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Introduction 

 Control and extraction of water using underground dams in arid regions has been of interest to researchers 
since not too long ago. Construction of underground dams does not require surface water storage and does not 
change land use. Therefore, they are environmentally suitable. The lack of groundwater resources on the one 
hand and indiscriminate and unscientific harvesting on the other hand, and the increasing needs associated with 
population growth, will cause scientific communities to revise and provide appropriate solutions for managing 
the exploitation of groundwater aquifers and creating new resources or renewable reservoirs in the country. 
Nowadays, in many countries of the world, the construction of underground dams has been considered as a new 
method for utilization of water resources. Several criteria such as physical, socio-economic and hydrological 
criteria are involved in the location of underground dams. Underground dams have wide applications for feeding 
groundwater aquifers and water storage, as well as preventing soil erosion and increasing groundwater quality. 
Due to the limitation of water resources and the lack of equality of the world's share in exploiting this divine gift, 
it is anticipated that most countries will soon suffer from severe water shortages, so that it is firmly believed that 
if this problem continues, many international conflicts will be over water for centuries to come. One of the 
strategies to deal with water shortage is to extract water from new resources, especially the discovery of 
underground, which can be done by constructing different underground dams and with the knowledge of the 
world. 

Materials and Methods 

 In this study, to determine the susceptible areas of underground dam construction using field visits was 

selected Pashueeyeh watershed. To communicate between effective criteria and save time and money, a method 

based on combining maps in GIS and RS system has been used. In the first step, investigations were carried out 
to identify suitable areas for the construction of underground dam. For this purpose, data extracted from basic 
maps, findings in this field and expert opinions were used. 

Results and Discussion 

 Therefore, a combination of new sciences such as GIS, RS and geoelectrics was used in determining the 
susceptible areas of underground dam construction, which in turn is a valuable research that provides the 
situation for creating other combined researches in different climates of the country, stating that a combination of 
different sciences in addition to the sciences mentioned in this research can increase the quality of studies related 
to underground dams and even large groundwater discovery are effective and in case of mild to severe droughts 
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can be a way to solve the country's problems in the field of using quality water and lower extraction costs. The 

results showed that Pashueeyeh watershed is not a susceptible place for underground dam construction in Lut 

desert region for water storage. According to the results of geoelectric sodages and field evidences, the bedrock 

at the proposed location has dense clay that have many salts and the depth of impact on the bedrock varies 
between at least 2.6 meters and a maximum of 7 meters. On the bedrock is a river alluvial layer consisting of two 
wet and dry horizons. Also, the river alluvial layer consists of sequences of layers with different aggregation and 
permeability. The results show that the electrical resistance of different layers rarely reaches more than 30 ohms 
per meter; this is due to fine grain texture and high density of sediments as well as water salinity. 

Conclusion 

 One of the strategies to deal with water shortage is to extract water from new resources, especially the 
discovery of underground aqueous, which can be done by constructing different underground dams and with the 
new knowledge of the world. Underground dams in the world are expanding in different climates, especially in 
arid and semi-arid regions, which are likely to become one of the most important sources of water extraction in 
the future years, especially if they are associated with new technologies and combination of GIS, RS and 

geoelectric. the results showed that the combined role of GIS, RS and geoelectric in determining the susceptible 

areas of underground dam construction makes the accuracy of proper site construction of underground dams and 

even the discovery of underground aquifers much higher and achieved valuable results. 
 

 Keywords: Geographical system, Pashueeyeh watershed, Sondage, Underground dam  
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 دهیچک

بوده است. در  نینه چندان دور مورد توجه پژوهشگران و محقق یهادر مناطق خشک از زمان ینیرزمیز یکنترل و استحصال آب با استفاده از سدها
 انیر ارتبرا  م  یبرقررار  یبرا شد. انتخابپشوئیه حوزه آبخیز  یدانیم یدهایبا استفاده از بازد ینیرزمیاحداث سد ز مستعد مناطق نییتعبرای  قیتحق نیا
نتایج  استفاده شده است. RSو  GISیی ایها در سامانه اطالعات جغرافنقشه قیبر تلف یمبتن یاز روش نهیهز ودر وقت  ییجوو صرفه رگذاریتاث یارهایمع

 یسرونداهها  یجتوجه به نترا  بانیست.  به منظور ذخیره آب لوت ریدر منطقه کو ینیرزمیساخت سد زمکانی مستعد برای پشوئیه حوزه آبخیز که  نشان داد
 یرز عمق برخورد به سرنگ کرف ن  و  باشدیامالح فراوان م یاز نوع رس متراکم دارا یشنهادیپ ینهسنگ کف در محل گز ییو شواهد صحرا یکهئوالکتر

 ینمشتمل بر دو افق آبدار و خشک قررار دارد. همننر   یاآبرفت رودخانه یهال یکسنگ بستر  یبر رو. است یرمتر متغ 0/7متر و حداکثر 6/2حداقل  ینب
یره ال یکیدهد مقاومت الکتریها نشان مبرداشت یجچناننه نتا. باشندیمتفاوت م یریو نفوذپذ یبندبا دانه ییهایهال یامل توالش یاآبرفت رودخانه یهال
ضمنا نترایج   .باشدیآب م یشور یزرسوبات و ن یدانه و تراکم باال یزاز بافت ر یامر ناش ینرسد که ایاهم بر متر م 30از  یشمختلف به ندرت به ب یها

یرابی درسرت احرداث    شود دقرت احرداث مکران   ی باعث مینیرزمیاحداث سد ز مستعد مناطق نییتعو هئوالکتریک در  GIS، RSنشان داد نقش تلفیقی 
 های زیر زمینی بسیار باالتر رود و به نتایج ارزشمندی دست پیدا کرد.سدهای زیر زمینی و حتی کشف سفره

 

  سد زیر زمینی، سونداه ،سامانه جغرافیاییپشوئیه، حوزه آبخیز های کلیدی: واژه
 

   2 1 مقدمه

باتوجه به محدودیت منابع آب و عدم تساوی سهم مردم جهان در 
بینری شرده اسرت کره ا لر       برداری از این موهبت الهری، پریش  بهره

کره  از کمبود شدید آب رنج خواهند بررد بره طروری    به زودیکشورها 
ادامه ایرن معلرل، بسریاری از    اعتقاد راسخ بر آن است که در صورت 

سراختن سردهای    بر سر آب باشرد.  های آیندهالمللی قرنهای بیننزاع

                                                           
بخرش تحقیقرات حفا رت خرا  و      پژوهشری  اسرتادیار محقرق و  ترتی  به -2و  1

آبخیرزداری، مرکرز تحقیقرات کشراورزی و منرابع طبیعری اسرتان کرمران، سرازمان          
 کرمان، ایرانتحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 

