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 چکیده

 زیرزمین در آبی ذخایر ایجادسبب  و نموده مسدود را زیرزمینی هایآب یعیطب انیجر که هستند هاییسازه ینیرزمیز یسدها

 از هدف. نمود تیریمد را آب منابع هاسازه نیا احداث با توانیم دارد، وجود آب منابع تیمحدود که خشک مناطق در. شوندمی

 ضوابط و ارهایمع یهیپا بر مرغملک، و شهرکرد زیآبخ هایحوزه در ینیرزمیز سد احداث جهت مناسب مکان نشیگز ،پژوهش نیا

 به قادر کههایی روش کاربرد نیبنابرا رد،یگ قرار مالحظه مورد یمختلف یارهایمع ستباییم یابیمکان ندیفرآ در. باشدیم یابیمکان

 و( GIS)یی ایجغراف اطالعات ستمیس هایتیقابل از پژوهش نیا در منظور نیبد. است یضرور باشند، نظر مورد یارهایمع نیتأم

 ،(تیفیک ت،یکم) آب چون ییارهایرمعیز و ارهایمع مناطق، بندیتیاولو یبرا .شد استفاده( AHP)ی مراتب سلسله لیتحل ندیفرآ

 عوامل و( هاگاههیتک یتولوژیل و محور عمق محور، طول) محور ،(مخزن سطح و یرینفوذپذ مخزن، بیش مخزن، عمق) مخزن

. شد استفاده( یآب منابع بر ریتأث ،یصنعت-یکشاورز-شرب یآب ازین نیتأم جاده، از فاصله روستا، از فاصله)ی اجتماع -یاقتصاد

 یمرحله در مطالعه مورد یمنطقه در مناسب مکان 60 از تینها در. داد اختصاص خود به را وزن نیشتریب ،83/0 وزن با آب تیکم

 یبرا رهامحو نیبهتر داد که نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا شد. یمعرف بندیتیاولو یبرا منطقه15 تنها ،(نیبول منطق)ی حذف

 بیش و باال رواناب حجم نیهمچن اد،یز مخزن حجم باال، یرسطحیز انیجر با هاییرودخانه یآبرفت بستر در ،ینیرزمیز سد احداث

  .است بوده باال یرینفوذپذ و نییپا

 

 ی؛ منطق بولینابیمکان ی زوجی؛شاخص تناسب؛ مقایسه :یدیکل یهاواژه

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد 

2 استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد 
3 استادیار، مرکز تحقیقات منابع طبیعی، چهارمحال و بختیاری. شهرکرد 
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 مقدمه -1
 مهین و خشک مناطق در کنندهمحدود عامل نتریمهم آب

