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چکیده
در این پژوهش با تلفیق سامانه اطالعات جغرافیایی و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری ،مناسبترین مناطق برای احداث سد زیرزمینی شناسایی شدد.
این سیستم پشتیبانی برای حوزه آبخیز کجبید–باالقلی از شهر گرمه استان خراسانشمالی در سه مرحله مورد استفاده قرار گرفت .در مرحله اول با حذف
معیارهای نامناسب شامل آبراهههای رده  1و  ،2شیب باالی  6درصد ،زمینشناسی شامل پادگانهدای آبرفتدی کهدن ،کداربریاراضدی شدامل منداطق
مسکونی ،گسل ،قنات ،چاه و چشمه مناطق دارای پتانسیل برای احداث سد زیرزمینی مشخص گردید .در مرحله دوم  10محور مناسب بر اساس بیشترین
سطح مخزن انتخاب شد .در مرحله سوم برای ارزیابی و اولویتبندی این  10محور ،از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد .برای اینمنظور از چهدار
معیار اصلی که عبارت است از وضعیت آب شامل کمیت با وزن  0/8و کیفیت با وزن  ،0/2خصوصیات مخزن شامل نفوذپذیری با وزن  0/53و شیب بدا
وزن  0/24و عمق با وزن  0/12و سطح با وزن  ،0/10مشخصات محور شامل عمق با وزن  0/75و طول با وزن  0/17و تکیهگاه بدا وزن  ،0/07عوامدل
اقتصادی-اجتماعی شامل نیاز آبی با وزن  0/8و دسترسی با وزن  0/2استفاده شد .نتایج این تحقیق نشدان داد کده بهتدرین محورهدا در بسدتر آبرفتدی
نهشتههای رودخانهای بخش خروجی حوزه آبخیز است.
واژههای کلیدی :جریان زیرسطحی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ،سد زیرزمینی ،فرایند سلسله مراتبی ،گرمه

مقدمه
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در اغلب نقاط ایران ،بهعلت بارندگی کم و توزیع زمانی نامناسدب
آن ،منابع آب زیرزمینی و مدیریت آن از اولویت خاصی برخوردار است.
یکددی از راههددای مدددیریت منددابع آب زیرزمینددی ،احددداث سدددهای
زیرزمینی 5است .سدهای زیرزمینی بهدلیل تنوع در مکانیزم و عملکرد،
در حفظ و نگهداری بهینه از منابع آب زیرزمینی نقش قابل تدوجهی را
میتوانند ایفا نمایند .احداث سدهای زیرزمیندی و اسدتفاده از آبهدای
سطحی بهمنظور تغذیه مصنوعی و جمعآوری و ذخیره نمودن جریانات
زیرسطحی 6میتواند یکی از راهکارهای بسیار مناسدب بدرای جبدران
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشدگاه گنبدد کداووس  /کارشدناس
جنگل و مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه
 -2استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس
 -3استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس
 -4استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

(*  -نویسنده مسئول)Email: Arabkhazaeli.ez@gmail.com :
5-Underground Dams
6- Subsurface Flows

