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چکیده
براي تأمین آب در مقیاس کوچک  در مناطق خشک که دسترسي 
به چاه و رودخانه دائمي ندارند، استفاده از جریان های زیرسطحي 
در بستر خشكه رودها مي تواند مطرح باشد. بدین وسیله عالوه بر 
مهار بخشي از آب باران که به زمین نفوذ مي کند، آب هایي که 
به طور دائم  بوسیله قنوات باالدست از سفره تخلیه مي شوند و در 
فصولي از سال بدون استفاده مفید مجدداٌ به زمین نفوذ کرده و از 
دسترس خارج مي شود را مي توان در مخزن سد زیرزمیني مهار 
کرد. هدف از این پژوهش  اطمینان از وجود آب و تغذیه کافي 
پس  حوزه  آبدهي  تعیین  براي  مي باشد.  سد  محل  باالدست  در 
بررسي صحت و سقم آن ها، تحلیل  از اخذ آمار و اطالعات و 
منطقه اي انجام و روابط استخراج شد. عالوه بر آن از روش هاي 
تجربي مانند روش خسالو، تعیین بیالن آبي حوزه و روش تجربي 
ضریب  شد.  استفاده   ICAR هند  کشاورزي  تحقیقات  شوراي 
که  است  بوده  بیش تر  یک  از  منطقه اي  تحلیل  از  آمده  به دست 
فاقد اعتبار است. رابطه ارائه شده توسط شوراي کشاورزي هند 
ضریب روان آب را 26% برآورد نمود که قابل اعتمادتر از سایر 
روش ها است . بر این اساس حجم آب قابل برنامه ریزي ناشي از 
روان آب و نفوذ در حوزه کوهزر برآورد و برابر 1050096/5 متر 

مكعب مي باشد.
متوسط،  دبي  آب،  بیالن  بیاباني،  نیمه  اقلیم  کلیدي:  واژه هاي 

کویر حاج علیقلي، هیدرولوژي
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مقدمه
دارد،  قرار  زمین  خشک  کمربند  روی  ایران  این که  به  توجه  با 
و  منابع آب سطحی  مناطق،  این  در  بارش،  کمبود  و  خشکسالي ها 
هم چنین منابع آب زیرزمیني کافي در دسترس نمي باشد. لذا توسعه 
و استفاده بهینه از منابع آب موجود که از دسترس خارج می شود با 
مي باشد.  آب  کمبود  جبران  براي  مناسبي  راه کار  علمي،  روش هاي 
احداث سدهاي زیرزمیني یکي از این راه کارهای مناسب کمبود آب 

در مقیاس کوچک برای مناطق کم آب مي باشد.
یکي از ضروري ترین مطالعات در زمینه احداث سدهاي زیرزمیني، 
مطالعات فیزیوگرافي و آب و هوایي حوزه آبخیز و عرصه اجراي 
پروژه است. با جمع آوری آمار و اطالعات از نزدیک ترین ایستگاه های 
هواشناسي و هیدرومتري منطقه و در صورت عدم وجود داده های 
مشاهده ای، با به کارگیری روابط تجربی، داده های هیدرولوژیکي مورد 
نیاز برآورد می شوند. در این مطالعات، داده هایی مانند متوسط   بارش 
درجه حرارت  مختلف،  زمانی  پایه های  در  بارندگی  ساالنه، شدت 
حداکثر و حداقل، متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل و حقیقي ساالنه 
حوزه آبخیز و تعیین وضعیت اقلیمي منطقه، مقادیر روان آب متوسط 
ساالنه، سیالب هاي با دوره بازگشت هاي مختلف، بررسي وضعیت 

کیفیت آب و بیالن آب حوزه آبخیز، مورد نیاز مي باشد.
در رابطه با سدهاي زیرزمیني کارهاي زیادي انجام شده که اکثر 
آن ها در خصوص استفاده از این سازه ها براي جلوگیري از انتشار 
از آب هاي زیرزمیني  برداشت  باال آوردن سطح، ذخیره و  آلودگي، 
در مناطق خشک مي باشند. تاریخچه سد هاي زیرزمینی در ایران و 
در جزیره  رومیان  زمان  در  برمي گردد،  قدیمي  تمدن هاي  به  جهان 
ساردینا سدهاي زیرزمیني احداث شده است. در دوران صفویه براي 
افزایش آب مادر چاه قنوات آب دیگر قنوات را به آن جا منحرف 
زیرزمیني  از موضوع سدهاي  موجود  اطالعات  تنها   .]5[ مي کردند 
در کشور مربوط به آب بند کردن قسمت هاي سنگي و حجیم داخل 
گالري قنوات براي جلوگیري از هدر رفتن آب در فصل زمستان و 

