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: ی)مطالعه مورد AHP و GIS قیبا استفاده از تلف ینیرزمیز یسدها یابی مکان

 لوت، کرمان( ریکو هیحاش

 
  9امینی زاده بزنجانی محمدرضا، 2ا، محمود رضا مالیی نی6محمد بحرالعلوم

 

 10/14/1755تاریخ ارسال:

45/01/1752تاریخ پذیرش:  

یدهچک  

منابع آب  پژوهشگرانمورد توجه  یرزمینیز یتفاده از سدهاکنترل و استحصال آب با اس های اخیر،در دهه

، GIS در ها نقشه یقتلفی سدهای زیرزمینی از ابی مکانیرگذار بر تأث یارهایمع ی تعیینمقاله برا ینقرارگرفته است. در ا

استفاده از ابتدا با  ،روش ینادر شده است.  استفاده AHP گیری یمتصم یستمتوسط س بندی یتو اولو یدانیم یدبازد

GISحوضه  یرهر ز یبرا های زمین، شیب، فاصله از گسل و پوشش گیاهی منطقه یهالجنس  های عارضه، فایل

 سامونسدهای زیرزمینی در هر یک از سه زیرحوزه برای ساخت  سبمنا هایها،  محدوده. پس از تلفیق الیهشد ساخته

عنوان  مکان به یک های مناسبیدانی از میان محدودهم یدبازد یهبر پا سپس، گردید. نییتع هیپشوئ و شاه کهنوج جهر،

یارهای ضخامت آبرفت، سطح مخزن، طول محور با توجه به مع سرانجامو مشخص، حوضه  یرهر ز برای مکان ینبهتر

 هنشان داد کنتایج  .تعیین گردید برترمکان  AHP بندی یتاولو یستمبا استفاده از سسد، کاربری آب، و دسترسی آب 

تر است. عالوه بر این، متوسط بارندگی ساالنه، حجم مخزن، و سریع تر قیدقهای سنتی روش تلفیقی، نسبت به روش

ین نقش را بر تر بیش آب تیفیک، و آبرفت یرینفوذپذ، ضخامت آبرفت، روش برداشت آب، باالدستمساحت حوضه 

 توانجهر می ی در منطقه ساموننیرزمیزساخت سد با  کنند.انتخاب مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی بازی می

با توجه به  را برای ذخیره آب دارد. همچنین، باالترین اولویت ردکرهیذخ آب ها نهیگزسایر  ظرفیتبرابر  14از  شیب

 یهکه در حاش دریافت توان یم یرکو یهموجود در حاش یها نهیاز گز یاریشده با بس گانه انتخاب سه یها مکان شباهت

 .وجود داردحاشیه کویر  یرسطحیآب زو مهار  یرزمینیز یجهت احداث سدها یمناسب یها گاه ساخت یرکو

 

.بندی تحلیلی، حاشیه کویر لوت یتاولویابی سد زیرزمینی،  مکان  AHP ، GIS :های کلیدیواژه
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 مقدمه
بخصوص در مناطق منبع عمده آب  یرزمینیآب ز