کمآبی و توسعه منابع آبی در فصول خشک سال در این مناطق باشدد
(داودی .)1383 ،این سدها ،سازههایی هستند که بهمنظور جمعآوری و
متوقف نمودن آبهای زیرسطحی و ایجاد یک مخدزن ذخیدره آب در
رسوبات آبرفتی ساخته میشوند (.)1988 ، Nilsson
مهم ترین مشکل در توسعه و ایجاد سدهای زیرزمینی ،پیچیددگی
تعیین مکان مناسب آنها در حوزه آبخیز میباشدد .ایدن موضدوع بده
دلیل تأثیر عوامل بسدیاری شدامل معیارهدای فیزیکدی و اقتصدادی-
اجتماعی در مکانیابی مناسب سدهای زیرزمینی میباشدد (سدالمی و
همکاران1387 ،؛ گلمایی و آشتیانیمقدم1384 ،؛ چزگدی و همکداران،
 .)2016همچنین بررسی و تعیین این عوامل در عرصهها با استفاده از
روش های سنتی بسیار پرهزینه بوده و نیاز به صرف وقت بسدیار دارد.
در نتیجه توسعه یک سامانه پشتیبانی تصمیمگیری )DSS( 7به منظور
بررسی تعیین معیارها و شناسایی محلهای مناسدب احدداث سددهای
زیرزمینی ضدروری مدیباشدد (خیرخدواهزرکدش .)2005 ،خصوصدیات
معیارهای تصمیمگیری در مکانیابی مناطق مناسب احدداث سددهای
زیرزمینی و قدرت و توانایی منحصر به فرد تکنیک سدامانه اطالعدات
7- Decision Support System
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جغرافیایی )GIS( 1در جمعآوری ،ذخیرهسازی ،مدیریت و تلفیدق ایدن
دادهها و معیارها موجب سهولت کار ،کاهش قابل مالحظه هزینههدا و
صرف وقت میشود .همچنین توانایی جدید آنها در تصمیمگیریهای
چندمعیاره )MCDM( 2باعث میشود توسدعه یدک سدامانه پشدتیبانی
تصمیمگیری بر مبنای تکنیدک سدامانه اطالعدات جغرافیدایی ()GIS
ضروری باشد (چزگی.)1389 ،
در سالهدای اخیدر مطالعدات و بررسدیهدای مختلفدی در مدورد
سدهای زیرزمینی و شناسائی عوامل و فاکتورهای موثر در مکانیدابی
آن انجام شده است.
 )2004( Tuinhof and Fosterبا ارزیابی سدهای زیدرزمیندی
احداث شده در برزیل نشان دادهاند که عوامدل حجدم مخدزن ،عمدق
سنگبستر ،نفوذپذیری و کیفیت شیمیایی خاک مخزن نقدش مدوثری
در کارایی سدهای زیرزمینی دارند.
 )2005( Archwichai et alبدده منظددور مکددانیددابی سدددهای
زیرزمینی وجود شرایط الزم هیدروژئولوژی (تخلخل کافی ،سنگکدف
نفوذناپذیر و وجود آبخوان) ،شرایط محیطی (عدم شوری آب و خاک و
نبود منابع آلودگی) و نیز ویژگیهای زمینشناسی و توپوگرافی را الزم
دانستهاند.
سلیمانی ( )1386در مطالعه ای در حوضه کشفرود دشت مشدهد،
با تلفیق و همپوشانی نقشههای نفوذپذیری ،شدیب ،فرسدایشپدذیری
حوضه ،ضخامت آبرفدت ،عمدق تدا سدطحایسدتایی و رده آبراهدههدا،
مکانهای مناسب برای احداث سد زیرزمیندی را تعیدین کدرده اسدت.
مکاننمایی انجام شده نشان داد که مخروط افکنهها پتانسیل مناسدبی
برای احداث سد زیرزمینی دارند.
 )2008( Forzieri et alسدهای کوچک زیرزمینی و سدطحی در
کیدال مالی را در سه مرحله مکانیابی کردند .الف -شناسایی نقداط از
طریق تفسیر تصاویر ماهوارهای و نقشههای بزرگمقیاس ب -انتخاب
کیفی نقاطی کده در مرحلده قبدل شناسدایی شدده بودندد بدر اسداس
ویژگیهای کارکردی و ژئومورفولوژی ج -اولویتبندی نقاط بدا روش
تصمیمگیری چندمعیاره ( .)MCDMنتدایج ایدن پدژوهش نشدان داده
است که با این روش زمان و هزینه ارزیدابی بده طدور قابدل تدوجهی
کاهش مییابد.
مرآتی و همکاران ( )1389با بررسی سد زیرزمیندی ابیدورد نشدان
داده اند ایدن ندوع سددها در کشدورهایی مانندد ایدران کده سدطح آب
زیرزمینی نوسان زیدادی در فصدول خشدک و مرطدوب دارد مناسدب
میباشد و راه مفیدی بهمنظور تصفیه و ذخیره آب محسوب میشود.
باقریددان کددالت و همکدداران ( )1392در پژوهشددی در روسددتای
سنگانه کالت در شمال شرقی مشهد ،مشاهده نمودهاند که با احدداث
1- Geographic Information System
2- Multiple Criteria Decision Making
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سد زیرزمینی در سال  1390آب شرب مورد نیداز حددود  12000راس
دام عشایر منطقه تامین شده و با رفع معضل کمآبی ،درآمد روستائیان
نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری یافته که تمام هزینههدای
اجرای این پروژه در مدت  5سال مستهلک خواهد شد.
چزگی و همکاران ( )2016در بخشدی از اسدتان البدرز بدا تلفیدق
الیههای زمینشناسی ،توپوگرافی ،قنات و کاربری اراضی  31محدوده
مناسب برای احدداث سدد زیرزمیندی را در محدیط  Arc GISتعیدین
نمودند .در مرحله بعدی برای اولویتبنددی منداطق بده دسدت آمدده،
معیارها و زیر معیارها بده روش  AHPو بدا نظدرات کارشناسدان وزن
دهی شد .سپس با استفاده از  16معیار فرعی در محیط مدل SMCE
به اولویتبندی سدهای زیرزمینی بر اساس شاخص تناسب پرداختند.
مطالعات مختلف نشان داد استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری به همدراه بازدیددهای صدحرایی
نقش مؤثری درافزایش دقت ،کاهش هزینه ها و زمان تعیدین منداطق
مناسددب احددداث سدددهای زیرزمینددی دارد .همچنددین روش تحلیددل
سلسلهمراتبی 3ابزاری توانمند بده منظدور ارائده نقشده نهدایی منداطق
مناسب احداث سد زیرزمینی و اولویتبندی آن در آبراهههای مناسدب
میباشد .با توجه به نکات ذکر شده ،تأثیر احداث سدهای زیرزمینی در
تأمین و توسعه منابعآبی هم از لحاظ تئدوری و هدم از لحداظ اجرایدی
مشخص شده است که نشان میدهد تحقیدق و پدژوهش در منداطق
مختلف ضروری است .در این تحقیق ابتدا با شناسایی و حذف عوامل
نامناسب ،مناطق دارای پتانسیل برای احداث سد زیرزمینی تعیین شده
و سپس با اولویتبندی عوامدل مدوثر در ایدن منداطق ،مناسدبتدرین
مکانها برای احداث این سازه تعیین گردید.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز کجبید باالقلی یکی از زیرحوزههای حوزه آبخیز کالده
شور به مساحت  16806هکتار بوده که با توجه به آخدرین تقسدیمات
کشوری جدز دهسدتان اصدغرآباد ،بخدش مرکدزی شهرسدتان گرمده
خراسانشمالی محسوب میگردد (شکل  .)1مختصات محدوده حدوزه
آبخیز مورد مطالعه در موقعیت جغرافیدایی " 56 ْ 11َ 36تدا "َ 26
 56 ْ 25عددرش شددمالی و " 37 ْ 10َ 36تددا " 37 ْ 17 َ 32طددول
شرقی قرار دارد .اقلیم منطقه به روش دومارتن از نوع نیمهخشک و به
روش آمبرژه از نوع خشدک سدرد اسدت .میدزان ریدزشهدای جدوی
ساالنهی حوضه ،به طور متوسط حدود  224میلیمتر بدوده و متوسدط
دمای ساالنهی حوضه حدود  10/7درجه سلسیوس و میانگین رطوبت
نسبی ساالنهی حوزه حدود  62درصد است (اداره کل منابع طبیعدی و
3- Analytical Hierarchy Process

340

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 2جلد  ، 13خرداد  -تير 1398

آبخیزداری استان خراسان شدمالی .)1388 ،در منطقده مدورد مطالعده
کشاورزی و دامداری بهترتیب مهمتدرین شدغل بهدرهبدرداران بدوده و
اساسیترین منبع درآمدی مدردم آن بدهشدمار مدیرود .بدا توجده بده
خشکسالی منطقه و کاهش محسوس بازده محصوالت زراعی و باغی
بین  20تا  40درصد و همچنین کاهش بیش از  20درصد دام توسدط
دامداران ،توجه هرچه بیشتر به مسائل آب که در حال تبدیل به بحران
آب میباشد الزم و ضروری به نظر میرسد .یکی از راهکارهدای حدل
این مشکل احداث سد زیرزمینی برای جبران کمآبی در چنین مناطقی
میباشد.

مواد و روش ها
اولین گدام و مهدمتدرین مرحلده در احدداث یدک سدد زیرزمیندی
شناسایی مکان مناسب آن میباشد .این مرحله بهدلیل اهمیت در سود
یا زیان پروژه باید بهطور دقیق انجام شود .زیرا در صورت عدم انتخاب
مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی از یدکسدو هزینده اجرایدی
طرح افزایش مییابد و از سوی دیگر میزان بازدهی سازه کاهش می-
یابد .مکانیابی این سازه در سه مرحلده صدورت مدیگیدرد (چزگدی و
همکاران2015 ،؛ خرازی و همکاران.)1396 ،
مرحله اول :شناسائی محدودههای دارای پتانسیل احداث سدد
زیرزمینی

در مرحله اول با استفاده از معیارهدای حدذفی ،منداطق نامناسدب
حذف شدند و محدودههای پتانسیلدار بهمنظور احداث سد زیرزمیندی
مشخص شد؛ که معیارهای مدذکور بده شدکل الیدههدای اطالعداتی
جداگانه رستری با اندازه سلول  25متر تهیه شد (شکل  .)2معیارهدای
حذفی با توجه به دادههای موجود ،شدرایط منطقده و مطالعدات قبلدی
انتخاب گردید.
ممکن است احداث سد زیرزمینی بر روی آبدهی قنوات ،چشمه و
چاهها که از منابع تأمین آب منطقه میباشند تأثیر منفی داشته باشدد.
برای رفع این مشکل اطراف این منابع بافری به اندازه  100متر درنظر
گرفته شد و مناطق داخل بافر حذف شدند (چزگی و همکاران1389 ،؛
عزیددزی و همکدداران2011 ،؛ خرمددی و همکدداران1393 ،؛ خددرازی و
همکاران1396 ،؛ شکل هدای  3و  .)4درصدورتی کده بخدشهدایی از
مسیل ،گسلی باشد به ایدن علدت کده معبرهدای مناسدبی بدهمنظدور
زهکشی و خروج آب به مناطق خارج از دسترس میباشد و همچندین
وجود پتانسیل لرزهای در مواردی که گسل بزرگ و فعال وجود داشدته
باشد ،جز مناطق نامناسب احداث سد زیرزمینی تقسیمبندی میشوند.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز کجبید  -باالقلی در استان خراسان-
شمالی و کشور