بهره برداري تنظیم شده در زمان مورد نیاز مي باشد ]3[.
در اولین همایش بررسي راه کارهاي مقابله با بحران آب در زابل 
]1[ توضیحی در مورد انواع سدهای زیرزمیني و موارد کاربرد آنها 
سدهای  مختلف  مراحل  در  الزم  مطالعات  سپس  و  گردیده  ارائه 
لحاظ خصوصیات  از  آنها  احداث  برای  مناسب  محل  و  زیرزمینی 
حوزه  است.  شده  ارائه  هیدروژئولوژی  و  توپوگرافی  زمین شناسي، 
آبخیز کویر حاج علیقلي براي مکان یابي احداث سدهاي زیرزمیني 
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پارامترهاي مساحت،  مطالعه  این  در  است.  قرارگرفته  مطالعه  مورد 
فرسایش پذیري، میزان روان آب، شیب حوزه، عرض مقطع رودخانه، 
ضخامت آبرفت، بافت رسوبات مطالعه شده و مکان هاي پیشنهادي 
با  و  مراتبي  سلسله  تحلیل  روش  از   .]6[ است  شده  اولویت بندي 
براي  مناسب  مکانهاي  تصمیم گیري  پشتیباني  سیستم  از  استفاده 
احداث سدهاي زیرزمیني دردامنه شمالي کوه کرکس کاشان شناسائي 

و معرفي شده  است ]2[.
 نتایج حاصل از سد زیرزمیني احداث شده در جزیرة ناکاجیما 
]7[ و ثبت تغییرات سطح آب زیرزمیني نشان داد که ضمن افزایش 
قابل توجه آب در باالدست، جزر و مد در دریا تأثیر ناچیزي بر روي 
سطح ایستابي در سمت خشکي داشته است. تکنولوژی و روش های 
مختلف ساخت، مواد و مصالح مورد نیاز سدهای زیرزمینی توسط 
روش های  و  کرده  مقایسه  هم  با  را  آن ها  و  بررسي   ]9[ پیرلمان 
بازرسي و کنترل عمل کرد آنها را پس از ساخت آورده است. عوامل 
تاثیرگذار در احداث سدهاي زیرزمیني توسط فوستر و تیونهاف ]8[ 
در برزیل تعیین و معرفي شده اند. این عوامل عبارت ازحجم مخزن، 
عمق سنگ بستر نسبت به سطح زمین، نفوذ پذیري وکیفیت شیمیائي 

خاک بوده اند.
داراي  ما  کشور  در  زیرزمیني  سدهاي  از  استفاده  و  احداث  فن 
قدمتي نظیر حفر قنوات است که به خاطر بي توجهي و عدم استفاده 
از تکنولوژي نوین براي توسعه و بهره برداري از آن دچار رکود و 
فراموشي شده است. بي تردید سدهاي زیرزمیني در مناطق روستایي 
کشورهاي در حال توسعه که شرایط آب و هوایي خشکي دارند، از 
محاسن بیش تري نسبت به سدهاي سطحي برخوردارند، به  ویژه آن 

که ریسک آلودگي محتمل و تبخیر آب را کاهش مي دهند ]4[. 
در  کافي  تغذیة  و  آب  وجود  از  اطمینان  پژوهش  این  از  هدف 
حوزه کوهزر براي احداث سد زیرزمیني بوده است که بتواند بخشي 

از کمبود آب در روستاهاي منطقه تامین را نماید.

مواد و روش ها
شرقي  جنوب  در  کوهزر  حوزه  مطالعه:  مورد  منطقه  موقعیت 
رودخانة کر و در 95 کیلومتري جنوب شرقي شهرستان دامغان در 
و طول  °35 شمالي   30 تا´   35°  20  ´17" جغرافیایي  عرض  بین 
08´45 °54 شرقي واقع شده است.  جغرافیایي "30 ´22 °54 تا " 
اختصاص  خود  به  را  هکتار   1152/5 معادل  مساحتي  حوزه  این 
مي دهد. منطقه مذکور از جنوب به کوه بابااحمد و کوه دارستان، از 
شرق به کالته علي خان، از غرب به حوزة کالته جعفر و از شمال به 