و  یانلگز)رود به شمار میکشور  خشک مهینخشک و 

 یشافزا پیامد آنو  یتجمع یشافزا. (1750همکاران، 

برداشت  ی،صنعت و کشاورزبرای شرب، آب  یتقاضا

. این پدیده داشته استاز منابع آب را در پی  هیرو یب

آب های ایستایی سفرهسطح  سبب فرو افتادن

 یرزمینی شده است که خود:ز

های نشست سطح زمین و تخریب سازه -الف

 ی،زیربنای

 های آبهجوم آب شور به سفره -ب

 افزایش عمق استحصال آب -ج

 کمبود آب -د

داشته های اقتصادی را به دنبال تحمیل هزینه -ه

 (.1750 ،و همکاران یطرق یی)آقا بابا است

)نوجوان و  کشور خشک یمهخشک و ن یماقل

مکانی و زمانی نامناسب  توزیع (،1752همکاران، 

 و )لگزیان تبخیر ،(1757ن، )خرمی و همکارا بارندگی

)عباسپور و  یسال خشکو پدیده  (1750 همکاران،

آب در  یزانمحدود بودن م مشکل (1787ثابت رفتار، 

 مدیریت رو، ازاین. کرده استرا دوچندان دسترس 

یرزمینی امری گریزناپذیر آب زمنابع  ژهیو بهآب  منابع

 رسد. به نظر می

خت سدهای سا، آب منابع مدیریت یدر راستا

 های یانمهار جرروشی کارامد برای  عنوان بهزیرزمینی 

آب  ای تأمینبر آب استحصال و ، ذخیرهسطحی یرز

و برای پرهیز از  آبخیز های حوضه ساکنین مورد نیاز

 ی )لگزیانسطح یسدها از سطح آزاد یرتبخ ینرخ باال

، در (Ouerdachi et al.,2012؛ 1750 همکاران، و

و  یان)لگز شده است رفتهگکار بهای اخیر دهه

زیرزمینی  از دیگر امتیازات سدهای. (1750همکاران، 

موجود، ساختار  های چاه ظرفیت افزایش به توان یم

 پایین، و امکان آلودگی خطر اجرایی کم، ساده، هزینه

محل اشاره کرد  اهالی برداری توسط بهره

(Vanrompay.,2003.) 

 سد یک ساخت و توسعه در مسئله ترین مهم

 است. آن احداث جهت مناسب نقطه تعیین زیرزمینی

یافتن  در زیادی دهد که عواملمرور منابع نشان می

-اثر می زیرزمینی سدهای احداث برای مناسب مکان

(، برای ارزیابی میزان اثر پارامترهای 1گذارند )جدول 

بازدید  هایزیرزمینی از روش سدهای موثر بر جانمایی

(، GISای اطالعات جغرافیایی )همیدانی، سیتم

1بندی )فرایندهای اولویت
AHPها می (، یا تلفیق آن

 Foster.,2004 ؛ Nilson.,1988)توان بهره گرفت 

and Turnhof  ؛1782همکاران،  ورکش ز خیرخواه؛ 

 (. Forzieri et al.,2008؛ 1754همکاران،  و خلیفه

( با استفاده از روش 1788 همکاران، و )چزگی

AHP، شناسی منطقه زمین زمین و شیب دریافتند که 

جانمایی سدهای  در عوامل ترین مهم باالدست،

با ( 1750همکاران،  و عزیزی )حاجی .زیرزمینی است

 گیری از معیارهایو بهره AHP روش استفاده از

 محور اجتماعی، و اقتصادی مسائلهمچون،  ارزیابی

 هایمکان و برداشت آب سد، سد، مخزن ساخت

 کوه پیش منطقه در را زیرزمینی سد احداث ناسبم

 کردند. بندی اولویت یزد استان تفت شهرستان

 های الیه ابتدا( 1754همکاران،  و مطلق )خشنود

و  هاگسل از دوری  مانند مؤثرمعیارهای  اطالعاتی

 تهیه و GIS افزاری نرم محیط را در هاقنات از دوری

 های محدوده یاطالعات های الیه تلفیق این از پس

 ساخت سد زیرزمینی را مشخص کردند پتانسیل دارای

 وضعیت بررسی وموردنظر  منطقه از بازدید با ،تیدرنها

 بستر کف سنگ جنس -1از نظر  منطقه های آبراهه

 سد احداث مکان را برای دو( جناحین) ها گاه تکیه -4

 .کردند پیشنهاد زیرزمینی

 لوت کویر حاشیه آبخیز ی حوضه تحقیق این در

 مناسب های مکان تعیین جهت واقع در استان کرمان

معیارهای  بر اساس زیرزمینی سدهای احداث برای

گیرد. قرار می موردمطالعه( 1مندرج در جدول )

 است، خشک نیمه و خشک ی منطقهوهوا آب

 های سال و در در آن جریان دارند فصلی های رودخانه

همچنین، ست. ا دهیدزیادی  رنج سالی خشک از اخیر

 2از سوی دیگر، از  باال است. تبخیر نرخ در این منطقه

میلیون هکتار اراضی حاشیه کویر لوت که در استان 

میلیون متر مکعب آب  800کرمان قرار دارد مقدار 

 10شود که  ساالنه به سمت کویر لوت سرازیر می

                                                           
1
 Analytical Hierarchical Process 
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 صورت بهمیلیون مترمکعب  80درصد این مقدار یعنی

