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چکيده
زیرزمینی  سد  احداث  مستعد  مناطق  یابی  مكان  بمنظور 
امر  همین  كه  گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  باید  متعددی  معیارهای 
سبب دشوار بودن مكان یابی می گردد. لذا در این مقاله برای ایجاد 
ارتباط بین این معیارها بمنظور اتخاذ یک تصمیم صحیح و دقیق 
و صرفه جویی در وقت و هزینه از روشی مبتنی بر تلفیق استفاده 
از GIS و تكنیک های سنجش از دور یا بطور مخفف RS با سیستم 
پشتیبان تصمیم گیری مكانی استفاده شده است. این روش در سه 
مرحله اجرایی شد. در مرحله اول با استفاده از GIS و RS و با در 
نظر گرفتن معیارهای حذفی، مناطق نامناسب احداث سد زیرزمینی 
حذف گردیدند و نهایتًا نه محدوده برای احداث مناسب تشخیص 
داده شد. در مرحله دوم، در هر محدوده از محدوده های انتخاب 
شده از مرحله اول، بهترین تنگه با استفاده از نقشه عوارض زمین 
انتخاب و بعنوان محور سد در نظر گرفته شد. در مرحله سوم، 
با استفاده از معیارهای حاصل از نظرات كارشناسی، به مقایسه 
 AHP از روش  استفاده  با  معیارها  به  نسبت  محورها  ارزیابی  و 
نهایی هر  تناسب  از شاخص  استفاده  با  اولویت بندی محورها  و 
محور، پرداخته شد. در نهایت با استفاده از بازدیدهای صحرایی 
و آزمایشات تكمیلی اعم از  مطالعات ژئوفیزیكی، نقشه برداری، 
آزمایشات نفوذپذیری و... در سه اولویت اول كه شامل محورهای 
شماره دو، شماره چهار و شماره یک می باشند، به مطالعه صحت 
مدل پرداخته شد كه این مطالعات، تطابق نتایج بدست آمده از 
مدل ارائه شده در این تحقیق را با نتایج مطالعات تكمیلی، نشان 
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مقدمه
با توجه به اینکه بیش از 90 درصد سطح کشور در منطقه خشک و 
نیمه خشک واقع شده است و تبخیر ساالنه در کشور از 700 میلی متر 
در کناره های دریای خزر تا4000 میلی متر در کویر و جنوب شرق 
بی رویه  برداشت  اثر  ]1[، همچنین در  متغیر است  استان خوزستان 
از آب زیرزمینی، سطح ایستایی آبهای زیرزمینی دچار افت شدیدی 
شده است، سدهای زیرزمینی در حال حاضر بعلت تنوع مکانیزم و 
عملکرد در حفظ منابع آب های زیرزمینی، می توانند یکی از روش های 
آبی  کم  معضل  و حل  کشور  در  زیرزمینی  آب های  منابع  مدیریت 
زیرزمیني  سد  احداث  مستعد  نقاط  مکان یابي  می شوند.  محسوب 
ابتدائي ترین و در عین حال مهمترین بخش از تکنیک استحصال و 
مدیریت آب هاي زیرزمیني بوسیله سدهاي زیرزمیني مي باشد و این 
استفاده  با  کشور  استان های  همه  در  فراگیر  مطالعات  امر ضرورت 
از روشی که در برگیرنده اطالعات مکانی و غیر مکانی و توصیفی 
واقع  در  این روش  می سازد.  نمایان  بیشتر  را  باشد  مکان یابی  برای 
روشی است مبتنی بر استفاده توامًا از GIS و RS و سیستم پشتیبان 
تصمیم گیری که می تواند با انجام ارزیابی های چند معیاره مکانی و 
بدون صرف وقت و هزینه زیاد ناشی از بازدیدهای صحرایی و حجم 
اطالعات زیاد، نتیجه ای با تطابق باال با واقعیت را حاصل نماید. در 
