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  چکیده
 نیمه خشک و مقابله با بحرانویژه در مناطق خشک و های مختلف به های مفید در تامین آب مورد نیاز بخشراه یکی از

های سطحی هدر رونده به زمینی و استفاده از آب ذخایرآب زیرزمینی است. احداث سدهای زیرکمک به افزایشسالی،خشک

ترین مرحله در باشد. اولین و مهممی منظور تغذیه مصنوعی از جمله راهکارهای مناسب جهت تامین و توسعه منابع آبی

هدف از این تحقیق مطالعه پتانسیل بالقوه . های مناسب برای احداث یک سد می باشدشناسایی مکان زمینی احداث سد زیر

های دادهبرای انجام این تحقیق  می باشد. در استان آذربایجان شرقی، شهرستان شبسترواقع  منابع آبی حوضه مشنق چای

نطقه مورد مطالعه جمع آوری و جهت پردازش های زمین شناسی و منابع آب زیرزمینی و سطحی م ،هیدرومتری ،یسهواشنا

حلقه چاه  7سونداژ ژئوفیزیکی و حفاری  44بعدی سازماندهی شد. جهت مکان یابی و تعیین محل مناسب محور سد، تعداد 

کاربری اراضی برآورد گردید. سپس با  پیزومتریک اجرا گردید. بیالن آبی حوضه بر اساس منابع آب زیرزمینی و سطحی و

تفاده از اطالعات ژئوفیزیک و چاه های پیژومتری یک حجم آب قابل ذخیره در محل پیشنهادی سد زیر زمینی و همچنین اس

میلی متر وضعیت حوضه از نظر  2/334نتایج نشان داد که درصورت بارش به میزان  .حجم تنظیمی مخزن سد محاسبه شد

متر مکعب بر آورد شده که قابلیت ذخیره  346503یر زراعی خشک سالی در حد نرمال است . آب مازاد حوضه در  فصل غ

رواناب در فصل غیر زراعی توسط احداث سد زیرزمینی در منطقه را دارد ظرفیت ذخیره سفره آبخوان مورد نظر در صورت 

بود  متر مکعب حجم تضمینی مخزن خواهد 144444تفاده هم زمان از آب ذخیره شده توسط کشاورزان سالیانه بیش از اس

جبران را روستای منشق این حجم آب در حالت بهبود می تواند کمبود نیاز آبی اراضی روستا  که با توجه به کمبود آب در

، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود منطقه مورد مطالعهپتانسیل منابع آبی زیرزمینی  بررسی وضعیت و مقاله ضمن ایننماید. 

 .مدیریت پایدار منابع آب می پردازد
 

 ذخیره رواناب ،، ژئوالکتریکسفره آبخوان :ی کلیدیه هاژوا

 
  49143449092نویسنده مسئول: مالک رفیعی 
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 :مقدمه
های نه چنددان دور بدا    بررسی محققان در مناطق مختلف جهان نشان  داده است که کره زمین در سال 

صدال آب کده   حهدای علمدی است   است روش . بر این اساس الزممنابع آب روبرو خواهد شدبا  بحران جدی در ارتباط

به حداقل برسانند توصیه شدده اسدت از    کمترین اثرات مخرب زیست محیطی را در پی داشته ونیز هدر رفت آب را

که پس از نفوذ آب در زمین زمینی دیواری است غیر قابل نفوذ  . سد زیرها سد زیر زمینی می باشد جمله ای روش

جلوگیری کرد، مخزنی در پشت دیوار )سد(  ،ه این طریق تشکیل می شودمینی که باز جریان سفره زیرز  ،پشت آن

ایجاد می کند . با احداث سد زیرزمینی در زیر سطح زمین به وجود می آید که کمک زیادی به جبدران کمبدود آب   

حفاظت از سدفره  رفع مسائل ناشی از آن به ویژه در زمینه رفع محدویت بهره برداری از آب های شیرین منطقه و  و

رش ارزیابی پنج سد زیرزمیندی  در گزا (2443ونروپای ) (.1379دار شرین در مقابل شوری می کند.)کردوانی،بهای آّ

