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یابی سدهاي زیرزمینی در مناطق مکان
)مهران، استان ایالم:مطالعه موردي(خشک غرب ایران خشک و نیمه

5احسان یارمحمديو4پرویز گرایی،3، حاجی کریمی2، مرزبان فرامرزي1رضوان کردي 

چکیده
. منابع آب زیرزمینی از اولویت خاصی برخوردار استمدیریت ،استخشک در اغلب نقاط ایران که داراي اقلیم خشک و نیمه

و مقابله با بحران خشکسالی، کمک به افزایش در این مناطق هاي مختلفآب مورد نیاز بخشتأمینهاي مفید در یکی از راه
خشک در غرب ایران یابی سدهاي زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهموضوع اصلی این تحقیق مکان.ذخایر آب زیرزمینی است

در این تحقیق .باشدمناسب براي احداث سد میاحداث یک سد زیرزمینی شناسایی مکانترین مرحله درمهماولین و. باشدمی
تلفیق گردید تا بتوان GISاستفاده از تکنیک هاي مختلف با، الیهي تحقیق و اصالح برخی اطالعات پایهپس از بررسی پیشینه
شناسی، گسل، شیب، زمینها شامل این الیه. کردمشخص منطقه مورد مطالعه رابراي این سازه در مناطق داراي پتانسیل

هايبراي تهیه نقشهمیالدي 2007مربوط به سال IRSاي از تصاویر ماهواره. هستنداراضی کاربريو رفولوژي، بارش، دمائومژ
سپس با بازدیدها و .بهره گرفته شدسدهاهاي مناسبو تعیین محلبا مقیاس مشخص اراضی ژئومورفولوژي و کاربري

احداث سد زیرزمینی در این برايمکان مناسب AHP ،14روش بهو بر اساس نظرات کارشناسیهاي متعدد صحراییپیمایش
.انتخاب گردیدمنطقه 

مهراندشتاستان ایالم، ،GISزیرزمینی،سد: هاي کلیديواژه

مقدمه
زمانی و مکانی توزیع یکنواخت بارندگی از نظرنبود

ساختی مناطق در سطح کره زمین و اوضاع جوي و زمین
خشک ساکنان این مناطق را به خشک و نیمه

هاي زیرزمینی وا داشته وتر از آببرداري بیشبهره
استوار گشته بر آن هاي بسیاري از اجتماعات بشريپایه

اي از کشور ایران از جمله منطقه قسمت عمده. است
نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی در استان ایالم مهران 

% 75، استخشک و نیمهک خاص خود جز مناطق خش
250تر از سطح کشور داراي بارندگی ساالنه کم

متوسط(به دلیل کمبود نزوالت جوي. باشدمتر میمیلی
، )جهانیمتوسطمتر حدود یک سوم میلی273ساالنه

نظر زمانی و مکانی وپراکنش یکنواخت آن ازنبود
هاي دائمی که بتواند نیاز آبی را چنین فقدان رودخانههم

برداري از منابع آب نماید، بهرهتأمیندر مناطق خشک 
آب در تأمینترین منبع زیرزمینی که در واقع مطمئن

، 9(گیرد باشد، در سطح وسیع صورت میاین مناطق می
آب مورد نیاز تأمینمفید در هايیکی از راه. )11

خشک و هاي مختلف، به ویژه در مناطقبخش
خشک و مقابله با بحران خشکسالی، کمک به نیمه

در مناطق خشک ). 7(افزایش ذخائر آب زیرزمینی است 
و نیمه خشک ایجاد سدهاي زیرزمینی نسبت به سدهاي 

). 2،4،10(گردندسطحی ارجحیت دارند و پیشنهاد می

هاي سطحی زیرزمینی و استفاده از هرز آبسداحداث
ورد نیاز در مناطق خشک از جمله آب متأمینبه منظور 

. باشدو توسعه منابع آب میتأمینراهکارهاي مناسب 
آوري و اي است که به منظور جمعسد زیرزمینی سازه

هاي زیرزمینی و ایجاد یک متوقف نمودن جریان آب
اًخصوصرودها ومخزن آب زیرزمینی، در بستر

با این سدها در مقایسه. شوندرودها ایجاد میخشکه
ترین مسائل زیست هاي ذخیره آب کمسایر روش