 نییتع عامل و رودمی شماربه رانیا جمله از و جهان خشک

 زین منابع ریسا وریبهره و ییکارا زانیم در ایکننده

 که است یاقدامات جمله از آب آوریجمع. شودمی محسوب

 مناطق در موجود هایآب از حیصح برداریبهره در ژهیوبه

 در(. Kordovani 2004) شود واقع رثمؤ تواندیم خشک

 در یتوجه قابل راتییتغ به توجه با ران،یا مانند ییکشورها

 مرطوب، و خشک فصول طول در ینیرزمیز هایآب سطح

 در آب سازیرهیذخ و هیتصف یبرا احداث سد زیرزمینی

 است شده ارزیابی دیمف سال، طول در خشک فصول

(Ghodrati and Ghazaryan 2013 .)ینیرزمیز سد 

 کی ریمس در که است رینفوذناپذ مصالح جنس از ایوارهید

 موجود یرسطحیز انیجر و شودیم ساخته یفصل یآبراهه

 انجام ینحوبه کار نیا. دنماییم قطع را آبرفت داخل در

 فاصلحد) آن اطراف و وارید یبدنه از آب نفوذ که شودیم

 کاهش یطور ای و قطع( نفوذ قابل ریغ بستر سنگ و وارید

 آن یرو از و آمده باال وارید پشت در آب سطح که ابدیمی

 علتبه سدها نوع این در(. Mehri 2011) کندمی زیسرر

 و اجرایی عملیات کنترل کار، بودن رؤیت قابل غیر

 و باشدمی مشکل بسیار مرزها از آبگذری کنترل همچنین

 نمخز اینکه دلیلدارد. به زیادی یمطالعه و دقت به نیاز

 سد یدیواره پشت هایآبرفت داخل در زیرزمینی سدهای

 دارای سطحی سدهای مخزن به نسبت شود،می تشکیل

 سدها این مکان باید دلیل همینبه. است کمتری آب حجم

گردد  انتخاب درشتدانه هایآبرفت با هاییرودخانه در

(Nilsson 1988)در آب شدنذخیره دلیل. همچنین به 

 ژئوفیزیکی در برآورد هایروش باالی دقت عدم و زیرزمین

 مخزن حجم دقیق تخمین زیرسطحی، احجام هندسه

 یدارا ،یسطح سد با سهیمقا درزمینی زیر سد .است دشوار

 برابر در و شودیم نیزم شدنورغوطه باعث که است یتیمز

 یریتبخ تلفات نیهمچن و است شده محافظت شکست

 (.Khoshnud Motlagh 2013) است نییپا مخزن

 ،ینیرزمیز سدهای جادیا و توسعه در مشکل نیمهمتر

 یناش آنجا از مشکل نیا. باشدیم مناسب مناطق نییتع

-اقتصادی وی طیمحستیز ،یفن ارهاییمع که شودیم

 مناسب محل انتخاب در ریگیمیتصم در ارییبس یاجتماع

 دلیلبه راستا این در(. Salami 2006)باشند یم لیدخ

 مداوم تغییرات یابی،درمکان متعدد هایمشخصه وجود

 شده، ارزیابی معیارهای توأم بررسی به نیاز و مؤثر عوامل

 و هاویژگی دلیلبه 1جغرافیایی اطالعات یسامانه از استفاده

 باشد مفید بسیار زمینه این در تواندمی خاص، هایتوانایی

(Hekmatpour et al. 2007.)  سلسله لیتحلفرآیند 

 در ارهایمع کردن مرتب جهت توانمند ابزاری 2راتبیم

 جدول از استفاده با که است ریگیمیتصم درخت ساختار

 کارشناسی نظرات یهیپا بر و ساعتی نظری ارزش نییتع

 نمود مشخص را ارهایمع نسبی تیاهم و ارزش توانمی

(Salami 2006( .)Quilis et al. (2009 به بررسی 

 مختلف هایمقیاس در نیش سدهایهیدرولوژیکی 

 نتیجه این به گیریاندازه و مدل پایان در. پرداختند

 قرار دسترس در زیادی تأثیر زیرزمینی سد یک که رسیدند

 روش شنی سدهای. دارد را خشک فصل در آب دادن

 خشک مناطق در توانمی که هستند موفقی هیدرولوژیکی

 Ishida et .داد تعمیم را آنها ساخت مناطق، دیگر و کنیا

al. (2011) ایگسترده فیط در ینیرزمیز یسدها وجود 

 ،یوپیات هند، ن،یچ کره، ژاپن، رینظ جهان یکشورها از

 یمنطقه در. است کرده گزارش را کایآمر و لیبرز ا،یکن

 و ستانیس استان جنوب در چابهار شهرستان ریکه

 مکان ییشناسا به  Rahnama et al. (2011) بلوچستان،

 هایستمیس استفاده با ینیرزمیز سد احداث جهت مناسب

