˚ 12´ 33طول
شرقي و ˝ 14˚ 16´ 12تا ˝ 12˚ 22´ 52عرض شمالي
واقع شده است (شکل  .)3محدوده طبیعي حوضه از
طرف شمال به شهرستان گرمي و دشت مغان ،از طرف
شرق به رشته کوههای تالش ،از سمت جنوب به رشته
کوههای بزقوش و از غرب به رشته کوههای مرتفع
سبالن محدود ميشود .قسمتهای مرکزی حوضه از
واحدهای اراضي دشتهای دامنهای تشکیل شده است
که عمده فعالیتهای کشاورزی استان اردبیل در این
قسمت متمرکز ميباشد.
روش پژوهش :در این پژوهش به بررسي و تعیین
مناطق مناسب سد زیرزمیني در حوزه آبخیز قرهسو با
استفاده از تکنیکهای سیستم اطالعات جغرافیایي
(شکل  ،)2پرداخته شده است .نقشههای حاصل از
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معیارهای مختلف مطالعاتي (شکل  ،)1در محیط
نرمافزار  ArcGIS 10تولید شده و نقشه نهایي مناطق
مناسب سد زیرزمیني ارائه شده است .با بررسي
نقشههای پهنهبندی اقلیم و پایش خشکسالي استان
اردبیل به روش  SPIششماهه ،در سال زراعي و آبي
 3126-3124تا 3122-3123مشخص ميشود که

حوزه آبخیز قرهسو دارای خشکي متوسط و ترسالي
کمي بوده و در پایان سال زراعي  3122–3123به
ضریب نرمال نزدیک شده است (.)2222 ،Hemati
معیارهای مختلفي در تعیین مناطق مناسب سد
زیرزمیني تاثیرگذار است (شکل  )1که به توضیح
هریک پرداخته ميشود.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي حوزه آبخیز قرهسو

شکل  -2روند کار در سیستم اطالعات جغرافیایي

شکل  -3معیارهای موثر در مکانیابي سد زیرزمیني

فیزیوگرافی :برای تعیین خصوصیات هیدرولوژیکي

( .)2232 ،Behbahaniاز جمله این خصوصیات
ميتوان به مساحت ،محیط و شکل حوضه اشاره
داشت .با استفاده از تکنیکهای  ،GISمساحت و
محیط حوضه بهدست آمده که از این پارامترها برای

یک حوضه ،نميتوان کلیه عوامل را در نظر گرفت.
بلکه بایستي خصوصیات مهمي که ميتواند از دیگر
عوامل ،اهمیت بیشتری را داشته باشد انتخاب کرد