روش اصلی احداث سد . )14(کندمحیطی را ایجاد می
زیرسطحی، ساخت سد در شیار حفاري شده در عرض 

سدهاي زیرزمینی معموالٌ در .دره یا بستر رودخانه است
شوند که در این مواقع، آب پایان فصل خشک احداث می

و جریان کمی وجود دارد ها موجود استکمی در سفره
.شودوسیله پمپاژ در مدت احداث سد خارج میه که ب
از ساخت سد، شیار دوباره با مواد برداشت شده پر پس
در مواقع پر کردن مجدد، ایجاد تراکم مناسب با . شودمی

استفاده از فشردگی مشخص و آب دادن اهمیت خاصی 
قابل نفوذ رمواد ساختمانی مختلفی براي دیواره غی. دارد

سد زیرزمینی مشابه با سدهاي معمولی . شوداستفاده می
داراي یک دیواره ناتراواست که آب در پشت آن جمع 

تواند رس متراکم، سفال، شود، جنس این دیواره میمی
.اتیلن باشدپلیوPVCسیمان،آجر و سنگ با مالت 

هایی با در سفرههاي کوچک دیواره رسی براي طرح

، دانشگاه ایالمدانشیارودانش آموخته کارشناسی ارشد-3و 1
) faramarzi.marzban@gmail.com: ولونویسنده مس(،دانشگاه ایالم، استادیار-2

کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان ایالم-4
کارشناس ارشد، شرکت آب منطقه اي استان ایالم-5
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دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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کم مانند بستر شنی پذیري باال و در عمقنفوذ
سدهاي زیرزمینی به دو دسته . مناسب استهارودخانه

تقسیم شنیايذخیرهکلی سدهاي زیرسطحی و سدهاي 
ها به وسیله حفر روش استحصال آب از آن. )7(شوندمی

به صورتو یا یک چاه در پشت دیواره سد و پمپاژ آب
ترین مرحله در مهماولین و. گیردصورت میثقلی

هاي مناسب احداث سدهاي زیرزمینی شناسایی محل
که این مرحله به دلیل این. باشدبراي احداث سد می

سود و زیان پروژه را در بطن خود دارد باید به طور دقیق 
بدین منظورGISهاي استفاده از تکنیک. انجام شود

) 5(همکاران فوستر و ). 14(باشدمؤثرتواند بسیارمی
سدهاي زیرزمینی احداث شده در برزیل ارزیابی در 

سنگ بستر مخزن، عمقنشان دادند که عوامل حجم 
کیفیت نسبت به سطح زمین، نفوذپذیري خاك مخزن و

ي در موفقیت سدهاي مؤثرشیمیایی خاك مخزن نقش 
در گزارش ارزیابی پنج ) 17(ونرومپاي . زیرزمینی دارند

گیري کرد که سدهاي ژیک نتیجهزیرزمینی در بلسد
افزایش ظرفیت : باشندزیرزمینی داراي مزایاي زیر می

هاي موجود، سادگی و هزینه کم اجرائی، قابلیت چاه
محل، خطر اهالیاز سويبرداري سهولت بهرهتکرار و

هدف از انجام این تحقیق تعیین مناطقی . آلودگی پایین
نطقه مورد که براي احداث سد زیرزمینی در ماست 

ترین که مناسببا فرض این. باشدمطالعه، مناسب می
مکان براي احداث سدهاي زیرزمینی در محدوده 

محدوده بین (ها و در نزدیکی خط کنیکافکنهمخروط
. باشدمی) دشت و کوهستان

هاروشمواد و
احداث سدیابی مکانمنظور مطالعه بهمنطقه مورد 

زیرزمینی در مناطق خشک، منطقه مهران واقع در 
استان ایالم یکی از مناطقی که با مشکل کمبود و 

منطقه مورد . هدررفت آب مواجه است، انتخاب شد
32°53´51´´عرض جغرافیاییمطالعه در محدوده 

51´48´´طول جغرافیایی به ترتیبو 33°37´55´´تا
وسعت تقریبی منطقه.قرار دارد46°40´39´´تا°45

بارندگی در کل متوسطمیزان . باشدمیهکتار 254671
باران محدودة مطالعاتی مهران نیز بر اساس نقشه هم

دما در کل متوسطمیزان . باشدمیمتر میلی410حدود
5/21دما حدود محدودة مطالعاتی نیز بر اساس نقشه هم