دشت کویر حاج علیقلي منتهي مي شود )شکل 1(.
بهره برداري فعلي از اراضي این منطقه به صورت مرتع بوده و دام 
موجود در آن 35000 راس برآورد شده است. قسمتي از اراضي در 
آبراهه ها با وسعت 200 هکتار قابل کشت و کار بوده که به علت کمبود 
آب فقط 30 ـ 25 هکتار آن زیر کشت است. در این منطقه جریان 
سطحي وجود ندارد و منابع آب منطقه به یک جریان زیرزمیني نسبتٌا 
ضعیف محدود مي شود. منبع تأمین آب شرب و کشاورزي کوهزر 
روستاها حفر  باالدست  در  که  مي باشند  قنواتي  تابعه،  کالته هاي  و 
شده اند. آبرفت روستاها داراي ضخامت کمي بوده و سفرة آب قابل 
استحصال در منطقه یافت نمي شود. این مسأله ایجاب مي نماید که از 
روش هاي مطمئني براي تأمین آب استفاده شود. با استفاده از سدهاي 
زیرزمیني جریانات زیرسطحي که در فصول غیرآبیاري به هدر مي رود 

مهار نموده و نیاز آبي جمعیت ساکن در منطقه را فراهم نمود.
 مساحت حوزة آبخیز کوهزر برابر 1150 هکتار و ارتفاع متوسط 
آن 1880 متر از سطح دریا مي باشد. طول آبراهة اصلي این حوزه 
در  که  است  کیلومتر و حداکثر شیب حوزه 40 درصد  پنج  حدود 
متوسط  شیب  مي یابد.  تقلیل  درصد   3-4 به  دشت  به  ورود  محل 
حوزه برابر 26 درصد مي باشد. جدول )1( خالصه اي از مشخصات 

فیزیکي حوزه را نشان مي دهد. 

شكل 1- نقشة موقعیت جغرافیایي منطقه اجراي طرح آزمایشي سد زیرزمیني
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جدول )1(: مشخصات فیزیكي حوزة آبخیز کوهزر

مشخصة 
فیزیکي

مساحت 
)km2(

محیط 
)km(

طول 
حوزه 
)km(

قطر دایره 
هم سطح 

)km(

اختالف 
ارتفاع 
)m(

11/513/75/13/89600مقدار عددي

روش هاي برآورد آبدهي حوزه
به منظور تعیین آبدهي حوزه پس از اخذ آمار و اطالعات و بررسي 
صحت و سقم آن ها، تحلیل منطقه اي انجام و روابط استخراج شده 
است. عالوه بر آن از روش هاي تجربي براي برآورد نیز استفاده شد 

که ذیال" به آن ها پرداخته خواهد شد.
روش خسالو: فرمول خسالو آبدهي را با توجه به درجه حرارت 
متوسط ماهانه و بارندگي براي ماه هاي مختلف سال محاسبه مي نماید. 

رابطه ارائه شده توسط خسالو به صورت رابطه )1( است:
Lm = 5 tm            براي    tm ≥   4/5   C°     )1( رابطه

:براي ماه مورد نظر مقدار روان آب از رابطه )2( محاسبه مي شود
Lm- =  Pm   Rm           و          Rm≥ رابطه )2(     0 

که درآن ها: Lm براي تلفات به میلي متر،tm  درجه حرارت متوسط 
 Pm،میلي متر به  ماهانه  روان آب   Rm سانتي گراد،  درجه  به  ماهانه 
 Ra مقدار بارندگي ماه مورد نظر به میلي متر و مقدار روان آب ساالنه

به میلي متر از حاصل جمع مقادیر ماهانه )رابطه 3( به دست مي آید.

     Ra Rm= ∑ رابطه )3(                                             
رابطه اصالح شده دیگري نیز توسط خسالو به صورت رابطه )4( 

ارائه شده است:
 /   TR P C= رابطه )4(                                        
 T ،بارش متوسط ساالنه P ،مقدار روان آب ساالنه R ،که در آن
درجه حرارت متوسط به سانتي گراد، C و ضریب ثابت بین 0/952 

تا 0/971 است.

تعیین بیالن آبي حوزه
برآورد تبخیر و تعرق واقعي: یکي از روش هاي برآورد تبخیر و 
به صورت  که  است  تورک  فرمول  از  استفاده  حوزه ها  واقعي  تعرق 

رابطه )5( مي باشد:
                                                  

2

2
P0.9
L

PD =

+
   3  25 300+  L t t= 0.05 + رابطه )5(        

 t ،بارش ساالنه به میلي متر P ،تبخیر و تعرق واقعي D ،که در آن
درجه حرارت متوسط ساالنه به درجه سانتي گراد است.