جلد  ،6شماره 3131 ،2

 /312نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

توپوگرافی :وضعیت توپوگرافي از نظر امکان احداث
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سد و همچنین ،دستیابي به مخازن بزرگ با شرایط
تغذیه مناسب و تلفات نشت کمتر تا حد زیادی تعیین
کننده ميباشد .از آنجا که شیب سطح ایستابي و در
نتیجه میزان جریان ،تابع شیب توپوگرافي است،
بنابراین ،برای احداث سد زیرزمیني باید حداقل شیب
توپوگرافي که بهطور مرتب با شرایط هیدرولوژیکي
محل تغییر ميکند ،موجود باشد ( Tabatabei Yazdiو
.)2221 ،Nabipey Lashkarian
ابتدا نقشه توپوگرافي رقومي  3:52222استان
اردبیل تهیه شده و سپس محدوده حوضه مورد نظر
جدا شد .با درونیابي نقشه توپوگرافي در ،ArcGIS10
مدل رقومي ارتفاع 1حوضه ایجاد شده و تصحیحات
الزم صورت گرفت .سپس نقشههای شیب و طبقات
ارتفاعي از آن استخراج شد .شیب یکي از پارامترهای
مهم در تعیین محل مناسب برای احداث سد
زیرزمیني ميباشد .پس از تهیه نقشه شیب حوضه،
نقشه شیب مجددا طبقهبندی شده و در پنج طبقه
قرار گرفت .سپس برای هر یک از طبقات ،مساحت و
درصد مساحت نسبت به کل حوضه ،محاسبه شده و
نمودار هر یک از آنها رسم شد (شکلهای  5 ،1و .)6
در طبقهبندی مجدد شیب ،طبقه اول یعني شیبهای
زیر پنج درصد بهعنوان شیبهای مناسب برای احداث
سد زیرزمیني در نظر گرفته شدند (شکل .)4
 ،)3333( Shenkutدر گزارش علمي خود در ارتباط
با پروژههای سد زیرزمیني اجرا شده در Ethiopia
شیبهای زیر پنج درصد را به دالیل زیر جهت احداث
سد زیرزمیني مناسب ميداند )3 .سرعت کم آب در
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تعیین شکل حوضه استفاده ميشود .شکل حوضه از
پارامترهای موثر در بررسي خصوصیات حوزه آبخیز
ميباشد ،به طوریکه با مساوی بودن سایر شرایط
فیزیکي ،دبي پیک حوزههای آبخیز گرد یا نزدیک به
دایره ،بیشتر از حوزههای کشیده خواهد بود ( Esmali
 Ouriو  .)2232 ،Abdolahiبرای بررسي شکل حوضه
در این پژوهش از ضریب فرم حوضه ،3ضریب
فشردگي 2و ضریب گردی 1استفاده شد (جدول .)3

این مناطق و فرصت کافي برای نفوذ آب  )2تشکیل
مخازن مناسب زیرسطحي در این مناطق.
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برای پي بردن به کیفیت توزیع سطح حوضه بر
حسب ارتفاع و همچنین ،درک دقیقتر از وضعیت
پستي و بلندیهای حوضه ،ترسیم نقشه هیپسومتریک
حوضه مورد نیاز ميباشد .با استفاده از مدل رقومي
ارتفاع و طبقهبندی مجدد آن ،نقشه طبقات ارتفاعي
بهدست آمد (شکل  .)2همچنین ،با محاسبه
مساحتهای طبقات مختلف ارتفاعي در سامانه
اطالعات جغرافیایي ،نمودار توزیع طبقات ارائه شد.
کاربری اراضی :برای بررسي کاربری اراضي ،از نقشه
رقومي کاربری اراضي استان اردبیل (وزارت جهاد
کشاورزی) ،نقشه کاربری اراضي حوزه آبخیز قرهسو
استخراج و با استفاده از تصاویر ماهوارهای کنترل شد.
مساحت کاربریهای مختلف در محیط  ،GISمحاسبه
شده و پس از آمادهسازی نقشه وکتوری کاربری ،الیه
مذکور تبدیل به الیه رستری شد و کاربریهای
مناسب و نامناسب برای احداث سد زیرزمیني مشخص
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داشتن در ارتفاعات و شیبهای باالتر و همچنین ،عدم
توجیه اقتصادی ،سطوح آبي شامل دریاچهها و آبگیرها
بهعلت دارا بودن پهنههای آبي و عدم نیاز به احداث و
مناطق مسکوني بهعلت نفوذ ناپذیر بودن و عالوه بر آن
همانطورکه اشاره شد بهعلت مشکالت آلودگي و غیره
بهعنوان کاربریهای نامناسب و بقیه کاربریها شامل
مراتع متراکم ،نیمه متراکم ،زراعت آبي ،دیم و باغات و
بیشهزار بهعنوان مناطق مناسب احداث در نظر گرفته
شد و با استفاده از عمل طبقهبندی مجدد و محاسبات
رستری ،نقشه کاربریهای مناسب تولید شد (شکل
.)32