د کویر و از دسترس خارج شود. برای آب زیرقشری وار

زیرزمینی در منطقه، ابتدا با  جانمایی احداث سد

 هایی که برای احداث سدمحدوده GIS استفاده از

زیرزمینی مناسب هستند مشخص، پس از بازدید 

با استفاده از  های برتر مشخص و سرانجاممیدانی مکان

شود.ارزش هر مکان تعیین می AHPالگوریتم 

 یابی مکان(:معیارهای  6)لجدو

 ردیف
ی اصلی ارهایمع

یابی مکان  
یابی مکانریز معیارهای   

1 
ی شناس نیزم

 مهندسی

لیتولوژی سنگ کف و 

 جناحین

 دوری از گسل

 دوری از قنات

 ژئوتکنیک 4

 طول محور

 شیب سنگ کف مخزن

 سطح مخزن

 ضخامت آبرفت

 حجم مخزن

 هیدرولوژی 7

مساحت حوزه باالدست 

 هر گزینه

 متوسط بارندگی ساالنه

 کیفیت آب

 پوشش گیاهی

 نفوذپذیری آبرفت هیدروژئولوژی 2

5 
مسائل اقتصادی 

 اجتماعی

 دسترسی

 روش برداشت آب

 کاربری آب

 

 

 ها روشمواد و 

 موردمطالعهمشخصات منطقه 
 کرمان استان در هک لوت کویر آبخیز حوضه از بخشی

 چندین دارد و به وسعت کیلومترمربع 75/82512 شده واقع

 (.1شود )شکل تقسیم می حوضه

 نساء های آبخیزحوضه در آبخیزداری که عملیات

 سیالب پخش احداث) باریک آب ،(نساء مخزنی سد احداث)

 صورت( قدرونی مخزنی سد احداث) قدرونی( باریک آب

 ها حوضه رواناب این کنترل رد یفراوان نقش است گرفته

رواناب و جریانات زیر  این امر، ضرورت کنترل است. داشته

  کند.می دیتائراور  را  و شهداد آبخیز های حوضه قشری در

 57-7 جغرافیایی مختصات در شهداد آبخیز حوضه

 برابر آن و وسعت واقع شمالی عرض 70-25 و شرقی طول

 را لومترمربع آنکی 1212 است که کیلومترمربع 7855

 آبخیز حوضه .دهند یم تشکیل ارتفاعات را بقیه و دشت

شاه و -پشوئیه، کهنوجخود شامل زیر حوزه های  شهداد

جهر است که در این تحقیق مورد بررسی قرار -سامون

 (.7گرفتند )
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 موردمطالعه(: منطقه 6)شکل

 

  روش انجام تحقیق

زیرزمینی، بر  سد یابی مکان در تأثیرگذار پارامترهای

( مورد 4مطابق شکل ) گام به گاماساس یک روش 

 گیرد. ارزیابی قرار می

با استفاده از  ها حوضه ریز( تهیه نقشه محدوده 6

 Arc Hydro افزار نرم

با استفاده از  حوضه یرزدر این بخش محدوده هر 

گردد. با مشخص می Arc Hydro الحاقی افزار نرم

ر زیر حوزه ه ازیموردنی ها نقشهاستفاده از این مرز، 

ی شیب، ها نقشه( تهیه 4گام  .دشو یم ساخته

برای تهیه نقشه  ی، پوشش گیاهی، و گسلشناس نیزم

شناسی، پوشش گیاهی، و گسل به ترتیب   ینزم شیب،

نقشه  شناسی شهداد، ینزممنطقه، نقشه  1Demالیه  

های اداره کل  پوشش گیاهی حوضه با استفاده از داده

به کار گرفته شد.  GISطبیعی کرمان در محیط منابع 

های حوضه با  همچنین، موقعیت، راستا و طول گسل

های استان کرمان در  استفاده از نقشه موقعیت گسل
                                                           
1 Digital Elevation Model 

 

تهیه، و برای جلوگیری از به وجود آمدن  GISافزار  نرم

شکاف در بدنه سد در صورت فعال شدن گسل یک 

ظر متری بر روی خطوط گسل در ن 500بافر 

  . است شده گرفته

 

 روش انجام تحقیق (:2)شکل

های اطالعاتی و تعیین ( تلفیق الیه9گام 

 های مناسب ساخت سدهای زیرزمینیمحدوده

 GIS توسط

گیری ، مقدار هر یک از معیارهای تصمیمازآنجاکه

مانند مقدار شیب زمین در نقاط مختلف یک الیه 
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مقدار یا ویژگی  کند. ابتدا به نقاطی که دارایتغییر می

