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بررسی پارامترهای موثر در انتخاب مکان احداث سد زیرزمینی زیر حوضه حرمک در 

 استان کرمان

 

   ، علی جان آبکارمحمد ذونعمت کرمانی ، محمدمهدی عبدخدایی
    

 دانشگاه آزاد کرمان )آب و سازه هیدرولیکی(، عمران دانشجوی کارشناسی ارشد، -1

 ید باهنر کرمان، ایراندانشیار، بخش مهندسی آب، دانشگاه شه -2

 ستادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه آزاد سیرجانا -3
abdekhodaee.mahdi@gmail.com 

 چکیده
 مناسب های مکان ساییشنا زیرزمینی سد یک احداث مرحله مهمترین و محسوب شده و اولین آب ذخیره جهت مناسبی حل راه عنوان به زیرزمینی سدهای

 مناسب های مکان انتخاب رد گیری تصمیم اجتماعی، -اقتصادی و محیطی زیست ها است. وجود پارامترها و معیارهای متعدد فنی،این نوع سد احداث برای

 حوزه نیاز مورد اطالعاتی یها الیه و ساخت اطالعات آوری جمع و تحقیق پیشینه بررسی از پس تحقیق این در زیرزمینی را دشوار ساخته است. سد احداث

 با استفاده از تحلیلگر و  GIS های تکنیک از استفاده با و متعدد صحرایی های پیمایش با همگام مطالعاتی،

4  Arc Hydro .مق ع زن دهی شد،وزوجی،  مقایسات روش از میان پارامترهای موثر که به کمک  زیر حوضه حرمک، در استان کرمان، استخراج شد

ترین و مخزن، مهم ، حجم084/0و شیب سطحی با وزن  092/0ن فاصله از جاده با وز ، 549/0وزن ، نیاز آبی با 653/0محور و حجم مخزن با وزن 

رای اهمیت امل دیگر دابت به عویرزمینی و فاصله از جاده با توجه به نقش مهم آن در دسترسی به منطقه، نسزیرگذارترین معیار در امر احداث سدهای تأث

تمالی منظور تهیه نقشه یکپارچه و حذف خطاهای اح در نهایت پس از تهیه الیه نهایی به ر را به خود اختصاص داده است.یمتغکمتری بوده و لذا کم تأثیرترین 

 ترین مناطق  در هر حوضه بهو با بازدیدهای محلی مناسب بر روی تصویر عبور داده شد Majorityها، یک فیلتر مکانی از نوع و همچنین حذف تک پیکسل

های سد سازی و اجرای پروژهها نشان داد که اغلب مناطق تشخیص داده شده از نظر اجرایی قابلیت پیادهنتایج این بررسی این مهم شناسایی شد. منظور توسعه

باال دست  یرزمینی تا حد امکان درزمحل محورهای سد  به دلیل عدم آلوده شده آب مخزن،که از این روی پیشنهاد می شود  باشند.یرزمینی را دارا میز

ول مسیر طفوذپذیری در نای با قدرت تفکیک باال در ارتباط با تشخیص بافت آبرفت و برآورد میزان از تصاویر ماهوارههمچنین  مناطق مسکونی انتخاب شود

 استفاده شود. هامسیل

 حرمک آبخیز حوضه (،GISجغرافیایی) اطالعات سیستم یابی،مکانزیرزمینی،  سد :واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1
 منظور به سطحیزیر هایجریان نمودن مهار لذا ندارد مطابقت کشاورزی آبی نیاز زمان با بارش وقوع زمان ایران مناطق اکثر در

 .است برخوردار زیادی اهمیت از صنعتی و کشاورزی شرب، مصارف جهت آبی کم مواقع در آن از استفاده و زیرزمینیآب ذخیره

 بر عالوه و احداث نیستند توجه قابل سطحی جریان دارای که هایی مسیل آبرفت عمق در بند آب دهپر یک بصورت سد زیرزمینی

 های چشمه) قشری زیر جریان کشاندن سطح به باعث دارد، وجود آبرفت در که زیرقشری جریان کل نمودن کانالیزه و آوری جمع

 سدهای ایجاد و توسعه در مشکل ترینمهم .شوند می نیز باالدست در مصنوعی زیرزمینی آب سفره یک ایجاد و( مصنوعی

 عوامل و معیارها که شودمی ناشی آنجا از مشکالت این .باشدمی سدها احداث جهت مناسب مناطق تعیین پیچیدگی زیرزمینی
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 محل یافتن برای وسیله بهترین .باشندمی دخیل آنها مناسب یابیدرمکان اقتصادی و اجتماعی فیزیکی، معیارهای شامل زیادی