شدند (شکل  .)3در صورتيکه کاربری سطح مخزن
مسکوني باشد ،احتمال آلودگي آب ذخیره شده در
پشت سد زیرزمیني در اثر فاضالبهای خانگي بسیار
باال ميرود ،عالوه بر این ،احتمال وجود خسارت به
ساختمانها و سازهها نیز وجود دارد .لذا احداث این
سدها در محلهای مسکوني مناسب نیست ( Eshghi
 .)2232 ،Zadehوجود پوششگیاهي با تراکم خوب در
محل احداث ميتواند منطقه را از لحاظ احداث سد
زیرزمیني در اولویت قرار دهد .در این مطالعه اراضي
بایر و با برونزد سنگي بهدلیل عدم وجود پوششگیاهي
از لحاظ نفوذ ،جنگلهای انبوه و نیمهانبوه بهدلیل قرار

4500 - 5000
4000 - 4500

3000 - 3500
2500 - 3000

محدوده ارتفاعي (متر)

3500 - 4000

2000 - 2500
1500 - 2000
1151 - 1500
2500

2000

1500

500

1000

0

مساحت (کیلومتر مربع)
شکل  -6منحني فرکانس آلتيمتری حوزه آبخیز قرهسو

زمینشناسی :برای بررسي زمینشناسي حوزه آبخیز
قرهسو و شرایط مناسب احداث سد زیرزمیني ،از نقشه
رقومي زمینشناسي ،نقشه کاغذی 3:322222
سازمان زمینشناسي کشور و گزارشات موجود استفاده
شد .زمینشناسي یکي از مهمترین شاخصها برای
تعیین مناطق مناسب سد زیرزمیني بوده و حتي در
مرحله شناخت اولیه به واسطه آن محل مورد نظر
انتخاب ميشود .از مهمترین مشخصات یک سد
زیرزمیني وجود یک بستر آبرفتي با ضخامت مناسب
بهعنوان یک مخزن زیرزمیني برای ذخیره آب است،

عالوه بر این وجود یک الیه سنگي نفوذناپذیر یا با
نفوذپذیری کم بهعنوان سنگ پي نیز الزم است
( .)2232 ،Eshghi Zadehحوضه مورد نظر از واحد-
های مختلف سنگشناسي و زمینشناسي تشکیل شده
است که رسوبات و واحدهای کواترنر بخش وسیعي را
در برگرفته و به لحاظ دارا بودن بسترها و پادگانههای
آبرفتي ،بیشتر مورد تاکید هستند.
در این پژوهش ،رسوبات دوره کواترنر ،پهنههای
آبرفتي و همچنین ،کنگلومراها که بهصورت تناوبي با
سایر واحدها بودند ،در نظر گرفته شدند .این واحدها

 /311نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

در شیبهای مناسب احداث سد زیرزمیني قرار داشته
و بعضي از واحدها هم در شیبهای نامناسب قرار
گرفته بودند .با استفاده از نقشه زمینشناسي ،نقشه
پادگانههای آبرفتي نیز ایجاد شد و با تبدیل نقشه
وکتوری زمینشناسي به الیه رستری واحدهای
مناسب مشخص شد و نقشه محدودههای زمینشناسي
و آبرفتي مناسب با طبقهبندی مکرر بهدست آمد
(شکلهای  33الي .)31
پادگانههای آبرفتي قدیم یا آبرفتهای قدیمي که
در برخي نقاط حوضه مطالعاتي مشاهده ميشود،
اختالف آنها با آبرفتهای اصلي دشت در
چینخوردگي کم و سن آنها ميباشد که گاهي در
آنها چشمهها و قنواتي دیده ميشود و اغلب بهصورت
متراکم و نیمه سیماني هستند .پادگانههای آبرفتي
قدیمي مرتفع موجود در کرانههای رودخانه دارای
بافت درشتدانه و نفوذپذیری باال است و بهدلیل نشت
آب از تکیهگاهها ،نميتوان بر روی آنها سد زیرزمیني
بنا نهاد (.)2226 ،Salami
در این مطالعه محدوده آبرفتي اصلي و جوان
بهعنوان محدوده مناسب در نظر گرفته شد .از عوامل
دیگر ایجاد نشت و فرار آب از مخازن سدهای
زیرزمیني ،وجود شکستگيها و گسلها در محل
احداث سد است .برای مشخص کردن گسلهای
منطقه و تهیه نقشه آن ،از الیه رقومي گسل محدوده
مطالعاتي که با نقشه زمینشناسي  3:322222کنترل
شده بود ،استفاده شد .برای هر یک از خطوط گسل،
حریم  122متری تعریف شد (شکل  )31و برای
پیکسلهای واقع در محدوده خطوط گسل که در
داخل حریم  122متری قرار داشتند کد ( 2نامناسب)
و برای خارج از محدوده حریم ،کد ( 3مناسب)
اختصاص داده شد (شکل .)35
هیدرولوژی :در این بخش ،شبکه هیدروگرافي و
کیفیت آبهای سطحي برای احداث سدهای
زیرزمیني مورد مطالعه قرار گرفت .برای استخراج
شبکه هیدروگرافي حوضه ،با استفاده از  ArcHydroو
نوار ابزار  Hydrologyالیه جهت جریان (شکل  )36از
الیه مدل رقومي ارتفاع بهدست آمده و از این الیه،
برای ایجاد الیه تجمع جریان (شکل  )34استفاده شد.
روشي که غالباً برای تعیین جهت جریان مورد استفاده