 در ییایجغراف اطالعات یسامانه و ارهیمع چند یرگیمیتصم

. پرداختند یمکان یرگیمیتصم یبانیپشت ستمیس کی غالب

Chezgi et al. (2010) میتصم هایروش از استفاده با-

 سد احداث مستعد مناطق یابیمکان به 3ارهیمع چند یرگی

 در گذارریتأث و الزم یارهایمع ابتدا. پرداختند ینیرزمیز

                                                 
1 Geographic Information System 
2 Analytical Heierarchy Process 

Decision MakingMultiple Criteria  3 

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
138



 بندی مناطق مستعد احداث سدزیرزمینیاولویت 

 1397تابستان ، 2 ، شماره4 مجله محیط زیست و مهندسی آب، دوره

 ییشناسا را ینیرزمیز سد احداث یبرا مکان انتخاب

 ،یزوج هایسهیمقا روش از استفاده با سپس. نمودند

 در. کردند بندیتیاولو را جز هر در موجود یارهایمع

 ریسا با سهیمقا در آب اریمع دندیرس جهینت نیا به تینها

 .است داده اختصاص خود به را وزن نیشتریب ارهایمع

Ghayoumian et al. (2007) مناطق یابیمکان برای 

 یحوزه در زیرزمینی هایآب مصنوعی یتغذیه مناسب

 سطحی، نفوذپذیری شیب، فاکتورهای از گاوبندی آبخیز

 پارامترهای .اندگرفته بهره آبرفت کیفیت و آبرفت ضخامت

 در و بندیطبقه فازی، و بولین هایمدل اعمال با فوق

 Aghamalaei et. شدند تلفیق و امتیازدهی GIS محیط

al. (2014) مکان کی انتخاب جهت ازین مورد یفاکتورها 

 نوع و ضخامت جمله از ینیزمریز سد احداث یبرا مناسب

 و رسوبات نوع تیوضع سد، مخزن و محور محل در رسوبات

 زانیم و مشخص آب سطح عمق محور، محل در کف گسن

 در یرقشریز آب یفیک راتییتغ روند ،یطحسریز انیجر

 موردرا  کرمان استان در راور شهرستان رودانیم یرودخانه

 از یانتخاب تیسا که داد نشان جینتا که ندداد قرار یبررس

-یم برخوردار ینیزمریز سد احداث یبرا یمناسب تیوضع

-Fuzzy وAHP روش دو با Esavi et al. (2012). باشد

AHP یمنطقه در ینیرزمیز سد مناسب مناطق تعیین به 

 ب،یش آبراهه، ،شناسینیزم یارهایمع از استفاده با طالقان

 روستاها موقعیت و گیاهی پوشش گسل، ،یکاربر

 سد احداث در مرحله نیمهمتر و نیاول .پرداختند

 سد احداث جهت مناسب هایمکان ییشناسا ینیرزمیز

بندی اولویتشناسایی و حقیق، هدف از این ت. باشدیم

مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از فرآیند 

 و شهرکرد زیآبخ هایحوزه در یمراتب سلسله لیتحل

  باشد.می مرغملک

 هامواد و روش -2

 مطالعه مورد یمنطقه -2-1
 و شهرکرد زیآبخ هایحوزه مطالعه، مورد یمحدوده

 نیا. است بختیاری و محالچهار استان در واقع مرغملک،

 تا 50° 20'  42″ نیب ییایجغراف تیموقع نظر از حوضه

 33′ 13″ تا 32° 07′  31″و یشرق طول °51  ′10  ″19

 WGS یضویب از UTM مختصات در یشمال عرض °32

 (1) شکل در. است شده واقع شمالی 39 زون در و 84

 این وسعت. شودمی مالحظه مطالعاتی یمحدوده موقعیت

 اساس بر. است ha 145480معادل 2km 8/1454 محدوده،

 متوسط. دارد قرار سرد خشک میاقل در آمبرژه بندیطبقه

 در و mm330 شهرکرد، ستگاهیا در ساالنه بارندگی

 دما حداکثر و -32 دما حداقل ،mm  442مرغملک ستگاهیا

C°40 مورد یهیناح ساختمانی ماتیتقس اساس بر. است 

 .استواقع شده رجانیس-سنندج( زون) یپهنه در مطالعه

 هادهانتخاب محدو -2-2
-جمع از پرهیز همچنین و گیریتصمیم در تسریع یبرا

 نگرفت نظر در با که است الزم ابتدا ،مازاد اطالعات آوری

 حذف نامناسب نقاط کلیدی، عوامل و معیارها از تعدادی