در بلژیک نتیجه گیری کرد که سد زیرزمینی دارای مزایای زیر می باشد: افزایش ظرفیت چاه های موجود، سدادگی  

کده در  دلیدل ایدن  بده  توسط اهالی محل، خطر آلودگی پایین کارگیریهاجرا، قابلیت تکرار و سهولت ب پایینو هزینه 

بنابراین استفاده از منابع قابدل تجدیدد )اسدتفاده از آب هدای زیدر       .آب در زیر زمین ذخیره می شود گونه سدهااین

مخزن، پایدداری بسدیار بداالی سدازه      خساراتزمینی کم عمق (، میزان بسیار کم تبخیر، کاهش خطر آلودگی، نبود 

از عوامدل عمدده ایدن ندو       ه پدایین سداخت  و هزیند  رای ساکنین و ابنیه پدایین دسدت سدد   ای، عدم وجود تهدید ب

نیداز بده ذخیدره سدطحی نددارد و سدبب تغییدر کداربری ارضدی و           تاسیسات می باشد. احداث سد های زیر زمیندی 

 زایشفد  ا ه گرفت که از نظر زیسدت محیطدی بدی خطدر مدی باشدد.      اکوسیستم موجود نمی شود. لذا می توان نتیج

، گسدترش آلدودگی مندابع آب در اثرتوسدعه فعالیدت هدای کشداورزی شدهری         ، باال رفتن سطح زندگیتقاضای آب

وصنعتی موجب ایجاد وضع نامساعدی در بسیاری از مناطق جهان شده اسدت حفاظدت کمدی وکیفدی مندابع آب و      

امدروزه منداطق    (1394بین المللی است ) کار آموز و عراقی نژاد، یت جامع منطقه ای وآن نیازمند یک مدیر توسعه

رسدد کده صدحاری شدنی دنیدا درحدال       خشک بیش از همیشه با مسائل غامض و پیچیده روبرو هستند. به نظر مدی 

 9/0کداهش  کنند. استان آذربایجدان شدرقی بدا    ها کمک می ها به نابودی اقتصاد ملتسالی توسعه هستند و خشک

زمیندی و   مددت و کداهش ذخدایر مندابع آبدی زیدر      نسبت به آمار بلند 94-91درصدی نزوالت جوی در سال زراعی 

استان آذربایجدان   ) اداره کل ومرکز تحقیقات هواشناسی کاربردیافزایش شوری آن در چند ساله اخیر مواجه است.

 بایدد سدعی   است آب وریبهره افزایش و آب منابع از بهینه استفاده آبی باکم سازگاری هایراه از یکی .(1391شرقی

بهینده   رطوبت خاک به نحو مطلدوب و  منابع زیر زمینی و ، جریان آبهای سطحی وکرد تا حدممکن از نزوالت جوی

و استحصال بهینه آب در مناطق خشک در اقصدی نقداط جهدان     طرح های ذخیره و(. 1391 علیزاده) استفاده شود.

مندابع طبیعدی تجدیدد     ، همچندین احیدا   بیابانی به اراضی دایر تبدیل اراضی بایر و ور حفاظت خاک وایران به منظ

( 1393تغذیه سفره های زیرزمینی می باشد) حسین پدور و همکداران   شونده، کاهش خسارات ناشی از سیالب ها و

 تدوان توسدط روش  اند. مدی نگرفتهمناطق خشک دارای امکانات بالقوه کشاورزی هستند که مورد استفاده کامل قرار 

های خاص که برای این مناطق مناسب هستند از این امکانات بالقوه بده بهتدرین نحدو اسدتفاده کدرددر دهده اخیدر        

طرح های مختلف سدد هدای زیدر     می به منظور نگهداری و استفاده در زمان نیاز در قالبئاستفاده از جریان های دا

انحراف آب به منظور تغذیه سفره هدای   است در این طرح ها از روش ذخیره وکشور مطرح گردیده  زمینی در سطح

   اسدتفاده مدی گدردد.   زمینی  جریان کم به وسیله سدهای آب زیر ایستابی در یک سفره یا سطح یا باالآوردن مجاور،

