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 چكیده
 

شونده به شمار  یدمنبع تجد یکآب است. آب که  یو عامل توسعه هر شهر و کشور یمنابع مل یناز گران تر یكی

و در  یتجمع یشافزا یگرد یو از سو یهرو یمجاز و ب یرغ یها یرسو با بهره بردا یکاز  یراخ یدر دهه ها یدآ یم

منابع آب را  یریتبه مدرو به رو شده که لزوم توجه  یدبود شدممختلف با ک یرشد تقاضا در بخش ها یجهنت

سد  یلهبوس یرواناب سطح یتوان جمع آور یاستحصال آب م یشمار روش ها یب یانساخته است. از م یازمندن

دو  ینا یسهمقاله به مطالعه و مقا ینرا نام برد که در ا یرزمینیسد ز یلهبوس یرزمینیآب ز یسفره ها یهها و تغذ

 .هكار هایی در جهت بهبود  منابع آبی ارائه شده استو در ادامه نیز را روش پرداخته شده است
  تلفیقی ،استحصال آب ،مدیریت منابع آب ،آب زیرزمینی ،سد سطحی ،سد زیرزمینی ها:کلید واژه

 
 

   

  مقدمه -1
 

مناطق امكان  یناز کشور ما انسان همواره با کمبود آب مواجه بوده و هست، در ا یعیدر سطح وس

از آن  یبه حفاظت و بهره بردار یشترب یح،صح یریتیبا مد یدرو با ینتفاده محدود است از اآب مورد اس یشافزا

موجود در مناطق  یه از آب هاینبه یاست که در بهره بردار یآب از جمله اقدامات موثر یتوجه کرد. جمع آور

آب جهت مصارف  ینتام یمناسب برا یاز راهكار ها یكیاز گذشته احداث سد [. 1د]توان انجام دا یخشک م

 یقسد ها از طر[. 2]باشد یستیز یطکه بدون مشكالت مح یستن یسد یچه یبامختلف شناخته شده اما تقر

کرده اند اما همزمان  یتبشر حما یو اجتماع یبرق از توسعه اقتصاد یدو تول یاریآب یدنی،آب آشام ینتام

مشخص شد که  یساز و توسعه سد یشرفتا پب[. 14]داشته اند یرینآب ش یستمدر اکوس یقابل توجه یراتتاث

مورد توجه  یرزمینیز یو استفاده از آبها یستندمردم ن یآب یها یازقادر به رفع ن ییبه تنها یسطح یآب ها

 یها یامدپ ینكهاستفاده نمود که عالوه بر ا یاز روش یدبا یرزمینیز یاز آب ها یبهره بردار یقرار گرفت. برا
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هر [. 15]داشته باشد ییهم کارا یمدت زمان نامحدود ینداشته باشد برا یستز یطمح یقبول برا یرقابلغ

 یعتطب ییرخاص خود را به همراه دارد. تداوم عمل انسان در تغ یطیست محیآثار ز یگونه توسعه با هر درجه ا

 یروش نییرزمیز یسدها[. 3]را داشته باشد یریجبران ناپذ یها یامدرا بر هم زده و پ یطتواند توازن مح یم

 شدندر اثر شور  یرزمینیز یاز منابع آب موجود است که مانع هدر رفت آب ها ینهبه یبهره بردار یبرا

مهار آب  یسد ها بر رو ینا یرگردد. تاث یآب شور م یها یاچهو در یرورود به کو یاحرکت و  یردر مس یجیتدر

هدف از انجام این [. 4]کنند یم یفاا یالبدر کنترل س یسطح یاست که سد ها یهمانند نقش یرسطحیز یها

اقتصادی  ،زیستی ،اجتماعی مطلوب و نامطلوب و نتایج سد سطحی و سد زیرزمینیمقایسه  حقیق بررسی وت

و.. است که ساخت آن ها در پی دارند تا آگاهانه نسبت به ساخت سد اقدام نموده و از اثرات ناخواسته آن 

 کاسته شود.

 

 

  

  هامواد و روش -2

 سد سطحی -2-1

 یآب به کار م یرههستند که جهت استحصال و ذخ یبزرگ و مهم یدرولیكیه یسد ها سازه ها

 یشرفتدر پ یآبراهه ها ساخته شده و نقش فراوان یاها و  یلسازه ها در عرض رودخانه ها، مس ینروند. ا

 و توسعه جوامع دارد.  