معیارهای حذفی

رده آبراهه

شیب

زمین
شناسی

کاربری
اراضی

کسل

قنات

چاه و چشمه

شکل  -2دیاگرام معیارهای حذفی جهت تعیین مناطق مناسب برای احداث سد زیرزمینی

بنابراین برای مناطق گسلی حریم حفداتتی  300متدری در نظدر
گرفته شد و مناطق داخل بافر حذف شدند (خرمی و همکاران1393 ،؛
شکل  .)5با استفاده از نقشه کاربریاراضی ،مسیلهایی که در منداطق
مسکونی قرار گرفتند بهعلت نفوذناپذیر بودن منطقه و احتمدال وجدود
خسارت به سداختمانهدا و سدازه-هدا و مشدکالت ناشدی از آلدودگی

بهعنوان مناطق نامناسب در نظر گرفته شد که در این تحقیق نیز این
مناطق حذف شدند (خرمی و همکاران1393 ،؛ اصغری سرسدکانرود و
همکاران1395 ،؛ عشقی زاده1388،؛ شکل  .)6شیب زیاد مانع تشکیل
مخزن با حجم مناسب جهت ذخیره آب زیرسطحی میشدود بندابراین
شیبهای باالی  6درصد حدذف شددند (عزیدزی و همکداران2011 ،؛
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چزگددی و همکدداران2011 ،؛ خددرازی و همکدداران1396 ،؛ شددکل .)7
پادگانههای آبرفتی قددیمی مرتفدع موجدود در کراندههدای رود ()Qt1
دارای بافت دانهدرشت و نفوذپذیری باال هستند که بدهدلیدل نشدت و
هدررفت آب از تکیهگاهها ،نمدیتدوان بدر روی آنهدا سدد زیرزمیندی
احداث کرد که این مناطق نیز حذف شدند (چزگی و همکاران1389 ،؛
عزیزی و همکاران1390 ،؛ شکل .)8احدداث سددها بایدد در منداطقی
صورت گیرد که دارای حجم آب و رواناب مناسبی باشد که خدود ایدن
عامل رابطه مستقیمی با رده آبراههها دارد .بنابراین آبراهده رده  1و 2
به علت کم بودن حجم ذخیره آب تشکیل شده در مخزن آن نامناسب
تشددخیص داده شددده و حددذف گردیددد (سددالمی و همکدداران1387 ،؛
سددلیمانی و همکدداران1387 ،؛ خرمددی و همکدداران1393 ،؛ زاهدددی و
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همکاران1395 ،؛ شکل  .)9الزم به ذکر اسدت کده اطالعدات مدذکور
بهصورت وکتوری از اداره کدل مندابع طبیعدی و آبخیدزداری خراسدان
شمالی تهیه گردیده که در محیط ندرمافدزار  GISبعدد از طبقدهبنددی
مجدد بهصورت رستر استفاده شده است.
بعد از تهیه تمام نقشههدا در مرحلده اول ،بدرای بدهدسدت آوردن
محدوده های مناسب احداث سد زیرزمینی بدر روی تمدام نقشدههدای
بهدست آمده عملیات رویهمگذاری انجام شد .در ادامه پس از تبدیل
کردن مناطق از فایل رستری به فایدل وکتدوری در محدیط ندرمافدزار
 GISو قرار دادن این فایل بدر روی گوگدلارث  ،ایدن منداطق مدورد
بازدید قرار گرفت و در نهایت مناطق باقیمانده بهعنوان محدودههدای
دارای توانایی بالقوه احداث سد زیرزمینی شناسایی شدند (شکل .)10

شکل  -3نقشه قنوات و حریم حفاظتی آنها (100متر) برای احداث سد زیرزمینی در حوزه کجبید – باالقلی

شکل  -4نقشه چاهها و چشمهها و حریم حفاظتی آنها (100متر) در حوزه کجبید – باالقلی
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شکل  -5نقشه گسلها و حریم حفاظتی آنها (300متر) برای احداث سد زیرزمینی در حوزه کجبید – باالقلی

شکل  -6نقشه طبقهبندی کاربریهای اراضی حوزه کجبید–باالقلی

شکل  -7نقشه طبقهبندی شده شیب حوزه کجبید – باالقلی
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شکل  -8نقشه طبقهبندی شده سازندها در حوزه کجبید – باالقلی

شکل  -9نقشه ردهبندی آبراهههای حوزه کجبید – باالقلی

شکل  -10محدودههای دارای توانایی بالقوه احداث سد زیرزمینی در حوزه کجبید – باالقلی
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مرحله دوم :شناسائی محورهای مناسب در محدودههای دارای
توانایی بالقوه به منظور احداث سد زیرزمینی

مناسبترین محور برای احداث سد باید دارای گسدترش سدطحی
زیاد مخزن در باالدست محور باشدد .سدطح مخدزن از حاصدلضدرب
عرش رودخانه در طول مخزن یعنی طولی از مخزن که آب در پشدت
محور جمع میشود قابل محاسبه مدیباشدد .ایدن طدول بدا ضدخامت
آبرفت رابطه مستقیم و با شیببستر رابطه معکوس دارد و از رابطه ()1
قابل محاسبه میباشد (سالمی و همکاران1387 ،؛ خرازی و همکاران،
.)1396
L = B × 1/A
رابطه( :)1طول مخزن
 : Lطول مخزن به متر
 : Bضخامت آبرفت به متر
 : Aشیب متوسط بستررود به درصد
برای دستیابی به ضخامت آبرفت منطقده نیازمندد بررسدیهدای
ژئوفیزیکی میباشیم که به دلیل وسعت زیاد منطقه و هزینده و زمدان
قابل توجه برای انجام این کاوشها ،این امر امکانپذیر نبوده بنابراین
از روش درونیددابی عکددس مجددذور فاصددله (IDW( 1از عمددق مددادر
چاههای قنوات و عمق چاهها با فرش اینکه مادر چاههدای قندوات و
چاهها در آبرفت منطقه حفر شدهاند استفاده شد (خدرازی و همکداران،
 .)1396از روش درونیابی 2برای پیشبینی در مکانهدایی کده داده-
های آنها اندازهگیری نشده و مجهول میباشند از مقادیر اندازهگیدری
شده پیرامون محل استفاده میشود .از مدلهای دیگر درونیدابی نیدز
استفاده گردید اما در نهایت روش عکدس مجدذور فاصدله بدر اسداس
معیارهددای ارزیددابی میددانگین خطددای مطلددق (MAE) 3و ریشدده دوم
میانگین مربع خطا (RMSE) 4بهعنوان بهترین مدل انتخاب گردیدد
(جدول  .)1فرش اساسی این روش بر آن است که با افدزایش فاصدله
میزان تاثیر پارامترها در برآورد واحد سطح کاهش مییابدد .در پدیش-
بینی عامل وزن بر اساس فاصله نقاط از یکدیگر تعیین مدیشدود .بده
نقاط نزدیک محل نمونه وزن بیشتر و بده نقداط دورتدر وزن کمتدری
اختصاص مییابد .در استفاده از رابطه ( )1باید توجه شود طول مخزن
بهدست آمده از رابطه نباید بیشتر از طول آبراهدههدایی باشدد کده در
مرحله اول بهدست آمده است .طولمخزن باید در محدودههای دارای
توانایی بالقوه احداث سد زیرزمینی قرار گیرد .این نکته نقش مهمی در
انتخاب نشدن مناطق میانی حوزه کده دارای ضدخامت آبرفدت خیلدی
زیادی بودهاند ،دارد .همچنین با استفاده از این منطق ،آبراهههدای بدا
طول کم هم حذف میشوند .با توجه به این رابطه در نهایت  10محور
1- Inverse Distance Weighted
2- Interpolation
3- Mean Absolute Error
4- Root Mean Square Error