یی در تدونس  بناهدا  (.سد های زیرزمینی در جزیره ساردینا در زمان رومیان سداخته شدده و  1303) مغربی و برومند

شدده  ی زمیندی انجدام مد    استحصال آب زیدر  نشان می دهد که توسط تمدن های قدیمی در شمال آفریقا ذخیره و
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ار گرفتده اسدت)   راجرا قد  مانند ژاپن، برزیل، چین، کنیا مورد پژوهش و ،زمینی در کشورزهای مختلفی .سد زیراست

 (.1391ابراهیمی و همکاران

 مواد و روش ها :
در شمال شرق دریاچه ارومیه  منطقه مطالعاتی در استان آذربایجان شرقی، شهرستان شبسترمنطقه مورد

 46 35 ′ 29″ تا 46 33 ′ 26″ شرقی طول و 30 17′ 41″تا  30 13 ′ 31″در مختصات جغرافیایی عرض شمالی 

از توابع شهرستان این منطقه به نام حوضه آبخیز مشنق چای در کنار روستای مشنق  (.1شکل واقع گردیده است) 

چای می باشد. مناطق همجوار این  نشبستر واقع شده و در تقسیمات حوضه های استان در محدوده حوضه دریا

سلماس در  -حوضه آبخیز ارتفاعات کوههای اوزون یال داغی و دوبوینیدر طرف شمال، راه ارتباطی اصلی شبستر

 در سمت غرب می باشد. سمت جنوب، حوضه دریان چای در طرف شرق و حوضه هریس 

مساحت محدوه  ،رقومیو نقشه های  IL WIS( در محیط نرم افزارGISبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیائی) 

این تحقیق به علت عدم وجود ایستگاه  مهکتار بر آورد گردید برای انجا 024مورد مطالعه جمعا به مساحت حدود 

-93لغایت 1349-64ر سال آبی ااز آمهای هواشناسی و هیدرومتری از داده های ایستگاه هیدرومتری دریان چای 

سازماندهی Spss و  Excelجمع آوری شد داده های جمع آوری شده جهت پردازش های بعدی در محیط  1391

     نین نقشه رقومی منطقه درچهم و OPTIWATضه با استفاده از نرم افزار شدند. بر آورد نیاز آبی باال دست حو

کفایت حجم دبی نیاز آبی منطقه و رواناب مازاد بعد از  . میزان تناسب والیه های اطالعاتی استخراج گردید

بر آورد المدت حوضه دریان چای محاسبات دبی حوضه جریان ماهانه حوضه مشنق چای با استفاده از آمار طویل 

های زمین شناسی مهندسی اولیه در حوضه آبخیز محور سد بررسی مناسب محل تعیین . جهت مکان یابی وشد

دهد که اغلب ته نشست حوضه از رسوبات رسی و مارنی بوده که بصورت تناوبی با الیه های چای نشان میمشنق

اال رفته و در اثر تخریب الیه های سنگی پذیری حوضه بآهکی قرار دارند. این خصوصیت باعث شده که فرسایش

بستر رودخانه از آبرفت درشت دانه تشکیل یابد. همچنین گسترش سازند فلیش که یک سازند تخریبی و ماسه 

سانتی متری می باشد که البته قطعات در  14سنگی است موجب تشکیل یک بستر قلوه سنگی در حد متوسط 

 (2شکل سانتی متر هم کم نیستند) 24-34حدود 

ومتریک حلقه چاه پیز 7، حفاری سونداژ ژئوفیزیکی 44اسی مهندسی، بررسی ضخامت آبرفت از دیدگاه زمین شن

حلقه در باال دست  2متری پایین دست محور و  64حلقه در 1حلقه در محل دریاچه،  1حلقه در محور سد و  3)

       فصول مختلف سال چاه حفاری شده  اه ها وزمینی در م دریاچه سد ( اجرا گردید . جهت بررسی وضعیت آب زیر

و آمار برداری از آن ها انجام شد. کار بری اراضی و  (3)شکل  ژئو تکتنیکی به چاه های پیزومتری تبدیل گردید

 شهرهمچنین میزان مساحت اراضی زیر کشت انوا  محصوالت زراعی بر اساس آمار مرکز خدمات جهاد کشاورزی 

باغات بخش اعظم  اراضی دیم و ،هگردید در رابطه با نحوه استفاده از اراضی در حوضه مورد مطالعتسوج استخراج 

الت عمده کشاورزی حوضه ( می باشد محصو1)جدول بقیه کاربری ها مطابق مساحت را به خود اختصاص داده و

  گوجه سبز  زردآلو و ،گیالس گالبی، سیب، بادام، ،و محصوالت باغی شامل گردو عدس نخود، ، جو،شامل گندم

 می باشد.
 

