
 راه حل معضل سيل و , سدهاي زيرزميني رسوب گير
 خشكسالي در منطقه بشاگرد

 
 جالل برخورداري و مهدي مروتي شريف آباد

 كارشناس ارشد مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام هرمزگان و كارشناس اداره كل منابع طبيعي هرمزگان

 
 چكيده 

ه علت پراكنش زماني غير يكنواخت بارندگي با دو          منطقه بشاگرد از جمله مناطق جنوب كشور است كه ب          

در مواقع بارندگي به علت توپوگرافي تپه ماهوري        .  مشكل سيل و خشكسالي به طور توأم رو به رو مي باشد           

عمق كم رسوبات و عدم وجود سفره آب زيرزميني كه ناشي از زمين شناسي خاص منطقه مي                     ,  پر شيب 

همچنين به علت باال    .  ت سيالبهاي مخرب از منطقه خارج مي شود        حجم عظيمي از رواناب به صور      ,  باشد

سيالب از قدرت تخريب زيادي برخوردار مي باشد و نبود بارندگي در تمام ماههاي                 ,  بودن ميزان رسوب  

سال و عدم  وجود مناطق دشتي و آبرفتي براي ذخيره طبيعي آبها براي موقع خشكسالي مردم منطقه را با                         

 . استمشكل مواجه كرده 

استفاده از سدهاي آب زيرزميني رسوب گير كه در گذشته توسط مردم احداث مي شده و در حال حاضر                     

توسط مديريت آبخيزداري سازمان جهاد كشاورزي در حال توسعه و ترويج مي باشد مي تواند به عنوان                     

 .بهترين گزينه در كاهش سيل و خشكساليدر منطقه مفيد واقع گردد
 

 مقدمه 

طلوب آب در دوره هاي بارندگي براي ماههاي خشك از اهداف طرحهاي تأمين آب در مناطق                    ذخيره م 

باال بودن  ,  در اين مناطق كوتاه بودن دوره بارندگي و تبخير شديد مخازن سطحي آب                .  خشك مي باشد  

ميزان رسوب از عوامل محدود كننده در اجراي اين طرحها مي باشد مردم منطقه بشاگرد در طي سالهاي                      

گذشته تاكنون به اين تجربه رسيده اند كه با كارهاي ساده آبخيزداري مشكل تأمين آب و شيب و آب                         

 .آبياري ناممكن بوده راتا حدودي حل نمايند
 

 خصوصيات منطقه مورد مطالعه

در )  ١نقشه شماره   .(منطقه بشاگرد در شرق استان هرمزگان و جنوب شرق استان كرمان گسترش دارد                    

رافي منطقه تپه ماهوري و نيمه كوهستاني است و فاقد اراضي مسطح و دشتي براي زمين                    مختصات توپوگ 

قسمت عمده منطقه از جنس سازنده هاي ناپايدار         )  چينه سازي (كشاورزي مي باشد و از نظر زمين شناسي          



ماسه مانند مارن و شيل و رسوبات ديگر مانند سنگهاي آلتره به وجود آمده كه اليه هاي مختلفي مانند                          

در بعضي مناطق رسوبات     .  سنگ شيلي و سيلتي را روي كنگلومراي مكران رسوب گذاري نموده است               

 متر  ٢٠٠٠كالرد مالنژ متعلق به كرتاسه فوقاني كه در مجاورت تشكيالت فيليش پالئوژن با ضخامت بيش از                  

شديداً در  )  سه سنگ شيل و ما  (به طوري كه تشكيالت فيليش      .  به صورت اليه هاي در هم قرار گرفته است        

حال تخريب بوده و در بستر بسياري از آبراهه هاي آميزه هاي رنگي كه از نطر فرسايش مقاوم تر است                          

ولي در مناطق كم شيب و بستر رودخانه ها محل تجمع رسوبهاي حاصل از تخريب                     .  نمايان شده است   

 ٣٣٠ و اما متوسط پتانسيل تبخير           ميليمتر ٢٥٠متوسط بارندگي ساالنه منطقه       .  رسوبهاي فيليشي مي باشد    

 . ميليمتر گزارش شده است
 

 
 ـ نقشه موقعيت منطقه بشاگرد١شكل 

 
 : سدهاي آب زيرزميني رسوب گير 

گفته مي شود استفاده از آنها در مناطق ديگر           ))  دربند((اين سدها كه در گويش محلي مردم بشاگرد بنام            

در كتاب خود به موارد زيادي       )  ١٣٨١(بي پي لشكريان     طباطبايي يزدي و ن    .  جهان نيز گزارش شده است     

 .اشاره نمودند كه در زير به بعضي ازآنها اشاره مي شود 

افزايش آب در دسترس جهت مصارف خانگي و تأمين آب دام با استفاده از سدهاي رسوب گير تكنيك                     

 . پيشرفته اي مي باشد كهاز قسمتهاي خشك ناميبيا اقتباس گرديده است

س نوع ويژه اي از سد رسوب گير به نام جسور وجود دارد كه خيلي تدريجي توسط رسوبهاي پر                       در تون 

 . شده و هم زمان جهت كشت زيتون استفاده شده است



در حال حاضر استفاده از سدهاي آب زيرزميني جهت ذخيره آب تكنيك قابل قبولي در جنوب هند مي                      

