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 چکیده 

 هایمزیت کنار در که شد هاقنات جایگزین تدریج به ژرف نیمه و ژرف هایچاه حفر اخیر هایدهه در

 مناطق بیشتر برای ایجاد فرونشست و زیرزمینی آب سطح افت مانند فراوانی زیست محیطی آثار با نسبی،

 سدهای به جای زیرزمینی سدهای جایگزینی منظور به مطالعاتی تازگی به. است همراه برداری بهره

 گرفته صورت زیست محیطی اثرات کاهش و آب بهینه از استفاده و سازی ذخیره برای کوچک و متوسط

زمین ریخت  شناسی، زمین عوامل و است ایپیچیده”کامال فرایند زیرزمینی، سدهای یابی مکان. است

 بر مبتنی اشاره مورد متغیرهای اهمیت و نقش تعیین. دارند ایکننده نقش تعیین شناسیآب و شناسی

 مهمترین .شودمی بیان زبانی متغیرهای قالب در اهمیت این ”معموال و است کارشناسی هایگروه نظرات

هدف این تحقیق تعیین . آنهاست احداث برای مناسب مکان یافتن سدها این احداث در مشکل اولین و

های زیرزمینی است که نتایج نشان داد عوامل زیادی در تعیین مناطق عوامل تاثیر گذار در مکان یابی سد

-زمین ساختی، و زمین شناختیزمین احداث سد زیرزمینی بستگی دارد ولی به طور کلی عوامل مناسب
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 ریخت

 شناسی،

 برای مناسب هایمکان انتخاب در اصلی عوامل جمله از اقلیمی شرایط و شناختیزمین های سامانه

   .است های زیرزمینیسد احداث

 

 شناختی، اقلیم.سد زیرزمینی، زمین ساختی، زمین واژگان كلیدی: 

 

 
 

 مقدمه  

 منظوره چند استفاده و سطحی هایآب و مدیریت کنترل در توجه قابل هایمزیت کنار در کوچک و بزرگ مختلف سدهای ایجاد

 های اخیرل سا در  است. شده محیطیزیست اثرات و وسیع هاییکاربر تغییر ایجاد برقابی، موجب انرژی و آبی منابع تأمین در

 سدهای ایجاد آن نمونه که شده انجام منابع آب مدیریت و کنترل در طبیعت با سازگار هایفناوری از استفاده در هاییتالش

تعرق به  و تبخیر کاهش به واسطه آب رفت هدر از جلوگیری سدها، گونهاین مزایای احداث است. از مختلف مناطق در زیرزمینی

 نبود و خاک منابع به خسارت عدم انسانی، طبیعی و هایهآالیند مقابل در آب آلودگی از جلوگیری خشک، و گرم مناطق در ویژه

 .است زمانی نیاز اساس بر آبی منابع از استفاده و زیرزمینی آب هایسفره تقویت و بودن آن زیرزمینی واسطهبه کاربری تغییرات

 زیرزمینی سدهای ایجاد در مناسب انتخاب مناطق برای را آب کم مناطق در ویژهبه وسیع مطالعات انجام شده، یاد هایمزیت این

ایجاد  سبب و کرده مسدود را زیرزمینی هایآب طبیعی جریان که هستند هایی زیرزمینی سازه سدهای نماید. می ضروری را

 نگهداری جهت که ساختاری از هر است عبارت زیرزمینی (.  یا سدOnder and Yilmaz, 2005شوند)می زیرزمین در آبی ذخایر

 با میگویند نیز نفوذ غیرقابل الیه آن به که شود. دیواره سدمی ساخته نفوذ قابل غیر مصالح با آب زیرزمینی جریان مسیر در آب

 استخر سطحی در سطحی آب یا زیرزمینی آب سطح باال آمدن یا ایجاد باعث و بوده تماس در  )سطحی یا( آب زیرزمینی سطح

 سد برای احداث مناسب مناطق تعیین پیچیدگی زیرزمینی یک سد ایجاد و توسعه در مشکل میگردد. مهمترین

 و معیارهای فیزیکی همانند زیادی عوامل و معیارها که ناشی میشود آنجایی از مشکالت (. اینNilsson.,1988میباشد)

 در عوامل این تعیین بررسی و که هستند دخیل زیرزمینی سدهای مناسب مکان یابی در اجتماعی –اقتصادی و هیدرولوژیکی

 هایسیستم و دور از سنجش هایامروزه تکنیک میباشد. زیادی هزینه و وقت صرف نیازمند های سنتیروش از استفاده با عرصه

 درطبیعی  منابع مدیریت و نظارت و مختلف مسائل در تصمیم گیری امر در برتر تکنولوژی عنوان (بهGIS) اطالعات جغرافیایی

 وسیله ن بهتر .سود جست پتانسیل دارای مناطق شناسایی و کشف در زمینه هاآن از میتوان و دارد قرار مختلف کاربران اختیار

 وکنترل هانقشه مطالعه با همراه ایماهواره تصاویر و ییهوا هایترکیب عکس یرزمینی ز سدهای مناسب محل یافتن برای