 )هکتار((: مساحت انواع کاربری اراضی در روستای مشنق1جدول )
 کل مسکونی مرتع زراعت دیم زراعت آبی زراعت دیمباغات+ باغات+ زراعت آبی باغات 

 مساحت
 

17/325 45/61 -- -- 099 2251 9 53/3645 

 144 26/4 76/53 36/26 -- -- 46/1 24/9 درصد
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 منابع آب
خانه مشنق چای می باشد که از  حوضه مشنق رود دهد که تنها منبع آبی زیربررسی ها نشان می

ارتفاعات جنوبی میشو سرچشمه گرفته و در پایین دست با پیوستن به زیرحوضه هریس چای تشکیل حوضه آبخیز 

دهای هیدرولوژیکی از طرف مهندسین مشاور جامع آب دهند الزم به ذکر است که در تقسیمات واحشرفخانه را می

های است. ولی با مراجعه به نقشهمشنق جزو حوضه آبریز دریان چای در نظر گرفته شده هحوض کشور زیر

جنوبی بصورت -توپوگرافی مشخص شد که این زیرحوضه مستقل از دریان چای بوده که با جهت جریان شمالی

 (. 4کند)شکلدریاچه ارومیه زهکشی میمستقل از دریان چای به 

ای استان آذربایجان شرقی مشخص شد که زیرحوضه مشنق براساس اطالعات موجود در آرشیو سازمان آب منطقه

رشته فعال بقیه خشک هستند(  1 )رشته قنات  4حلقه چاه عمیق،  44از نظر منابع آب زیرزمینی دارای حدود 

است. ( ارائه شده3) ها در جدول شماره( و قنات2ای موجود در جدول شماره)هباشد. اطالعات کمی چاهفعال می

موقعیت  کنند.میلیون  مترمکعب آب را از سفره های آب زیرزمینی تخلیه می 6مطابق این اطالعات در کل مجمو  

 است.( نشان داده شده6) ها و قنوات موجود در منطقه در شکل شمارهچاه
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 176204 2454.44 22.44 کشاورزی هاشم زاده دیزج مهر 4227460 643776 1