این زمینه هاشمی ]6[ به بررسی مکان یابی احداث سد زیرزمینی در 
نقشه های  بررسی  از  استفاده  با  سمنان،  استان  علیقلی  حاج  حوضه 
بررسی های  و  ماهواره ای  تصاویر  بصری  بررسی های  توپوگرافی، 
حوضه،  فرسایش پذیری  حوضه،  مساحت  پارامترهای  صحرایی، 
شیب حوضه، عرض مقطع حوضه، میزان رواناب، ضخامت آبرفت و 
بافت رسوبات را بعنوان معیار در مکان یابی بکار برد. طباطبائی یزدی 
]17[ با استفاده از بازدیدهای میدانی و صحرایی و انجام آزمایشات 
صحرایی و آزمایشگاهی، مکان یابی سد زیرزمینی را در استان تهران 
و بخش هایی از استان سمنان بر اساس معیارهای فنی بدست آمده 
از این بررسی ها انجام داد. همچنین پری اردکانی و دانائیان ]11[ با 
به  کارشناسی  نظرات  از  استفاده  بعالوه  ذکر شده  از روش  استفاده 
پرداختند. صادق پور  یزد  خرانق  منطقه  در  زیرزمینی  سد  مکان یابی 
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احداث  برای  محور  موقعیت  مکان یابی  مطالعات  مقاله ای  در   ]5[
سد بر روی رودخانه پیرباباچای مرند را با استفاده از تلفیق سیستم 
اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور انجام داد. سمیعی و رئیسی 
منابع  پروژه های  مطالعه  به  معیاره  چند  ارزیابی  از  استفاده  با   ]15[
آب از دیدگاه توسعه پایدار پرداخت. خیرخواه و همکاران ]9[ به 
موضوع استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم بمنظور مکان یابی احداث 
سد زیرزمینی در مناطق آذرین پرداختند. آنها در این تحقیق از روش 
مناطق  در  سیستم  یک  توسعه  جهت  مکانی  مراتبی  سلسله  تحلیل 
آذرین با قابلیت بسط و تغییر برای سایر مناطق را ارائه نمودند. فستر 
و ترنهوف ]3[ در گزارش خود از ارزیابی سدهای زیرزمینی احداث 
به  نسبت  بستر  از عوامل حجم مخزن، عمق سنگ  برزیل  در  شده 
زمین، نفوذپذیری خاک مخزن و کیفیت شیمیایی خاک بعنوان عوامل 
یاد  زیرزمینی  احداث سدهای  و  مکان یابی  در  تاثیرگذار  و  مناسب 
GIS، روش  تکنیک های  از  استفاده  با  آوار ]7[  نموده اند. جبراند و 
تعیین  به  آبریز،  حوضه  مدل کننده  سیستم  و  مراتبی  سلسله  تحلیل 
مکان های مناسب خروج آب از حوضه آبریز بمنظور ذخیره آب در 
مدل های  بر  مبتنی  روشی   ]8[ خیرخواه  پرداختند.  کوچک  مقیاس 
با  ارزیابی چند معیاره مکانی و سیستم اطالعات جغرافیایی همراه 
مکان های  تعیین  بمنظور  را  دور  از  سنجش  تکنیک های  از  استفاده 
مناسب احداث سیستم پخش سیالب، در ایران ارائه نمود که در آن 
استفاده شده  نام تحلیل سلسله مراتبی مکانی  به  از یک زیر روش 
بود. وجه تمایز این تحقیق با تحقیقات انجام شده قبلی در استفاده 
از روش تحلیل سلسله مراتبی مکانی برای اولین بار با استفاده از زیر 
برنامه AHP در محیط نرم افزار ArcGIS9.3 جهت وزن دهی به روش 
استفاده  مزیت  می باشد.  پیکسل  هر  به  ارزش  اختصاص  و  مکانی 
این روش  باالتر  بسیار  دقت  مکانی  غیر  به  نسبت  مکانی  از روش 