مناسب که بهترتیب ،بیشترین سطح مخزن را داشدتند مکداننمدایی و
انتخاب شدهاند (شکل  )12که اطالعدات ایدن منداطق در جددول ()2
آورده شده است.
مرحله سوم :ارزیابی محورها نسبت به یکدیگر و اولویتبنددی
آنها به منظور احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی

بعد از مشخص کردن معیارها و زیرمعیارها به وزندهی و اولویت-
بندی محورها در هر کدام از معیارهای موجود پرداخته شد .معیارهدا و
زیر معیارها و وزن و اهمیت هر کدام از آنهدا نسدبتبده یکددیگر بدر
مبنای نظرات کارشناسی و بررسی مقاالت و مطالعات قبلی و همچنین
بازدیدهای صحرایی مشخص گردیدده اسدت .وزن بدرای هدر یدک از
معیارها و شاخصهدا از طریدق تکنیدک میدانگین هندسدی 5بدهروش
ساعتی( 6ساعتی  )1980،از میانگین آمار دادههای سازگار بدست آمده
از منطقه که به نزدیکترین عدد صحیح رند شده بود ،بهدست آمد.
همچنددین کنتددرل نسددبت ناسددازگاری 7نظددرات و قضدداوتهددای
کارشناسان با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس 8تعیین شد .از طریق
تحلیل سلسله مراتبی معیارهای مهم در اولویتبندی قرار گرفت که از
باال به پایین برمبنای میزان اهمیت طبقهبندی گردید .در این تحقیدق
چهددار معیددار اصددلی آب ،محددور سدداخت سددد ،مخددزن سددد و عوامددل
اقتصادی -اجتماعی در باالترین سطح و زیرمعیارهدا و شداخصهدا در
قسمتهای پایین درخت تصمیمگیری قرار گرفت (شکل .)11
محاسبه شاخص تناسب

9

آخرین مرحله در اجرای مدل تصمیمگیری تحلیل سلسله مراتبی،
محاسبه شاخصتناسب برای هر محور است که با استفاده از رابطه ()2
امکانپذیر میباشد .شاخصتناسب برای هر یک از معیارهای اصلی و
فرعی موجود در هر یک از شاخههای تصمیمگیری جداگانده محاسدبه
شد .در نهایت پس از تلفیق و جمع کردن آنها بهصدورت یدک عددد
نهایی نشان داده میشود که این عدد هرچه از مقدار بیشتری برخوردار
باشد محور مورد نظر دارای ارزش و اولویت بیشتری جهت احداث سد
زیر زمینی میباشد (چزگی2009 ،؛ خرازی و همکاران.)1396 ،
رابطه(:)2
شاخص تناسب نهایی = شاخص تناسب نهایی برای هر محور

5- Geometric mean
6- Saaty
7- Consistency Ratio
8- Expert Choice
9- Suitability Index
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جدول  -1ارزیابی معیارهای میانگین خطای مطلق و ریشه دوم میانگین مربع خطا در انتخاب بهترین مدل
روش

ریشه دوم میانگین مربع خطا

میانگین خطای مطلق

عکس مجذور فاصله

4/017

5/562

کریجینگ معمولی

5/285

6/487

کوکریجینگ

4/691

6/428

جدول  -2محورهای مناسب در هر محدوده بهمنظور احداث سد زیرزمینی بر اساس سطح مخزن
عرض متوسط آبراهه

سطح مخزن

عالمت

(متر)

(مترمربع)

A

24/6

1/77

1390

35

48650

B

53/4

1/57

3401

12

40812

C

27/3

1/74

1569

19

29811

D

33/8

1/43

2363

10

23630

E

23/4

2/83

827

16

13232

F

47/2

3/36

1404

9

12636

G

22/1

2/87

770

14

10780

H

28/8

2/83

1017

10

10170

I

27/6

3/43

804

7

5628

J

26/4

3/76

702

8

5616

محورها

ضخامت آبرفت (متر)

شیب متوسط آبراهه
(درصد)

طول مخزن (متر)

شکل  -11ساختار جریان تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده در اولویت بندی محورها

(شاخص تناسبی معیار آب × وزن معیار آب) ( +شداخص تناسدبی
معیار مخزن × وزن معیار مخزن) ( +شاخص تناسدبی معیدار محدور ×
وزن معیار محور) ( +شاخص تناسبی معیار اقتصادی-اجتمداعی × وزن
معیار اقتصادی-اجتماعی)

زیرمعیارهای فرعی نسدبت بدههدم در مددل تحلیدل سلسدله مراتبدی
محاسبه شد (جدول .)3
سناریوهای 2مختلف در اولویتبندی محورها

ارزش شدداخصهددا و معیارهددای فرعددی بددا اسددتفاده از نظددرات
کارشناسان انجام میپذیرد.

نتایج و بحث
بددا اسددتفاده از ارزشهددای نسددبی تعیددین شددده بددهروش مقایسدده
دودوئی( 1ساعتی  )1980،اهمیت و وزن هر یک از معیارهای اصدلی و
1- Pairwise Comparision

2- Scenario
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شکل  -12محورهای مناسب در هر محدوده بهمنظور احداث سد زیرزمینی بر اساس سطح مخزن

تفاوت قابل توجهی در دیددگاههدای موجدود در ارتبداط بدا وزن و
ارزش هرکدام از معیارهای اصلی و با توجه به تداثیر زیداد ارزشهدای
نسبی معیارهای اصلی در میزان شاخص تناسب محاسدبه شدده بدرای
هر محور مشداهده گردیدد .بندابراین در ایدن تحقیدق از پدنج سدناریو
متفاوت برای اولویتبنددی مکدانهدای مناسدب جهدت احدداث سدد
زیرزمینی اسدتفاده شدد .در سدناریوی اول ،ارجحیدت تمدامی معیارهدا
نسبت به یکدیگر به طدور یکسدان  0/25بدوده و در سدایر سدناریوها
ارجحیت مطلق  0/75به یک معیار اصلی داده شده و سایر معیارها بدا
ارزش یکسان  0/08میباشند (خرازی و همکاران1396 ،؛ جدول .)4
سناریوی اول :عدم ترجیح معیارهای اصلی نسبت به یکدیگر

در این سناریو برای هر چهار معیار اصلی ارزش و وزن برابدری در
نظر گرفته شده است و درنتیجه هیچ معیاری بر معیار دیگر ارجحیدت
ندارد .سناریو اول زمانی استفاده میشود که معیار خاصی در ارجحیدت
نباشد و همه عوامل به یک اندازه موثر باشند .بنابراین این سناریو تمام
مناطق مناسب برای احداث سد زیرزمینی را مشدخص مدیکندد .ایدن
سناریو در حالتی که همده معیارهدا در حالدت بحراندی باشدند اعمدال
میشود.
سناریوی دوم :ارجحیت معیار اصلی آب

در این دیدگاه اولویت با مسدود کردن جریاندات و ذخیدره کدردن
آنها میباشد .این سناریو زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که منطقه
دچار کمبود آب باشد .این سناریو برای مناطق خشدک و نیمدهخشدک
بسیار بااهمیت میباشد.