 (Email: n.sedalikhani@areeo.ac.ir           نویسنده مسئول:   -)* 
DOI: 10.22067/jsw.2022.79034.1207 

زیر زمینی نیازی به ذخیره سطحی آب نردارد و سرب  تغییرر کراربری     
ای سازگار با شرایط زیسرت شود. بنابراین از لحاظ ابنیهاراضی نیز نمی
کمبرود منرابع آب    (.Telmer and Best, 2004باشرند ) محیطی مری 

و  گرر ید یاز سرو  یعلمر  ریر و   هیرویو برداشت ب کسویاز  ینیرزمیز
را بره   یجوامع علمر  تیمرتبط با رشد جمع یازهایروز افزون ن شیافزا
 یبرردار بهره تیریمناس  در خصوص مد یو ارائه راهکارها یبازنگر
 دشرونده یمخازن تجد ای دیمنابع جد جادیو ا ینیرزمیآب ز یهااز سفره

(. گسرتردگی  Fazelpour Aqda'i et al., 2013دارد )یم در کشور وا
افزایش روز افزون جمعیرت، توسرعه فعالیرت   مناطق خشک در جهان، 
در نتیجره   گرم شردن هروای کرره زمرین و     های کشاورزی و صنعتی،

محردود برودن منرابع قابرل     تغییرات اقلیمی حاصل از آن یرک سرو و   
های بشرری را  استفاده در جهان از سوی دیگر، تامین آب برای فعالیت
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در بسیاری از کشرورهای دنیرا    هنموده است. امروز از پیش دشوار یشب
بررداری از  ساخت بندهای زیرزمینی به عنوان روشری جدیرد در بهرره   

ماننرد  معیارهرای متعرددی    .منابع آب مورد توجره قررار گرفتره اسرت    
یابی اجتماعی و هیدرولوهیکی در مکان –معیارهای فیزیکی، اقتصادی

(. سدهای زیرزمینی Nilsson, 1988سدهای زیرزمینی دخالت دارند )
هرای زیرزمینری و ذخیرره آب و همننرین     برای تغذیره سرفرهای آب  

ینری  هرای زیرزم جلوگیری از فرسرایش خرا  و افرزایش کیفیرت آب    
(Sagvand Hassanabadi and Modabber, 2006  کاربردهرای )

های سدهای زیرزمینی برای جلروگیری از  وسیعی دارد. از دیگر توانایی
های آب شیرین است که در یوگسالوی نفود اب دریاچه شور به سفره

(Pavlin, 1973( و یونرران )Garagunis, 1981 در سررال )1973 
بندهای زیرزمینی بره دلیرل تنروع، در صرورت اجررای      پیشنهاد شدند. 
 کوچک آبی منابع توسعه و مدیریت در موثری نقش توانندمناس ، می

 متفراوتی  کاربردهای روش این. نماید ایفا خشکسالی دوران در ویژه به
و اگرر   (Majidi, 2006) باشدمی اجرا قابل مختلف شرایط در و داشته

به صورت علمی و درست ساخته شوند عرالوه برر کمرک بره محریط      
های زیر کشت را بره  های سطحی و گسترش زمینزیست، جبران آب

نا (. ضررمBudagpour and Bageri, 2010وجررود خواهنررد آورد )
زمینی در همه کشورها به خصوص ایرران کره سرطب اب    سدهای زیر

زیرزمینی نوسان زیادی در فصل خشک و مرطوب دارد، مفیرد خواهرد   
(. امرروزه برا توجره بره اهمیرت سردهای       Hasani et al., 2013بود )

روی سیاری با تمرکز بر های مختلف دنیا، محققان بزیرزمینی در اقلیم
یابی درست هایی برای مکانزمینی به دنبال یافتن راه حلسدهای زیر

و همننین احداث سدهای زیرزمینی مقرون به صرفه و با کیفیت براال  
 1( در جزیره ساحلی فاکرت Das Gupta, 2000) باشند. داس گوپتامی

د مرادفلو برر روی   ای با استفاده از مدل تفاضل محردو در تایلند مطالعه
و سرد انجرام داد و   حوزه آب زیرزمینی در دو حالت وجرود و عردم وجر   

زمینی بر میزان آب قابل برداشرت مطمرئن برا کیفیرت     ارزیابی سد زیر
 ,.Ishida et alهمکاران ) و مناس  از الیه آبدار را انجام دادند. آشیدا

زیرزمینی، اثر سدهای زیرزمینری را  ( با مطالعه بر روی سدهای 2011
و  2اس کری توسعه پایدار منابع زیرزمینری مرورد بررسری قررار دادنرد.      

زمینی قابل بهرره ( مناطق حاوی آب زیرSK et al., 2018همکاران )
 20ترا   3های منطقه جنروب آنردمان را در اعمرا     برداری در افیولیت

الکتریک شناسایی کردند و با انجرام گمانره  متری به کمک روش هئو 
های اکتشرافی در نقرا  پیشرنهادی، نترایج حاصرل از مطالعرات هئرو        

هدف از این مطالعره اسرتفاده ترکیبری از    الکتریک را تصدیق نمودند. 
به منظرور   یابی درست سدهای زیرزمینیهای نوین برای مکانفناوری

                                                           
1- Fauket 

2- SK 

ت پوشرش گیراهی و   های زیرزمینی و همننین تقویر تقویت سفره آب
 ،GISتلفیقی از علوم جدید ماننرد  بنابراین  .باشدمی مصارف کشاورزی

RS  ی نر یرزمیاحرداث سرد ز   مسرتعد  منراطق  نیری تعو هئوالکتریک در
باشد کره زمینره ایجراد    استفاده شد که به نوبه خود کاری ارزشمند می

های مختلف کشرور فرراهم مری   های ترکیبی دیگر را در اقلیمپژوهش
دارد که ترکیبی از علوم مختلف عرالوه برر علروم ذکرر     و بیان می کند

تواند در باال بردن کیفیت مطالعات مربو  بره  شده در این پژوهش می
های آبی بزرگ زیرزمینری مروثر   سدهای زیرزمینی و حتی کشف سفره

گشای حل تواند راههای خفیف تا شدید میباشد و در مواقع خشکسالی
ینه استفاده از آب با کیفیرت و هزینره اسرتخرا     مشکالت کشور در زم

 کمتر باشد. 

