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 چکیده

 هایآب یعیطب انیجر کردن مسدود با و شوندیم ساخته نیزم ریز در که هستند ییهاسازه ینیرزمیز سدهای

 هایآبراهه و خشک هایآبراهه محل در ینیمرزیز سدهای. شوندیم نیزم ریز در یآب ریذخا جادیا سبب ینیرزمیز

 رهیذخ آب نیزم ریز در سطح، در آب یرهیذخ جای به بیترت نیا به و شوندیم ساخته یدائم هایرودخانه نه و یفصل

 که گونههمان ،. به عبارت دیگرنمود پمپاژ چاه حفر ای و گذاریلوله با توانیم را شده رهیذخ آب نیا که شودیم

 وجود ایتنگه نیچن زین رودها خشکه محل در و خاك ریز در شوند،یم بنا یمخصوص هایتنگه در ینیزم ور سدهای

 به ایهیال ینیزم ریز سدهای ساخت برای. شوندیم ساخته ییهامحل نیچن در ینیزم ریز سدهای واقع در و دارد

 احداث برسد، نفوذ رقابلیغ یهیال به که ییجا تا کانال نیا داخل در سد واقع در و شودیم برداشته کانال کی صورت

 سدهای یمعرف به مقاله نیا در. باشدیم هاآن حیصح یابیمکان ،ینیرزمیز سدهای احداث در مسئله نیمهمتر. شودیم

 .است شده ارائه هاسازه نوع نیا احداث جهت مناسب هایمکان انتخاب مورد در ینکات نیهمچن و ینیرزمیز
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Abstract 

      Dams, underground structures that are built underground, and by blocking the 

natural flow of groundwater caused water reserves are underground. Underground 

dams in the dry channels and waterways seasonal and permanent rivers are not, so 

instead of storing surface water, underground water stored in the water can be 

stored or drilling Intubation pumping out. In other words, as the dams are built 

above ground in a special straits, in the soil and in the dry river gorge there also 

and the dams are built underground in such a place. For the construction of 

underground dams as a channel layer is removed and the dam within the channel 

until they reach impermeable layer, the main way the dams will be built 

underground, locating them is correct . In this article, underground dams, as well 

as tips on selecting a suitable location for the construction of such structures is 

proposed. 
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