 

 سد زیرزمینی -2-2

خاک  یسطح یهال یراست که ز یرزمینیز یسد ها یآب حاصل از بارندگ یجمع آور یاز روش ها یكی

شود. در  یساخته م یاز رواناب حاصل از بارندگ یو استحصال درصد قابل توجه یرزمینیبا هدف کنترل آب ز

ن قرار گرفته و آب ایجر یرشده عمود بر مس یلقابل نفوذ تشك یرسد که از مصالح غ یوارهگونه سد ها د ینا

گرفته شده و مانع خروج  یانبر اثر گراد یانجر یعیحرکت طب یجلو یبترت ینشود بد یجمع م یوارهپشت د

 وجود دارد: یرزمینیدو نوع سد ز یطور کل به [. 16]گردد یآب از منطقه و هدر رفت آن م

 یسطح یرز یرزمینیز یسد ها (1

 یم یرسطحیز آب یمانع از ورود آب به سفره ها ساخته شده و ینتراز زم یرز یسطح یرز یها سد

  [. 17]شوند

 یشن یرهذخ یرزمینیسد ز (2

آب در آن مكان  یدارد و باعث جمع شدن خود به خود یآب را در رسوبات نگه م یشن یرهذخ یها سد

 [.17]گردند یم

 

 اهداف ساخت سد زیرزمینی -2-3

 از هدر رفت آب یریند و جلوگشو یکه از دسترس خارج م ییاستحصال آب ها
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 [5]یرزمینیآب ز یاز ورود آب شور به سفره ها جلوگیری

 به منابع آب شور یرزمینیآب ز یسفره ها یریناز ورود آب ش جلوگیری

 [6]یرزمینیآب ز یدر سفره ها یگرد یها یاز ورود و پخش فاضالب و آلودگ جلوگیری

  [7]میدائ یآب مصرف ینتام یافصول خشک و در  یجهت بهره بردار یرینمنبع آب ش یک ایجاد

 یافتهآن کاهش  یفیتک یراخ یانسال یهرو یب یبرداشت ها یلکه بدل یرزمینیآب ز یفیتک بهبود

 .[7]است

 [7]یالبخاک و س یشفرسا یدهپد کاهش

 [6] مختلف یمنابع آب مدیریت

 

 مقایسه مزایای سد زیرزمینی و سد سطحی -2-4

 یمشترک سد ها یایو کنترل آن از جمله مزا یالبکاهش س ی،و کشاورز یدنیآب آشام ینتام

 .یدآ یبه حساب م یسطح یو سد ها یرزمینیز

ساخته  ینسطح زم یردر ز ینكها یلسد ها به دل یندارند، ا یادیز یرکه تبخ یسطح یسد ها برخالف

را داراست،  یكنواختیزن سد درجه حرارت صفر است. آب در تمام مخ یحت یادر آن کم و  یرآبشوند تبخ یم

 یها ینهکاهش هز ثامر باع ینو هم یستن یا یژهدانش و مهارت و یازمندسد ها ن ینساخت ا ینعالوه بر ا

 یآب ارزان تر برا یمتق ینشود بنابرا یم یسطح ینسبت به سد ها یرو تعم یبهره بردار ی،ساخت، نگهدار

 . [9]، [8]شود یمصرف کنندگان تمام م

و به تبع  یابد یآب پشت سد کاهش م یبسته قرار دارد احتمال آلودگ یطمح یکآب در  ینكها بدلیل

به  یازمخزن سد ن ینشوند بنابرا یمثل حشرات خطرناک کم م یدو تول یردارواگ یها یماریب یوعامكان ش

 .[10] ،[9]ندارد یشرفتهپ یهتصف

اطراف به  یطمح یها یباییجنگل ها، جاده ها، ز ،یکشاورز یها ینزم یسطح یدنبال ساخت سد ها به

اهداف مختلف استفاده  یمخزن آب هم برا یباال ینتوان از زم یم یرزمینیز یروند اما در سد ها یآب م یرز

 .[18] [،10]نمود

وجود در  یندارند با ا یادیو عمر ز یینباال، احتمال شكست پا یارگونه سد ها مقاومت بس ینا سازه

 دست دارند. یینپا ینسازه و ساکن یبرا یسطح ینسبت به سد ها یکمتر یارسد، خطر بس صورت شكست

[6،] [11،] [16.]  

باشد که در سد  یامكان ساخت آن در مجاورت مصرف کننده م یرمینیسد ز یژگیو یناز مهمتر یكی

  .[9]امكان وجود ندارد ینا یسطح یها

 یجهو در نت یردگ یصورت نم یرزمینیز ید هادر مخزن س یرسوب گذار ی،سطح یسد ها برخالف

 [.2]یابد یحجم مخزن به مرور زمان کاهش نم

 یزسرر یاکند  یکه از سد عبور م یشوند، آب یو رسوبات در پشت مخزن سد جمع م یکه ال ینا بدلیل

و منجر به  یابدکاهش م یرسوب گذار یسطح یدست سد ها ییندر پا یناست بنابرا یشود بدون ال یم

 [.10]شود یخاک م یشسافر
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 ییرو تغ یاهیو گ یجانور یو انقراض گونه ها ییرتغ یی،آب وهوا ییراتباعث تغ یسطح یسد ها ساخت