جلد  ،6شماره 3131 ،2

قرار ميگیرد ،به روش الگوریتم  D8شهرت دارد
( Hosein Zadehو .)2223 ،Bidkhori
شبکه آبراههها ،طي مراحلي از الیه تجمع جریان
استخراج شد که این اشتقاق بر اساس تعداد سلولهای
تجمع یافته برای ساخت یک آبراهه تعیین ميشود
( .)2231 ،Saadatiبا استفاده از الیه تجمع جریان،
شبکه هیدروگرافي حوضه بهدست آمد (شکل ،)32
سپس فرم آبراههها مورد بررسي قرار گرفت .در بیشتر
نقاط حوضه ،فرم شاخهدرختي و در قسمتهایي از آن
فرم موازی دیده ميشود .الیه رستری رتبهبندی
آبراههها بهروش استرالر در  GISتهیه شد (شکل )33
و آبراهههای حوضه از رتبه یک تا شش تقسیمبندی
شدند .در مکانیابي سدهای زیرزمیني ،مقدار رواناب
یکي از پارامترهای مهم ميباشد که رابطه مستقیمي
با رده آبراهه دارد .بنابراین ،احداث سدها باید در
مناطقي صورت گیرد که دارای مقدار رواناب مناسب
باشد ( Soleimaniو همکاران.)2223 ،
در این مطالعه پس از مشخص ساختن رده
آبراهههای حوزه آبخیز قرهسو ،ردههای سه تا شش
بهعنوان شبکه آبراهه مناسب در نظر گرفته شدند
(شکل  .)22برای بررسي پارامترهای کیفي آب ،از آمار
ایستگاههای هیدرومتری (شرکت آب منطقهای استان
اردبیل) واقع در حوضه که دارای آمار 35ساله از سال
آبي  3143–3142تا  3125–3126بودند ،استفاده
شد .پارامترهای مورد بررسي در بحث کیفیت عبارت
بودند از میزان  pH ،TH ،SARو  ECکه ابتدا میزان
متوسط پارامترهای یاد شده در دوره 35ساله محاسبه
شد و سپس از نظر آبیاری و شرب مورد بررسي قرار
گرفتند.
هیدروژئولوژی :یکي از مهمترین معیارها در
بررسيهای
زیرزمیني،
سدهای
مکانیابي
هیدروژئولوژیک منطقه ميباشد .در این بخش،
وضعیت قنوات ،چاهها ،آبخوان و کیفیت آبهای
زیرزمیني مورد مطالعه قرار گرفت .برای بررسي قنوات
از اطالعات تهیه شده از آب منطقهای استان اردبیل
استفاده شد .حدود  53رشته قنات در محدوده
مطالعاتي وجود دارد که بیشتر قنوات در
شهرستانهای اردبیل و نمین پراکندهاند .با استفاده از
نقشه رقومي قنوات منطقه و تعریف سیستم مختصات
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مربوطه ،الیه حریم  322متری از قنوات تهیه شده
(شکل  )23و مناطق خارج از حریم ،بهعنوان
محدودههای مناسب سد زیرزمیني در نظر گرفته
شدند .بررسي وضعیت چاهها نشان ميدهد که حدود
 1322حلقه چاه در منطقه وجود دارد که اکثر آنها
در محدوده پادگانههای آبرفتي جوان و سازندهای
دوره کواترنر حفر شدهاند.
برای بررسي وضعیت سنگ کف و یا سنگ بستر
که یکي از پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محلهای
مناسب سد زیرزمیني ميباشد ،با توجه به نبود
اطالعات ،نقشههای مورد نیاز و امکانات الزم برای
بررسي وضعیت ضخامت آبرفت و سنگ بستر محدوده
مطالعاتي ،از گزارشات موجود در این زمینه استفاده
شد .در این بررسي ،دشت اردبیل که بخش عمده
حوضه را به خود اختصاص داده ،بیشتر مورد توجه
قرار گرفته است .در دشت اردبیل سنگ کف در اکثر
نقاط از نوع سازندهای غیرقابل نفوذ رسي یا مارني
ميباشد .این رسوبات تقریبا در تمام منطقه گسترش
دارند.
برای بررسي کیفیت آب زیرزمیني پارامترهایي
چون  pH ،TH ،TDS ،ECو  SARمد نظر قرار گرفت.
برای این کار آمار اطالعاتي کیفي قنوات و همچنین ،از
گزارشات موجود نمونههای برداشت شده در سال
 3121در محدوده مطالعاتي استفاده شد.
برای این کار از نقاط نمونهبرداری شده (پارامتر-
های کیفي) حدود  52نقطه انتخاب شده که یک نقطه
بهعلت خارج از محدوده بودن حذف شد 13 .نقطه با
مختصات نمونهبرداریشان ( Xو  )Yو اطالعات توصیفي
وارد  Excelو پس از مرتبسازی دادهها به نرمافزار
 Access 2010انتقال داده شد و به فرمت مورد قبول
 ArcGISیعني فرمت  dbfتبدیل شدند .سپس در
برنامه  ArcMapبا تعریف سیستم مختصات ،نقاط
بهصورت عوارض نقطهای  Shapefileدر آمدند و در
نهایت با استفاده از روشهای درونیابي و وزندهي بر
اساس عکس فاصله 3و کریجینگ ،2منحنيهای
همارزش پارامترهای کیفي آب زیرزمیني برای مناطق
مناسب سد زیرزمیني در محیط  GISتولید شد.
)Inverse Distance Weighted (IDW
Kriging