سناریوی سوم :ارجحیت معیار اصلی مخزن

دیدگاه مورد نظر در این ارتباط توجه بیشتر بده حجدم آب ذخیدره
شده است و برای مخازن بدزرگتدر ارزش و اهمیدت بیشدتری قائدل
میباشند .این سناریو زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که ذخیدره آب
برای دورههای طوالنی الزم باشد چون اقتصادی ویدا غیدر اقتصدادی
بودن یک سد زیرزمینی وابسته به حجم مخزن و مقدار آبی است کده
میتواند ذخیره نماید.
سناریوی چهارم :ارجحیت معیار اصلی محور

در این دیدگاه توجه اصلی به خصوصیات فندی سدازه مدیباشدد و
بیشتر بعد اجرائی در مکانیابی سدهای زیرزمینی مد نظر میباشد .این
سناریو زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بهعلدت دشدواری کده در
بهکارگیری ماشینآالت حفاری در اعماق زیاد زمین پیش میآید عمق
محور برای ساخت سازه بسیار محدود کننده میشود.
سناریوی پنجم :ارجحیت معیار اصلی اقتصادی-اجتماعی

در این دیدگاه محورهایی مناسب است که نیازآبی در آن جدا بداال
بوده و محورها تاحد امکان به مناطق مصرف و مندابع قرضده و جداده
دسترسی نزدیکتر باشند .این سناریو زمانی مورد استفاده قرار میگیدرد
که هیچ نوع منبع آب ارزانتری در دسترس نباشد که این امر مستلزم
بررسی پتانسیلهای آبی سطحی و زیرزمینی منطقه و انتخاب بهترین
منبع تامین آب میباشد.
نتایج جدول  4نشان میدهد کده  Aو  Cو  Gدر اکثدر سدناریوها
دارای رتبههای اول تا سوم قرار داشته و میتوانند بدهعندوان بهتدرین
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زیرزمینی کنترل و جمعآوری جریان آب میباشد و درصورت کمبود یا
نبود جریانات آب ،مخزن سد زیرزمینی بهطور کامل آبگیری نشده و با
مشکالت فراوانی ازجمله تامین نیازآبی مصرفکنندگان روبرو خواهیم
شد که با نتایج نیلسون ( )1988و خرازی و همکداران ( )1396دربداره
جمعآوری آب با استفاده از سد زیرزمینی با تاکید بر کمیدت آب هدم-
خوانی دارد ولی برای کیفیدتهدای مختلدف مدیتدوان کداربریهدای
متفاوتی را درنظر گرفت.

گزینهها و دارای بیشترین مقبولیدت بدرای احدداث سدد زیرزمیندی در
منطقهی مورد مطالعه پیشنهاد گردند .بندابراین در ایدن تحقیدق از 10
محور شناسایی شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  3محور
 Aو  Cو  Gبهمنظور انجام بررسیهای دقیقتر ژئوفیزیکی و تصمیم-
گیری نهایی برای احداث سد زیرزمینی پیشنهاد شده است.
بررسی نتایج حاصل از ارتباط بدین عوامدل مدوثر بدر مکدانیدابی
سدزیرزمینی در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که اهمیدت کمیدت
آب در مقایسه با کیفیت آن بداالتر اسدت زیدرا هددف از احدداث سدد

جدول  -3جدول وزندهی و نسبت سازگاری ( )C.Rهر یک از معیارها و زیرمعیارها
اقتصادی-اجتماعی

آب

مخزن

محور

C.R=0

C.R=0/03

C.R=0/04

C.R=0

نیاز آبی
کمیت 0/8

محورها

B
C
D
E
F
G
H
I
J

0/2

0/531

0/24

0/12

0/108

0/751

0/573
0/115
0/573
0/258
0/258
0/052
0/258
0/115
0/052
0/115

0/8

0/2

C.R=0

C.R=0/09

=C.R

=C.R

=C.R

=C.R

=C.R

=C.R

=C.R

=C.R

کشاورزی

شرب

روستا

جاده

قرضه

0

0/08

0/08

0/05

0/08

0/09

0/08

0/08

0/857

0/142

0/73

0/188

0/08

=C.R

=C.R

=C.R

=C.R

=C.R

0/08

0/04

0/04

0/02

0/04

0/833
0/166
0/833
0/833
0/833
0/166
0/833
0/833
0/833
0/833

0/51
0/032
0/51
0/263
0/51
0/032
0/51
0/263
0/263
0/263

0/263
0/263
0/263
0/263
0/129
0/063
0/129
0/129
0/063
0/063

0/115
0/573
0/115
0/115
0/115
0/258
0/115
0/115
0/115
0/115

0/51
0/51
0/129
0/129
0/063
0/063
0/063
0/063
0/032
0/032

0/269
0/039
0/269
0/125
0/269
0/039
0/269
0/269
0/269
0/269

0/032
0/263
0/129
0/263
0/263
0/263
0/263
0/263
0/51
0/51

0/032
0/51
0/032
0/063
0/032
0/51
0/032
0/063
0/063
0/063

0/032
0/51
0/032
0/063
0/032
0/263
0/032
0/063
0/032
0/032

0/104
0/637
0/104
0/104
0/104
0/258
0/104
0/104
0/104
0/104

0/638
0/258
0/638
0/105
0/258
0/258
0/638
0/638
0/105
0/105

0/62
0/274
0/62
0/274
0/62
0/274
0/62
0/62
0/104
0/104

0/638
0/258
0/638
0/258
0/638
0/258
0/638
0/638
0/258
0/105

=C.R

0/05

A

کیفیت

نفوذپذیری

شیب

عمق

سطح

عمق

طول
0/178

تکیه گاه 0/07

دسترسی

جدول  -4جدول شاخص تناسب و اولویتبندی هر یک از گزینهها در سناریوهای مختلف
سناریوی اول
اولویت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

گزینه
A
C
G
E
B
H
D
J
I
F

شاخص تناسب
0/349
0/344
0/277
0/263
0/229
0/221
0/209
0/196
0/184
0/13

سناریوی دوم
گزینه
A
C
G
E
D
H
J
I
B
F

شاخص تناسب
0/533
0/531
0/341
0/336
0/318
0/246
0/238
0/2
0/16
0/093

سناریوی سوم
گزینه
A
C
G
E
D
B
H
J
I
F

هر چه رتبه آبراههها و نتیجتا رواناب و جریان سطحی بیشتر باشد
دارای اهمیت نسبی بیشتری نسبت به دیگر آبراهههدا اسدت .در ایدن