می باشد که در این تحقیق مورد اثبات قرار می گیرد. 

مشخصات منطقه مورد مطالعه
مرکزی  حوزه  در  مساحت15549کیلومترمربع  با  قزوین  استان 
ایران با موقعیت جغرافیایی΄24 و ˚35 الی ΄49 و˚36 عرض شمالی 
و΄44 و ˚48 الی ΄53 و ˚50 طول شرقی قرار گرفته است. از نظر 
زمین شناسی سازندهای مربوط به دوران پرکامبرین تا سنوزوئیک در 
ناحیه رخنمون دارد که البته بیشتر سطح استان بخصوص ارتفاعات 
شمالی را سنگ های ولکانیک و پلوتونیک  دوران سنوزوئیک تشکیل 
می دهد. 32/8 درصد از سطح استان قزوین در محدوده حوضه آبریز 
نمک  دریاچه  آبریز  محدوده حوضه  در  درصدآن  و67/2  سفیدرود 

قرار گرفته است ]4[.

مواد و روش ها
نقشه های  از:  عبارتند  تحقیق  این  در  استفاده  مورد  مواد 
زمین شناسی  نقشه های  قزوین،  چهارگوش  توپوگرافی1:25000 
1:100000 چهارگوش قزوین، نقشه های نفوذپذیری 1:250000حوضه 

آبریز سفیدرود و حوضه دریاچه نمک، نقشه عوارض زمین استان با 
مقیاس 1:250000، نقشه کاربری اراضی استان با مقیاس 1:250000، 
تصویر ماهواره ای ETM سال 1389 شمسی، نرم افزار  ILWIS3,3 که 
 ArcGIS9,3 قادر به پردازش تصاویر ماهواره ای می باشد، از نرم افزار
بمنظور ایجاد پایگاه داده های رستری و همچنین استفاده از زیر برنامه 
ArcHydro در این نرم افزار، بمنظور استخراج اتوماتیک حوضه های 
آبریز و تحلیل نوع جریان رودخانه از نظر دائمی یا فصلی بودن و 
همچنین برای تعیین جهت جریان آبراهه های استان و از زیربرنامه 
مقایسات زوجی و تخصیص  انجام  بمنظور  نرم افزار  این  AHP در 
وزن به هر پیکسل از نقشه های رستری محدوده مورد مطالعه و تولید 
بمنظور  گردید.  استفاده  مکانی،  ارزیابی های  برای  وزنی  نقشه های 
تلفیق نقشه های ارزیابی شده از زیربرنامه Spatial Analyst استفاده 
یک  بعنوان  تصمیم گیری،  پشتیبان  سیستم  از  مقاله  این  در  گردید. 
را  آن  می توان  که  باال  دقت  با  تصمیم گیری  قابلیت   دارای  سیستم 
برای حل مشکالت با ساختار مشخص و تا حدودی ناشناخته بکار 

برد، استفاده شده است.

نتایج و بحث
احداث  مکان یابی  تحقیق جهت  این  در  تصمیم  پشتیبان  سیستم 
سد زیرزمینی دارای حالت سلسله مراتبی بوده که در سه مرحله اجرا 
گردید. در مرحله اول به شناسایی و حذف مناطق نامناسب جهت 
معیارهای حذفی که شیب های  از  استفاده  با  زیرزمینی  احداث سد 
بیش از پنج درصد، آبراهه های با جریان دائمی در تمام طول سال، 
حریم گسل ها، چاه ها، چشمه ها، زمین لغزش ها و همچنین محدوده 
با نظر  قنات )این حریم ها  بر کوره  بر آبدهی قنوات و عمود  تاثیر 
کارشناسی بصورت یک بافر به شعاع 100متر در نظر گرفته شدند(، 
مناطق  همچنین  و  تکیه گاه ها  زیاد  نفوذپذیری  دارای  لیتولوژی های 
پرداخته  می باشند،  زراعی  و  صنعتی  مسکونی،  کاربری های  دارای 
شد. این عمل سبب محدودتر شدن دایره انتخاب در سراسر ناحیه 
در  می گردد.  ارزیابی ها  وقت جهت  کاهش صرف  و  بررسی  مورد 