 سد احداث پتانسیل دارای هایمحدوده انتخاب یبرا. دشو

 یا بولین منطق. شد استفاده نیبول منطق از زیرزمینی،

 جورج) مطرح ریاضیدان نام از برگرفته یک، و صفر منطق

 یالیه هر در واحدها به دهیوزن آن در که بوده( بولی

 Farhoudi)باشد می یک و صفر امتیاز براساس العاتیاط

et al. 2005) .از استفاده با حوضه یاراض یکاربر ینقشه 

 در ییصحرا دیبازدو  1:50000یتوپوگراف یهیپا هاینقشه

 با مراتع یبرا نقشه نیا در. شد هیته   Arc Gisافزار نرم

 یعدد ارزش یباغ یاراض و خوب متوسط، ر،یفق پوشش

 گرفته نظر در صفر یعدد ارزش هاطبقه ریسا یبرا و کی

 منطقه شیب ینقشه ،4ارتفاع رقومی مدل نقشه روی از. شد

 ریسا و کی یعدد ارزش 2-6% هایبیشبرای  شد. حاصل

 ینقشه در. شد گرفته نظر در صفر یعدد ارزش هاطبقه

 یآبرفت هایپادگانه یرندهیبرگ در مناطق شناسی،نیزم

 بعد. حذف شد( آب نشت و باال یرینفوذپذ لیلد به)ی میقد

 نیزم ینقشه شامل هیاول یهیپا هاینقشه یتهیه از

 از استفاده با ب،یش ینقشه ،یاراض یکاربر ینقشه ،یشناس
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 مستعد یهیاول مناطق ،نیبول منطق در AND عملگر

 . تعیین شد ینیرزمیز سد احداث

 

  
 مورد مطالعه یموقعیت جغرافیایی منطقه -1شکل

Fig.1 geographical location of the study area 

 

 مناسب نقاط ییشناسا -2-3

 مناسب یمحورها دیبا مناسب، هایمحدوده نییتع از بعد 

 یدهایبازد از استفاده با. کرد مشخص را هامحدوده در

 قرار یبررس مورد مناطق نیا در موجود هایتنگه یدانیم

 باشد کمتر محور طول چه هر که نیا به توجه با. گرفت

 سرعت با اجرا اتیعمل و ابدییم کاهش ایسازه کار حجم

 که باشندیم هاییآن محورها نتریمناسب. رودیم شیپ

 در مخزن ادیز یسطح گسترش یدارا کم، طول بر عالوه

 چیه که فرض شیپ نیا با یطرف از. باشند محور دستباال

 معرض در نییرزمیز سد احداث یواسطه به دینبا قناتی

 آنها در که مناطقی رد،یگ قرار دبی دیشد کاهش ای بیتخر

 جزء ابییلیپتانس از مرحله نیا رد دارد، وجود قنات یکوره

. گرفته شد درنظر نییرزمیز سد احداث نامناسب مناطق

 در قنوات ینقشه از قنوات، یپراکندگ ینقشه یهیته جهت

 استفاده یاریبخت چهارمحال استان یامنطقه آب سازمان

 یفاصله با میحر کی ، 3،9Arc Gisافزارنرم در شد.

m100 نیا درون مناطق شد که فیتعر قنوات محور از 

 با. باشدیم نامناسب ینیرزمیز سد جادیا یبرا محدوده

 تینها در ،ییصحرا یدهایبازد با و عوامل نیا به توجه

 شد. ییشناسا مناسب محور15

 نقاط بندیاولویت و ارزیابی -2-4
 بندیتیاولو و محور نتریمناسب نییتع یبرا مرحله نیا در

 و ذهن با هاقضاوت و معیارها هیدوزن آنکه برای و محورها

 هایکیتکن اساس بر باشد، همراه و مطابق یبشر عتیطب

 سلسله لیتحل ندیفرآ روش از معیاره، چند گیریتصمیم

 وهیش نیا. شد استفاده Expert choice افزارنرم در یمراتب

 منعکس موضوعات با رابطه در را منطق و احساسات ییتوانا

 قالب در را مختلف هایاوتقض نیا سپس و سازدیم

 قضاوت مهندسی با که دنماییم بیترک هم با ایجهینت

 بر دهی،وزن روش(. Ghodsipour 2005) دارد یهمخوان

 ارجحیت کهاین برای. است استوار کارشناسی دانش

 یمقایسه روش از ،شوند سنجیده هم به نسبت فاکتورها

 دو عیارهام زوجی، یمقایسه روش در. شد استفاده زوجی

 به نسبت هاآن اهمیت و شده مقایسه یکدیگر با دو به
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 شودمی ایجاد ماتریس یک سپس. دشومی تعیین یکدیگر