شاخص تناسب
0/385
0/356
0/307
0/303
0/223
0/212
0/201
0/18
0/176
0/09

سناریوی چهارم
گزینه
C
J
G
I
A
E
H
D
B
F

شاخص تناسب
0/266
0/263
0/26
0/259
0/257
0/255
0/243
0/166
0/151
0/118

سناریوی پنجم
گزینه
B
A
C
F
G
H
E
D
J
I

شاخص تناسب
0/392
0/224
0/222
0/218
0/2
0/195
0/158
0/126
0/102
0/099

تحقیق ،مناطق مناسب برای احداث سد زیرزمینی در بستر آبراهههایی
با رتبه  3تا  6قرار گرفتند که بدا نتدایج مطالعدات چزگدی و همکداران
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( )2015و هادیان و همکاران ( )1390و خرمی و همکداران ( )1393و
زاهدی و همکاران ( )1395که آبراهههدای رده  3و  4و بداالتر را بده
عنوان بستر مناسب جهت احدداث سدد زیرزمیندی پیشدنهاد کدردهاندد
مطابقت دارد.
با توجه به اینکه کمبود آب در بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه
بود ،لذا با توجه به طبقهبندی ویلکوکس کیفیت آب مورد بررسی قرار
گرفت .در ایدن طبقده بنددی دو عامدل هددایت الکتریکدی ( )ECکده
نشاندهنده شوری و نسبت جذب سدیم ( )SARکه نشاندهنده خطدر
سدیم است ،در نظر گرفته شد .نتایج بهدست آمده نشان داد که هرچه
کیفیت آب باالتر باشد دارای اهمیت نسبی بیشتری مدیباشدد کده بدا
نتایج حاجیعزیزی و همکاران ( )1390و خرمی و همکاران ( )1393و
خرازی و همکاران ( )1395که کیفیت آب را با این دو عامل سدنجید،
مطابقت دارد.
بهدلیل تشکیل مخزن سد زیرزمینی در زیر زمین و در بین خلل و
فرج رسوبات آبرفتی ،بهدست آوردن حجم مخزن بسیار دشوار میباشد
که این ویژگی یکی از معایب سد زیرزمینی محسوب میشدود .بدرای
تعیین حجم مخزن در این مطالعه از شاخصهایی چون عمق ،سدطح،
شیب و نفوذپذیری استفاده شد که با نتایج سالمی و همکاران ()1387
و سلیمانی ( )1386و چزگدی و همکداران ( )2015و حداجیعزیدزی و
همکاران ( )1390و عزیزخانی و همکاران ( )1390و کریمدیمبدارک-
آبددادی ( )2012و نیلسددون ( )1988و خددرازی و همکدداران ()1396
مطابقت دارد.
بهدلیل اینکه نفوذپذیری تاثیر زیادی در میزان آبددهی و ضدریب
ذخیره مخزن سد زیرزمینی دارد ،این پارامتر بیشترین اهمیت نسبی را
در بین شاخصهای مخزن بهخود اختصاص داده اسدت کده بدا نتدایج
گلمددایی و آشددتیانی مقدددم ( )1384و سددالمی و همکدداران ( )1387و
سلیمانی ( )1386و چزگی و همکاران ( )2015و عزیدزی و همکداران
( )1390و عزیزخددانی و همکدداران ( )1390و کریمددیمبددارکآبددادی
( )2012و خرازی و همکاران ( )1396مطابقت دارد.
با توجه به اینکه با کاهش شیب بر مقددار طدول مخدزن افدزوده
میشود و در نهایت حجم مخزن افزایش مییابد بنابراین هرچه شیب
کمتر شود ،اهمیت نسبی آن بیشتر میشود .مناسبترین شیب جهدت
احداث این سدها شیبهای کمتر از  6درصد در نظر گرفته شد که بدا
نتایج چزگی و همکاران ( )2015و حاجیعزیزی و همکاران ( )1390و
خرازی و همکاران ( )1396و کردی و همکاران ( )1395مطابقت دارد.
با توجه به رابطه مستقیم بین ضخامت آبرفت و حجم ذخیره آب،
مخازنی کده ضدخامت آبرفدت آنهدا بداالتر باشدند از اهمیدت و وزن
بیشتری برخوردار میباشند که با نتایج بهدسدت آمدده از پیرمدرادی و
همکاران ( )1389و سالمی و همکداران ( )1387و سدلیمانی( )1386و
چزگددی و همکدداران ( )2015و حدداجیعزیددزی و همکدداران ( )1390و
عزیزخانی و همکاران ( )1390و کریمیمبارکآبادی ( )2012و خرازی

و همکاران ( )1396مطابقت دارد.
بررسی نتایج عامل سطح مخدزن نشدان داد کده هدر چده سدطح
مخزن بزرگتر باشد ،در مکانیابی این سدازه دارای اولویدت بیشدتری
خواهد بود .در سدهای زیرزمینی برخالف سدهای معمولی که بدزرگ
بودن سطح مخزن بهدلیل تلفات ناشی از تبخیر یک عیدب محسدوب
میشود ،بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ،بهترین مکان برای احداث
سدزیرزمینی در یک مسیل ،تنگدههدایی هسدتند کده دارای بیشدترین
سطح مخزن در مناطق باالدست جریان باشند که بدا نتدایج بدهدسدت
آمده از طباطبدایییدزدی ( )1385و پیرمدرادی و همکداران ( )1389و
سالمی و همکاران ( )1387و سلیمانی ( )1386و چزگدی و همکداران
( )2015و حاجیعزیزی و همکاران ( )1390و عزیزخدانی و همکداران
( )1390و کریمیمبارکآبادی ( )2012و خرازی و همکاران ( )1396و
زاهدی و همکاران ( )1395مطابقت دارد.
معیارهای فرعی در بررسی وضعیت محدور شدامل عمدق محدور،
طول محور و لیتولوژی تکیهگاههای محدور مدیباشدد .نتدایج بررسدی
وضعیت محور نشان داده کده عمدق محدور سدد زیرزمیندی بیشدترین
اهمیت نسبی را در بین شاخصهای محور بهخود اختصاص داده است
زیرا در اقتصدادی بدودن یدک سدد زیرزمیندی ،عمدق و طدول محدور
بیشترین اهمیت را دارا میباشند و بهدلیدل محددودیتی کده در عمدق
حفاری محور نسبت به طول محور وجود دارد این معیار در درجده اول
اولویت قرار دارد که با نتایج بهدسدت آمدده از پیرمدرادی و همکداران
( )1389و سالمی و همکاران ( )1387و چزگی و همکداران ( )2015و
حاجیعزیزی و همکاران ( )1390و عزیزخدانی و همکداران ( )1390و
کریمیمبارکآبدادی ( )2012و خدرازی و همکداران ( )1396مبندیبدر
اینکه مهمترین محدودیت در احداث سد زیرزمینی ،مدنظر قرار دادن
عمق محور است همخوانی دارد .از آن جایی که هزینه اجرایی سد بدا
افزایش ارتفاع آن به طور تصاعدی افزایش مییابد ،وجود سدنگکدف
در محل سد در عمق حدود  20متر یا کمتر ،توجیده اقتصدادی سدد را
ساده مینماید .در ژاپن سددهای زیرزمیندی تدا عمدق  25متدری نیدز
گزارش شده است )صفی نژاد و دادرس  .)1379،البته توجیه اقتصادی
حداکثر ارتفاع سد (عمق محور) تابع حجم مخزنی است کده در پشدت
آن ایجاد میشود .همچنین با توجه به اینکه در مرحله اول مکانیابی
تکیهگاههای نفوذپذیر حذف گردیدهاند سدایر لیتولدوژیهدا بدهعندوان
تکیهگاه چندان مشکلساز نبوده و نسبت به عمق و طول محور دارای
اهمیت کمتری میباشد .محورهای مناسب آنهایی هستند که عالوه-
بر دارابودن مخزنی مناسب جهت ذخیره آب در باالدست ،دارای کدم-
ترین عمق و طول ممکن جهت احداث دیواره باشدند .طدول سدد نیدز
مانند سدهای رایج سطحی عاملی است که در توجیه اقتصادی پدروژه
نقش بسزایی ایفا میکند (داودی راد و همکاران .)1383 ،محورهای با
طول کمتر دارای ارزش و اهمیت بیشتری نسدبت بده دیگدر محورهدا
میباشندکه با نظدرات بدهدسدت آمدده از طباطبدایییدزدی ( )1385و