RACI: روش تجربي شوراي تحقیقات کشاورزي هند
این روش بر پایه مدل روان آب ارائه شده در کشور هند است که 

از تحلیل 17 زیر حوزه در آن کشور حاصل شده است و به صورت 
رابطه )6( مي باشد.

0613.034.1

44.1511.1
At

PQ
×
×

=
                                       

رابطه )6( 

که در آن، Q ارتفاع روان آب متوسط ساالنه به سانتي متر،P  ارتفاع 
 t و  مربع  کیلومتر  مساحت حوزه    A،سانتي متر به  ساالنه  بارندگي 

درجه حرارت متوسط به سانتي متر است.
میزان  تعیین  طریق  از  حوزه  یک  آبي  بیالن  حوزه:  آبي  بیالن 
روان آب، تبخیر و تعرق و نفوذ به دست مي آید که به صورت رابطه 

)7( مي باشد.
      P I R E= + + رابطه )7(                                   

که در آن، P بارش متوسط ساالنه، I میزان نفوذ،R  مقدار روان آب 
و E تبخیر و تعرق واقعي است.

نتایج و بحث
بررسي  براي  منطقه:  هواشناسي  ایستگاه هاي  بازدید  و  بررسي 
پارامترهاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه، از ایستگاه هاي هواشناسي 
دامنه  داراي  مطالعه  مورد  ایستگاه  هاي  است.  شده  استفاده  مجاور 
از  متر   2440 تا  سمنان  خیرآباد  در  متر   1095 حداقل  ارتفاعي 
سطح دریا در ایستگاه تاش بوده و از نوع سینوپتیک، اقلیم شناسي، 
تبخیرسنجي معمولي و ثابت مي باشند که ویژگي آن ها در جدول )2( 

ارائه شده است.
براي بررسي کیفیت و همگني داده هاي آمار ایستگاه هاي موجود، 
از روش آزمون توالي )Run test( استفاده شده است. پس از تعیین 
درصد  پنج  اعتماد  سطح  در  آزمون  این  در  مجاز  دنباله هاي  تعداد 
به دست  نتایج  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  ایستگاه  ها  آمار  همگني 
آمده نشان دهنده این است که آمار ایستگاه  هاي مورد آزمون همگن 

مي باشند.
آستانه،  ایستگاه هاي  آمار  ساعته،  بارش حداکثر 24  تحلیل  براي 
سمنان، شاهرود، طرود، مهدیشهر، چهارده قلعه، رودبار دامغان، صح 
دامغان و عطاري انتخاب که در جدول )3( درج شده است. داده هاي 
ناقص با استفاده از ایستگاه هاي داراي آمار که بیش ترین همبستگي 
آمده  به دست  همبستگي  روابط  شدند.  بازسازي  داشتند  آن ها  با  را 
در جدول )4( ارائه  شده است. براي تعیین تواتر بارش حداکثر 24 
 HYFA ساعته پس از رفع نقص های آماري با استفاده از نرم افزار
آمار ایستگاه ها برازش داده شد و بهترین توزیع انتخاب که در جدول 

)3( ارائه  شده است. 

تجزیه و تحلیل بارش: بارندگي عامل ایجاد سیل، فرسایش و یا 
مانند حجم سیالب،  پدیده هاي مشابه دیگر است، مشخصات ذیل 
دبي اوج و زمان رسیدن به آن، بستگي به ویژگي هائي مانند مدت 
یا تداوم، شدت و فراواني وقوع بارش دارد. شدیدترین سیالب از 
باراني ناشي مي شود که تداوم آن برابر زمان تمرکز حوزه آبخیز باشد. 
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زمان تمرکز یک پارامتر فیزیکي بوده که مقدار آن براي حوزه هاي 
مختلف متفاوت است. براي برآورد سیالب در یک حوزه حداکثر 
شدت بارندگي در تداوم هایي که مقدار آن برابر زمان تمرکز حوزه 

باشد، الزم است. در طراحي سازه هاي آبي، تداوم هاي مختلف، مقدار 
و شدت بارندگي اساس کار را تشکیل مي دهند.