 

 هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

در حد فاصل  مربع لومتریک 7/317به مساحت  ئهیپشو زیآبخ حوزه
جوشران متعلرق بره اسرتان      یبخش شهداد و گلباف، در شر  روسرتا 

در فاصله کمترر   ینیرزمیسد ز یشنهادیشده است. محل پ کرمان واقع
در جنروب   هیپشروئ  یقررار داد. روسرتا   هی رب پشوئ یمتر ستیاز دو

نفرر   115 یقررار دارد و دارا  تیکشر  یاندوهجرد و در شرمال روسرتا  
تررا  3311102باشررد. محرردوده مررورد مطالعرره واقررع در  یمرر تیررجمع

یطرول شررقی مر    601396ترا   567903عرض شمالی و  3332972
متر و کمتررین ارتفراع آن معرادل     2678ه . بیشترین ارتفاع منطقباشد
  یمتر اسرت. شر   1044ارتفاع  یمتر از سطب دریا و متوسط وزن 378
یبه سمت دشت لروت مر   یعبارته منطقه به سمت شر  و ب یعموم
منطقره مرورد    ینمتوسط وز  ی. براساس محاسبات انجام شده شباشد

 انگریر ب ادیر ز ریر کم و تبخ ی. بارندگباشدیدرصد م 5/7مطالعه برابر با 
 زیساالنه حروزه نراچ   یآن است. متوسط بارندگ یمنطقه و خشک میاقل

برآورد شرده   متریلیم 68بوده و مقدار آن در ارتفاع متوسط حوزه برابر 
بوده و مقردار متوسرط سراالنه     ادینوسانات ز یمنطقه دارا یاست. دما

در  هیتنگه پشوئ. است گرادیدرجه سانت 22آن در ارتفاع متوسط حوزه 
قررار دارد و در   هیپشروئ  ی ررب روسرتا   یمتر ستیفاصله کمتر از دو

 ریباالدست بره سرمت کرو    زیزهکش حوزه آبخ یمحل خروج قتیحق
انرد  زده رونیر نقا  تنگه به صورت چشمه ب یکه در برخ باشدیلوت م

هرا  چشرمه  نیآب ا یکیالکتر تیانجام شده هدا یهایبر اساس بررس
به  نهیگز نیبه ا ی. دسترسباشدیم موس کرویم 4000تا  3700حدود 
 بوده است.  ریپذرودخانه امکان انیو از م یسادگ
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 در استان کرمان هیپشوئ زیحوزه آبخ تیموقع -1شکل 

Figure 1- Pashueeyeh watershed location in Kerman province 

 

 
 هیپشوئ یو آباد ینیرزمیاحداث سد ز یشنهادیمکان پ -2 شکل

Figure 2- The proposed location of the underground dam and the village of Pashuiyeh 

 
 ینر  زیر شامل درختان گز، کهور و ن یاهیوجود پوشش گ نیهمنن
 یشرنهاد یشود. عررض تنگره در محرل پ   یم دهیاز منطقه د یدر بخش

 لیر دله حدود هشتاد و پنج متر اسرت و بر   ینیرزمیجهت احداث سد ز
 یساحل جنروب  ای یرودخانه در قوس داخل ریمس یجاد مئاندر و انحنایا

ترا   1 نیکه از بستر رودخانه ب دهیگرد جادیا یکم ارتفاع یتراس آبرفت
طرول   600602در  یشرنهاد یمحرل پ  تیر متر ارتفراع دارد. موقع  5/1
 نره یقررار دارد و ارتفراع محرل گز    یعرض شرمال  3322846و  یشرق
اسرت. وجرود درختران     ایر از سرطب در  ترر م 378حردود   زین یشنهادیپ

در سنوات قدیم  یکشاورز تیفعال دیمو یتراس آبرفت یکهنسال بر رو
 . باشدیم

 

 روش تحقیق

مناسر    هرای شناسرایی محردوده   برای هاگام نخست، بررسی در
 هرای منظرور از داده  نیا یاحداث بند زیرزمینی انجام گرفت. برا یبرا

موجرود در ایرن زمینره و     هرای افتره ی ه،پای هاینقشه از شده استخرا 
شامل بستر   مناطق مناس .همننین نظرات کارشناسی استفاده گردید

مری  درصرد  6 حرداکثر  هایشی  دارای که است هاییآبرفتی رودخانه
و کوره قنات در آنجرا   یمسکون ،صنعتی اورزی،کش هایزمین و باشند

وجود ندارد. عالوه بر شرایط باال این بسترهای آبرفتی نباید منطبق بر 
تسرریع در امرر تصرمیم    یبررا  .باشند هاساختارهای خطی مانند گسل

 دربراره  نیراز  برر  مرازاد  اطالعات آوریجمع از پرهیز همننین و گیری
تعردادی از   گررفتن  نظرر  در برا  که است الزم ابتدا بررسی مورد مسئله

 نمونره  طرور  معیارها و عوامل کلیدی، نقا  نامناس  حذف گرردد. بره  
زیرزمینی،  دانتخاب مناطق مناس  احداث بن برای معیارها این از یکی

 سرایر  در کره  مطالعراتی  و هرا بررسی طبق. باشدشی  بستر آبراهه می
 بنردهای  مرورد  در صاح  نظرر  کارشناسان و محققین توسط کشورها
 ,Nilsson, 1988 Wipplingerعمرل آمرده اسرت )   ه بر  زیرزمینری 

(. شی  مناس  بستر آبراهه به جهت ایرن کره بتروان مخرزن      ;1982
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بنرد زیرزمینری در آن ایجراد کررد      اثمناس  آب زیرسطحی را با احد
با این فرض که شی  سنگ کف رودخانه البته باشد  %5نباید بیشتر از 

کرم   لیر مناطق بره دل  نیبه عالوه در انماید. از شی  بستر تبعیت می
. در نتیجه منراطقی از  ابدییم شیشدن سرعت آب زمان نفوذ آب افزا

جهرت احرداث بنرد     باشرد  %5رودخانه کره شری  بسرتر آن بریش از     
 کرردن  مشرخ   و معیارها این استخرا . باشندزیرزمینی مناس  نمی

 و ایوارهماه تفسیر تصاویر از استفاده با توانمی را پتانسیل دار مناطق
زمرین   هرای نقشه توپوگرافی، هاینقشه همزمان، زمینی هایبرداشت
نقرا    فحرذ  یبرا قیتحق نای در. داد انجام اطالعات دیگر و شناسی

یا منطق صرفر و  منطق بولین  .دیاستفاده گرد نینامناس  از منطق بول
کره در آن  است بوده  یک, برگرفته از نام ریاضیدان مطرح جور  بولی

وزن دهی به واحدها در هر الیه اطالعاتی براساس امتیاز صفر و یرک  
ای روش برولین دارای محردوده   (.Farhoudi et al., 2005) باشدمی