 149437 2454.44 10.64 کشاورزی روستا دیزج مهر 4227115 643634 2

 167721 2772.44 10.44 کشاورزی محمدزاده دیزج مهر 4227405 643953 3

 225041 2454.44 24.04 کشاورزی هاشم زاده شرفخانه 4225403 643030 4

 109941 2772.44 22.44 کشاورزی کریمی مهردیزج  4226704 643492 6

 132326 2454.44 15.64 کشاورزی هاشم زاده شرفخانه 4226562 644120 5

 224194 2772.44 25.44 کشاورزی طباطبایی دیزج مهر 4226400 644532 7

 230490 2772.44 23.44 کشاورزی کریمی شرفخانه 4226352 643275 0

 143432 2524.44 11.64 کشاورزی هاشم زاده دیزج مهر 4226444 644154 9

 137245 2772.44 16.64 کشاورزی روستا دیزج مهر 4224095 643044 14

 260929 2524.44 32.24 کشاورزی هاشم زاده دیزج مهر 4224144 644443 11

 42365 926.44 11.44 کشاورزی شهرداری شرفخانه شرفخانه 4226360 643704 12

 159404 2772.44 17.64 کشاورزی طباطبایی دیزج مهر 4224557 644621 13

 176729 2772.44 21.44 کشاورزی معصومی شرفخانه 4227615 643319 14

 223200 2772.44 23.44 کشاورزی ابراهیم آذر شرفخانه 4225955 643440 16

 192419 2454.44 25.44 کشاورزی ناصررفیعی شرفخانه 4225651 643304 15

 214919 2772.44 23.44 کشاورزی عباس اسداللهی نژاد شرفخانه 4225135 643475 17

 14050 207.44 14.64 شرب فاضالب –شرفخانه  شرفخانه 4220467 643760 10

 105011 2564.44 19.44 کشاورزی قوجایی علی بیگلو 4225545 644465 19

 135454 2502.44 16.44 کشاورزی رخشی علی بیگلو 4225335 644027 24

 196574 2313.44 23.94 کشاورزی جبار علیرضا الو علی بیگلو 4225417 644664 21

 113967 2424.44 14.44 کشاورزی قوجایی علی بیگلو 4226051 644959 22

 199654 2502.44 23.44 کشاورزی قره گوزلو علی بیگلو 4225462 645145 23

 4 4.44 4.44 کشاورزی یاریحسین  علی بیگلو 4225302 646542 24

 242007 2564.44 22.64 کشاورزی هاشم پور علی بیگلو 4226962 646633 26

 00076 2467.44 12.44 کشاورزی جهاد کشاورزی  علی بیگلو 4226932 646911 25

 174474 2344.44 21.24 کشاورزی تارودنژاد علی بیگلو 4226331 646601 27

 179659 2344.44 21.44 کشاورزی هادی پور بیگلوعلی  4226493 646947 20

 205367 2502.44 31.94 کشاورزی صدیقی جهان علی بیگلو 4224971 646234 29

 120417 2344.44 15.64 کشاورزی علیرضا لو علی بیگلو 4224175 645224 34

 62792 1372.44 14.44 کشاورزی تبریز دنیز علی بیگلو 4223056 646023 31

 4 4.44 4.44 کشاورزی حسن زاده علی بیگلو 4225951 644755 32
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 تخلیه ساالنه
y X 

 57614 2.1 86/6/2 کشاورزی 750 35 چادوش مشنق 4230500 548200

 40358 1.5 86/6/2 کشاورزی 450 25 قزیل دوز )عثمان کهریزی( مشنق 4229600 548650

 74076 2.4 86/6/2 کشاورزی 550 25 خانه باغ مشنق 4231250 547800

 43127 1.4 86/6/2 کشاورزی 550 30 شورکهریز مشنق 4231850 547500



 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01  
 
 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نقشه  : 5شکل

 مشنق چایحوضه  منابع آبی

 

 نتایج و بحث:
ارتفاعی  هدرصد در طبق 26براساس نقشه های رقومی منطقه مورد مطالعه بیش ترین مساحت حوضه با بیش از 

درصد قرار  54ضه در شیب بیش تر از وح صددر 41ترین شیب با مساحت حدود  ار دارد . بیشرق 2444الی 1944

شمال غربی می باشد مطابق آمار بلند مدت ایستگاه های هواشناسی  فته شیب عمومی منطقه جنوب غربی ورگ

و  634میلی متر و حداکثر و حد اقل بارش ساالنه به ترتیب با  90/343مجاور حوضه متوسط بارندگی ساالنه آن 

ساله ثبت شده است .حداکثر بارش و حداقل بارش ماهانه منطقه در ماه های  44میلی متر در دوره آماری  174

میلی متر ساالنه به خود اختصاص داده اند به منظور ارزیابی  49/6و  42/51ردیبهشت و مرداد به ترتیب به ا

و تابع توزیع گاما تجمعی پردازش داده شده  SPIوضعیت بارش حوضه مشنق چای با استفاده از روش شاخص 

 (4) جدول .میلی متر برای حوضه برآورد شده است 2/334سری زمانی بارش منطقه، بارش نرمال ساالنه 
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 ایچ: ارزیابی وضعیت بارش حوضه مشنق (4)جدول 