 .است صحرائی کنترل و هانقشه مطالعه با همراه ایماهواره تصاویر و هوایی هایعکس ترکیب زیرزمینی سدهای مناسب

 الیه به آب سفره. کندمی پر رسوبات و هاصخره در را ایحفره فضاهای و هادرزه ، زمین سطح زیر در که است آبی زیرزمینی آب

 سدهای عکس حقیقت در زمینی زیر سد. یابد جریان تواندمی آن در آب که شودمی گفته زمین سطح زیر در نفوذی قابل منطقه یا

 سازه هر به زیرزمینی سد (.24: 1389)کتیبه و فالح نژاد، بود. نخواهد رودخانه سطح از باالتر "معموال نیز ن آ ارتفاغ و معمولی است

 برای .شود می گفته شود، احداث زیرزمین سطح در مخزن ایجاد و طبیعی هسفر یک سطحی زیر جریان کردن مسدود برای که ای

 یک همچنین و کم شکستگی و  تخلخل با 1آذرین های سنگ مثل ناپذیر نفوذ بستر سنگ یک وجود زیرزمینی سد یک احداث

 وهزینه ساده بسیار ساخت تکنولوژی بسیاری از جمله  مزایای زمینی،زیر سدهای است نیاز باال ذخیره ضریب با مناسب مخزن

 برای تهدید وجود عدم زلزله، برابر در باال ایسازه پایداری آب، تبخیر میزان کاهش ،زمینیرو سدهای به نسبت پایین بسیار ساخت

 هب نسبت ،رودخانه گذاریرسوب دلیل به سد مخزن حجم از نشدن سازه و کاسته عمر بودن طوالنی ،سد دست پائین ابنیه و ساکنین

 دارند. سطحی سدهای

 مختلف های الیه تایلند، خشک نیمه و خشک مناطق در زیرزمینی سد مکان در تحقیق خود به بررسی تعیین (،2015و همکاران) 2ال

به بررسی  (،2015)آندر و ییلماز پرداخت. GIS تکنیک از استفاده با دما و  بارش ژئومورفولوژی، شناسی، زمین شیب، نظیرگسل،

محل های مناسب جهت احداث سد زیر زمینی با بهره گیری از روش تصمیم گیری چند متغیره در ایالت کنتاکی  مکان یابی

پارامتر آب در مقایسه با دیگر شاخص ها در اولویت قرار دارد زیرا بیشترین وزن را به خود  پرداخته است و نتیجه گرفت که

نشان دادند که عوامل حجم  ابی سدهای زیرزمینی احداث شده در برزیل،در ارزی (،2012و همکاران) 3فوستر اختصاص داده است.

نقش موثری  نفوذپذیری خاک مخزن و کیفیت شیمیایی خاک مخزن سد زیرزمینی، مخزن،عمق سنگ بستر نسبت به سطح زمین،

 خاص موارد برای ینیزیرزم سد یک یابی مکان منظور به ،(2009) همکاران و 4آنتونال در موفقیت ید هاس زیرزمینی دارند.

 تحلیل و تجزیه و درختی شاخه مدل ایجاد و AHP فرآیند همچنین و گیری تصمیم پشتیبانی سیستم ایتالیا،از در آب منظم برداشت

 .کردند استفاده ها الیه تلفیق و زیرزمینی سد عناصر طراحی برای حساسیت تحلیل و ها داده

 تند.پرداخ ان جنوبی،یابی مناطق مستعد جهت احداث سد زیرزمینی در استان خراسمکان به بررسی  (1393لشکری پور و همکاران)

استفاده (، در تحقیقی به  1392پرویز رضایی و همکاران ) .گردید انجام GISدر این تحقیق، مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از 

 ه اند.زمینی پرداختزیر احداث سد بهترین محل برای ارزیابی و انتخاب تجزیه و تحلیل برای گیری چند معیار تصمیم فازی از

 منطقه در مکانیابی و یزیرزمین سدهای ساختگاه ژئوتکنیکی ارزیابی در GIS کاربرد بررسی به خود نامه پایان در ،(1390)صفاری

 یکنواخت غیر و راکمتم دانه ای خاک نوع از آبرفتها این میدهد نشان آمده نتایج بدست .پرداخت اصفهان شرق شمال بندی ماست