1
2

بهصورت کلي هر دو روش ذکر شده از رابطه ()3
برای درونیابي استفاده ميکنند (.)2231 ،Saadati
n



) Z (S o )   i Z (S i

( )3

i 1

که در آن Z (S i ) ،مقدار اندازهگیری شده سلول
در محلiام S o ،محل سلول در حال پیشبیني و


محاسبه Z (S o ) ،مقدار سلول در حال پیشبیني و
 nتعداد دادههای اندازهگیری شده ميباشد.
در نهایت ،الیهها و نقشههای مراحل مختلف ،تولید
و آمادهسازی شده و با تلفیق آنها نقشه مناطق
مناسب سد زیرزمیني (شکل  )22و آبراهههای
پتانسیلدار (شکل  )21جهت احداث مشخص شده و
الیههای کیفیت آب (شکلهای  21الي  )23و
ضخامت آبخوان جداگانه مورد بررسي قرار گرفتند .با
استفاده از تکنیکهای سیستم اطالعات جغرافیایي
مساحت پهنههای مناسب نیز تعیین شد.
نتایج و بحث
با استفاده از  GISمقادیر پارامترهای فیزیوگرافي
حوزه آبخیز قرهسو بهدست آمد که در جدول 3
مشاهده ميشود.
جدول  -1مقادیر پارامترهای فیزیوگرافي حوزه آبخیز قرهسو
مساحت
(کیلومتر
مربع)

محیط
(کیلومتر)