منطق برولین دو نتیجره    رد. دردقیق دا صریب است و ماهیتی قطعی و
ست که عنصر مورد ا محتمل است: صفر و یک. صفر نشان دهنده آن

یعنی عنصر به مجموعره تعلرق    کیبررسی به مجموعه تعلق ندارد و 
دارد. از نظر منطق بولین مکان انتخاب شده خوب یا بد خواهد بود نره  

جغرافیرایی   هرای نسبتا خوب یا بد. به هرحال از آنجایی که اکثر پدیده
کننرد، اعمرال حردود صرریب برین      و فلا تغییر مری  زمانبه تدریج در 

(. با استفاده از این منطق کراربر  Tang, 2006طبقات نامناس  است )
ها را ای در مورد بهترین و بدترین مکانی که کلیه محدودیتهیچ ایده

 1و  0صرل از آنرالیز برولین    در نظر بگیرد نخواهد داشت زیرا نتایج حا
 Yanarآیا مناطق مناس  هستند یا نره )  هدداست که تنها نشان می

and Akyurek, 2004منطرق   نتریو شناخته نتریمنطق ساده نی(. ا
GIS یدارا نی. مدل بولکندیعمل م نیبول اتیاست که بر اساس عمل 

هرا،  هیکه بر اساس نظر باشدیم OR نیو بول AND نیدو عملگر بول
 هرا مجموعره  اجتماع، OR، اشترا  و عملگرAND عملگر هامجموعه

که  قی(. با توجه به هدف تحقGrimm F, 2000) کندمی استخرا  را
پارامترهرا مناسر  باشرند، از     یاست که از لحاظ تمام یانتخاب مناطق

 5/14لوت با مسراحت   ریکو زیحوزه آبخ .دیاستفاده گرد ANDعملگر 
 9اسرت کره حردود     رانیر فالت ا زیحوزه آبخ نیهکتار بزرگتر ونیلیم
 یبخش .دهندیم لیتشک یریپهناور کو یهاهکتار آن را دشت ونیلیم

 75/86514لوت که در استان کرمران واقرع شرده     ریکو زیاز حوزه آبخ
 5/37و  قهیدق 41درجه  59مربع وسعت دارد که در حد فاصل  لومتریک
عررض   هیر ثان 2/28و  قره یدق 2/37درجره و   32و  یطول شررق   هیثان
 ریز نیحوزه از چند نیواقع شده است. ا چینوگری النهار از نصف یشمال

 الزم. باشندیم لیآنها به شرح ذ نیشده است که مهمتر لیحوزه تشک
لروت   ریکو زیآبخ یهااز حوزه ایابل مالحظهق بخش در است ذکر به

آب  زیر نسراء(، حروزه آبخ   یحداث سرد مخزنر  ا) نساء زیمانند حوزه آبخ
)احداث  یقدرون زیحوزه آبخ ،(کیآب بار البی)احداث پخش س کیبار

مانند حرمرک، راور احرداث    هاحوزهاز  ی( و در برخیقدرون یسد مخزن

و  نیترام  اتیر عمل ،یزداریر آبخ اتیر عمل ریسرا  ایو  ینیزمریز هایسد
در  ایتوسعه منابع آب صورت گرفته است کره نقرش قابرل مالحظره    

حوزه ریاز ز یمذکور داشته است اما هنوز برخ یهاکنترل رواناب حوزه
اسرت کره    گرفتهصورت ن یبزرگ اقدامات خاص زیحوزه آبخ نیا یها

 صورت هاحوزه ریز نیالزم جهت کنترل رواناب ا یضرورت دارد بررس
یمر  ینر یزم ریز یباال، احداث سدها اریبس ریکه با توجه به تبخ ردگی

آب  تیاز وضرع  یمنظرور بررآورد   به .ردیقرار گ یکار تیتواند در اولو
و  یاهشناسیمربو  به گ یهادر بحث ها،گاه هیدر بستر و تک ینیرزمیز

کره مخرت  آن    دهدینشان م یهر گونه رفتار خاص ،یاهیگ یاکولوه
یمواقع محقق م ی. گاهباشدیجنس خاص م ایگونه  یتعداد ایگونه 
، یخرا  شرناخت   یهرا یژگر یو یمروارد برخر   نیر برا توجره بره ا    تواند
 یاهیگ یهاببرد. حلور گونه یپ رهیو   یشناخت نیزم ،یکیدرولوهیه

( و خرزهررره .Aroundo spp) یماننررد نرر یرو آبدوسررت و رودخانرره
(Nerium oleander   نشان از وجرود منرابع  نر )و  یرسرطح یآب ز ی
 یامانند گرز رودخانره   گرید یهادر بستر رودخانه دارد. گونه یرقشریز
(Tamarix strictaن )ها دامنه یمدعاست. رو نیبر ا یگریدشاهد  زی

و  شودینم دهیکند د دییرا تأ یقشر ریکه وجود آب ز یخاص یهاگونه
 رودخانره  ندسرت ییبرارش در منراطق پا   یبه علت کم رسدی به نظر م
 انیر کره جر  شودیم یریگجهینت نیها چندان آبدار نباشند. بنابرا دامنه
 یهرا برارش  زا یناشر  هیپشوئ یروخانه اصل یو سطح یقشر ریز یها

 ارتفاعات باالدست است. 

 1 د لیاز قب ییهاگونه هیحوزه پشوئ یدشت هایقسمت یدر بعل
 مرتفع هایشود. در قسمتیم دهیدارد د یکه  ننه آن ارزش اقتصاد

موجود  یاهیگ یهاگونه گریخورد. از دیدرمنه به چشم م هایگونه تر
پسند اشاره نمود. اما در  شور یهابه انواع گز و گونه توانیدر منطقه م

 یباشد. اما در بعلر یدرصد م 5و کمتر از  ریمجموع پوشش منطقه فق
کره محرل تقراطع رسروبات      یها بخصوص مناطقنقا  از بستر آبراهه

از  شیبر  یترر و حتر   متراکم یاهیپوشش گ یرس هیران چهارم با الدو
 تیر قابرل رو  یامراهواره  ریدر تصاو ییهادرصد که به صورت لکه 50
 ریدر دل کرو  یرقشرر یمحکم برر وجرود آب ز   یلیکه خود دل اشندبیم

 لوت است.