 هایوزن آن خروجی و شده تعیین هایوزن آن ورودی که

 اساس بر فاکتورها از یک هر. است معیارها به مربوط نسبی

 ایهمحدود در دارند یکدیگر به نسبت که رجحانی و اهمیت

 بر(. Malczewski et al. 2006) گیرندمی قرار 9 تا 1 بین

 اقدام ییاجرا و یدانشگاه مختلف کارشناسان نظرات اساس

-یم یزوج یسهیمقا سیماتر قیطر از هانهیگز یابیارز به

 بندیطبقه صورتبه) پارامترها زوجی یمقایسه برای. گردد

 Saaty) شد استفاده( 1) جدول از( 9 تا 1 بین کمی

2000.) 

 تعیین ارزش معیارها با استفاده از نظرات کارشناسی -1 جدول

(Saaty 2000) 
Table 1. Determine the value of criteria by expert 

opinion (Saaty 2000( 

 

 مقدار عددی )قضاوت شفاهی( ترجیحات

 9 کامال مرجع یا کامال مهمتر یا کامال مطلوبتر

 7 لوبیت خیلی قویترجیح یا اهمیت یا مط

 5 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

 3 کمی مرجع یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

 1 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 2،4،6،8 ترجیحات بین فواصل فوق

 

 معیارهاها و زیرتعیین معیار 1-4-2
اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک 

باشد که در آن هدف، معیارها از مسئله مینمایش گرافیکی 

 کارشناسان، نظر به توجه . باشوندها نشان داده میو گزینه

 محور آب، معیار اصلی چهار شامل گیریدرخت تصمیم

-است. زیر اجتماعی-عوامل اقتصادی و سد مخزن سد،

های معیارهای معیار آب شامل کیفیت و کمیت، زیرمعیار

گاه محور، حور، عمق محور و تکیهمحور سد شامل طول م

-های مخزن سد شامل سطح مخزن، شیب، نفوذمعیارزیر

های معیار معیارپذیری و عمق آبرفت مخزن و زیر

)شرب، کشاورزی  اجتماعی شامل میزان نیاز آبی-اقتصادی

و صنعت(، تأثیر بر منابع آبی و میزان دسترسی)فاصله سد 

ها در شکل معیارها و زیرباشد. معیاراز جاده و روستا( می

 ( آورده شده است. 2)

 ی زوجیمقایسه-2-4-2
 که است ترتیب این به زوجی هایانجام مقایسه ینحوه

 مقایسه هم با یک معیار اساس بر زوجی و صورتبه اجزا

 مربع ماتریس روش از ها،این مقایسه انجام برای اند.شده

بدین صورت که از رأس سلسله مراتب با شد.  استفاده

 در این ماتریس معیار مقایسه آغاز شد.  C انتخاب معیار

1A 1از ستون با معیارA  تاnA  از سطر با توجه به معیارC 

 )ستون(، B)سطر( با  Aی معیار مقایسه هنگاممقایسه شد. 

 هنگام یافت، اختصاص آن مذکور در به اعداد یکی از

 همچنین قرار داده شد. عدد آن معکوس، Aبا  B یمقایسه

به آن تعلق  1 عدد ش،خود با یک معیار یمقایسه هنگام

 1 اعداد از ایمجموعه ماتریس همیشه قطر بنابراین گرفت.