جدول 2- ویژگي هاي ایستگاه هاي هواشناسي مورد استفاده در محدوده طرح

ارتفاع از سطح دریانام ایستگاهردیف
)متر(

مشخصات جغرافیایي
نوع ایستگاهسال تأسیس

عرضطول
سینوپتیک331343-1635-117152سمنان1
سینوپتیک251338-0236-134555شاهرود2
اقلیم شناسي131336-2236-117054دامغان3
باران سنجي161362-0636-145054آستانه4
باران سنجي211362-1036-175054رودبار دامغان5
باران سنجي591361-3835-145053صح6
باران سنجي411354-0435-233053بشم فیروزکوه7
باران سنجي391361-2035-138053درجزین8
باران سنجي441361-3935-170053عطاري9
باران سنجي331352-1235-109553خیرآباد10
باران سنجي421361-3935-170053مهدي شهر11
باران سنجي401346-4635-225052پیرده12
باران سنجي411346-4835-199552امیریه13
باران سنجي281361-1335-115053سرخه14
باران سنجي541364-1635-218052بشم بن15
باران سنجي451365-4535-199552فیروزکوه16
باران سنجي351351-5236-244054تاش17
تبخیرسنجي و باران سنج ثبات291351-0036-150055بسطام18
تبخیرسنجي291362-4036-235054مجن19
تبخیرسنجي و باران سنج ثبات471367-2135-230054شهمیرزاد20

جدول 3- بارش حداکثر 24 ساعته با دوره برگشت هاي مختلف براي ایستگاه هاي انتخاب شده

توزیع مناسبدوره برگشت )سال(ایستگاه
1005025201052

لوگ پیرسون35333130283519/5سمنان
پیرسون42/640/538/237/334/631/224/8شاهرود

لوگ پیرسون51/24742/641/236/531/323رودبار دامغان
گامبل33/231/329/428/726/724/721/6چهارده قلعه
پیرسون45/844/242/241/639/336/531/1مهدي شهر

لوگ نرمال سه پارامتر72/260/24945/735/626/114طرود
پیرسون51/748/945/744/640/936/427/8صح

پیرسون32/93129/428/92724/820/6عطاري
لوگ پیرسون80/46146/542/1431/623/215آستانه
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در یک دوره بازگشت معین، شدت بارش با تداوم آن نسبت عکس 
دارد. بدین ترتیب که هر چه مدت بارش کوتاه تر باشد، شدت بارش 
کم تري  شدت  از  بلندمدت  باران هاي  برعکس  بود،  خواهد  زیادتر 
از  بارش هاي کوتاه  مدت،  براي تجزیه و تحلیل  برخوردار هستند. 

آمار ایستگاه سینوپتیک شاهرود استفاده شده است. 
رژیم بارندگي در محدوده مورد مطالعه مانند اکثر مناطق کشور، 
مدیترانه اي است. بدین معني که فصل بارش متمرکز بر ماه هاي سرد 
سال مي باشد و فصل خشک در تابستان اتفاق مي افتد. حداکثر بارش 
در منطقه معموالً در ماه هاي بهمن و اسفند رخ مي دهد. مقادیر بارش 
رودبار  سمنان،  ایستگاه هاي  اساس  بر  منطقه  فصلي  در  و  ماهانه 
دامغان، چهارده قلعه، صح دامغان، عطاري، آستانه و شاهرود محاسبه 

و برآورد شده است.
هواي گرم و مرطوب هر قدر به مناطق مرتفع صعود نماید، زودتر 
سرد شده و بارش بیش تري تولید مي شود تا جایي که رطوبت هوا 
انجام شده در  به مطالعات  با توجه  ادامه مي یابد.  کند،  پیدا  کاهش 
ایران تا ارتفاع 3500 متري بارندگي افزایش دارد. براي تعیین رابطه 

همبستگي بین بارش و ارتفاع ایستگاه هائي از منطقه مطابق جدول 
)5( انتخاب شدند و معادله گرادیان بارش استخراج شد. 

معادله گرادیان براي بارش متوسط سالیانه و معادله گرادیان بارش 
حداکثر 24 ساعته براي منطقه به ترتیب به صورت روابط )8( و )9( 

مي باشند:
 رابطه )8(

P=0/1066 + 2/5489 H       R =0/84
رابطه )9(

P0/0087 + 10/964=24 H       R =0/53
که در آن ها، P بارش متوسط ساالنه به میلي متر، P24 بارش حداکثر 

24 ساعته به میلي متر و H  ارتفاع به متر است.
بارش حداکثر 24 ساعته و  مقادیر  معادله فوق،  به دو  با توجه   
متوسط ساالنه براي حوزه برآورد و در جدول )6( درج شده است.