های پایه زمین شناسی، شی  و کاربری اراضی با بعد از تهیه نقشه
جز مناطق مستعد بنرد   1بولین، مناطق دارای ارزش  استفاده از منطق

 باقیمانرده  محورهرای  مرحلره  ایرن  شروند. در زیرزمینی مشرخ  مری  
 محردوده  هرر  در نظرر  مورد محور گردند. ارزیابی جهت سه از بایستی
 بایرد  کرم،  ای سرازه  کرار  حجم جهت عرض کمترین بر داشتن عالوه

 باشد. نیز مناس  مخزن دارای حجم

 

                                                           
1- Capparis spinosa 
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 حوزه پشویئهدر محل  ای رودخانه یاهیاز پوشش گ یینما -3 شکل

Figure 3- A view of river vegetation in the Pashueeyeh area 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 فلوچارت کلی انجام تحقیق -4شکل
Figure 4- Total flowchart of research 

 
 هرا محردوده  ایرن  در حسراس  آبری  منرابع  وجود طرفی بایستی از
گردند. بعد از تعیین این مناطق با استفاده از بازدیدهای میدانی  بررسی
های موجود در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت. با توجره بره   تنگه

-ای کاهش مری این که هر چه طول محور کمتر باشد حجم کار سازه

ترین محورها آنهایی رود مناس یابد و عملیات اجرا با سرعت پیش می
باشند که عالوه بر طول کم دارای گسترش سطحی زیاد مخزن در می

 ترأمین  منابع مهمترین جمله از باال دست محور باشند. از طرفی قنوات
 منراطق  آن در موجرود  سراکنین  بررای  که باشندمی دراین مناطق آب
 هر به ارزش با آبی این منابع تخری  و باشندمی شایانی اهمیت دارای
 از اصرلی  بود. هردف  خواهد همراه شدیدی محلی هایچالش با دلیلی
 منرابع  وضرعیت  بهبود به نیزکمک مناطق این زیرزمینی در بند احداث
 زیرزمینری موجرود   هایجریان از بهینه استفاده و منطقه در موجود آبی

 زمینیسد زیرانتخاب محل مناس  
 Choosing the right location of the underground dam 

 

 موجود در این زمینه و نظرات کارشناسی های افتهی ه،پای نقشه هایتهیه 
Preparing basic maps, findings in this field and expert opinions 

 ینیرزمیاحداث سد ز مستعد مناطق نییتعدر و هئوالکتریک  GIS، RSتلفیقی  استفاده
Integrated use of GIS, RS and geoelectric in determining susceptible areas of underground dam construction 

 نیمنطق بول با استفاده ازنقا  نامناس   فحذ

Remove inappropriate points using Boolean logic 

 یرزمینیز سدمناس  احداث  یهاو انتخاب محدوده ی تشخ
Detection and selection of suitable areas for underground dam construction 
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 Tabatabai Yazdi and Nabiباشررد )مرری رودخانرره بسررتر در

Peylashkarian, 2003منبرع  یرک  ایجراد  که فرض این با (. منتهی 
 برا  باشد. لرذا  همراه منطقه آبی قدیمی منبع تخری  با نباید جدید آبی
 در بندزیرزمینی احداث واسطه به نباید قناتی هیچ که فرض پیش این

 آنهرا  در کره  مناطقی بگیرد، قرار دبی شدید کاهش یا معرض تخری 
 منراطق  یرابی جرزء  پتانسریل  از مرحلره  ایرن  در دارد، وجود قنات کوره

 بره  بایرد  طرفی اند. ازشده گرفته درنظر زیرزمینی بند احداث نامناس 
 زمین سطب زیر در مخزن گرفتن به دلیل قرار که کرد توجه نکته این
 مخرزن  خصوصیات دقیق تعیین در موجود های تکنیک توانایی عدم و

 زیرزمینری  آب مخرزن  پرنشردن  ریسک آن، بودن بند آب به خصوص
 قنروات  تخری  از است که منطقی بنابراین باشد، داشته وجود تواندمی
 بنرد  احرداث  کره  شرد  مترذکر  بایرد  شود. البته جلوگیری ممکن حد تا

 بنرد  محرور  دسرت  براال  در که قنواتی مناطق برای برخی در زیرزمینی
 بنرد  احرداث  چراکره  شود،می محسوب نیز مثبت امتیاز یک دارند قرار

 و منطقره  در موجرود  آبری  هرای سرفره  ایستابی سطب آمدن باعث باال
 قنروات  بیشرتر ایرن   آبدهی و قنات کارتره بخش طول افزایش بالطبع
پائین  قنوات برای الزم تمهیدات که است ضروری گردد. همننینمی
 گرفتره  نظرر  در باشرند  همراه دبی باکاهش است ممکن که بند دست
با توجه به این عوامل و با بازدیدهای صحرایی در این محورهرا،   .شود
 های مناس  از حوزه آبخیز کویر لوت شناسایی گردید. محور

 
 

 یکی منطقهتکتون یاتخصوص

 ینیرده فعرال و پ  یاربسر  یکیمرورد مطالعره از نظرر تکترون     منطقه
حروزه   یشکل کنرون  یجاددر ا ییبسزا یرتاث یکو عامل تکتون باشدیم

کره   دهرد ینشران مر   یساختار هاییمورد مطالعه داشته و دارد بررس
ازآن بره   یرل دل ینو به هم یدهرس ینسب یداریاگرچه منطقه لوت به پا
فعرال و   یاربلرو  بسر   یرن ا یاما حواشر  شودیم یادعنوان بلو  لوت 

مناطق  یندر ا یبزرگ یهالرزه ینهمواره زم یلدل ینو به هم یاستپو
چناننه گفته شرد حرکرت صرفحه عربسرتان در جهرت       دهد.یم یرو

در  یرژه بره و  یفشرار  یرم ره یجادباعث ا یبه شمال شرق یجنوب  رب
اد گسرل یجر پوسرته و ا  یامرکوتاه شدگ ینکه ا یدهگرد یمرکز یرانا
 یرم ره یرز دارد در منطقه مرورد مطالعره ن   یرا در پ یاز نوع راندگ ییها
مشخ  شده  یمواز هاییراندگ یجادبصورت ا یوکوتاه شدگ یفشار

. از را باعث شرده اسرت   یبخش  رب یرکه رانده شدن بلو  لوت به ز
رخ داده در منطقه مورد مطالعه مربو  به  ییکوهزا ینآخر یگرد یسو

 یرخ داده و واحردها  یوسرن اسرت کره در اواخرر پل    سادنینپا ییکوهزا
 .داده است ینسازند لوت را چ یرینز یها یهتر بخصوص ال یمیقد

هرا،  گسرل  یراتتراث  یناز مهمترر  یسراختار  هاییژگیبر و عالوه
با خردشدن  ینکهاست ضمن ا یرینفوذپذ یشها و افزاخردشدن سنگ