 هاقضاوت تلفیق ،AHPی بعد در روش مرحله.بود خواهد

 از که داد انجام را عملیاتی باید که بدین معنی باشد.می

 اولویت نمایانگر که آید )اوزان( دستبه عددی آن طریق

 روش اوزان، یمحاسبه هایاز روش باشد. یکی عنصر هر

  باشد.می ساعتی

 و نموده جمع را جداگانه ستون هر روش، مقادیر این در

 مربوطه، ستون جمع حاصل ماتریس بر عنصر هر سپس

 سطر هر هایبعد آرایه یمرحله در شود.می تقسیم

 سطر هایآرایه تعداد بر و نموده جمع هم با را ماتریس

 ماتریس ستونی یک آمده دستبه نمایند. پاسخمی تقسیم

معیارهای  )وزن( ارزش آن، هایآرایه که بود خواهد

(. Azar and Rajabpour 2002باشد )می شده مقایسه

های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، امکان برای یکی از مزیت

های انجام شده برای تعیین ضریب سازگاری در قضاوت

اهمیت تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارهاست. 

معیار و زیرمعیارها با استفاده از قضاوت ترجیحی 

کارشناسان و با روش مقایسه زوجی و بررسی سازگاری 

ها با توجه به نرخ سازگاری است. نرخ سازگاری باید قضاوت

 Deyها قابل قبول باشند )باشد تا قضاوت %10کمتر از 

and Ramcharan 2008) . 
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 (Chezgi et al. 2010) ینیرزمیز سد یمحورها یبندتیاولو در استفاده مورد AHPیریگمیتصم انیساختارجر -2شکل 

Fig. 2 AHP decision making structure used in prioriting the underground dam (Chezgi et al. 2010) 

 
 معیارهای حذفی به روش بولیننقشه مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از  -3شکل

Fig. 3 Map of the suitable areas for underground dam construction using the elimination criteria method of the 

Boolean logic 

 ها و بحثیافته -3

  حورهای مستعدم تعیین -3-1

 سد احداث یبرا مناسب محور نییتع هایشاخص

 ابتدا که باشد،می صورت نیبد پژوهش نیا در نییرزمیز

 دارلیپتانس هایمحدوده ییشناسا در گذارریتأث عوامل

 آغاز در که طوریبه. شد بررسی نییرزمیز سد احداث

 بیش و یاراض یکاربر ،یشناس نیزم شامل هیپا هاینقشه

 منطق قیطر از 3،9Arc Gis افزارینرم طیمح در و هیته

-ی زمینشد. بدین صورت که در نقشه قیتلف هم با نیبول

-6های ی شیب، شیبشناسی سازندهای کواترنر، در نقشه

ری، اراضی باغی و مراتع دارای ارزش ی کاربو در نقشه 2

ها، مناطق باشند که پس از تلفیق این نقشهعددی یک می

های مناسب جهت احداث دارای ارزش عددی یک، محدوده
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( نشان 3) در شکل نتایج سد زیرزمینی را مشخص نمود که

 نظر در با و یدانیم یدهایبازد با ادامه در داده شده است. 

 عدم و شتریب مخزن حجم کمتر، طول با ییمحورها گرفتن

های مشخص شده در در بین محدوده نوات،ق یکوره قطع

 نییتع ینیمزریز سد احداث جهت محور 15ی قبل، مرحله

 قرار هاییتنگه در محورها نیا شد ذکر که همانطور شد.

 مقاوم، هایگاههیتک مناسب، بیش و یکاربر یدارا که دارند

 احداث و باشندیم توجه قابل مخزن و کم ایسازه حجم

ینم یآب منابع یآبده توجه قابل کاهش ای قطع باعث سد

 ( نشان داده شده است.4این نقاط در شکل ) .گردد

 معیارهاها و زیرتعیین اهمیت معیار -3-2

بندی پس از تعیین محورهای مناسب، برای اولویت

در  محورهای تعیین شده بر اساس معیارها و زیرمعیارها

با (، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. 2شکل)

-توجه به آنچه که در چگونگی مقایسه زوجی و روش امتیاز

ها در بخش روش کار گفته معیارن معیارها و زیردهی بی

 زیر و معیارها زوجی مقایسات ماتریس شد، نتایج

 آورده (3) و (2جداول ) گیری درتصمیم در معیارهای مؤثر

 به مربوط یارهایمعریز تیاهم( 2) جدول دراست. شده

در معیار آب،  .است شده مشخص مخزن و آب اریمع

در برابر زیر معیار کیفیت با  83/0زیرمعیار کمیت با وزن

باشد. در دهنده اهمیت بیشتر کمیت آب مینشان17/0وزن 

معیار ، وزن زیر56/0معیار نفوذپذیری ، وزن زیرنمعیار مخز

-و وزن زیر 095/0معیار سطح مخزن ، وزن زیر25/0شیب 

باشد که نفوذپذیری بیشترین می 095/0معیار عمق مخزن 

 داده است.  وزن را به خود اختصاص

 
 های آبخیز شهرکرد و مرغملکمناسب جهت احداث سد زیرزمینی در حوزه محورهای -4شکل

Fig. 4 Appropriate axes for the construction of underground dams in Shahr-e-Kurd and 