اولویتبندي مكان مناسب احداث سد زیرزميني...

سددلیمانی ( )1386و چزگددی و همکدداران ( )2015و حدداجیعزیددزی و
همکدددددداران ( )1390و عزیزخددددددانی و همکدددددداران ( )1390و
کریمیمبارکآبادی ( )2012و خرازی و همکاران ( )1396و زاهددی و
همکاران ( )1395مطابقت دارد.
نتایج بررسی عوامل تاثیرگذار اقتصادی-اجتماعی در منطقه مدورد
مطالعه شامل نیاز آبی کنونی در پاییندست محور و میدزان دسترسدی
به محور سد زیرزمینی است که تاثیر و اهمیت میزان نیاز آبی بیشتر از
عامل میزان دسترسی میباشد که بدا نظدرات پیرمدرادی و همکداران
( )2011و سلیمانی ( )1386و سالمی و همکاران ( )1387و چزگدی و
همکاران ( )2015و حاجیعزیزی و همکداران ( )1390و عزیزخدانی و
همکاران ( )1390و کریمیمبارکآبادی ( )2012و خرازی و همکداران
( )1396مطابقت دارد.
بررسی معیار نیاز آبی منطقه نشان داد کده تدامین آب کشداورزی
نسبت به تامین آب شرب از درجه اهمیت و اولویت بیشتری برخدوردار
است که دلیل این امر جمعیت کم ساکن در منطقه بدود کده بدا نظدر
عزیزخانی و همکاران ( )1390و خرازی و همکاران ( )1396مطابقدت
داشت.
نتایج بررسی معیدار دسترسدی بده سدد زیرزمیندی نشدان داد کده
معیارهای فرعی فاصله از روستا ،فاصله از جاده و فاصله از منابع قرضه
بهترتیب بیشترین وزن را بهخود اختصاص دادهاندد ،هدمچندین نتدایج
بررسیها نشان داد که فواصل کمتر از  5کیلومتر از روستا ،جاده اصلی
و منابع قرضه در احداث سد زیرزمینی از اهمیت بیشتری برخوردارندد.
وجود جاده در محدل احدداث سدد زیرزمیندی باعدث افدزایش سدرعت
دسترس دی و کدداهش هزینددههددای مددرتبط بددا سدداخت و نگددهداری و
بهرهبرداری سازه میگردد .بنابراین محورهایی که به جاده نزدیدکتدر
باشند نسبت به سایر محورها دارای اولویت بیشتری میباشدند کده بدا
نتددایج سددالمی و همکدداران ( )1387و چزگددی و همکدداران ( )2015و
حدداجیعزیددزی و همکدداران ( )1390و حسددنزاده نفددوتی و همکدداران
( )1395و خرازی و همکاران ( )1396مطابقت دارد.
در تحقیق حاضر برای کاهش هزیندههدای مدرتبط بدا سداخت و
نگهداری سازه ،محورهایی که به منابع قرضه ریزدانه (رس) نزدیکتدر
باشد نسبت به سایر محورها دارای اولویت بیشتری میباشدند کده بدا
نتایج چزگی و همکاران ( )2015مطابقت دارد.
تحلیل علل شوری آبهای سطحی و زیرزمینی:

مقایسه نتایج حاصل از آنالیز نمونه چاه با قنات موجود در منطقده
مطالعاتی که هر دو در محدوده پادگانههای آبرفتی کواترنر کهن قدرار
دارند ،نشان میدهد در چاه میزان مجموع آنیونها و کاتیونها ،هدایت
الکتریکی و درجه شوری چندین برابر قنات است .این موضدوع نشدان
میدهد در قنات که عمق مادرچاه آن حدود  19متر است از یک سفره
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سطحی برداشت میشود و آبهای نفوذی در معرش سازندهای زمین
شناسی آلودهکننده قرار نگرفتهاند .امدا در چداه بده عمدق  55متدر در
مجاورت مارنهای نئوژن قدرار دارد و بدهاحتمدال زیداد در اعمداق بدا
رسوبات تبخیری مزبور برخورد میکند و این موضوع موجب حل شدن
امالح و یدونهدای موجدود در مدارنهدا و درنتیجده افدزایش میدزان
کاتیونها و نیز هدایت الکتریکی و ازدیاد درجه شدوری و در مجمدوع
باعث کاهش کیفیت آب در چاه آبرفتی مزبور شددهاندد .بدا توجده بده
شرایط بیان شده در منطقه ،مهمترین نقش و کدارکرد سدد زیرزمیندی
مکاننمایی شدده در توسدعه مندابع آب ،حفدظ کیفیدت آب زیرزمیندی
توسددط انحددراف یددا جلددوگیری از عبددور جریددان آب از تشددکیالت
زمینشناسی نامناسب است که بیشتر شامل رسوبات گچی -مدارنی و
رسوبات تبخیری میباشد .بنابراین برای سد زیر زمینی مکانیابی شده
بیشتر نقش حفاتتی در نظر گرفته شده است.

پیشنهادها
 -1استفاده از شاخصها و معیارهای بیشدتر در درخدت تصدمیم-
گیری برای باال بردن دقدت تصدمیمگیدری از جملده جهدت شدیب و
ضریب رواناب و گروه هیددرولیکی خداک و شدماره منحندی )CN( 1و
تراکم آبراههها و شبکه زهکشی و طبقات ارتفاعی و حقآبهها و جنبه-
های زیست محیطی.
 -2در صورت داشتن اطالعات دقیق از عمق آبرفت منطقه اضافه
کردن آن بهعنوان یکی از فاکتورهای حذفی به این علت کده احدداث
این سازه در اعماق زیاد زمین عمال غیراقتصادی و غیراجرایی اسدت و
درصورت نازک بودن بیش از حد الیه آبرفت ،بدهعلدت حجدم پدایین
مخزن ایجاد شده غیرقابل توجیه میباشد ،الزم بهنظر میرسد.
 -3در مناطق خشک ،شاخص پوشش گیاهی )NDVI( 2در سطح
منطقه میتواند نشاندهنده ذخیره منابع آبی باشد بهطوری که تدراکم
پوشش گیاهی نشاندهنده آبخدوان مناسدب و اطمیندان از مندابع آب
دائمی است که با توجه به این که چه ندوع گیاهدانی در شدرایط آب و
هوای خشک رشد کنند ،میتوان دریافت که آب در چند متری سدطح
زمین قرار دارد.
 -4به این علت که در اراضی فاقد پوشش گیاهی فرش بدر ایدن
است که گیداه بده حدداقل آب زیرسدطحی دسترسدی نددارد بندابراین
درصورت دسترسی به شاخص پوشش گیاهی ( )NDVIاضافه کدردن
آن بهعنوان یکی از فاکتورهای حذفی ضروری بهنظر میرسد.
 -5ارزیابی اثرات احداث سد زیرزمینی در منطقه و بررسدی تداثیر
همزمان احداث آن.
 -6فنسکشی محدوده سدطحمخدزن سدد زیرزمیندی بدهمنظدور
1- Curve Number
2- Normalized Difference Vegetation Index