ضریب
فرم یا
هورتون

ضریب
گراولیوس

ضریب
گردی
میلر

1164

121

2/44

3/22

2/6

برآورد مساحت با استفاده از  GISبا روشهای
سنتي چون پالنيمتر مطابقت باالیي را نشان ميدهد.
حوزه آبخیز قرهسو با داشتن چنین مساحتي جزء
حوضههای بزرگ و باز هیدرولوژیک محسوب ميشود
و دارای واکنش هیدرولوژیک کند ميباشد .ضرایب
شکل بهدست آمده برای حوضه همگي بیانگر کشیده
بودن شکل حوزه آبخیز بوده و بهعلت داشتن وسعت
بزرگ ،زمان تمرکز بیشتری را دارا ميباشد که به تبع
آن فرصت نفوذ مناسبي را فراهم خواهد ساخت که از
لحاظ احداث سد زیرزمیني حائز اهمیت ميباشد.
بیشترین مساحت طبقات شیب تشکیل دهنده حوزه
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آبخیز قرهسو مربوط به شیبهای زیر پنج درصد
ميباشد که شیب مناسب احداث سد زیرزمیني بوده و
حدود  52درصد از کل حوضه را تشکیل ميدهد و
بخش عمده توزیع سطوح در طبقات ارتفاعي اول و
دوم (ارتفاعات زیر  2222متر) صورت گرفته که در

شکل  -7نقشه شیب حوزه آبخیز قرهسو

شکل  -9کاربریهای مناسب سد زیرزمیني
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بخشهای مرکزی حوضه دیده ميشود .مساحت
کاربریهای حوضه که با استفاده از  GISبهدست آمده
بیانگر این است که بیشترین کاربری مربوط به زراعت
دیم ( 12درصد وسعت حوضه) و زراعت آبي و باغات
( 21درصد) و مابقي سایر کاربریها است.

شکل  -8نقشه طبقات ارتفاعي

شکل  -11طبقهبندی کاربری (مناسب و نامناسب)
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شکل  -11گسلهای منطقه با اعمال بافر

شکل  -12طبقهبندی مجدد گسل

شکل  -13سازندهای کواترنر منطقه

شکل  -14پادگانههای آبرفتي حوزه آبخیز قرهسو
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شکل  -15لیتولوژی مناسب سد زیرزمیني

شکل  -16نقشه جهت جریان حوزه آبخیز قرهسو

شکل  -17نقشه تجمع جریان حوزه آبخیز قرهسو

شکل  -18شبکه آبراهه محدوده مطالعاتي
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شکل  -19رتبهبندی آبراههها (استرالر)

شکل  -21آبراهههای درجه سه الي شش

شکل  -21قنوات منطقه با اعمال حریم

شکل  -22مناطق مناسب سد زیرزمیني حوضه
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شکل  -23آبراهههای پتانسیلدار احداث سد زیرزمیني

شکل  -25نقشه همارزش

TH
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شکل  -24نقشه همارزش  TDSمناطق مناسب

شکل  -26نقشه همارزش

pH
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8
7.9
7.8
7.6

PH

7.7
7.5
7.4
7.3
سوالر

ویالدرق

شمس آباد

نیر

سامیان

الی

نمین

ایریل

کوزه توپراقي

گیالنده

باروق

ایستگاه

شکل  -27نقشه همارزش

شکل  -28میزان

EC

pH

ایستگاههای هیدرومتری حوضه

600
500
300

TH

400
200
100
0

ایستگاه
شکل  -29میزان سختي کل ایستگاههای هیدرومتری حوضه ()mg/lit

از نظر غلظت امالح محلول 3که بر حسب
میليگرم بر لیتر بوده عمده مناطق مناسب سد
زیرزمیني در محدوده مناسب و مجاز قرار دارند .آبي
که دارای  TDSکمتر از  522میليگرم در لیتر است از
دیدگاه استاندارد شرب ،آب بسیار خوبي محسوب
ميشود TDS .بین  522تا  3222مطلوب و در گستره
 3222تا  3522برای شرب مجاز است ،ولي آب با
 TDSبیشتر از  3522مقبولیت شرب ندارد
( Nabizadeh Nodehiو  .)3334 ،Faezi Raziاز لحاظ
هدایت الکتریکي 2که برحسب میکروموس بر
سانتيمتر بوده مناطق مناسب سد زیرزمیني بیشتر در