 یشو فرسا یعوامل هوازدگ یرتاث یشافزا یمناس  برا یطها شراسنگ
در داخرل و   یمتعردد  هرای یهرا و شکسرتگ  گسل گردد،یفراهم م یزن

 .مجاور حوزه وجود دارد

 

 
 یهپشوئ یزحوزه آبخ یهاگسل یتوضع -5 شکل

Figure 5- The status of faults in the Pashueeyeh watershed 
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  ینیزمیرساختگاه سد ز یکیساختار تکتون ی وشناسینزم

 هرای یهاز ال یشامل توال یرزمینیساختگاه سد ز یسنگ واحدهای
 یکره در برخر   باشندیو مادستون م یلتستونمارن، س یتا چندمتر یک
 شروند یمر  یلتبرد  یزدانره ر ییبره کنگلرومرا   محلری  بصورت و هاافق

بروده در   یلتیو سر  یرسر  یکسمراتر  یموجود عمردتا  دارا  یکنگلومرا
 یلبردل  رسرد یاسرت بره نظرر مر     دهش یلتشک یگل یکنگلومرا یجهنت

شرده در کرف حوضره     یجراد ا ییررات تغ یجره و در نت یکیعوامل تکتون
نمروده و   ییربه وفور تغ یطمح یطبوده شرا اییاچهکه از نوع در یرسوب

 هرای آبرفرت . در فواصل کوتاه شرده اسرت   یجانب ییراتباعث بروز تغ
عموما شامل شرن، ماسره،    یهموجود در بستر رودخانه پشوئ ایرودخانه

 برا  هرم  هاافق ی. در برخباشندیبوده م یلترس وسقلوه سنگ و البته 
بصرورت   یزدانره رسروبات ر  یرزان م یرسروبگذار  یطشرا تغییر به توجه
 توجره  با هاسنگ قلوه و هادانه سنگ ین. همننیابدیم یشافزا یمحل
باشرند.  یمعمروال  گردشرده و صراف مر     یطروالن  یرکردن مسر  یط به

گسرله   یرتحرت تراث   یکیاز نظرر تکترون   یهپشوئ یرزمینیسد ز ساختگاه
 یرن موجود در منطقه و در مجراورت ا  یفشار یمشهداد است. تحت ره

مختلرف   یترر برا امتردادها    گسله کوچک یادی، تعداد زیاصل یراندگ
ها گسله یناز ا یکیدر اثر عملکرد  یهکه دره پشوئیشده به طور یجادا

کوچکتر مرتبط برا گسرل    هایگسله یبرخ ننینبوجود آمده است. هم
 یرسروبات و واحردها   یکه به صورت عرض گردندیشهداد مشاهده م

رودخانه و در  یامر در دامنه جنوب این بخصوص اندرا قطع کرده یسنگ
 یرق فررار آب از طر  ینبررا  شرود. بنرا  یم یدهد یمحل ساختگاه به خوب

خصوص تنها پرس   این در و بوده محتمل بستر سنگ در موجودگسله 
 ینا یتموقع یرا هار نظر نمود. در نقشه ز توانیم یلیمطالعات تکم از

 یبنرد الیره . اسرت  شرده  داده نشان سد ساختگاه با ارتبا  در هاگسل
به سرمت  ررب    (<30کم ) ی ش یدارا یاو  یها به صورت افقسنگ

عمدتا  از  یسنگ یموجود در واحدها هایدرزه باشند.یوجنوب  رب م
هرا  در سرطب سرنگ   یزیکری عوامرل ف  یربوده که با تراث  یکینوع تکتون
امکان  ینندارند بنابرا یاند اما در عمق توده گسترش چندانیافتهتوسعه 
باشرد. ملرافا  برر    یدرزه قابل توجه نمر  هاییستمس یقطر ازفرار آب 

 بنردی آب امکران  رس، ذرات وجود و هابا توجه به جنس سنگ ینکها
موجود قابرل   یهادرزه یقاز طر یرقشریز یانجر یجادو عدم ا یبیتقر

  باشد.یانتظار م

 

 یژهقاومت وم یریگاندازه

صرورت گرفرت و    یهدر محل تنگه پشوئ یکهئوالکتر هایبرداشت
برا فواصرل متفراوت در محردوده      یکسونداه الکتر 4در مجموع تعداد 
مرورد   یمقطع طول یککه بتوان حداقل  یبطور یدپروهه به انجام رس

جهرت   یراز حرداقل عمرق مرورد ن    ینکهنمود با توجه به ا یمرا ترس یازن

 80 ینب یانجر یفاصله الکترودها ینمتر مد نظر بود بنابرا 15 یبررس
متر دست  20تا بتوان حداقل به عمق نفوذ  یدمتر انتخاب گرد 100تا 
همنرون عررض    یذکر است برا وجرود عروارض سرطح     یان. شایافت

 یآبرفتر  یهاآبراهه، وجود تراس یانحنا، یو بلند یمحدود تنگه، پست
نروار   یرک انبوه امکران نصر  الکترودهرا در     یاهیو پوشش گ هموارنا

آنهرا در  یرع  تعداد سونداهها محردود و توز یجه منظم وجود ندارد. در نت
 بره روش  یژهمقاومت و ییناست تع یگفتن .یستعرض تنگه مناس  ن

کره  یبه طرور  یدهشلومبرهه انجام گرد یهو با استفاده از آرا یسونداه زن
 یران، جر یبره الکترودهرا   یممسرتق  یکیالکتر یانجر رسالهمزمان با ا
شرده   گیریاندازه یلپتانس یالکترودها ینب یکیالکتر یلاختالف پتانس
 Syscal  مطالعات استفاده شده دستگاه ینا یکه برا یاست. دستگاه

R2  مربوطره )کابرل،    یرزات تجه یرساخت کشور فرانسه به همراه سرا
قبرل از   ینزم یخودزا یلدستگاه پتانس ینا در باشدیالکترود و.......( م

بدسرت آمرده    گیرری که حاصل انردازه  شودیمشخ  م یانارسال جر
یبا بعد متر بدست م  k هندسی ی ضر ینکها یجهخواهد بود نت مقدار
 (IPI2WIN) افرزار بدست آمده با استفاده از نرم های. سپس دادهآید

 یرپرردازش شرده تفسر    یجنترا  یرت مورد پردازش قررار گرفتره و در نها  
 یجنترا  یک،هئوالکتر هاییبررس یقبه منظور تدق . معموالاست یدهگرد

 یکمطالعه همنون هئوتکن یهاروش یگرمنتج از د هایحاصل با داده
اما در مطالعات حاضر با توجه به عدم وجرود   گرددیو کنترل م یسهمقا