بررسي دما در منطقه: با توجه به مطالعات میانگین روزانه دما 8/6 
درجه سانتي گراد در فیروزکوه تا 19 درجه در طرود متغیر مي باشد. 
میانگین دما در حوزه مورد مطالعه برحسب سانتي گراد به دست آمده 

جدول 4- روابط بارش حداکثر 24 ساعته

معادله ضریب رگرسیون Y X

7 / 293  0 / 6Y X= + 72 .=R رودبار دامغان صح
2 / 093 27 / 62Y X= − 0/64 =R آستانه چهارده قلعه

19 / 0 25 / 4Y X= − + -0/28 =R عطاري شاهرود

جدول 5- ایستگاه هاي انتخاب شده براي تعیین گرادیان بارش، متوسط بارش ساالنه و ارتفاع آن

ایستگاه
بارش ساالنه 

ایستگاهارتفاع )متر()میلي متر(
بارش ساالنه 

ارتفاع )متر()میلي متر(

1021150سرخه138/21171سمنان
1922180بشم بن122/71450آستانه
2422300شهمیرزاد134/31750رودبار
284/51950فیروزکوه152/31450صح

1731500بسطام282/52330بشم فیروزکوه
2582350مجن1331380درجزین
1121180دامغان1691700عطاري
1661345شاهرود140/21095خیرآباد

279/52440تاش2341700مهدي شهر
86/7820طرود1692250پیرده
152/71250فرومد247/21995امیریه

جدول 6- مقدار بارش حداکثر 24 ساعته در حوزه مطالعاتي

ارتفاع متوسط )متر(بارش حداکثر 24 ساعته )میلي متر(بارش متوسط ساالنه )میلي متر(
202/727/31877/6
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است. بر اساس روابط گرادیان دما در منطقه، دماي متو.سط ماهانه 
حوزه محاسبه و در جدول ) 7( درج شده است.

بررسي تبخیر و ارتباط آن با تغییرات ارتفاع: بر اساس مطالعات 
ناحیه  انجام شده طرح جامع آب کشور، محدوده مورد مطالعه در 
و  بوده  وسیع  نسبتًا  ناحیه  این  مي گیرد.  قرار  کشور  تبخیري   14
زیرحوزه هاي حبله رود، رودبار دامغان، مجن و دریاچه مجن را نیز 
در بر مي گیرد. معادله گرادیان ارائه شده براي این ناحیه به صورت 

رابطه )10( مي باشد.
رابطه )10(

E = 3068/2 EXP – 0/0002H R= 0/607
R ضریب  متر،  به  ارتفاع   H متوسط ساالنه،  تبخیر   E درآن،  که 

همبستگي است.
مقدار تبخیر متوسط ساالنه در حوزه مورد مطالعه محاسبه و برابر 
2257 میلي متر بوده است. تبخیر ماهانه با استفاده از روابط منطقه اي 

برآورد مي شود که در جدول )8( آورده شده است.

طبقه بندي اقلیمي به روش دومارتن: دومارتن بین درجه حرارت 
و مقدار رطوبت رابطه تجربي )10( را ارائه داده است:

                                                     
رابطه )11(                                                 

که در آن، I ضریب خشکي،T  متوسط درجه حرارت ساالنه به 

سانتي گراد و P  بارش متوسط ساالنه به میلي متر است.
بر اساس رابطه فوق ضریب خشکي محاسبه و اقلیم منطقه تعیین 
آمده  به دست  مقدار ضریب خشکي  اساس  بر  بنابراین  است.  شده 

برابر4 /10، محدوده مورد مطالعه خشک تا نیمه خشک مي باشد.

هیدرولوژي: یکي از عوامل مهم در تصمیم گیري شرایط اجرائي 
پروژه سدهاي زیرزمیني بررسي وضعیت هیدرولوژیکي حوزه آبخیز 
وضعیت  از  اطالع  منظور  به  راستا،  این  در  مي باشد.  آن  به  منتهي 
فاقد  مطالعه  مورد  حوزه  که  این  به  عنایت  با  و  سطحي  آب هاي 
ایستگاه اندازه  گیري است، آمار و اطالعات ایستگاه هاي مجاور اخذ 
و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ایستگاه هایي که داده هاي آن ها 
در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است در جدول )9( آورده 

شده است.

اخذ  از  پس  حوزه  آبدهي  تعیین  به منظور  حوزه:  آبدهي  تعیین 
آمار و اطالعات و بررسي صحت و سقم آن ها مقادیر آبدهي متوسط 
استخراج و در جدول )10( درج گردیده  ماهانه و ساالنه حوزه ها 
در  کوهزر  حوزه  آبدهي  آمده  به دست  روابط  از  استفاده  با  است. 
شده  درج   )11( جدول  در  و  استخراج  ساالنه  و  مختلف  ماه هاي 
است. حجم کل آبدهي ساالنه حوزه با توجه به روابط به دست آمده 
برابر با 5676480 متر مکعب مي باشد. با توجه به حجم بارش حوزه 
که برابر با 2442085 متر مکعب مي باشد، ضریب روان آب به دست 