دهد اما  یقرار م یرجانداران مختلف را تحت تاث یشده وزندگ یاجبار یمهاجرت ها یجهو در نت یاراض یکاربر

 .[18]ه دنبال نداردرا ب ییراتتغ ینکدارم از ا یچه یرزمینیز یساخت سد ها

اطراف  یها ینزم یمتمثل باال رفتن ق یگذار یرتاث یمثبت مهم یها یژگیو یسطح یحال سد ها ینا با

 یو توسعه منطقه را دارا م یشرفتو پ یاشتغال، توسعه صنعت گردشگر یجادارزان، ا یانرژ یدسد، تول

 [.12]باشد

 :[18[، ]13] [، 12] [،10]نی  مشاهده نمی شودی سطحی که در سد های زیرزمیسد ها  یاثرات منف یگرد

  لغزه زمین

  ییالقا یزلزله ها ایجاد

  یکشاورز یاراض شورشدن

 یرزمینیدر سطح آب ز تغییر

 ساکن بودن  یلآب پشت سد بدل یفیتدر ک تغییر

  یبوم یراشتغال کاربران غ یجهدر نت یتآمدن امن پایین

  وحش به هنگام ساخت یاتآن بر ح یرو تاث یصوت یآلودگ ایجاد

  و کربن حاصل از آن یاهانفاسد شدن گ یلبد یگاز گلخانه ا انتشار

 

 مقایسه معایب سد زیرزمینی و سد سطحی -2-5

و بدنه سد  یوارهساخت د یفیتو کنترل سازه و ک یابیقرار دارند ارز یرزمینسد ها در ز ینا ینكها یلبدل

 یشود اما برا یم یرهدر پشت آن ذخ یشتریلند تر باشد مسلما آب بسد ب یوارهمشكل است. هر چه د یاربس

در  یست،به صرفه ن یکه از نظر اقتصاد یمهست یادبه ساخت سد در اعماق ز یازمندبلند تر ن یها یوارهساخت د

گردد. اگر سطح آب  یم یجمع آور یسطح یاز آب نسبت به سد ها یسد ها حجم کمتر یندر ا یجهنت

 یماندن نمک و گسترش آلودگ یباق یر،تبخ یلهرود منجر به هدر رفت آب بوس ینر از سطح زمباالت یرزمینیز

 یجاددست خود و ا یینپا یرزمینیسطح آب ز اهشممكن است باعث ک یرزمینیز یسد ها ینشود،  همچن یم

  .[19] [،16[، ]7]دست گردد یینپا ینواح یبرا یخشكسال

 

   

   و بحث نتایج
 

 یبار یانز یطیمح یستو ز یو آثار اجتماع یساخت ونگهدار یادز یها ینهبا وجود هز یسطح یسد ها

 یتوان سد ها یکه نم یبرخوردارند، به طور یا یژهو یتهستند که از اهم یاثرات مثبت یکه دارند دارا

 یمعظ یسد ها یجا به ی،توان در موارد یحال م یننمود با ا یسطح یسد ها یگزینرا به طور کل جا یرزمینیز

شود.  یبند استفاده نمود که مسلما از اثرات نامطلوب آن کاسته م یابا ارتفاع کم  یاز سد سطح یادبا ارتفاع ز

توان با ساخت  یمقدار رواناب منطقه باشد م یرهذخ یتواند جوابگو یبا ارتفاع کم نم یکه سد ها یدر مناطق
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در فاصله  یرزمینیکه سد ز یصال آب نمود به طوربه استح قدامبه صورت توامان ا یو سد سطح یرزمینیسد ز

قرار   یبه سد سطح یمنته یرودخانه ها یارودخانه  یراز مس یو در قسمت یا یرهاز باالدست سد ذخ یکم

 یا یرهاز اثرات مطلوب سد ذخ یبترت ینکند بد یرهبه سد را در خود ذخ یاز حجم آب  ورود یگرفته و بخش

کاهش  ینهمچن یهو تصف یرساخت، تعم یها ینهچكتر ساختن سد باعث کاهش هزبا کو ینكهبهره گرفته ضمن ا

شد. ضمنا به  یستز یطمح ییرو تغ یبو کاهش تخر  یراز شكست سد، کم شدن تبخ یناش یخطرات احتمال

 ینتوان از آن جهت تام یبرخوردار است م یبهتر یفیتاز ک یرزمینیز یشده در سد ها یرهآب ذخ ینكها یلدل

 مصارف استفاده نمود. یگربرق و د یدو تول یمصارف کشاورز یو از آب پشت سد برا یدنیآب آشام

 
 

   
 

 نتیجه گیری

 

و  یتتتا دراز مدت به جا بگذارد اما گسترش جمع یبار یانز یجتواند نتا یم یعتدر طب ییرتغ ینکوچكتر