 SPI در احتمال تجمعی  بارش ساالنه حوضه ) میلی متر( وضعیت بارش 

 -14/3 0/2 174 شدیدخشک سالی بسیار 

 -72/1 3/0 3/245 بسیار خشک 

 -45/1 1/11 226 خشک سالی ضعیف

 -91/4 9/13 225 نزدیک به نرمال 

 44/4 4/64 2/334 نرمال 

 94/4 5/04 424 نزدیک به نرمال 

 14/1 4/94 6/490 نسبتا مرطوب

 69/1 144 663 بسیار مرطوب
 

آبی زیر حوضه مشنق چای می باشد که از ارتفاعات جنوبی کوه میشو دهد که تنها منبع  بررسی ها نشان می

در پایین دست با پیوستن به زیر حوضه هریس چای تشکیل حوضه آبخیر شرفخانه را می دهند  سرچشمه گرفته و

حوضه  جامع آب کشور این زیر حوضه ها جزو .الزم به ذکر است که در تقسیمات حوضه ای مهندسین مشاور

آمار ایستگاه هیدرومتری دریان چای )مجاورت حوضه مورد مطالعه تشابه شرایط دریان چای هستند با استفاده از 

زمین شناسی، خاک شناسی و کاربری اراضی منطقه ( و بهره گرفتن از سیالب منطقه،  پارامترهای فیزیوگرافی،

 ست.(ذکر شده ا6دبی ماهانه و ساالنه حوضه بر آورد ودر جدول )
 ( : دبی متوسط بر آوردی حوضه مشنق چای و دریان چای5جدول )

 دبی متوسط ماهانه )متر مکعب در ثانیه(

 دریان چای مشنق چای ماه دریان چای مشنق چای ماه

 13/4 419/4 مهر 32/1 190/4 فروردین

 29/4 443/4 آبان 64/1 226/4 ادریبهشت

 21/4 431/4 آذر 69/4 /400 خرداد

 24/4 434/4 دی 22/4 /433 تیر

 20/4 442/4 بهمن 21/4 /431 مرداد

 40/4 /472 اسفند 11/4 /415 شهریور

    45/4 459/4 متوسط ساالنه
 

رشته قنات )یک  4 حلقه چاه عمیق و 44جود در زیر حوضه مشنق حدود وزمینی در آبخوان م از نظر منابع آب زیر

لزوم  با توجه به وجود باغات و مزار  گسترده در منطقه مورد مطالعه و وجود دارد. رشته فعال بقیه خشک هستند(

آبی محصوالت  اهالی روستای مشنق با استفاده از منابع آبی موجود در منطقه نسبت به تامین نیاز آبیاری،

 تصاویر. با استفاده از صنعتی خود اقدام می نمایند کشاورزی، مصارف عمومی از قبیل شرب، خانگی، دامی و

نیاز آبی گیاهان موجود در منطقه با  اراضی حوضه مورد مطالعه تعیین و مشاهدات میدانی کاربری و ماهواره ای

چای بر آورد  مشنق داده های هواشناسی ایستگاه های مجاور استفاده از نرم افزار اپتی وات بر اساس الگوی کشت و

نیاز آبی حوضه مشنق  و جریان رود خانه )دبی متوسط ماهانه( بیالن آبی منطقه را با بهره گرفتن از آورد گردید

  ( ذکر شده است.  5نتایج آن در جدول ) چای بر آورد نموده و
 ی منطقه مشنقب(:بیالن آ6ّجدول )

 دبی متوسط ماهانه )متر مکعب در ثانیه(

 بیالن آّبی ماهانه نیاز آبی   رود خانه مشنق چای       ماه بیالن آّبی ماهانه نیاز آبی رود خانه مشنق چای ماه

 -646/4 654/4 419/4 مهر  420/4 174/4 190/4 فروردین 
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 -439/4 402/4 443/4 آبان -247/4 472/4 226/4 ادریبهشت

 431/4 44/4 431/4 آذر -172/1 254/1 /400 خرداد

 434/4 44/4 434/4 دی -195/1 229/2 /433 تیر

 420/4 414/4 442/4 بهمن -944/1 976/1 /431 مرداد
 -414/4 402/4 /472 اسفند -109/1 246/1 /415 شهریور

     -542/4 571/4 459/4 متوسط ساالنه

 
ار ماه از سال )فروردین وماه های آذرتا ه( نشان می دهد که با توجه به الگوی کشت منطقه طی چ5نتایج جدول ) 