). ایالماي آب منطقهشرکت (باشد میگراددرجه سانتی
مشاهده 1منطقه مورد مطالعه در شکلموقعیت

.گرددمی
یابی سدهاي در مکانمؤثرتعیین فاکتورهاي 

ذخیره آب باران فصل مرطوب براي فصل : زیرزمینی
هاي خشک در مناطقی که باکمبود خشک یا حتی سال

سدهاي.آب مواجه هستند، بسیار مهم و حیاتی است
وشرببرايراآبکافیمقادیرتواندمیزیرزمینی

کهدرصورتیهاسازهاین. کنندذخیرهبه خوبیآبیاري
مناسبهايمحلدروشدهیابیمکانمناسبطوربه

برايمناسبیپاسخگويتوانندمیباشند،شدهساخته
).13،16(باشندآبینیازهاي

.در ایران و ایالمموقعیت منطقه مورد مطالعه- 1شکل

برايدر این تحقیق براي تعیین مناطق مناسب 
زیرزمینی از پارامترهاي شیب، شبکه آبراههاحداث سد

فولوژي، رژئومگسل، شناسی،، زمین)زهکشیتراکم(
توپوگرافی استفاده شده واراضی، پوششاراضیکاربري

به تهیه ArcGIS9.3افزارسپس با استفاده از نرم.است
:شدزیر اقدامبه شرح نیازموردهاي اطالعاتی الیه

احداثامکاننظرازتوپوگرافیوضعیت:الیه توپوگرافی
شرایطبابزرگمخازنبهیابیدستنیزوزیرزمینیسد
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بهاستکنندهتعیینزیاديحدتامناسب،تغذیه
دراستبهترزیرزمینیسدهاياحداثمحل،طورکلی

از. شودانتخابدستیکوهاي باریکرودخانهوهادره
جریانمیزاننتیجهدروایستابیسطحشیبکهجاآن
براياست،محلتوپوگرافیشیبتابعزیرزمینیآب

توپوگرافیشیبحداقلبایدزیرزمینیسداحداث
براي بررسی وضعیت توپوگرافی ).14(باشدموجود

1:50000هاي توپوگرافی نقشهمنطقه مورد مطالعه از
تر و بهتر از چه دقیقمنظور دریافت هربه .شداستفاده 

الیه مدل ،شرایط توپوگرافی منطقه و تغییرات ارتفاعی

تهیه متر 30تفکیکبا قدرتDEMرقومی ارتفاعی یا
). 2شکل(شد

هاي انجام شده حداکثر با توجه به بررسی:الیه شیب
پنج تا ششاحداث سدهاي زیرزمینی بین برايشیب 

با به این منظور نقشه طبقات ارتفاعی . درصد است
از . تعیین مقادیر خواسته شده نقشه خام شیب تهیه شد

احداث برايترین محدوده شیب مناسبآنجایی که 
شیب است درصددو تا پنجبینسدهاي زیرزمینی

محدوده .)3شکل(کالس تقسیم گردیدپنجمنطقه به 
آورده شده 1جدولبندي شیب منطقه مهران در طبقه
.است

.مورد مطالعهمنطقه DEMنقشه مدل رقومی ارتفاع - 2شکل
)14(جدول تناسب طبقات مختلف شیب براي احداث سدهاي زیرزمینی -1جدول 
درصدبرحسبشیبطبقاتسدزیرزمینیمناسبهايمحدودهبرايشیبطبقات
0-3مناسببسیار

3-5)1(مناسب
5-7)2(مناسب
7-10متوسطمناسب 
<10کممناسب 

.نقشه شیب منطقه مورد مطالعه- 3شکل
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فاکتورهاي یکی از:منطقه مهرانشناسیالیه زمین
یابی سدهاي زیرزمینی وضعیت بسیار مهم در مکان

وجود سنگ . باشدشناسی منطقه مورد مطالعه میزمین
احداث سد خصوص در محل هبناپذیربستر نفوذ

چنین نوع سازندها از عوامل بسیار مهم و همزمینی زیر
که سازندهاي موجود و مناسب در باشددر این زمینه می

. هستندمحدوده مورد مطالعه سازند آغاجاري و لهبري 
تاثیرگذاري نوع سازند برکیفیت آب زیرزمینی از عوامل 