در  یدستكاردر نتیجه استحصال آب و جهت  ییبشر را ناچار به ساخت سازه ها ی،از منابع آب یهرو یاستفاده ب

هتر کتدام  کتهدسته سازه هتا هستتند  یناز ا یرزمینیو ز یسطح ی. ساخت سد هاکرده است یستز یطمح

توان با انجام مطالعات مختلتف و انتختاب  یاما مبه دنبال دارند برای محیط زیست  یمطلوب و نامطلوب اتتغییر

را هتای موجتود  ینهوع سد از آثار ناخواسته آن کاست و هزمناسب ن یصساخت سد و تشخ یمكان برا ینبهتر

. با این حال ساخت سد های زیرزمینی در بیشتر مناطق به خصوص مناطق خشتک و نیمته خشتک کاهش داد

ز ا تتوان یم است که ییاز روش ها یگرد یكیهم  یقیتلف یاز روش ها یریبهره گمناسب تر است عالوه بر این 

 بهره گرفت. یستیز یطرب محاثرات مخ یلتقل یآن برا

 

   
 

 منابع فارسی  

  

از آن  یو مسائل بهره بردار یرزمینیو ز یسطح یجلد اول آب ها یران،منابع و مسائل آب در ا ،1383 ،پ. ی،کردوان -1

 .414ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ص 

 ،انسان و محیط زیست ،رود یندهسد زا یاچهدر یطیمح یستاثرات ز یبررس ،1389 ،..حالف یان،حلب و م. ی،شبانكار -2

8(1)، 29-42. 

. سلسله  یشهر یزیمطالعات برنامه ر ی،مرکزعمران یزیدفتر برنامه ر یامور عمران یمعاونت فرهنگ ،ن. یدی،سع -3

 .یشهر یزیمقاالت برنامه ر

مقابله با  یآب برا یرهو ذخ ینتام یبرا یراهكار یرزمینیسد ز ،1391 ،م. یی،خزاو  ع. یی،مال ،الف. یعی،شف -4

بیست و ، اولین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران ،احمد( یرو بو یلویهاستان کهك ی) مطالعه موردیخشكسال

 .مشهد مقدس ،دوم تا بیست و سوم آذر ماه
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مدل ریاضی جریان در تعیین شاخص های مكان یابی جهت ایجاد سد زیرزمینی و شبیه سازی  ،1381 ،م. ،سعادتی -5

 دانشگاه صنعتی اصفهان.    ،داشنكده عمران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،سد زیرزمینی

 ینمنابع آب، چهارم یریتدر مد یننو یبه عنوان روش یرزمینیسد ز ی، بررس1394آباد، ف. و زارع، م.،  یعل یعرب -6

 و نهم بهمن ماه، مشهد مقدس. یستبو هشتم و  یستباران، ب یرسطوح آبگ یسامانه ها یمل یشهما

 ،ذخیره سازی و جمع آوری آب های سطحی با احداث سد های زیرزمینی ،1385 ،ل. ،ل. و مدبر ،سگوند حسن آبادی -7

 شهرکرد. ،هاردهم شهریور ماهچ ،اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوزه های کارون و زاینده رود

 ،به مدیریت پایداری منابع آب میل جهتهای زیرزمینی بهره گیری از سد ،1388 ،س.، ر. و حقیقت خواه ،طورانی -8

مرکز تحقیقات  ،بیست و پنجم اردیبهشت ماه ،دومین همایش ملی مقابله با اثرات خشكسالی و راهكار های مدیریت آن

 اصفهان.

 ،فاده از دورسنجیتعیین مناطق مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی در دشت نطنز با است ،1385 ،ه. ،سالمی -9

  دانشگاه شهید بهشتی. ،دانشكده علوم زمین ،پایان نامه کارشناسی ارشد

احداث سد، نگرش های نو در جغرافیای  یطیمح یستاثرات ز ی، بررس1388م.،  ی،م.ر. و شفقت یرستانی،پ -10

 .50_39(، 3)1انسانی)جغرافیای انسانی(، 

همایش  ،سد های زیرزمینی راهی مناسب برای خشكسالی ،1387 ،م.ج. ،یریج. و ام ،عابدی کوهپایه ای ،م. ،خزایی -11

 شهرکرد. ،آبان ماه ،خشكسالی و راه های مقابله با آن

 یمل یشهما ین. اولیآب یاحداث سازه ها یطیمح یستز یها یامد، پ1389ح.س،  ی،ح.س. و محسن ی،محسن -12

 .یهفدهم و هجدهم آذر ماه، سار ی،ساحل یمنابع آب اراض یریتمد

، مدیریت و برنامه ریزی پژوهش آموزش و تشارات موسسه عالیان ،چاپ اول ،سد ها و توسعه ،1386 ،م.س. ،کدیور -13

19. 
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