 اختصاص( مساوی ریتأثیکسان هستند ارزش )ضریب 

  یاطالعات هایهیال قیتلفداده می شود. سپس، برای 

نهاده و بر  هم یروهای مختلف بر ، الیهGISوسط ت

تحلیل و  مختلف، مناطق برای ریتأثاساس ضرایب 

مربوط  امتیاز (4شود. جدول )انجام می ها ارزیابی نقشه

 . دهدنقشه شیب زمین را نشان می در دودهمح هر به

مختلف موجود در  های یببه ش یازدهیامت (:2)جدول

 موردمطالعهمحدوده 

(3-6) ازیامت شیب ردیف  

1 5-0 % 5 

4 14-5 % 7 

7 70-14 % 5 

2 20-70 % 7 

5 >20% 1 

 

تر و چون شیب کمتر سبب تشکیل مخزن وسیع

، امتیاز رددگ یمنفوذ بیشتر در آبرفت و تغذیه مخزن 

. همچنین با شده است دادهتر نسبت باالتر به شیب کم

که هر چه جنس الیه محل ساخت سد توجه به این

تر است، نفوذناپذیرتر باشد برای احداث سد مناسب

شده  دادهی قرمز اختصاص ها مارلبیشترین امتیاز به 

مختلف بر  مناطق برای یافته اختصاص . امتیازاتاست

 از یک هر در ی نوع خاک الیهریفوذپذناساس مقدار 

ت.اس شده انیب (7جدول )صورت  به ها نقشه

 محدوده در موجود یها هیال جنس به یازدهیامت(: 9)جدول

 موردمطالعه

 جنس الیه ردیف
 امتیاز

(6-3) 

1 
Red marl, gypsiferous marl, 

sandstone and conglomerate 

(Upper red Fm.) 

5 

4 
Limestone, marl, gypsiferous 

marl, sandymarl and sandstone 

(QOM FM) 

8 

7 
Polymictic conglomerate and 

sandstone 
7 

2 Marl, shale, sandstone and 

conglomerate 
7 

5 
High level piedmont fan and 

vally terrace deposits 
1 

2 
Low level piedment fan and 

vally terrace deposits 
4 

7 Andesitic volcanic tuff 7 

8 Dacitic to Andesitic tuff 7 

5 
Massive to thick - bedded 

orbitolina limestone 
2 

10 Upper cretaceous, 

undifferentiated rocks 
2 

11 Flysch turbidites 2 

14 
Red marl, gypsiferous marl, 

sandstone and conglomerate 

(Upper red Fm.) 

5 

17 Conglomerate and sandstone 2 

12 
Lacustrine terraces fine grained 

deposits and lake sediments 
5 

15 

Dark red meddium - grained 

arkosic to subarkosic sandstone 

and micaseous siltstone 

(LALUN FM) 

2 

12 

Massive to thick - bedded, dark - 

grey, partly reef type limestone 

and a thick yellow dolomite 

band in the upper part (JAMAL 

FOR) 

5 

 

دهد که در مناطق نقشه پوشش گیاهی نشان می

 دو نوع پوشش وجود دارد.  موردمطالعه

مناطقی که دارای پوشش گیاهی و باغات  -الف

 باشند.)نشان از وجود آب در آن ناحیه است(می

به ی )سنگ یزدگ رونیبوشش و باراضی بدون  -ب

ی را توجه قابلمنطقه بخش  بودن کویری یلدل

 .( دربردارند

در مناطق دارای پوشش گیاهی و باغات، احتمال 

وجود جریان زیرسطحی و سفره آب زیرزمینی وجود 

، امتیاز بیشتر برای این مناطق در نظر رو نیازادارد. 
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دارای  مربوط به مناطق امتیاز (2گرفته شد. جدول )

 دهد.پوشش گیاهی متفاوت را نشان می

 
 در موجود یها پوشش نوع به یازدهیامت (:4)جدول 

 موردمطالعه محدوده

 (3-6) ازیامت نوع پوشش ردیف

 5 زراعت آبی و باغات 1

4 
اراضی بدون بوشش و 

 یسنگ یزدگ رونیب
1 

 

در هر  گسل محدوده اثر دادن نشان برای سرانجام،

 مناطق برای الزم متری، امتیازات 500منطقه، بافر 

 (5جدول )صورت  به ها نقشه از یک هر در مختلف

 .تعیین گردید

 
 محل به توجه با ها محدوده یازدهیامت (:1)جدول

 گسل به نسبت ها آن یریقرارگ

 محل قرارگیری محدوده ردیف
 ازیامت

(6-3) 