نقشه. )11،14(مهمی است که باید مد نظر باشد
هاي ناسی منطقه مورد مطالعه با استفاده از نقشهشزمین
.)4شکل(گردیدتهیه1:100000شناسی زمین

شناسی منطقه مورد مطالعهمشخصات سازندهاي زمین
.آورده شده است2جدول در 

نشت و فرار آب از یکی از عوامل اصلی: الیه گسل
ها و گسل درمخازن سدهاي زیرزمینی، وجود شکستگی

با توجه به این که بسیاري از . باشدسد میمحدوده پی
هاي ایجاد شده در نواحی کوهستانی در اثر ها و درهتنگه

اند،گسلی تشکیل شدههاي تکتونیکی و عموماًپدیده
الزم ). 6(کندرا ایجاد میهاییفرسایش هم چنین پدیده

. ها شناسایی و مشخص شوندهاي این گسلاست محل
ها به دلیل احتمال هاي زیرزمینی روي گسلاحداث سد

جلوگیري از نشت آب برايفرار آب و افزایش هزینه 
در این مطالعه براي جلوگیري از ).4(مناسب نیست

نشت آب و نظر و مطالعات کارشناس منابع طبیعی 
منطقه بهترین فاصله از گسل حریم محدوده گسل 

).5شکل (متر مشخص گردید 1000

مطالعهشناسی منطقه مورد مشخصات سازندهاي زمین- 2جدول 
کارستی و سنگیپتانسیل آبخوان)km2(وسعت جنس سازندنام سازند

ندارد14آهک شیلیشیل وگرو
دارد520آهکسروك
ندارد150شیلسورگاه

دارد220آهکایالم
ندارد300شیل و آهک مارنیگورپی

ندارد264آهک مارنی و شیلپابده
دارد342آهک و انیدریتآسماري

ندارد776گچ و آهک مارنی،انیدریتگچساران
ندارد580سیلتستون و مارن،سنگماسهآغاجاري

ندارد750سنگ و سیلتستونماسهلهبري
دارد325سنگکنگلومرا و ماسهبختیاري

.مورد مطالعهنقشه گسل منطقه - 5شکل.شناسی منطقه مورد مطالعهنقشه زمین- 4شکل

یابی سدهاي زیرزمینی مکاندر: زهکشیتراکمالیه 
که رابطه استمقدار رواناب یکی از پارامترهاي مهم 

هرچه میزان رواناب .ها داردمستقیمی با رده آبراهه

تر باشد آبراهه از رده باالتري برخوردار بوده و براي بیش
سدهاي معموالًتر است سدهاي زیرزمینی مناسب

گیردانجام میباالبه 3هاي رده زیرزمینی در آبراهه

یپگور

گچساران

بختیاري

يبرله

آغاجاري
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در ارتباط مستقیم با زهکشی در واقع میزان تراکم.)14(
آبراهه 193،مورد مطالعههزدر حوباشدرده آبراهه می

شناسایی پنجآبراهه رده 24، 4آبراهه رده84، 3رده

3از جدولGISبندي مناطق با در رده). 6شکل(گردید
.شوداستفاده می

)14(زهکشی مناسب سدهاي زیرزمینیتناسب رده آبراهه با کالس تراکم- 3جدول
کالس تراکم زهکشیرده آبراهه

>5/1نامناسب
5/1-2متوسط

2-3خوب
<3خیلی خوب

اراضی از منظور تهیه الیه کاربريبه : اراضیکاربريالیه 
عمده شد بخشاستفاده IRS)2007(ايتصاویر ماهواره

اند هتشکیل داددرصد را0-3که داراي شیب منطقه را 
این محدوده که اندقرار گرفتهاراضی مرتعی در تر بیش

باشدبراي احداث سدهاي زیرزمینی مناسب میشیب 
). 7شکل (

از آنجا که فاکتور بارش و دما، :بارشدما و هايالیه
یابی سدهاي زیرزمینی عوامل بسیار مهمی در مکان

مدنظر قرار وضعیت این پارامترها در منطقهباشندمی
هاي آماري ایستگاه سینوپتیک دادهبر اساس . گرفت
تهیه گردیددماي منطقههاي همنقشه منحنیمهران

).8شکل(
به منظور بررسی تغییرات درازمدت میران بارش در 
محدودة مطالعاتی مهران با توجه به وجود ایستگاه 
هواشناسی مهران در دشت مهران و ایستگاه هواشناسی 