جدول 7- دماي ماهانه حوزه مطالعاتي )سانتي گراد(

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمنديآذرآبانمهر
12/17/161/8-3/0-3/81/87/914/917/312/120/617/8

جدول 8- مقادیر تبخیر ماهانه و روابط آنها در حوزه مطالعاتی )میلي متر(

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمنديآذرآبانمهر
228842/435/23560115/5168222270277236/6

جدول 9- مشخصات ایستگاه هاي مورد استفاده براي مطالعه آبهاي سطحي حوزه کوهزر

مساحت نام زیرحوزه
km2

کدعرض جغرافیایيطول جغرافیایي

023-47'16-°36'06-°32654درجزین )خروجي دامغان(
941-47'20-°36'06-°62054دامغان رود
942-47'22-°35'13-°17152تنگه رامه

0354-47'31-°36'42-°11054فرحزاد تاش
129-47'21-°35'04-°77152رارک

029-47'13-°36'13-°131054لب رود
031-47'29-°36'38-°7254مجن

033-47'28-°36'36-°14454مجن دوراهي
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از روابط  استفاده  بدان معني است که  این  از 1 بوده و  بیشتر  آمده 
تحلیل منطقه اي براي حوزه هاي کوچک داراي اعتبار نمي باشد. براي 
برآورد آبدهي و ضریب روان آب با دقت بهتر از روش هاي تجربي 
مانند روش خسالو، تعیین بیالن آبي حوزه و روش تجربي شوراي 
که در جدول  است  استفاده شده   ICAR هند  تحقیقات کشاورزي 

)12( ارائه شده است.

تعیین بیالن آبي حوزه:
 برآورد تبخري و تعرق واقعي: يكي از 
فرمول  از  استفاده  واقعي حوزه ها  تعرق  تبخیر و  برآورد  روش هاي 

تورک است که به صورت رابطه تجربي )12( ارائه داده است.

2

2
P0.9
L

PD =

+ 3  25 300+  L t t= 0.05 +       

رابطه )12(  

که در آن، D تبخیر و تعرق واقعي، P بارش ساالنه به میلي متر 
بر  است.  سانتي گراد  درجه  به  ساالنه  متوسط  حرارت  درجه   t و 
اساس روش تورک مقدار تبخیر و تعرق ساالنه برابر 193/4 میلي متر 

است.

این   :ICAR هند  کشاورزي  تحقیقات  شوراي  تجربي  روش 
از  که  است  هند  کشور  در  شده  ارائه  روان آب  مدل  پایه  بر  روش 
تحلیل 17 زیر حوزه در آن کشور حاصل شده است. فرمول مورد 

استفاده به صورت رابطه )12( مي باشد.
0613.034.1

44.1511.1
At

PQ
×
×

= رابطه )13( 

که در آن، Q ارتفاع روان آب متوسط ساالنه به سانتي متر، P ارتفاع 
 T مساحت حوزه کیلومتر مربع و A ،بارندگي ساالنه به سانتي متر

درجه حرارت متوسط به سانتي متر است.
بر اساس روش فوق مقدار روان آب برابر 52/9 میلي متر برآورد 

شده است که ضریب روان آب برابر 0/26 مي باشد.

تعیین میزان نفوذ: بخش قابل توجهي از حوزه کوهزر را تشکیالت 
آندزیتي تشکیل مي دهند. این تشکیالت علي رغم وجود درز و شکاف 
محدود، داراي نفوذپذیري کمي مي باشند، آبراهه هاي اصلي و اغلب 
آبراهه هاي فرعي درشت دانه بوده و از نفوذپذیري خوبي برخوردار 
هستند. نفوذپذیري باال در بستر آبراهه ها باعث نفوذ آب ها به داخل 
قابل مالحظه اي در  نقش  به الیه آب دار مي رسند که  و  زمین شده 

جدول 10- آبدهي ماهانه و ساالنه زیرحوزه ها )متر مكعب بر ثانیه(

ساالنهشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمنديآذرآبانمهرزیرحوزه
0/240/300/260/270/290/320/370/390/270/220/220/330/29درجزین

0/180/220/20/250/280/270/30/280/250/150/240/240/23دامغان رود
0/210/310/250/260/250/170/450/420/260/170/190/170/26تنگه رامه

0/30/50/390/380/410/60/570/770/510/270/170/260/42فرحزاد تاش
0/030/040/250/590/270/6710/590/010/030/090/010/3رارک

1/861/091/011/031/141/151/181/060/880/740/830/871/07لب رود
0/140/130/110/070/070/090/170/320/430/30/30/240/19مجن