1 
 شده فیتعرخارج از محدوده 

 برای گسل
5 

4 
برای  شده فیتعرداخل محدوده 

 گسل
1 

 

بر اساس  های اطالعاتی نقشه از یک هر حال، به

 خاص زیرزمینی ارزشی سد یابی مکان در آن اهمیت

نفوذناپذیر  ازنظری  سد شناس نیزمشود. چون، داده می

 مناسب برای یها مکان عامل انتخاب نیتر مهمبودن 

( 1785 است )سالمی، زیرزمینی سدهای احداث

  .است افتهی اختصاصآن  بیشترین وزن به

همچنین، شیب کم زمین سبب افزایش سطح 

مخزن، بزرگی حجم مخزن و افزایش مقدار نفوذ آب 

. پس، در جایگاه شود یمسطحی به زیر سطح زمین 

، موردمطالعهمنطقه  ازآنجاکهاست.  قرارگرفتهبعدی 

است و از یک پوشش گیاهی  زیخ زلزلهیک منطقه 

یاز فاصله از گسل نسبت به است، امت خوردارربضعیف 

است. امتیاز  شده نظر گرفتهتر در پوشش  گیاهی بزرگ

 است. شده درج( 2هر الیه در جدول )

 های نقشه ،حوزه ریزسه  از یکهر  ، برایازآن پس

مربوط به  امتیازات و هر نقشه وزن به توجه باموردنظر 

به دست  واحد نقشه یک و تلفیق های متناظر،زیردامنه

ی مناسب برای ساخت سد ها محدوده ید وآمی

تلفیقی  نقشه، مثال عنوان بهشود. زیرزمینی تعیین می

شده  داده( نمایش 7)  شکلجهر در -زیرحوزه سامون

 .است

 
 

 یها نقشه به افتهی اختصاص یها وزن(: 1)جدول

 شده هیته

 

 

 وزن نقشه نام نقشه ردیف

 %20 یشناس نیزم 1

 %70 شیب 4

 %40 فاصله از گسل 7

 %10 پوشش گیاهی 2
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 جهر-سامون شده قیتلف(: نقشه 9شکل )

 

ی مناسبب و  ها محدودهبازدید میدانی از  -4گام 

 مناسب برتر  مکانانتخاب 

ی موجهود بها شهرایط    هها  نقشهه در این گام، با تهدقیق  

ی عرض تنگهه و آبرفهت   ریگ اندازهها و طبیعی محدوده

ی بنهد  تیه اولوت ها جههت انجهام مطالعها   بهترین مکان

بایست تا حد امکهان در  این نقاط میگردد. انتخاب می

( 7باشهد. جهدول )   قرارگرفتهه محل   خروجی حوضهه  

کندمختصات نقاط برتر در هر زیرحوزه را بیان می
 

 (: نقاط برتر در هر زیرحوزه1)جدول

UTM یهپشوئ شاه-کهنوج جهر-سامون 

 200805 550825 585581 طول

 7747711 7778725 7721252 عرض
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شده با  در نظر گرفته یها مکان یبند تیاولو -1گام 

 متلب یطتحت مح AHPاستفاده از روش 

روش  به (1های موجود در جدول ) یتمآدر ابتدا 

به این منظور، با  .شوند یموزن دهی  AHPوزن دهی 

که  AHPتوجه به ترجیحات )قضاوت شفاهی( روش 

امتیاز هر یک از  ( مشخص می باشد8در جدول )

یک ماتریس بیان  صورت بهنسبت به یکدیگر  ها تمیآ

که، سطر و ستون یکسان آیتم  بیترت نیا بهشود.  یم

بر ها مشابه و امتیاز یک گرفته و سایر سطرها و ستون

. سپس، رندیگ یمامتیاز  باهم ها تمیآمقایسه  اساس

مقدار هر درایه بر مجموع امتیازهای مندرج در ستون 

های هر سطر گردد. و مجموع درایهن درایه تقسیم میآ

شود. در به عنوان وزن آیتم همان سطر محاسبه می

 .ها مشخص گردیده است یتمآ( وزن 5جدول )

 

(: قضاوت شفاهی8جدول)  

 

 

 

 

 

 