Marghmalek watersheds 
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 محور اریمع به مربوط یارهایمعریز تیاهم( 3) جدول در

( 3جدول ). است شده انیب یاجتماع-یاقتصاد عوامل و سد

های محور سد شامل عمق محور معیاردهد که زیرنشان می

گاه محور با و تکیه 21/0، طول محور با وزن 74/0با وزن 

بیشتری باشد که عمق محور دارای اهمیت می06/0وزن 

-معیارها است. در معیار عوامل اقتصادینسبت به دیگر زیر

معیار ، زیر73/0با وزن  تأثیر بر منابع آبیمعیار اجتماعی زیر

معیار میزان دسترسی به و زیر 19/0میزان نیاز آبی با وزن 

 تأثیر بر منابع آبیمعیار است که زیر 08/0آب دارای وزن 

 باشد. یدارای بیشترین وزن و اهمیت م

 
 و مخزن تعیین اهمیت زیر معیارهای آب -2جدول

Table 2. Determining the importance of water and reservoirs’s sub criterions 

 

 

 اجتماعی-و اقتصادی های محورمعیارزیرتعیین اهمیت  -3جدول
Table 3 Determining the importance of axis and socio-economic’s sub criterions 

 

 

 تعیین شاخص تناسب  -3-3
-روش مقایسه به شده تعیین نسبی هایارزش از استفاده با

 استفاده و معیارها و هاشاخص این ی دودوئی ساعتی، برای

 تناسب محاسبه شاخص محورها از کدام هر برای رابطه از

 و اصلی معیارهای از یک هر برای تناسب شاخص شد.

 گیریدرخت تصمیم هایشاخه از یک هر در موجود فرعی

 جمع و تلفیق از پس در نهایت و شد محاسبه جداگانه

 هر که داده شد، نشان نهائی عدد یک صورتبه آنها کردن

 دارای نظر مورد محور باشد، بیشتری برخوردار مقدار از چه

 باشد. برایمی زیرزمینی سد احداث جهت بیشتری ارزش

 از تناسب اخصش محاسبه اصلی آب، معیار مثال برای

 معیارهای فرعی آب کمیت  کیفیت  اهمیت نسبی

 کمیت 1  5  0.83

 کیفیت 1.5  1  0.17

 رعی مخزنمعیارهای ف نفوذپذیری شیب سطح عمق اهمیت نسبی

 نفوذپذیری  1 3 5 5 0.56

 شیب 1.3 1 3 3 0.25

 سطح 1.5 1.3 1 1 0.095

 عمق 1.5 1.3 1 1 0.095

گاههتکی اهمیت نسبی  معیارهای فرعی محور عمق طول 

 عمق 1 5 9 0.74

 طول 1.5 1 5 0.21
گاهتکیه 1.9 1.5 1 0.06  

 اجتماعی-معیارهای فرعی اقتصادی تأثیر بر منابع آبی نیاز آبی میزان دسترسی اهمیت نسبی

 تأثیر بر منابع آبی  1 5 7 0.73

 نیاز آبی 1.5 1 3 0.19

 سیمیزان دستر 1.7 1.3 1 0.08
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 .(Ghodsipour 2005)پذیرد می صورت روابط ریاضی

ی شاخص تناسب محورها در نتایج حاصل از محاسبه

 محور، ( 4) جدول با توجه به . ( آورده شده است4جدول )