،محدودة مطالعاتی مهرانگل سرجوي در شمال گل
گل سرجوي ایستگاه مهران معرف دشت و ایستگاه گل

معادله روشاز . استمعرف ارتفاعات در نظر گرفته شده
).9شکل (تهیه شدمنطقهباراننقشه هم،گرادیان بارش

هاي هدفها و تهیه نقشهتلفیق الیه
بهینه و مناسب احداث سد بنديپهنهبه منظور 

هر الیه تهیه شده هايینی در منطقه مهران، نقشهزیرزم
هاي و به منظور تعیین اهمیت نسبی هر یک از الیه

اي یابی سدهاي زیرزمینی، پرسشنامهاطالعاتی در مکان
از مرتبط قرار گرفت و کارشناسانتهیه و در اختیار

آنها امتیازاتی به هر فاکتور مؤثر داده شده و سپس طرف
وزنوگیريمیانگینده شد به هر الیهاز امتیازات دا

سپس وارد، )4جدول(مشخصی به هر الیه تعلق گرفت
باهم تلفیق هاالیهشده وArcGISافزارنرممحیط 
کننده نقشه نهایی که تعیین،بنابراین،گردیدند

مناسب، نامناسب ، )بسیار مناسب(بهینهبنديپهنه
، تهیه شداستاحداث سد زیرزمینی در منطقه مهران 

).10شکل(

یابی بر مکانمؤثروزن هر یک ازعوامل )AHP(هانتایج بدست آمده از پرسشنامه- 4جدول
سدهاي زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه

وزن  هر عاملیابیعوامل مؤثر درمکان 
1/3دماي منطقه

4/5اراضیکاربري
0/6)بندي آبراهه هارتبه(زهکشی تراکم

1/6فاصله از گسل
2/6بارش منطقه

7/6شیب
8/7شناسیزمین
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  .نقشه كاربري اراضي منطقه مهران - 7 شكل    .زهكشي منطقه مورد مطالعه نقشه تراكم -6 شكل  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نقشه هم دما منطقه مهران - 8 شكل

  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  .نقشه هم بارش منطقه مهران - 9 شكل

  
بر اساس مجموعه عوامل مؤثر در مكان يابي سد      

محدوده مناسب در  22 زيرزميني و نقشه تهيه شده
 ،در نهايت. منطقه قبل از پيمايش صحرائي تعيين گرديد

ليه بندي او كه در پهنهي يها مكان، صحرائي بازديدهايبا 
 برايشوند، محسوب ميمناطق داراي پتانسيل كه 

  .احداث سد زيرزميني مشخص گرديده بود
 AHPسپس با استفاده از نظرات كارشناسي با روش      

شناسي و  فاكتورهاي ديگري مانند عامل زميننيز  و
عوارض ژئومورفولوژيكي و شيب منطقه مورد، مناطقي 

حذف  ،نامناسب بودندكه از لحاظ فاكتورهاي گفته شده 
احداث سد  برايمكان مناسب  14گرديدند و در نهايت 

زيرزميني در منطقه مهران مشخص گرديد كه موقعيت 
الزم به . نشان داده شده است 11اين نقاط در شكل 
هاي مناسب شناسايي شده در  ذكر است كه مكان

اند كه  هاي مناسب و بسيار مناسب قرار گرفته محدوده
بندي نهايي و نظرات كارشناسي، صحت  نقشه پهنه

  .   دهد دهي انجام شده را نشان مي بندي و وزن پهنه
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.سد زیرزمینی در منطقه مهراننقاط مناسب احداثنقشه-11شکل.زیرزمینیهاي احداث سدهايمکانبندي تناسب نقشه پهنه-10شکل

نتایج و بحث 
بررسی نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیق 

در منطقه مشهد که با ) 14(سلیمانی و همکاران
و GISلعاتی در محیط هاي مطااستفاده از تلفیق الیه

برايهاي مناسب نها مکاالیههر یک از دهی به وزن
بندي نموده بودند نیز اولویتاحداث سد زیرزمینی 

چنین در هم.کندمیتأییددرستی روش انجام کار را 
در )12(موسوي و همکارانمقایسه تحقیق با مطالعه 