 به یافته اختصاص یها وزن به توجه با تیدرنها

 مکان در هر امتیاز، آیتم هر میزان و (5ها جدول ) یتمآ

افزار متلب، محاسبات  با استفاده از نرم (،10جدول )

 .انجام گردید

 
وزن هر آیتم (:3)جدول  

 وزن آیتم آیتم

 0٫40787854 متوسط بارندگی

 0٫12707752 حجم مخزن

هر  باالدستمساحت حوضه 

 گزینه
0٫15027427 

 0٫08255585 وش برداشت آب

 0٫07725775 ضخامت آبرفت

ی آبرفترینفوذپذ  0٫07720545 

 0٫05727014 کیفیت آب

 0٫02552214 لیتولوژی سنگ کف و جناحین

 0٫07511157 کاربری آب

 0٫07418588 طول محور

 0٫04585484 سطح مخزن

مخزنشیب سنگ کف   0٫04758225 

 0٫01804101 دسترسی

 

 نتایج و بحث

ی مناسب برای ساخت سد ها محدودهتعیین 

های مختلف الیه زیرزمینی با استفاده از تلفیق

( به ترتیب 2( و )5(، )2شکل های ) GISدرمحیط 

کهنوج شاه، پشوئیه و  حوزه ریزسه  از یکهر  برای

( نشان 2ام (  و بازدید میدانی )گ7سامون جهر، )گام 

ی واقع در پایین دست حوضه ها و ها محدودهداد که 

ها از امتیاز بیشتری برای به ویژه درنزدیکی تنگه

احداث سد برخوردارند. عالوه بر این، بهترین نقاط در 

ها قرار گرفته این حوزه سه زیرحوضه درمحل خروجی

و مکان های  انتخابی در زیرحوضه های پشوئیه و 

و مکان انتخابی در زیرحوضه  7تیاز کهنوج شاه ام

 .را به خود اختصاص دادند 5سامون جهر امتیاز  

 

 

 

 ترجیحات )قضاوت شفاهی(
مقدار 

 عددی

تر مطلوب کامالًیا  تر مهم کامالًمرجح یا  کامالً  

(Extremely preferred) 
5 

یا مطلوبیت خیلی قوی تیبااهمترجیح   

(Very strongly preferred) 
7 

یا مطلوبیت قوی تیبااهمترجیح   

(Strongly preferred) 
5 

تر مطلوبیا کمی  تر مهمکمی مرجح یا کمی   

(Moderately preferred) 
7 

 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

(Equally preferred) 
1 

ل قویترجیحات بین فواص  4،2،2،8 
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نقطه پیشنهادی سد بروی نقشه تلفیقی در  4  شکل

 زیرحوضه پشوئیه

 

نقطه پیشنهادی سد بروی نقشه تلفیقی در  1 شکل

 زیرحوضه کهنوج شاه

 

 

نقطه پیشنهادی سد بروی نقشه تلفیقی در  1 شکل

 سامون جهرزیرحوضه 

 

( نشان داد 5)گام  AHP نتایج بدست آمده از روش

از شاه  و کهنوج هیجهر، پشوئ سامون بیبه ترتکه 

 ینیرزمیجهت احداث سد زاولویت بیشتری 

 .برخوردارند

که  دهد ینشان م (5جدول ) آمده دست ج بهینتا

یرگذار در انتخاب مکان مناسب تأثین عوامل تر مهم

 -1ی عبارت است از: جهت احداث سد زیرزمین

مساحت  -7حجم مخزن،  -4متوسط بارندگی ساالنه، 

ضخامت  -5روش برداشت آب،   -2، باالدستحوضه 

. افزون آب تیفیک-7، و آبرفت یرینفوذپذ-2، آبرفت

جهر، از قابلیت بیشتری برای ساخت -بر این، سامون

شاه برخوردار -سد زیرزمینی نسبت به پشوئیه و کهنوج

-ی که، با ساخت سد در منطقه سامونا هگون بهاست. 