صرف نظر  یکهئوتکن یاتجهت احداث سد از انجام عمل یطحداقل شرا
 .یدگرد
 

 نتایج و بحث

را  االرضری تحت هایبخش مهمی از بررسی یزیکیهئوف مطالعات
بدون انجرام   توانمی هاروش این از استفاده با که چرا دهدتشکیل می

خر  دیگر تصرویر جرامع و مفیردی از اعمرا      پر  یهاو روش یحفار
عمرق سرنگ    یتولروهی، همنرون ل  یابهامات یزمین بدست آورد و برا
 ی ضررا  یرین تع هرا، یره ال همبریها، ها و گسلهیکف، محل شکستگ

بره   تروان یهرا مر  روش ین. از جمله ایافتو... پاسخ مناس   ینامیکید
ژه اشاره نمود که با شاخ  مقاومت وی ینزم یکیخواص الکتر یینتع

 یرژه . مقاومرت و شودیم یده( سنجیعکس آن )رسانندگ یاو  یکیالکتر
اسرت   یندهندة زمر  یلمتنوع مواد تشک هاییژگیاز جمله و یکیالکتر

 ییرر مواد گونراگون تغ  یکیالکتر یتهدا یتکه مقدار آن متناس  با قابل
در  یبررسر  یها براروش ینترمتداول روش که از جمله ین. ایدنمایم

روش  یندارد. از ا یادیکم کاربرد ز ینهاعما  محدود است به علت هز
در  ی، مطالعرات مهندسر  یرزمینری ز یهرا آب یو کمر  یفیک یدر بررس
 یصرنعت  هرای و مجتمرع  هرا یشرگاه و پاال هرا یروگاهسدها و ن دةمحدو

روش استفاده از آن در جهت  ینا یکاربردها یگر. از دشودیاستفاده م
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 یره منطقه بر پا یکهئوالکتر یینتع . اهدافخا  است یخورندگ یینتع
و  ینری زم یرر احرداث سرد ز   یشنهادیآبرفت محل پ یهایژگیو یینتع

 ی وسرنگ بسرتر مرادر    یاتخصوصر  یینتع یرزمینی،ز یهامخزن سد
 .عمق آبرفت استوار است یینتع

 

 هایهمقاومت مخصوص ال یاسمق

یره مختلرف ال  یدر سونداهها یکیمقاومت الکتر یرمقاد یسهمقا با
یهال رسدیبه نظر م باشدیم یکقابل تفک یرو نفوذ ناپذیر نفوذپذ های
مقاومرت   یو دارا یشرن  و ایاز جرنس آبرفرت ماسره    یرپرذ نفوذ های

از  یرناپرذ نفوذ هرای یره اهم مترر و ال  30از  یشب یکیمخصوص الکتر
اهرم مترر    20کمترر از  مخصوص مقاومت رایدا یو رس یزدانهجنس ر

ارائه  یردر رسوبات مقاد یوگن یوجود امالح نمک یلالبته بدل باشد.یم
 .اسرت  یعری امرر کرامال طب   ینو ا باشدیمعمول م یزانشده کمتر از م

یمر  یرده د یزحاالت حد واسط ن یادز یجانب ییراتتغ یلبه دل ینهمنن
و شرواهد   یرک هئوالکتر یسرونداهها  یجبا توجه به نتا در مجموع .شود
از نروع رس مترراکم    یشرنهادی پ ینره گز محل سنگ کف در ییصحرا
  باشد.یامالح فراوان م یدارا

 

مناسخخا ااخخداد  نخخد  یهخخاو انتخخخام محخخدوده یصتشخخخ

 یرزمینیز

در  یرزمینری احرداث بنرد ز   یمحور مناس  برا یینتع یهاشاخ 
کره در   گرذار یرباشد، که ابتدا عوامرل تأث صورت می ینپژوهش بد ینا

مناسر    یهرا محردوده  ییدر شناسرا  یرد، گرد یران فصل قبل مفصل ب
 یهرا که در آ راز نقشره  یه طورب. یدبررسی گرد یرزمینیاحداث بند ز

و در  یرد گرد یره ته ی و شر  راضری ا یکراربر  ی،شناسینشامل زم یهپا
ید. گرد یقهم تلف با ینمنطق بول یقاز طر ArcGIS یافزارنرم یطمح

باشند یم یکارزش  یدارا یکواترنر یسازندها یناسشیندر نقشه زم
 .باشدیم یرزمینیاحداث بند ز یمناطق مناس  برا ینکه ا

هرر   یاراضر  یو کاربر ی ش ی،شناسینزم یهانقشه یهاز ته پس
 ین،، با استفاده از منطق برول Arc GIS افزارآنها در نرم یقمنطقه و تلف

مناس  احداث  یاراض یوکاربر ی ش ،یشناسینکه از نظر زم یمناطق
( و 1)ی برا ارزش عردد   یرق، نقشره تلف  یکدر  باشندیم یرزمینیسد ز
 یرت کره در نها  ( مشخ  گرردد. 0)ی عدد رزشا مناس  با یرموارد  

 داده شده است.  یقو آبراهه تلف یتوپوگراف یهابا نقشه ینقشه کل ینا
 

 

 
 یئهپشو یزدر حوزه آبخ یرزمینیجهت احداث بند ز یشناسینمناسب و نا مناسب زم یهامحدوده نقشه -6شکل 

Figure 6- Map of suitable and unsuitable geological areas for construction of underground dam in Pashueeyeh watershed 
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 یئهپشو یزدر حوزه آبخ یرزمینیجهت احداث بند ز یبمناسب و نا مناسب ش ینقشه محدوده ها -7شکل 

Figure 7- Map of suitable and unsuitable slope areas for construction of underground dam in Pashueeyeh watershed 

 

 
 یئهپشو یزدرحوزه آبخ یرزمینیجهت احداث بند ز یاراض یمناسب و نا مناسب کاربر یهانقشه محدوده -8 شکل

Figure 8- Map of suitable and unsuitable land use areas for construction of underground dam in Pashueeyeh watershed 
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 یئهپشو یرزمینیاحداث بند ز یمناسب و نا مناسب با خطوط آبراهه و توپوگراف یهامحدوده یقنقشه تلف -9شکل 

Figure 9 - Map of combining suitable and unsuitable areas with waterway lines and topography of Pashueeyeh underground 

dam construction 

 

های ترسیم شده در حوزه آبخیز پشویئه از حروزه با توجه به نقشه
های مناس  احداث بند خاکی با توجه بره  های آبخیز کویر لوت، مکان

افرزار  شناسی، شی  و کراربری اراضری در نررم   های زمینم نقشهترسی
GIS  و بازدیردهای میردانی و    هرا مشخ  گردید. با وجود این نقشره