واقع در شرق استان محدوده تاقدیس کمستان 
ها، الیه کاربريالیه آبراهههفتکه با تهیه - خوزستان

ارضی، الیه بارش ساالنه، الیه توپوگرافی و نقشه شیب
ها نقشه پتانسیل مناطق دهی به الیهپس از وزن- است 

تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش برايرا مناسب 
که هیه نمودند تArcGISها در محیط پوشانی الیههم

نشان داد کمیت الیه هاي مورد استفاده از قابلیت باالیی 
البته باید توجه داشت که نتایج . )14،15(برخوردار است

به تواندو نمیکلی بودهGISوRSحاصل از یک پروسه
تمامی جایگزین مطالعات تفضیلی منطقه شود، اما به 
انتخاب محل درست و کاهش هزینه به صورت 

نماید و اطالعات بسیار مفیدي را اي کمک میالعادهفوق
. نمایدبراي شروع مطالعات تفضیلی محل ارائه می

که براي )3(و همکاران دماوندي همچنین مطالعات 
از روش یابی منابع آب زیرزمینی حوزه سله بنپتانسیل

تأییدبندي را روش پهنهGISمبتنی برهمپوشانی وزنی
با توجه به . داردتأییدکار را نیز درستی روش دارد و

با توجه دهدمطالب گفته شده، نتایج حاصله نشان می
در دشت زنجان )8(و همکارانحسنلونتایج مطالعه به

درصد و 1-2ترین وسعت که که نتایج شیب را در بیش
با نتایج اند،در نظر گرفتهدرصد 5- 6ترین وسعتکم

:داردمیبیان که مطابقت داردمطالعات این تحقیق 
ترین محدوده شیب مناسب)3شکل(نقشه شیب منطقه

درصد 6تا 5یابی سدهاي زیرزمینی شیب براي مکان
باشد و همانطور که در نقشه تهیه شده مشاهده می

طبقه گردید بهترین طبقه شیب در منطقه مورد مطالعه 
زیرا هم سرعت آب در این مناطق کم .باشدمی3-0

فرصت کافی براي نفوذ در زمین را دارد و هم بوده و آب
بندي هاي صورت گرفته و دانهبا توجه به بررسیتوانمی

تشکیل انتظارمناسب ذرات موجود در مناطق مستعد
، 1(مخازن مناسب زیرسطحی در این مناطق را داشت

مشاهده )7شکل(اراضی بر اساس نقشه کاربري. )8
بخش عمده منطقه را اراضی مرتعی تشکیل شودمی

داده است که براي احداث سدهاي زیرزمینی مناسب 
توان میگونه نتایج کلی را ایناز عوامل اصلی. باشدمی

بر اساس محدوده مناسب که 22بیان داشت که از 
، در مشخص شدAHPبه روشنظرات کارشناسی

سب نقاط مناازمحدوده 14مرحله بازدید صحرائی 
بر اساس نقشه نهایی دو منطقه در .تعیین گردیدند

) رحماندر محدوده بان(محدوده جنوب شرق حوزه
د بستر مناسبی تواننها میآنها که افکنهه روي مخروط

دانه بودن و ریزه دلیلبراي ذخیره آب باشند ب
داراي شرایط مناسب ،ی که دارندمتوسطپذیري نفوذ

باشند که در صورت یمسدهاي زیرزمینیاحداث
هاي ژئوالکتریک و به ایجاد سد، انجام آزمایشتصمیم 

.باشدبازدیدهاي صحرائی تفضیلی ضروري می



171........... .................................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال هفتم

منابع
1. Amini Bezenjani, M., G. LashKaripoor and M. Ghafouri. 2011. Monitoring Methodology of

Underground Dam (Case study: Ravor Underground dam). Journal of Irrigation and Water
Engineering, 1: 43-57 (In Persian).

2. Burger, S.W. and R.D. Beaumont. 1970. Sand Storage Dams for Water Conservation. Conurntion:
Water for the Future. Water Year 1970. Republic of South Africa, 9 pp.

3. Damavandi, A.A., F. Rezaei and M. Panahi. 2011. Locating Groundwater Resources by Using Remote
Sensing and GIS (Case Study: Salebon Catchment). Second National Geosciences Conference. Zanjan
Azad University, 1: 321-330 (In Persian).