برابر بیشتر آب به  40و  14در حدود  توان یمجهر 

شاه -ترتیب نسبت به حجم مخزن پشوئیه و کهنوج

 .کنترل و استحصال نمود
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 وزن هر آیتم در هر زیرحوزه (:64)دولج

 پشوئیه
کهنوج

شاه-  

-سامون

 جهر
 ردیف آیتم

 1 دسترسی 1 4 7

7 1 7 
 برداشت روش

 آب
4 

آب کاربری 5 7 2  7 

0٫01 0٫08 0٫05 
 نفوذپذیری

 آبرفت
2 

آبرفت ضخامت 15 7 2  5 

مخزن سطح 72705 2527 2522  2 

4٫4% 7٫1% 7%  
 سنگ شیب

مخزن کف  
7 

محور طول 100 50 20  8 

5 2 2 
 سنگ لیتولوژی

جناحین و کف  
5 

 10 کیفیت آب 7500 4270 7000

مخزن حجم 148227 10250 5410  11 

717٫7 22٫7 422٫2 

 حوضه مساحت

 هر باالدست

 گزینه

14 

75٫55 78٫12 57٫78 
 متوسط

 بارندگی
17 

 

در انتخاب مکان مناسب جهت احداث سد نتیجه گیری

بیشترین و دسترسی  ساالنه یمتوسط بارندگی نیرزمیز

 (.5کمترین نقش را بر عهده دارند، جدول )

ن ارزش کمی توامی GISافزار به کمک نرم

بر جانمایی سدهای زیرزمینی را در  مؤثرپارامترهای 

ها، سرتاسر دشت به دست آورد. بر پایه این ارزش

ی کوچک مناسب تقسیم نمود ها محدودهمنطقه را به 

 تر عیسر ها محدودهو با استفاده از بازدید میدانی از این 

ی احتمالی مناسب جهت ها مکانو بدون سردرگمی به 

 GIS یطدر مح. افتی دستتوان می ساخت سد

در  یرزمینیساخت سد ز یمکان برا ینبهتر

در  لومترمربعیک 200با وسعت حدود  ای محدوده

آمده  دست به یزناچ ینهکم و با هز یارزمان بس مدت

روش  یو کارآمد GIS افزار نرم ییامر،توانا یناست، ا

 ینهکه زمان و هز یبا روش سنت یسهرا در مقا یقتلف

  .دهد ینشان م خوبی هدارد را ب یازن ییباال

که یک  AHPی ریگ میتصمبا استفاده از سیستم 

جهت مشخص کردن اولویت نقاط  باقاعدهسیستم 

بهترین یا اولویت  توان یمنسبت به یکدیگر است، 

 دارترین مکان جهت ساخت سد را مشخص نمود.    

های و  بررسی آمده دست بهی ها نقشهپس از تحلیل 

 گانه سهی ها مکانهای دانی و مقایسه ویژگیمی

ی موجود در حاشیه کویر ها نهیگزبا دیگر  شده انتخاب

ساخت توان استنتاج کرد که در حاشیه کویر می

توان با ی مناسبی دیگری وجود دارد که میها گاه

شرب و  ازیموردناحداث سدهای زیرزمینی مقدار آب 

 کرد.  نیتأممراتع حاشیه کویر را 

ی دریافتی ها دادهمتکی به صحت  کامالًن روش ای

ی موجود ها نقشهو به هر میزان که اطالعات و  هست

بر  هستتر  یکنزدنتایج به واقعیت  قطعاًتر باشند  یقدق

های تکمیلی  یبررسگردد  یمهمین اساس پیشنهاد 

مطالعات ژئوفیزیکی شامل تعیین دقیق  ازجمله

ن، ضخامت آبرفت، شیب سنگ کف، حجم مخز

ی برای تعیین دقیق سطح مخزن بردار نقشهمطالعات 

ی خروجی نیز به ها دادهانجام پذیرد تا صحت و دقت 

همان میزان افزایش یابد.
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 منابع

  یاییاطالعات جغراف یستمبا استفاده از س یرزمینیز یاحداث سدها یتموقع یابی. ارز1750.م ی،طرق ییآقا بابا

 یارشد. دانشکده کشاورز یکارشناس نامه انیپا دشت شهر کرد(. یز: حوزه آبخیورد)مطالعه م یریگ میتصم یها مدل

 دانشگاه شهرکرد.