دو طبقه دوم و سوم قرار دارند .آبهای مورد استفاده
برای شرب انسان در بیشتر موارد دارای هدایت
الکتریکي بین  52تا  3522میکروموس بر سانتيمتر
است ( .)2222 ،Mahdaviمیزان سختي کل 1در اکثر
محدوده مطالعاتي زیر  522میليگرم بر لیتر بوده که
در محدوده مجاز قرار دارند .از لحاظ  ،pHبیش از 35
درصد حوضه در محدوده بین  4/5تا هشت قرار دارد
که میزان آن در محدوده مطالعاتي مطلوب ميباشد.
نسبت جذب سدیم 1که بیشتر در محدوده طبقاتي
دوم و سوم قرار داشته و نسبت جذب بیش از  4/5به
مقدار کمي در حوضه مشهود ميباشد.

1

3

)Total Dissolved Salts (TDS
)Electrical Conductivity (EC

2

)Total Hardness (TH
)Sodium Absorbtion Ratio (SAR

4
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میزان پارامترهای کیفي آبهای سطحي در
ایستگاههای هیدرومتری منطقه از لحاظ شرب و
آبیاری در حد مطلوب ارزیابي شده و برای بررسي
کیفي آب از لحاظ کشاورزی از دیاگرام ویلکوکس
استفاده شد .با استفاده از پارامترهای هدایت الکتریکي
و نسبت جذب سدیم جدول طبقهبندی ویلکوکس
ارائه شده است (جدولهای  2و .)1
جدول  -2طبقه کیفیت آبهای سطحي (دیاگرام ویلکوکس)
ایستگاه هیدرومتری

طبقه کیفیت

باروق
گیالنده
ایریل
کوزه توپراقي
الی
نمین
نیر
سامیان
شمسآباد
سوالر
ویالدرق

( C2 - S1خوب)
( C3 - S1متوسط)
( C2 - S1خوب)
( C3 - S1متوسط)
( C1 - S1خیلي خوب)
( C2 - S1خوب)
( C2 - S1خوب)
( C3 - S1متوسط)
( C3 - S1متوسط)
( C2 - S1خوب)
( C2 - S1خوب)

جدول  -3درصد طبقه کیفیت آبهای زیرزمیني حوضه
ردیف

طبقه کیفیت

نوع کیفیت

درصد

3

C1–S1

خیليخوب

1/22

2

C2–S1

خوب

12/44

1

C3–S1

متوسط

11/63

1

C3–S2

متوسط

36/11

5

C4–S2

نامناسب

6/31

در این پژوهش ،با استفاده از نقشهها ،منابع،
سیستم اطالعات جغرافیایي و بررسيهای توپوگرافي،
هیدرولوژی ،هیدروژئولوژی ،زمینشناسي و غیره به
بررسي مناطق مناسب سد زیرزمیني پرداخته شد و در
نهایت نقشه تناسب نهایي منطقه از لحاظ احداث سد
زیرزمیني مشخص شد .همچنین ،نقشه آبراهههای
پتانسیلدار برای سد زیرزمیني ارائه شد .در پژوهش
اخیر ،مناطق مناسب برای احداث سد زیرزمیني در
سازندهای کواترنر و بستر آبراهههای با رتبه سه تا
شش قرار گرفتهاند که با نتایج مطالعات صورت گرفته