بهمن ماه( بیالن آبی منطقه مثبت بوده و امکان برنامه ریزی برای آن بازه زمانی وجود دارد. رسوبات بستر رود خانه 

از نظر دانه بندی بر اساس تقسیم بندی یونیفاید در محدوده خاک های درشت دانه شن تمیز بد دانه بندی شده 

مطالعات ژئوفیزیکی نشان  % می باشد بررسی لوگ چاه های حفاری و34درصد تخلیل باالی  زیاد وبا نفوذپذیری 

ماسه آهکی همراه با کمی گچ  شیلی به رنگ سبز خاکستری با میان الیه های ماسه سنگی و داد که واحد مارنی و

را تشکیل می دهد.  زمینی نمک که در منطقه برونزد قابل مالحظه ای در سنگ کف محل احداث سد زیر و

زمینی در این منطقه  نگر موقعیت خوب برای احداث سد زیرانمای همچنین نتایج آزمایشات دانه بندی، لوفران

ای که خصوصیات هر کدام به شرح ذیل چزمینی در حوضه مشنق  است. دو محل پیشنهادی جهت احداث سد زیر

 (  5شکل ) .در نظر گرفته شده است

واقع شده است .در این محدوده وسعت   =x=   4233524 y 661319: مقطع در موقعیت  D1مقطع 

متر مکعب در نظر  119444متر ضخامت آبرفت  14متر مربع و حجم آن با احتساب متوسط  11944آبخوان 

دی بد می گرفته شده است و با توجه به اینکه از نظر مهندسی رسوبات آبرفت از نو  شن و قلوه سنگی با دانه بن

بنابر این میزان ذخیره آب . % در نظر گرفته شد25هی مخصوص آن % و آبد34باشد میزان تخلخل کل در حدود 

 متر مکعب آن قابل استحصال است  36444متر مکعب خواهد بود که  44444ن پس از احداث بند زیرزمینی آبخوا

متر مربع  21944واقع گردیده است وسعت آبخوان  =x=   4233952 y 661319مقطع در موقعیت   D2 :عمقط

متر مکعب می باشد .  244444متر ( حجم مخزن در محدود  13-5متر متوسط عمق آبرفت ) 9بوده و با احتساب 

متر مکعب حجم آب قابل  56444% می توان 25% رسوبات آبرفتی و آبدهی مخصوص 34و با احتساب تخلخل کل 

 (7 )شکلقابل استحصال را برای این آبخوان در نظر گرفت. متر مکعب آب 54444ذخیره و 

 

 

 

 
 

 
( و ضریب Kنفوذپذیری ) (: نمودار ضریب 6شکل)

پیزومتری  منطقه  آبگذری چاه های 

 مطالعاتی 

 

با توجه به نتایج به دست  آمده از مطالعات

که ظرفیت  D2 مخزن ژئوفیزیک  ژئوتکنیک و
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

متر مکعب پیش بینی شده است که در صورت استفاده همزمان از آب  54444ذخیره آبخوان مورد نظر بیش از 

متر مکعب حجم تنظیمی مخزن خواهد بود. با توجه به کمبود آب 144444بیش از ذخیره شده کشاورزان سالیانه 

نین نیاز آبی روستا را تاحدی در روستای مشنق این حجم آب در حالت بهبود می تواند کمبود آب شرب و همچ

 جبران نماید.

 

  

 

 مارن میوسن 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ، نقشه هیدروگرافی و مقعیت بازه پیشنهای در حوضه مشنق چای D2شکل )(: موقعیت سد زیرزمینی 
 ، نقشه هیدروگرافی و موقعیت بازه های پیشنهادی در حوضه مشنقD2 :موقعیت بازه سد زیر زمینی 7شکل

 

 

آماربرداری نموده 1391-1393به منظور بررسی میزان آب استخراج، از چاه های پیزومتری منطقه مطالعه در سال 