0/250/560/60/430/360/280/170/330/450/320/310/250/35مجن دوراهي

جدول 11- آبدهي حوزه کوهزر در ماه هاي مختلف و ساالنه

ساالنهشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمنديآذرآبانمهر
0/110/230/200/170/140/180/220/340/300/170/140/140/18

جدول 12- برآورد آبدهي و ضریب روان آب به روش هاي خسالو، تحلیل منطقه اي وICAR  )میلي متر(

ضریب روان آبآبدهيروشردیف
158/50/78خسالو1
156/20/77خسالو اصالح شده2
3ICAR52/90/26
بیش از 2321تحلیل منطقه اي4
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شرکت  توسط  شده  انجام  محاسبات  براساس  دارند.  آب  نگه داري 
کوهزر  حوزه هاي  آب  منابع  گزارش  در  روستایي  فاضالب  و  آب 
و شیمي کلو، 79% سطح حوزه را تشکیالت آندزیتي و 21% مناطق 
آندزیتي  نفوذ در سنگهاي  میزان  از خاک هستند. هم چنین  پوشیده 
21% و در سطوح پوشیده خاک برابر 3% برآورد گردیده است  ]4[. 
بارندگي  میزان   %17 با  برابر  نفوذ  مقدار  فوق  داده هاي  به  توجه  با 
که  مي باشد  میلي متر   34/51 برابر  آن  ارتفاع  و  است  آمده  به دست 
باعث تغذیه سفره هاي آب زیرزمیني مي شود و داراي حجمي برابر 

415154/6 متر مکعب مي باشد.

بیالن آبي حوزه: بیالن آبي یک حوزه مطابق رابطه )14( از طریق 
تعیین میزان روان آب، تبخیر و تعرق و نفوذ به دست مي آید.

      P I R E= + + رابطه  )14(                                

که در آن، P بارش متوسط ساالنه، I میزان نفوذ، R مقدار روان آب 
و E تبخیر و تعرق واقعي است.

چون تعیین پارامترهاي فوق جهت تعیین بیالن آبي حوزه داراي 
اهمیت  است، لذا پارامترها به روش هاي مختلف اندازه گیري یا برآورد 
شده است. بارش متوسط حوزه با استفاده از معادله گرادیان منطقه اي 
محاسبه و برابر 203 میلي متر مي باشد. براي تعیین ضریب روان آب 
از روش هاي روابط منطقه اي، خسالو، تورک، کوتاین، روش تجربي 
شوراي تحقیقات هند استفاده شده است. چنان چه از مقادیر به دست 
بین  رابطه  منطقه اي  فرمول  که  این  به  دلیل  است،  مشخص  آمده 
روان آب حوزه ها و مساحت بوده است و دامنه مساحت حوزه ها از 
حوزه مورد مطالعه بیش تر بوده است ضریب به دست آمده از یک 
بیش تر بوده است که فاقد اعتبار است. روش خسالو مقدار روان آب 
را 158/5 میلي متر برآورد مي نماید که برابر 78% مي باشد، با توجه به 
شرایط حوزه بیش تر از حد مي باشد. روش تورک نیز مقدار روان آب 
اعتبار  فاقد  لذا  مي نماید،  برآورد   %95 حدود  یعني  حد  از  بیش  را 
است. روش کوتاین به دلیل این که شرایط الزم براي کاربرد را ندارد 
قابل استفاده نبوده است. رابطه ارائه شده توسط شوراي کشاورزي 
از  اعتمادتر  قابل  برآورد مي نماید که  را %26  هند ضریب روان آب 
با  نفوذ  مقدار  انجام شده  اساس محاسبات  بر  است.  سایر روش ها 
آندزیت  را  آن  بیش تر  که  منطقه  زمین شناسي  تشکیالت  به  توجه 
تشکیل مي دهد، برابر 17% مي باشد که برابر 34/5 میلي متر است. با 
استناد به داده هاي فوق طبق رابطه )15( مقدار تبخیر و تعرق واقعي 

بر حسب میلي متر برابر است با: 
   –   –  E P I R= رابطه )15(       11/56= 203-34/5-52/9 

حجم آب ناشي از نفوذ در حوزه برابر با 415154/5 متر مکعب 
خارج  حوزه  از  زیرقشري  آب  وجود  عدم  به  توجه  با  که  است 
مي شود. حجم آب موجود در حوزه ناشي از روان آب و نفوذ حوزه 

برابر 1050096/5 متر مکعب است که قابل برنامه ریزي مي باشد.
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