 نظر از اول تیاولو دربا بیشترین شاخص تناسب،  46

 مورد یحوزه در ینیرزمیز سد احداث جهت بودن مناسب

 بیترت به آن یادامه در و است گرفته قرار مطالعه،

 ،54 ،61 ،43 ،33 ،68 ،29 ،45 ،23 ،41 ،53 یمحورها

-یم ینیرزمیز سد احداث تیاولو در 58 و 64 ،67 ،57

  .باشند

 تناسب کل و اولویت هر یک از محورهاشاخص  -4جدول
Table 4 Total suitability index and Priority of each 

axis 

 

 اولویت شاخص تناسب محور

23 0.303 4 

29 0.285 6 

33 0.253 8 

41 0.304 3 

43 0.251 9 

45 0.292 5 

46 0.475 1 

53 0.447 2 

54 0.212 11 

57 0.210 12 

58 0.143 15 

61 0.216 10 

64 0.144 14 

67 0.191 13 

68 0.278 7 

 

 گیرینتیجه-4
 دستبهبارز   جینتا شده،   انجام یهایبررس به توجه با

:شودیم خالصه ریز موارد در قیتحق نیا از آمده  

 سد احداث مناسب هاینهیگز انتخاب از بعد -1

 اساس بر و AHP روش از استفاده با ،ینیرزمیز

-هب منطقه، مختلف محور 15 نظر، مورد یارهایمع

 ینیرزمیز سد احداث جهت مناسب مناطق عنوان

 .دش بندیتیاولو

 در ،83/0وزن با آب تیکم اریرمعیز آب، اریمع در  -2

 در ،56/0 وزن با یرینفوذپذ ارمعیریز مخزن، اریمع

 و 74/0 وزن با محور عمق ارمعیریز سد، محور اریمع

 بر ریتأث ارمعی ریز یاجتماع-یاقتصاد عوامل اریمع در

 عوامل نیمهمتربه عنوان  ،73/0 وزن با یآب منابع

 شد.  شناخته ینیرزمیز سد احداث در مؤثر

 تناسب شاخص با  محور محورها، بندیتیاولو طبق -3

 ینیرزمیز سد احداث جهت اول تیاولو در 475/0

 .گرفت قرار

 ی کهصورت در یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ از استفاده -4

 را یینها ینهیگززیاد باشند،  ارهایمع تعداد و نهیگز

 .نمود انتخاب مناسب  دقت با توانیم

در این تحقیق متغیرهای زیست  الزم به ذکر است که

محیطی احداث سدهای زیرزمینی مورد بررسی قرار نگرفت. 

بدیهی است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص احداث 

این نوع سدها منوط به ارزیابی دقیق عوارض زیست 

 محیطی آنها می باشد. 
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Abstract 
Underground dams are structures blocking the natural flow of groundwater and provide groundwater 

resources. In arid regions with limited water resources, it can be managed by constructing these 

structures. The purpose of this study was to select suitable site for the construction of underground dams 

in ShahreKurd and Marghmalek watersheds based on site selection criteria. As several different criteria 

should be considered, it is essential to use methods that are capable of fulfilling the desired criteria. For 

this purpose, GIS and Analytical hierarchy process (AHP) were used in this research. To prioritize the 

areas, different criteria and sub-criteria such as water (quantity, quality), reservoir (reservoir depth, 

reservoir slope, permeability and reservoir area), axis (axis length, axis depth and lithology of the 

supports) and socio-economic factors (distance from rural areas, distance from road, drinking, agricultural 

and industrial water supplies, and impact on water resources) were considered. The water quantity with a 

weight of 0.83 had the highest rank. Finally, 15 regions were introduced for prioritization out of 60 

suitable sites in the study area using Boolean logic. The results showed that the best axes for underground 

dam construction were located in alluvial beds of low slope, high-flow rivers, with large reservoir 

volume, high runoff, and high permeability. 

Keywords: Suitability Index; Pairwise Comparison; Site Selection; Boolean Logic. 

 

Site Selection of the Underground Dam using the Analytical 

Hierarchy Process and Geographic Information System (Case 

Study: Shahrekurd and Marghmalek Watersheds) 

mailto:Azam_mumzai@yahoo.com
bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
147


	JEWE-4-2-5.pdf (p.1-10)
	2.pdf (p.11-12)