 احداث برای مناسب محل انتخاب سدهای زیرزمینی احداث در مسئله (. مهمترین1384 مقدم، آشتیانی است)گلمای و صحرائی

 و های هواییعکس ترکیب زیرزمینی، سدهای احداث جهت مناسب محل یافتن برای مطالعات اولیه وسیله، بهترین و است سد

 (.4831.مقدم آشتیانی و است)گلمایی صحرایی کنترل و ها نقشه مطالعه با همراه ای ماهواره تصاویر

 نمایش قابل ویرایش، مدیریت، مکانی، غیر و مکانی اطالعات ه سازیدر ذخیر جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده امروزه     

 فرایند به کمک در گیران تصمیم مدیران و اختیار در را قدرتمندی ابزار فضایی، هایتحلیل انواع اعمال امکان نهایت و در کردن

 در ندارد، وجود ها داده همزمان تحلیل امکان ثانیاً و بوده بر زمان اوالً که های سنتیشرو برخالف است.  داده قرار گیری تصمیم
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GISمحیط  کاهش بر افزون 

 امکان زمان، نگاه یک داشتن

 فوستر برزیل در شده احداث سدهای ارزیابی در .(4834دهد)عیسوی و همکاران،می را مورد استفاده هایداده و منطقه به جامع

 و مخزن شیمیایی خاک کیفیت زمین، سطح به نسبت بستر سنگ مخزن، عمق حجم همچون عواملی که دادند نشان و همکاران

 تحقیق (. درFoster and Tuinhof, 2004هستند) زیرزمینی سدهای موفقیت در تأثیرگذار عوامل از از مخزن خاک نفوذپذیری

 ن مکا انتخاب منظور به (4831) سالمی توسط شده انجام

 

 

 تحلیل فرایند روش اساس مناسب، بر معیارهای تعیین و اولیه های ارزیابی از پس زیرزمینی سدهای احداث مناسب برای های

 .شدند گرفته نظر در عوامل ترین مهم شناسی، زمین و آن شیب در که شد بندی الویت مؤثر، عوامل مراتبی، سلسله

 

 روش تحقیق 
 ارائه شده است 4محققان عوامل بسیار زیادی را در تعیین مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی دخیل میدانند که در جدول 

 (.4)جدول 

 .عوامل موثر در تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی -4جدول 

 عوامل مورد استفاده محقق

4834عیسوی و همکاران   
، آبراهه،کاربری اراضی، گسل نقشه زمین شناسی،شیب ،

 شاخص پوشش گیاهی،موقعیت روستاها

 رنگزن و همکاران

 آب شوری ، هیدرولیکی هدایت غیراشباع، محیط شیب،

 سطحی، زهکشی چگالی و ایستابی سطح زیرزمینی، عمق

 گسل و چاهها آبرفت، ضخامت

4831خلیفه و همکاران   شیب و موثر تخلخل آبرفت، تغییراتحجم سنگ، پی 

4831پیرمرادیان و همکاران ،شیب، گسل، قنات، چشمه، کاربری اراضی، زمین شناسی   

4833پیرمرادی و همکاران،   
، آب،  آبرفت، سنگ بستر نفوذ ناپذیر، گسل، قنات، شیب

 حجم مخزن، محور، معیار های اجتماعی اقتصادی

4833چزگی و همکاران  باالدست، منطقه نشناسی زم قنات، از دوری گسل، از دوری 
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درصد ، 1شیب زیر   )آبراهه بستر( ر با اراضی و مرتع کاربری 

Sehhat et all 2013 
اع ضخامتد رسوبات،شیب،تراکم شبکه زهکشی، زون اشب

 نشده،هدایت هیدرولیکی

Prvin et all2013 
ارتفاع، شیب، خاک، زهکشی، پوشش گیاهی، حمل و نقل 

 جاده ای

Afif, fuladipanah.,2015 

ط توپوگرافی، زون غیر اشباع، شرایط هیدرولیکی، شرای

الکتریکی، بازدهی مخصوص، ضخامت رسوبات، سطح 

 ایستابی، شیب هیدرولیکی، تراکم شبکه زهکشی

 

 

  گیریبحث و نتیجه
 قرار نظر باید مد که دارند وجود بسیاری عوامل و فاکتورها سدهای زیرزمینی، ساخت جهت مناسب هایمکان تعیین منظور به

 منابع خوب، هدایت هیدرولیکی قابلیت و نفوذپذیر زمین شناسی تشکیالت شیب مناسب، به توانمی عوامل این جملۀ از گیرند،

 و شیب چزگی توسط شده انجام مطالعات در .کرد اشاره غبره و مناسب آبرفت ضخامت از گسل، دوری مناسب، تغذیه کننده

 ،)آبراهه(جریان زیرسطحی نیز نوشتار این در و است شده گرفته نظر در یابی مکان برای عواملترین  مهم عنوان به شناسی زمین

های احداث سد با طور کلی عوامل زیادی در محل .دهندمی تشکیل را معیارها مهمترین شناسی، توپوگرافی،  زمین و شیب

 متفاوت میباشد.زیرزمینی بستگی دارد که بسته به نظر کارشناسی و  منطقه مورد بررسی 
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