 ( ذکر شده است.7ونتایج آن در جدول )
  استخراجبرآورد میزان آب قابل : (7)جدول

mمساحت سفره  mنوسانات سطح آب  (mmبارش)  سال ردیف 
mحجم  آبدهی ویژه %  2

3 

1 1391 6/341 14/5 39444 25% 51064 

2 1392 1/206 25/4 39444 25% 4/43195 

3 1393 4/217 59/3 39444 25% 5/37415 

 47409 %25 39444 50/4 3/201 متوسط

 

د رواناب در ماه های مازاد جریان، منطقه مورد بهره گرفتن از برآور چای وبر اساس نتایج پژوهش حوضه مشنق 

متر مکعب جهت ذخیره غیر فصلی و استفاده بهینه و هدفمند از این نعمت الهی  346503مطالعه از پتانسیل آبی 

 را دارد.متر مکعب حوضه مشنق  47409( نشان  می دهد که میزان قابل استحضال ساالنه 7بر خودار است جدول)

 با توجه به موقیت جغرافیایی، وضعیت توپوگرافی و اقلیمی منطقه، نواحی کوهستانی دارای آب دائمی کمی بوده و

استفاده بهینه از  زمینی به منظور ذخیره و . احداث سد زیرنات های منطقه مبین این مطلب استخشک شدن ق
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در ماه های  منطقه با حجم آبی منطقه هم خوانی نداشته ومنابع آبی منطقه ضروری به نظر می رسد. الگوی کشت 

دبی متوسط حوضه می رسد. لذا بایستی با همکاری اداره  اوج نیاز آبی، دبی مورد نیاز منطقه به چندین برابر

. درآمد کم و سیستم آبیاری متناسب اقدام نمود الگوی کشت وو اصالح اهالی منطقه نسبت به تغییر  کشاورزی و

نیروی کار  به تبع آن کوچ قشر جوان و روش کشاورزی سنتی باعث بی رونقی سیمای کشاورزی منطقه وکم بازده 

 طقه هم خوانی نداشته ونبا وضعیت اقلیمی متعادل دام در مرتع  وضعیت پوشش گیاهی و از منطقه گردیده است.

    آن قدرت تخریب سیالب را نشانبه تبع  وجود رسوبات زیاد و مشاهدات صحرائی از سیالب های بهاره منطقه،

          توصیه ساماندهی رود خانه عریض مشنق چای در محدوده روستا از نظر تثبیت مقطع رودخانه  می دهد

بردی تر خواهد بود امید است با احداث این سد رکا این راستا مفید ونیز در اجرای طرح های بیولوژیک  می گردد.

 در منطقه گردد.پایدار رف گردیده و موجبات توسعه کشاورزی ط مشکالت نیاز آبی اهالی بر
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Assessment of Water Resources Potential for Construction 

of Groundwater Dam in North of Urumieh Laske (Case 

Study: Meshnag Chay Watershed) 
Abstract: 

One of the beneficial ways in water accumulating in different sites especially in 

arid and semiarid regions, is aid in increasing of groundwater resources.  

Construction of groundwater dam and use of surface runoff for artificial recharge 

is one of the appropriate ways for accumulating and development of water 

resources. The first and important step in groundwater construction is diagnosis 

of appropriate sites for dam construction. The purpose of this research is study of 

water resources potential in Meshnag chay watershed in east Azarbayjan 

province, Shabestar town. For this purpose, climatology, hydrometric, geology, 

and surface and groundwater resources data of this region is prepared and 

organized for processes. For determining appropriate site for dam line, 40 

geophysical sondaj and seven piezometric wells were burned. Water balance of 

the watershed was estimated by use of surface and groundwater resources and 

land use. Then by use of geophysics and piezometric wells data, one volume of 

restoring water in suggested groundwater dam site and regulated volume of dam 

tank were estimated. Results showed that with 330.2 mm rainfall, the situation of 

watershed with respect to aridity is normal. Excess water of the watershed in no 

agronomic season was estimated 305683m
3
 that has potential of runoff restoring 

in no agronomic season by groundwater dam construction in this region. In this 

paper, situation and groundwater resources potential of the region is investigated 

and ways of improvement of sustainable organization of water resources is 

 

Keywords: Groundwater recharge, geoelectric, runoff restoring 
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