جلد  ،6شماره 3131 ،2

در حوضههای دیگر مطابقت دارد ( Chezgiو همکاران،
2233؛ .)2232 ،Hadian
در مطالعات توپوگرافي منطقه مالحظه ميشود که
حدود  52درصد از منطقه دارای شیب زیر پنج درصد
و مناسب از لحاظ احداث سد زیرزمیني بوده که با
بررسي نقشههای دستي تهیه شده برای منطقه
مطالعاتي ،تطابق باالیي را نشان ميدهد که نشانگر
دقت باال ،صرف هزینه کمتر و افزایش سرعت در
سیستم اطالعات جغرافیایي است .با بررسي نقشه هم-
عمق سنگ کف ،ميتوان گفت که منحنيهای همعمق
واقع در دو طبقه کمتر از  32و  32–22متر بهعنوان
محلهای اولویتدار از لحاظ توجیه اقتصادی برای
احداث سد زیرزمیني ميتوانند پیشنهاد شوند .وجود
سنگ کف محل سد در عمق حدود  22متر یا کمتر،
توجیه اقتصادی سد را ساده مينماید (،Davoodi
.)2225
با بررسي نقشه مناطق مناسب احداث سد
زیرزمیني در حوزه آبخیز قرهسو مشخص شد که
حدود  12درصد از محدوده مطالعاتي یاد شده برای
احداث سد زیرزمیني مناسب بوده و در اولویت
ميباشند .بخشهای مرکزی مساحت بیشتری از
پهنههای مناسب را به خود اختصاص دادهاند و بستر
رودخانه قرهسو که بهعنوان یکي از اصليترین
آبراهههای حوضه محسوب شده در مناطق مناسب
احداث سد زیرزمیني قرار گرفته و از لحاظ
زمینشناختي دارای بستر آبرفتي با نفوذپذیری
مناسب ميباشد .سنگ بستر در محدوده مطالعاتي
اردبیل از نوع مارني بوده که تقریبا غیرقابل نفوذ است
و برای احداث سد زیرزمیني مد نظر ميباشد.
در این پژوهش پارامترهای کیفي آب مورد بررسي
قرار گرفتند و نتایج نشان داد که از سطح خوب و قابل
قبولي برخوردار ميباشند .تنها در بعضي نقاط
پارامترهای کیفي آب سطح قابل قبولي را دارا نبودند
که این بهعلت تاثیر سازندهای زمینشناسي منطقه
بود .بسترهای آبرفتي بخشهای مرکزی و آبراهههای
واقع در آن از لحاظ اجرا و احداث سد زیرزمیني با
توجه به دارا بودن شرایط مناسب در اولویت ميباشند.
حوزه آبخیز قرهسو با دارا بودن عرصههای کشاورزی
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نتایج حاصل از احداث سد زیرزمیني را با سایر
سیستمهای جمعآوری آب در یک حوضه مقایسه
نموده و عواید حاصل از این طرحها را بهصورت
اقتصادی و اجتماعي مشخص کرده و بهترین تکنیک
.را با توجه به صرفه اقتصادی تعیین کرد

تعیین مناطق مناسب سد زیرزمیني در حوزه آبخیز قرهسو

زراعي و باغي از مهمترین حوزههای آبخیز استان
اردبیل بهشمار رفته که مکانیابي مناسب و اجرای
سدهای زیرزمیني در آن ميتواند برای توسعه منابع
 ولو در مقیاس کوچک با در نظر گرفتن شرایط،آب
 پیشنهاد ميشود که.اقتصادی و اجتماعي موثر باشند
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Abstract
The use of groundwater is one of the ways to overcome the seasonal shortages of water.
Underground dam that can be noted as one of the techniques to help the improvement of
water resources management and increase the efficiency of these resources, is one of the
water storage practices to use the groundwater. . It is a simple method for the collection
and storage of water in arid and semi-arid areas. In this study, selection of suitable areas
of underground dam in Gharasou watershed is investigated. Many factors are influenced
in determining the suitable areas of underground dam. In this research, physiography,
geology, hydrology, hydrogeology and land use of the watershed were investigated and
analyzed with the use of information, maps, reports, required data and geographic
information system. Then, derived maps from different stages were combined and
finally suitable areas and streams for construction of underground dam were mapped.
Results showed that about 30 percent of Gharasou watershed is suitable for construction
of underground dam.
Key words: Geology, GIS, Hydrogeology, Hydrology, Land use, Topography
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