سررونداه  4در مجمرروع تعررداد انجررام آزمایشررات هئوتکنیررک مربوطرره 
یطوره ب یدبا فواصل متفاوت در محدوده پروهه به انجام رس یکالکتر

ذکر  یانشا .نمود یمرا ترس یازمورد ن یمقطع طول یککه بتوان حداقل 
و  یهمنون عرض محدود تنگه، پسرت  یاست با وجود عوارض سطح

نراهموار و پوشرش    یآبرفتر  یهرا آبراهه، وجود ترراس  ی، انحنایبلند
نوار منظم وجود نردارد. در   یکانبوه امکان نص  الکترودها در  یاهیگ
تنگره مناسر    آنهرا در عررض    یرع محدود و توز اههاتعداد سوند یجهنت
و برا   یبره روش سرونداه زنر    یرژه مقاومت و ییناست تع یگفتن .یستن

همزمان با ارسال  کهیبه طور یدهشلومبرهه انجام گرد یهاستفاده از آرا
 یلاخرتالف پتانسر   یران، جر یبه الکترودهرا  یممستق یکیالکتر یانجر
توجه بره   با. شده است یریگاندازه یلپتانس یالکترودها ینب یکیالکتر
سنگ کف در محرل   ییو شواهد صحرا یکهئوالکتر یسونداهها یجنتا
و  باشرد یامالح فرراوان مر   یاز نوع رس متراکم دارا یشنهادیپ ینهگز

مترر   0/7متر و حداکثر 6/2حداقل  ینب یزعمق برخورد به سنگ کف ن
مشرتمل   یاآبرفت رودخانره  یهال یکسنگ بستر  یبر رو. است یرمتغ

 یاآبرفرت رودخانره   یره ال ینار و خشک قرار دارد. همننبر دو افق آبد
. باشرند یمتفراوت مر   یریو نفوذپرذ  یبندبا دانه ییهایهال یشامل توال

 یهرا یره ال یکری دهد مقاومت الکتریها نشان مبرداشت یجچناننه نتا
 یامر ناشر  ینرسد که ایاهم بر متر م 30از  یشمختلف به ندرت به ب

برا  . باشرد یآب م یشور یزرسوبات و ن یدانه و تراکم باال یزاز بافت ر
مترر(، براال برودن     45عرض بستر رودخانه )حدود  یتتوجه به محدود
 ی،محدود رسوبات آبرفت یریدر خصوص نفوذپذ نتایج یزسنگ کف و ن

ینره  گز یرن رسرد در محرل ا  یبا رس به نظر مر  یمخلو  رسوبات شن
مناس  از نظر  یرزمینیزن سد زمخ یجادا یبرا یطحداقل شرا انتخابی
 یهرا یچه بررسر  اگر .وجود ندارد استحصال ابلآب ق یفیتو ک یتکم
موجرود در باالدسرت    یمانیدهد که بنرد سرنگ و سر   ینشان م یمحل
آن  یرر از ز ینو بنرابرا  یدهسنگ کف بنا نگرد یبر رو یشنهادیپ ینهگز

کره احرداث    یستنشت آب آنننان ن ینفرار آب وجود دارد اما حجم ا
در مجموع استفاده از روش هئوالکتریرک   .یدنما یهرا توج ینیزمیرسد ز

های آبدار مری توانرد در حرال و آینرده بسریار مرورد       برای کشف الیه
 Ugwu etو همکراران )  یوگواستفاده قرار گیرد که با نتایج تحقیقات 

al., 2016 اس کای( و ( و همکارانSk et al., 2018  کره از روش )
های مختلف اسرتفاده  های آبدار با عمقهئو الکتریک برای کشف الیه

 کرده و نتایج معقولی گرفتند، مطابقت دارد.
 

 گیرینتیجه

 دیستحصال آب از منابع جدا ،یراهکارهای مقابله با کم آب از یکی
که این مهرم   شودیخالصه مهای زیر زمینی به خصوص کشف سفره
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تواند با احداث سدهای زیر زمینی مختلرف و برا علرم روز دنیرا بره      می
وقوع بپیوندد. سدهای زیر زمینی برای اهداف مختلف از جمله تقویرت  

های زیرزمینی، تقویت پوشش گیراهی و همننرین مصرارف    سفره آب
کشاورزی کاربردهای زیادی دارند که در ایرن تحقیرق مرد نظرر قررار      

هرای مختلرف بره    سدهای زیر زمینی در سراسر دنیا در اقلریم  گرفتند.
باشرند  خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک در حال گسترش مری 

های آینده به یکی از مهمترین منابع استحصال آب که احتماال در سال
 ،GISهای نوین و تلفیقی از شوند به خصوص اگر با فناوریتبدیل می

RS یسررونداهها یجتوجرره برره نتررا بررا. و هئوالکتریررک همررراه باشررند 
 یشرنهادی پ ینهسنگ کف در محل گز ییو شواهد صحرا یکهئوالکتر

سنگ بستر  یبر روو  باشدیامالح فراوان م یاز نوع رس متراکم دارا
مشتمل بر دو افق آبدار و خشک قرار دارد.  یاآبرفت رودخانه یهال یک
و  یبنرد با دانه ییهایهال یشامل توال یاآبرفت رودخانه یهال ینهمنن

دهرد  یها نشان مر برداشت یجچناننه نتا. باشندیمتفاوت م یرینفوذپذ
اهرم برر    30از  یشمختلف به ندرت به بر  یهایهال یکیمقاومت الکتر

رسوبات  یدانه و تراکم باال یزاز بافت ر یامر ناش ینرسد که ایمتر م
انتخرابی   ینهگز ینمحل ارسد در . به نظر میباشدیآب م یشور یزو ن

و  یتمناس  از نظر کم یرزمینیمخزن سد ز یجادا یبرا یطحداقل شرا
و  GIS، RSنقرش تلفیقری   . وجرود نردارد   استحصال ابلآب ق یفیتک

ی باعرث مری  نیرزمیاحداث سد ز مستعد مناطق نییتعهئوالکتریک در 
یابی درست احداث سدهای زیر زمینی و حتری  شود دقت احداث مکان

زیرزمینی بسریار براالتر رود و بره نترایج ارزشرمندی      های کشف سفره
کنند با توجه به هایی که محققان فکر میدست پیدا کرد و حتی مکان

شرایط منطقه گزینه مناسبی برای ایجاد سد زیرزمینی هستند با دقرت  
های بهتر و مناس  تر کشرف  شوند و گزینهباالی این روش حذف می

 شوند.می
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