با  یرزمینیمناسب جهت احداث سد ز یها محل یابی . مکان1785 زرکش. یرخواهخم.م. و  یمرادح. ر.  .،چزگی، ج

یران، سال چهارم، ا یزداریآبخ یو مهندسمجله علوم  بر منابع آب. یدبا تأک یارهچند مع گیری یماستفاده از روش تصم

 .28-25 ، ص17شماره 

. انتخاب مکان مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از 1750 .یفیشر ا. و زرکش یرخواهخم.م.  .،ش یزی،عز حاج

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به دو روش مکانی و غیرمکانی )مطالعه موردی: حوضه پیشکوه شهرستان تفت استان 

 .75-47 ، ص4شماره  یعی، سال دوم،در علوم منابع طب GISدور و  از  مجله کاربرد سنجش .(زدی

 یزدر حوضه آبخ یرزمینیمناطق مناسب سد ز یین. تع1757 .یی. طالر و یمانی،سل .ک زاده، وهاب .، ق.ی،کخرم

 .152-175 ، ص4یز، شماره آبخ یریتو مد یمجله مهندس سو. قره

با  یرزمینیمناطق مناسب جهت احداث سد ز یین. تع1754 .یامام ی و ن.دهکرد یانداوود. ع.ر س.، مطلق، خشنود

 یشهما ین.هشتمیاریمطالعه موردی: دشت بروجن در استان چهارمحال و بخت یایی،اطالعات جغراف یستماستفاده از س

 مشهد. یفردوس یران، دانشگاها زیست یطو مح یمهندس شناسی ینانجمن زم

 پسبند المرد. یرزمینیسد ز یابی . مکان1754 .یباغشان یانیباغ م.ر وی مرند ینیحس ح. پور، یلشکرغ.  .ح.،خلیفه،م

 مشهد. یفردوس یران، دانشگاها زیست یطو مح یمهندس شناسی ینانجمن زم یشهما ینهشتم

در  یه مراتبسلسل یل. استفاده از روش تحل1782 .یسالمه. و ی داوودی، م.ه. ناصرح.ر.  زرکش،م.م.، خیرخواه

پژوهش و  نطنز(.-کرکس یها کوه یدامنه شمال ی)مطالعه مورد یرزمینیمناسب احداث سد ز یها مکان بندی یتاولو

 .101-57 ، ص75 یعی، شمارهدر منابع طب یسازندگ

سب مناطق منا ییدر شناسا یحذف یارهایمع یین. تع1785 زرکش. یرخواهخ م.م. وی داوودی، م.ه. ناصرح.ر.  .،سالمی،ه

 .ینعلوم زم ییگردهما ینو پنجم یست. بیرزمینیجهت احداث سد ز

و  یندهآ یها یسال خشک ینیب شیپ یران،گذشته در ا یها یسال خشک یل. تحل1787 ثابت رفتار، ع. و عباسپور،م.، 

صصان دوساالنه انجمن متخ یمل یشهما ینمنابع آب در برنامه توسعه چهارم کشور. پنجم یریتمد یشرویپ یها چالش

 .یرانا ستیز طیمح

در  یرزمینیسد ز یسنج آن در امکان های یژگیو و یمشاخص اقل بررسی .1750 گر. نوحها. و ی فرض، ح. و. .لگزیان، ف

 یکنفرانس سراسر ینپنجم .خشک یمهمحدود آب در مناطق خشک و ن یتو استفاده از ظرف یرجهت کاهش تبخ
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Abstract 

In recent decades, controlling and extraction of water  using underground dams have been 

developed by water resources researchers. In this research, to detect the proper location for 

constructing an underground dam, a compound method is used. Firstly, by using of GIS, the 

shape files of geology, earth slope, distance from fault, vegetation areas, and hydrological 

streams for every sub-catchment generated. Secondly, the provided shape files were overlaid 

and appropriate regions were defined throughout of each catchment. Then, trough  field visit in 

the appropriate regions, a place was selected as the best place for underground dam 

constructing. Ultimately, considering to criteria such as alluvium thickness, cistern levels, axis 

length of underground dam, water usage, and water accessing, the best location to establish 

underground dam was obtained using Analytic Hierarchy Process, AHP, of three specified 

places. The results represented that, the synthesis method is more accurate, and  consumes less 

time compare to classical methods. Moreover, Samoon-Jahr is the first priority for groundwater 

control and its abstraction. Furthermore, parameters of the mean annual rainfall, the reservoir 

volume of groundwater, upper land basin area, and water harvesting method are more efficient 

on grading the proper places for constructing underground dams. Also, similarity between 

proper location characteristics and many of existing choices in edge of the desert, shows that 

using underground dams capability to prevent groundwater flow from catchment to desert, one 

could able to provide a considerable water at where is needed. 

Key words: Underground Dams, Analytic Hierarchy Process, AHP, Pashooiyeh, Samon-

Jahr, Kahnooj-Shah, GIS. 
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