 سدهای ساختگاه بیارزیا در مؤثر مهندسی زمین شناسی عوامل به بررسی ،(1390)زرکش خیرخواه .خمیری میباشد غیر خاصیت با

 از سد بدنه ساخت که داد پرداخت و نشان مختلف مصالح با مدلسازی نتایج پرداخته است. آنها در اردستان، طراحی و زیرزمینی

 میدهد. بدست را مناسبی نتایج پالستیک، بتن و GC ،SCمصالح 

                                                           
1 - Crystalline rocks 

2 -Laa 

3 -Foster 

4 -Antonella 
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 یژهو اهمیت از آب منابع یزمان و مکانی توزیع نحوه ایران، مانند خشک نیمه و خشک اقلیم با کشورهای در به عقیده اکثر محققین،

بوده و  زیاورکش  صحیح مدیریت و ها محدودیت کننده تعیین عوامل مهمترین از ها شاخص این که چرا .است برخوردار ای

 ها دولت و مردم برای را ای عدیده مشکالت و شده کشور مناطق از بسیاری در آب بحران بروز سبب مخرب های خشکسالی وقوع

 ن کننده اینقش تعیی ینی،یی در مکانیابی و احداث سدهای زیرزمارهایمعو    شاخص هالذا بایستی دید که چه   است. نموده ایجاد

 دارند.

 

 هامواد و روش
از حوزه  مگی بخشیهشهر گلباف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و  زیر حوضه حرمک، در استان کرمان، در این تحقیق،

 باشند. می (شهر گلباف)اصلی کویر لوت شهرستان کرمان 

 زیرزمینی سدهای احداث مکانیابی در موثر پارامترهای تعیین برای تحقیق مراحل

 مطالعاتی حوزه نیاز وردم اطالعات آوری جمع-الف

ن شوئیه در استازیر حوضه های حرمک، کشیت، آبشورکیشت و پ مهم پارامترهای از برخی بررسی منظور به:صحرایی عملیات-ب

 .گردید منطقه این از صحرایی بازدید به اقدام ،کرمان

  .رائه شده استینی االیه های مورد نظر جهت مکان یابی سد زیرزم :نیاز مورد اطالعاتی های الیه ساخت-ج

از این الیه  ه گردید.توپوگرافی استفاد 25000/1: برای بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه مورد مطالعه از نقشه هایالیه توپوگرافی-

 جهت تعیین شیب منطقه استفاده شده است. 

 سل های موجود استخراج گردید. گاستان استفاده شد و  10000/1برای این منظور از نقشه های زمین شناسی  الیه گسل ها:-

الیه قنوات: برای تهیه الیه قنوات ابتدا با توجه به مظهر، مادر چاه و میله های موجود )در مناطقی که داده های آن وجود داشت( -

  رسیم گردید.ت  Arc Gisمسیر قنوات در 

 حد کوه و دشت. الیه -

برای  یق فایل های تهیه شده از مدیریت منابع آب کشور اخذ گردیده است.: الیه شبکه هیدروگرافی از طریه شبکه هیدروگرافیال-

 استان استفاده شده است. 1:250000و  1:100000این منظور از نقشه های زمین شناسی 

 بهره منظور به .دش انجام GIS افزار نرم AHP زیربرنامه کمک به بندی الویت و دهی وزن این :موثر پارامترهای دهی وزن-د

 پذیرفت. انجام زوجی مقایسات روش کمک به دهی وزن زیربرنامه، این از یگیر

ها زیر حوضه 4این  ArcGISافزار در محیط نرم Arc Hydroبا استفاده از تحلیلگر  پس از تهیه مدل رقومی ارتفاع منطقه،

مربوط  های اطالعاتیمنظور تهیه الیه دامات الزم بههای مذکور اقاستخراج شدند. پس از استخراج و تعیین حدود دقیق زیر حوضه

الب قدر  ن پژوهشمعیارهای مورد نظر در ای یرفت.های مختلف انجام پذبه معیارهای مؤثر در راستای هدف تحقیق برای زیر حوضه

چهار  بدر قال معیارهای اصلی. نقشه اهمحدودیت شامل دوم دسته شامل معیارهای اصلی واول  دستهبندی شد. تقسیم دو دسته

ی عیارها، وضعیت منابع آب، وضعیت مخزن و وضعیت محور احداث سد که هر یک شامل زیر ماقتصادی و اجتماعی خوشه

 بندی شد. مختلفی بودند تقسیم
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 تجزیه و تحلیل داده ها