350

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 2جلد  ، 13خرداد  -تير 1398

جلوگیری از ورود دامها به این محدوده که منجر به آلودگی و کداهش
کیفیت آب ،متراکم شدن رسدوبات در اثدر لگددکوب شددن و کداهش
نفوذپذیری سطح مخزن میشود.
 -7بررسی نقش سدهای زیرزمینی در مدیریت مناسب مندابع آب
و نقش آن در پراکش مناسب دام.

نتیجهگیری
تنها واحد با نفوذپدذیری خیلدی زیداد در منطقده مطالعداتی واحدد
رسوبات و نهشتههای آبرفتدی رودخاندهای کدواترنر ) (Qalاسدت کده
بهصورت رسوبات منفصل عمدتاً در بستر مسیل اصدلی و در خروجدی
حوزه تشکیل شده اند .ایدن واحدد دارای خصوصدیات هیددرودینامیکی
قابل توجهی از جمله ضریب آبگذری و ضریب نفوذپذیری زیاد اسدت.
این واحد هر چند در حوزه مورد بحث از وسعت اندکی برخوردار اسدت
و وسعت آن حدود  85هکتار ،معادل  0/21درصد از کل عرصده مدورد
مطالعه میباشد ،اما نمیتوان از تأثیر کیفی و کمی مثبت آن بر مندابع
آب حوزه به لحاظ نفوذ و تغذیه در چشمه هایی که منشا آبرفتی دارند،
چشمپوشی نمود .بنابرآنچه گفته شد توسعه آبخوانهای آبرفتی تدابع
گسترش رسوبات آبرفتی دوران چهارم (سازندهای کدواترنر) و میدزان
تخلخل و نفوذپذیری آنها میباشد .نهشتههای آبرفتی چنانچه دارای
بافت درشتدانه و تخلخل باالیی باشند میتوانند مخازن و سفرههای
آب زیرزمینی قابل مالحضهای را تشکیل دهند که نهشتههدای بسدتر
مسیل ( )Qalاز جمله مهمترین سازندهایی اسدت کده ایدن ویژگدی را
بهطور کامل دارند .بهغیر از نقش مثبت کمی سدازندهای کدواترنر بدر
آبخوانها ،از جمله مهمترین تاثیرات کیفی که این سازندها میتوانندد
بر روی آب داشته باشند تصفیه فیزیکی و شیمیایی آب بهعلدت عبدور
آن از الیههای متخلخل آبرفتدی اسدت کده دارای عملکدردی مشدابه
فیلتر میباشد .نکته قابل بیان دیگر در مورد سازندهدای کدواترنر ایدن
است که نهشتههای بستر مسیل ( )Qalحاصل فرآیند رسوبگذاری در
اثر کاهش شیب هستند که تحت تداثیر سدیالبهدا درخروجدی حدوزه
تشکیل شده است ،بنابراین بر اساس توصیفی که از این سدازند شدده،
کمیت و کیفیت باالی آب و نفوذپدذیری زیداد و شدیب کدم از جملده
ویژگیهایی است که این سازند در ذات خود دارد که این خصوصدیات
از جمله مهمترین شرایط برای مکانیابی سد زیرزمینی مدیباشدد .بدا
توجه به توضیحات داده شده میتوان به ایدن نتیجده رسدید کده ندوع
سازند بنابر ویژگی که میتواند داشته باشدد ،یکدی از تاثیرگدذارترین و
مهمترین نقشها را در مکاننمایی سد زیرزمینی دارد کده بدا نظدرات
رحیمی و موسوی ( )1392و کردی و همکاران ( )1395مطابقت دارد.
در مطالعهای که توسط قارزی و همکاران ( )1391در بفره سبزوار
انجام شده بود ،وجود ماسه سنگ ،آبرفت درشتدانه و کنگلدومرا را از
شرایط مناسب احداث سد زیرزمینی نام برد .همچنین در پژوهشی کده

توسط حسنلو و همکاران ( )1388و اصغری سرسکانرود و همکداران،
( )1395انجام شد بیانگر این نکته بود که سازندهای کواترنر از لحاظ
پتانسیل تشکیل آبخوان و احداث سد زیرزمیندی در بداالترین اولویدت
قرار دارند .با نگاهی به محورهای انتخاب شده در این مطالعه مشاهده
میشود که باالترین اولویتها و با ارزشترین محورهدای انتخدابی در
سازندهای کواترنر مخصوصا نهشتههای بستر مسیل ( )Qalدر خروجی
حوزه آبخیز قرار گرفته که این نکته بیان کننده صدحت مکداننمدایی
سازه در این مطالعه است.
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Abestract
In this research, by integrating the GIS and the decision support system, the most suitable areas for
underground dam construction were identified. This support system in three stages was used for Kajbid-Balaqly
watershed in Garm, North Khorasan Province. In the first stage, the areas with potential for underground dam
construction were identified by removing inappropriate criteria including class 1 and 2 waterways, slopes above
6%, geology including (Qt1), land use including residential areas, faults, qanats, wells and fountains. In the
second step, 10 axes were chosen based on the highest level of the reservoir. In the third step, the process of
AHP was used to evaluate and prioritize these 10 axes. For this purpose, four main criteria, namely water status
including quantity with weight of 0.8 and quality with weight of 0.2, reservoir characteristics including
permeability with weight of 0.53 and slope with weight of 0.24, depth with weight of 0.12 and surface with
weight of 0.10, axial characteristics including depth with weight of 0.75 and length with weight of 0.17 and
support with weight of 0.07, socio-economic factors including water requirements with weight of 0.8 and access
with weight of 0.2 were used. The results showed that the best axis for underground dam construction is alluvial
deposits river bed of the basin's output.
Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Garmeh, Geographical Information System (GIS),
Underground Dam, Underground Flow

1- Graduated in Master Watershed Management, University of Gonbad-e Qabus / Expert Department of Natural
Resources Forest and Rangeland and Watershed Savadkuh
2- Department of Watershed Management, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources, University of
Gonbad-e Qabus- Deputy of Education of Gonbad Kavoos University
3- Department of Watershed Management, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources, University of
Gonbad-e Qabus
4- Assistant Professor Department of the environment, University of Birjand
(*- Corresponding Author Email Address: Arabkhazaeli.ez@gmail.com)