4. Danaie, R., M. Hasanzadeh Nafoti, S. Mohtashamnia and M.R. Danaeian. 2011. Locating of
Underground Dams with Using RS/GIS (Case Study: Manshad of Yazd province). The First National
Conference on Economic Resolutions in the Field of Agriculture, 1: 146-151 (In Persian).

5. Foster, S., G. Azevedo and A. Baltar. 2002. Subsurface Dams to Augment Round Water Storage in
Basement Terrain for Human Subsistence: Brazilian Experience. Universidad Federal, 82: 49-56.

6. Forzieri, G., M. Gardenti, F. Caparrini and F. Castelli. 2008. A Methodology for the Pre-Selection of
Suitable Sites for Surface and Underground Small Dams in Arid Areas: A Case Study in the Region of
Kidal, Mali. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 33: 74-85.

7. Hanson, G. and A. Nilsson. 1986. Ground‐Water Dams for Rural‐Water Supplies in Developing
Countries. Ground Water, 24: 497-506.

8. Hasanloo, M.R., J. Khalafi and M. Hashemi. 2009. Locating Appropriate Areas for Groundwater
Dams by Using Satellite Imagery in Zanjan Plain. Second National Dam Engineering Conference.
Zanjan Azad University, 1: 204-213 (In Persian).

9. Ishida, S., M. Kotoku, E. Abe, M.A. Fazal, T. Tsuchihara and M. Imaizumi. 2003. Construction of
Subsurface Dams and Their Impact on the Environment. Materials and Geoenvironment, 50: 149-152.

10. Jacks, G., V.P. Sharma and G.K. Sharma. 1980. Hydrochemical Studies, Sida-Assisted Groundwater
Project in Kerala, a Report, 1: 1-5.

11. Laa, A., M. Kampanart and S. Kriengsak. 2005. Approachability of Subsurface Dams in the Northeast
Thailand. International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina
(GEOINDO 2005), 28-30 November 2005, Khon Kaen, Thailand. 1: 149-155.

12. Mosavi, S.F., M. Chitsazan and Y. Mirzaei. 2009. Integration of Remote Sensing and GIS for
Mapping Appropriate Areas to Groundwater Recharge (Case Study, Komestan Area), Geomatics
conference, Tehran, 1: 183-192 (In Persian).

13. Nilsson, A. 1988. Groundwater Dams for Small-Scale Water Supply. Intermediate Technology
Publications, 76 pp.

14. Solimani, S., M.R. Nikdel, A. Oromiehei and A. Bahrami. 2008. Locating the Appropriate Factors for
Underground Dams Using GIS and RS, 3th Iran Water Resources Management Conference, 1: 234-
239 (In Persian).

15. Tabatabeiyazdi, J. and S. Nabipaylashkaryian. 2004. Dams of Groundwater in the Small Scale.
Research Center of Conservation of Watershed Management and Soil, 63 pp (In Persian).

16. Telmer, K. and M. Best. 2004. Underground Dams: a Practical Solution for the Water Needs of Small
Communities in Semiarid Regions. TERRA, 1: 63-65.

17. Vanrompay, L. 2003. Report on the Technical Evaluation and Impact Assessment of Subsurface
Dams (SSDs). TLDP Technical Report, 14 pp.



Journal of Watershed Management Research Vol. 7, No. 13, Spring and Summer 2016 ………..............................……......…. 172

Mapping underground Dam in Arid and Semi-Arid Area in Western Iran
(Case Study: Mehran, Ilam Province)

Rezvan Kordi1, Marzban Faramarzi2, Haji Karimi3, Parviz Garaei4 and
Ehsan Yarmohammadi5

Abstract
Management of underground resources has a special priority in arid and semi-arid in Iran. Increasing

underground resources is one of the useful ways for providing water requirements during the drought
years. The main objective of this study was for mapping underground dam in the arid and semi-arid area
in western Iran. The first and important stage of underground dam construction is recognizing an
appropriate location of dam. In this research, after investigating the previous study and improving some
basic information, different layers were integrated using GIS technology to determine the location which
has a potential for these structures in the study area. These layers were including fault, slope, geology,
geomorphology, rainfall, temperature and land use. The IRS satellite imagery in 2007 was used for
providing the geomorphology map and land use map as well as well to determine the correct location of
dams. Then, a number of 14 appropriate locations were selected using field data collection and the AHP
method for constructing the underground dams in the study area.
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