 تحلیل سلسله مراتبینتایج حاصل از -الف
سله مراتبی وش تحلیل سلربا  ی موجوداز معیارها و زیر معیارها به علت تأثیر متفاوت معیارها و زیر معیارها میزان تأثیر هر کدام

و سپس با  عیارها طراحیمعیارها و زیر م یدوهمنظور مقایسه دوب ای استاندارد به.برای نیل به این هدف ابتدا پرسشنامهشدمحاسبه 

 معیارهای ترینهی به مهمبا هدف امتیاز د این حوزهمتخصصین نفر از اساتید و  10تعداد توسط  Saaty (1993)استفاده از مقیاس 

توان جهت کاهش اثرات سوء ها میآن . با شناسایی این عوامل و امتیازدهی باشد تکمیل ،زیرزمینی ییابی سدهامکان امر در مؤثر

 . بود خواهد k/1 برابر i بر j ارزش باشد،  k برابر j عنصر بر i عنصر ارزش اگر مقایسه هر درریزی نمود. ها برنامهآن

 ها در مقایسه زوجیبرای قضاوت  Saaty (1993)کمیتی 9مقیاس 

 2و4و6و8 1 3 5 7 9 شدت اهمیت

 مقادیر بینابینی اهمیت برابر اهمیت اندکی قوی اهمیت قوی اهمیت خیلی قوی ترکامالً مهم معنی

 
منظور دستیابی ، بهی مختلف در مقایسات زوجیمعیارهابندی معیارها و زیربه علت متفاوت بودن نظر کارشناسان مربوطه در اولویت

صورت به گین هندسیل میانبه یک نظر بهینه و وارد کردن آن در مدل تحلیل سلسله مراتبی از تمام نظرات کارشناسان برای هر سؤا

 رابطه زیر گرفته شد :

 
ر عیارها و زیممقایسات زوجی نهایی برای تمامی ول های مربوط به هر سؤال، جدپس از محاسبه میانگین هندسی از تمامی پاسخ

در نهایت با در نظر گرفتن  ومحاسبه شد  Expert Choiceافزار معیارها تشکیل و مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم

 بندی شدند. ( وزن تمامی معیارها و زیر معیارها محاسبه و اولویت1/0)کمتر از  قبولقابلضریب ناسازگاری 

یان از مهای تکمیل شده مشخص شد وتحلیل پرسشنامهمقایسه زوجی معیارهای اصلی حاصل از تجزیه تحلیل سلسله مراتبی و پس از

از آبی با وزن ، نی653/0مق محور و حجم مخزن با وزن ع زوجی، وزن دهی شد، مقایسات روش پارامترهای موثر که به کمک 

یرگذارترین معیار در امر احداث تأثترین و ، حجم مخزن، مهم 084/0شیب سطحی با وزن  و 092/0، فاصله از جاده با وزن 549/0

بوده  میت کمتریارای اهدیرزمینی و فاصله از جاده با توجه به نقش مهم آن در دسترسی به منطقه، نسبت به عوامل دیگر زسدهای 

 یر را به خود اختصاص داده است.متغو لذا کم تأثیرترین 

ترین و د که زیر معیار حجم مخزن، مهمشمشخص  (6-4)های ارائه شده در شکل وتحلیلها و نتایج تجزیهسیبراساس برر

ه به نمودار فی با توج. از طریرزمینی است که باید در این راستا مورد توجه قرار گیردزیرگذارترین معیار در امر احداث سدهای تأث

وده و لذا بیت کمتری ای اهمقش مهم آن در دسترسی به منطقه، نسبت به عوامل دیگر دارفوق زیر معیار فاصله از جاده با توجه به ن

 یر را به خود اختصاص داده است.متغکم تأثیرترین 
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 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل زیر حوضه ها -ب

 زیر حوضه حرمک 
عنوان مناطق محدودیت شناخته درصد به 5ر از در این پژوهش بر اساس مطالعات پیشین و تحقیقات انجام شده مناطقی با شیب بیشت

 شدند.