آبياري ساخته شده و استفاده از آن در مقياس وسيعي در           چندين سد توسط گروههاي ايالتي جنگل و        ,  باشد

 . ارتباط با برنامه هاي استحصال آب و مقابله با خشكسالي در اين كشور كاربرد دارد
 

 طريقه احداث 

پتانسيل توليد  ,  ابتدا آبراهه ها مورد بررسي قرار مي گيرند تا آبراهه هايي پر شيب كه اراضي باالدست آنها                  

 دارد انتخاب گردد و سپس محلهايي كه در طول آبراهه حالت تنگ شدگي داشته و                       رسوب زيادي را  

مردم در گذشته اين سدها را با       ).  ٢شكل(سنگ بستر باالست براي احداث اين سدها در نظر گرفته مي شود            

چيدن چند رديف سنگ بر روي سنگ بستر كف آبراهه و افزايش ارتفاع تدريجي پس از سيالب كه                         

احداث مي كردند كه عالوه بر ذخيره سيالب در داخل رسوبهاي             ,   آن با رسوبهاي پر شده        معموالً پشت 

بندهايي كه به طور سنتي     .  اراضي مساعدي را براي ايجاد باغها ديم مركبات و نخليات فراهم مي نمايد             ,  سد

 صرف زمان   توسط اهالي ايجاد شده به علت عدم استحكام كافي در مقابل سيالبهاي بزرگ و ارتفاع كم و                 

با برنامه هاي حمايتي     .  مشكالتي را براي مردم منطقه ايجاد نموده است         ,  زياد براي احداث تدريجي آنها     

مردم از سيمان براي افزايش استحكام سدها و بكار بردن            ,  مديريت آبخيزداري جهاد كشاورزي هرمزگان     

به طوري كه سد     .   بهره گرفته اند    توصيه هاي فني كارشناسان  آبخيزداري براي باال بردن پايداري آنها               

رسوب گير جديد به يكباره احداث شده و پس از چند سيالب به طور كامل از رسوب پر مي شود كه در                         

كه به صورت تدريجي از ميان       )  ١عكس  (داخل رسوبهاي حجم قابل مالحظه اي آب ذخيره شده است              

كه در ماههاي خشك تنها منبع       سوراخهاي سد نشت كرده و به صورت چشمه هاي كوچك ظاهر شده                 

كه البته اين حمايتها در باال بردن ارزش اقتصادي اين طرحها نقش               .  تأمين آب شرب روستاييان مي باشد      

اين .  به طوري كه با استقبال خوبي از طرف  مردم منطقه بشاگرد روبرو شده است                   .  بسزايي داشته است     

سيمان و راهنماييهاي فني به صورت رايگان ارائه         طرحها به صورت مشاركت مردم و مديريت آبخيزداري          

به گفته بسياري از روستاييان بشاگرد      .  شده و مردم خود اقدام به ساخت اين سدهاي رسوب گير مي نمايند             

. بجز تنها در موقع بارندگي و حداكثر چند روز پس از آن خشك بودند                (آبراهه هايي كه اكثر مواقع سال       

 .  تمام مدت سال حتي در خشكساليها داراي چشمه آب دايمي هستندپس از احداث اين سدها در

 . از اهميت اين سدها براي روستاييان منطقه مي توان به موارد زير اشاره كرد

 ـ ذخيره آب در داخل رسوبهاي پشت سد براي مصارف شرب و كشاورزي١

 ـ ايجاد باغهاي ديم مركبات و نخلستان بر روي اراضي مسطح پشت سد٢

 كاهش تلفات تبخير ـ ٣



ـ آب ذخيره شده كمتر آلوده شده و از مخاطرات سالمتي از قبيل تخمگذاري حشرات و انگل در امان                       ٤

 .مي باشد

 ـ ترسيب حجم زيادي از رسوبهاي همراه سيالب و كاهش قدرت تخريب آن٥

از آن در شبكه آب شرب البته مي توان با حفر چاه در داخل رسوبها و يا قرار دادن لوله در قسمت پايين سد                

 ).٣شكل(روستا استفاده نمود
 

 
 ـ طرح شماتيك از سد آب زيرزميني رسوب گير٢شكل

 
 

 
 ـ روش بهره برداري آب از سدهاي رسوب گير٣شكل

 



 
ـ نمونه اي از بند رسوب گير براي ايجاد نخلستان ديم و ذخيره آب در روستاي بهتيش ١عكس شماره 

 .بشاگرد
 

 :منابع 

 انتشارات دانشگاه اصفهان,  بشاگرد محروميت و محروميت زدايي١٣٨٠, ي ابري حسنـ حسين١

 پژوهشي در زمينه فعاليتهاي محروميت زدايي        ١٣٧٥,  ـ حسيني ابري سيد حسن و گروهي از پژوهشگران           ٢

 )ره(انتشارات كميته امداد امام خميني , ١در منطقه بشاگرد ج) ره(كميته امداد اما خميني 

 سدهاي آب زيرزميني جهت تأمين آب درمقياس           ١٣٨١,  يي يزدي ج و نبي پي لشكريان س          ـ طباطبا ٣

  صفحه٦٨, منتشر نشده , كوچك

گزارش پاياني طرح بررسي روشهاي مختلف برآورد رسوب در رودخانه جگين            ,  ١٣٨١,  ـ رستگار حسين  ٤

 .مركز تحقيقات منابع طبيعي امور دام هرمزگان 
 
 

 
 