 

  
 ها در زیر حوضه حرمکه از گسلنقشه محدودیت فاصل               های شیب در زیر حوضه حرمک یتمحدودنقشه 

 در نظراز اطراف گسل نامناسب  یترم 150فاصله  ین منظوربد وجود دارد گسل ای احداث شود کهدر منطقه یدسد زیرزمینی نبا

ها شوند لذا حفاظت از آنخشک محسوب میترین منابع تأمین آب در مناطق خشک و نیمهعنوان یکی از مهمها بهقنات شد. گرفته

 ظر گرفته شد.عنوان محدودیت در نها بهمتر از محور طولی قنات 200باشد لذا فاصله از اصول اصلی توسعه پایدار می

  
 کحوضه حرماز رودخانه و شبکه زهکشی در زیر    نقشه محدودیت فاصله    ها در زیر حوضه حرمک  صله از قناتنقشه محدودیت فا        

 
ها و ها و شبکه زهکشی حوضه، میزان فرسایش در بستر رودخانهدر فصول بارش به علت جاری شدن حجم عظیم آب در مسیل

باشد لذا این نواحی از نقشه از موانع در امر احداث سدهای زیرزمینی میهای خروجی حوضه بسیار باال است و این مهم یکی آبراهه

 اطقـمن وزـج های درجه یک و دوو آبراههه ـخانرود یرـمت 500 حریم تاآن  طالعاتیا الیهدر  رمنظو نهایی باید حذف شوند. بدین

 با فـمختل ضیارا یبررکا با مناطقیدر  زمینیسد زیر اثحدا ند.شد معرفی مناسب مناطق انه عنوـب ودهدـمحآن  رجاـخو  بـنامناس
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و  کـی دیدـعارزش  مناسب مناطق به منطقه ینا ضیارا یبررکا نقشه در.تـسپذیر اامکان زاییبیابان شگستراز  یجلوگیرهدف 

 .تـگرف قـتعل فرـص بـنامناس اطقـمن

 

    
 های نهایی در زیر حوضه حرمکنقشه محدودیت                        نقشه محدودیت کاربری اراضی در زیر حوضه حرمک

 

ها وتحلیلتر شدن تجزیهها که مناطق فاقد پتانسیل را حذف کرده و تأثیر مهمی بر سادهپس از ساخت نقشه نهایی محدودیت

اری هم گذت رویو در نهایت با عملیا دارد، اقدام به ساخت نقشه معیارهای موردنظر در راستای هدف پژوهش گردید.

 های نهایی دردیتتمامی معیارها نقشه نهایی مناطق مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی تعیین شد. همچنین الیه محدو

ه ن داده شدیر نشازنقشه پتانسیل نهایی ضرب شده و در نهایت مناطق مناسب استخراج شدند که نتایج نهایی آن در شکل 

 است.

  
 های برگزیده نهایی در زیر حوضه حرمکنقشه مکان                حوضه حرمک های شناسایی شده در زیرنقشه مکان

 
 .یارهای موردنظر چهار منطقه شناسایی شدمع های مستعد احداث سد زیرزمینی،براساسپس از شناسایی مکان
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 گیرینتیجه

 
ده های تکمیل شوتحلیل پرسشنامهاز تجزیه نتایج نشان داد پس از تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی معیارهای اصلی حاصل

 653/0با وزن  عمق محور و حجم مخزن زوجی، وزن دهی شد، مقایسات روش از میان پارامترهای موثر که به کمک مشخص شد 

ین معیار یرگذارترتأثترین و ، حجم مخزن، مهم 084/0و شیب سطحی با وزن  092/0، فاصله از جاده با وزن 549/0، نیاز آبی با وزن 

ای دیگر دار ه عواملیرزمینی و فاصله از جاده با توجه به نقش مهم آن در دسترسی به منطقه، نسبت بزدر امر احداث سدهای 

های ارائه شده وتحلیلها و نتایج تجزیهیر را به خود اختصاص داده است.براساس بررسیمتغاهمیت کمتری بوده و لذا کم تأثیرترین 

ی است که یرزمینزیرگذارترین معیار در امر احداث سدهای تأثترین و شد که زیر معیار حجم مخزن، مهم ( مشخص6-4در شکل )

مهم آن در  جه به نقشبا تو باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد. از طرفی با توجه به نمودار فوق زیر معیار فاصله از جاده

 ت.ص داده اساختصا یر را به خودمتغیت کمتری بوده و لذا کم تأثیرترین دسترسی به منطقه، نسبت به عوامل دیگر دارای اهم

ترین و تأثیرگذارترین موضعیت مخزن مههای استفاده شده از میان معیارهای اصلی استفاده در این بررسی معیار با استفاده از تکنیک

دهای سامر احداث  یار درمع یرز تأثیرگذارترینزن مخطورکلی زیر معیار حجم  معیار کلی است و با در نظر گرفتن زیر معیارها به

 زیرزمینی است که باید بدان توجه زیادی مبذول گردد.
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