شكل1- موقعیت منطقه مورد مطالعه ]10[
Figure 1. Location of the study area [10]
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این مرحله این معیارها بصورت الیه های اطالعاتی مجزا وارد محیط
نامناسب  GIS گشته و به فرم رستری تبدیل گردیدند. سپس نقاط 
به  روش  این  در  گردیدند.  بولین1حذف  منطق  روش  از  استفاده  با 
نقاط  سایر  و  سبز(  )رنگ  یک  عددی  ارزش  مناسب  پیکسل های  
از  پایان  در  که  داده شد  قرمز( تخصیص  ارزش عددی صفر)رنگ 
با  مناسب  منطقه  نه  بررسی،  مورد  محدوده  در  موجود  مناطق  میان 

استفاده از نرم افزار ArcGIS، استخراج گردید.
در مرحله دوم با توجه به اینکه بهترین مورفولوژی جهت احداث 
سازه سدهای زیرزمینی، بستر رودخانه های واقع در حوضه های میان 
عوارض  نقشه  از  استفاده  با  مناطق  این  می باشند،  دره ها  و  کوهی 
زمین1 استان شناسایی و استخراج و با الیه محدوده های مناسب که 

از مرحله اول حاصل شد، تلفیق گردید که نهایتا محدوده های مناسب 
واقع در حوضه های میان کوهی که برای احداث مناسبند بدست آمد. 
پس از تعیین محدوده های مناسب محور سد زیرزمینی باید بهترین 
محل محور سد زیرزمینی در هر یک از محدوده های مناسب انتخاب 
گردد. بدین منظور در هر یک از محدوده بدست آمده از مرحله دوم، 
تنگ شده اند  دره ها  نقاطی که  در  زمین،  نقشه عوارض  به  توجه  با 

محور  هر  پشت  سطح  سپس  و  شد  ترسیم  و  انتخاب  محورهایی 
)سطح مخزن محور ترسیمی( و همچنین طول محور ترسیمی توسط 
نرم افزار ArcGIS اندازه گیری و ثبت گردید )ستون سوم و پنجم از 
راست در جدول1(. پس از طی مراحل ذکر شده طول محورها و 
سطح پشت محورها در هر یک از محدوده ها مراحل ذکر شده طول 
محورها و سطح پشت محورها در هر یک از محدوده ها استاندارسازی 
گردید )ستون چهارم و ششم جدول1(. به این صورت که بزرگترین 
عدد سطح مخزن یا طول محور وزن1 )باالترین تراز( تعلق می گیرد 
و سایر طول ها یا سطح ها نسبت به بزرگترین عدد بین صفر تا کمتر 
شده  استاندارسازی  مقادیر  اینکه  برای  می گردند.  وزن دهی  یک  از 
نگردند،  منفی  محاسبات  طول  در  بودن  کوچک  به  توجه  با  محور 
باید از عدد یک کسر گردند )ستون هفتم جدول1(. بمنظور انتخاب 
مناسب ترین محور در هر محدوده انتخابی چند نکته باید مورد توجه 

1- Boolean
2- Land form

قرار گیرد: 1: هرچه طول محور کمتر باشد حجم کار سازه ای کاهش 
می یابد و عملیات اجرا با سرعت پیش می رود. 2: هرچه گسترش 
سطحی در پشت محور سد زیرزمینی بیشتر باشد، حجم مخزن بیشتر 
خواهد بود. لذا مناسب ترین محورها آنهایی خواهند بود که عالوه بر 

طول کم دارای گسترش سطحی زیاد در باالدست محور باشند.
محور،  پشت  به سطح  نسبت  محور  طول  اهمیت  درجه  نظر  از 
سازه های  معموال  زیرزمینی  سدهای  ساختن  در  اینکه  به  توجه  با 
بارندگی اجرایی  انحرافی یا کنترل کننده جریان رودخانه در فصول 
با حداقل  و  این سدها معموال در فصول خشک سال  و  نمی گردد 
زمان ممکنه ساخته می شوند ]9[، برای طول محور نسبت به سطح 
مخزن با توجه به نظرات کارشناسی، وزنی دو برابر در نظر گرفته 
شد. در پایان طبق جدول1 بهترین محور سد زیرزمینی در هر یک 
از محدوده های مناسب با توجه به باالترین عدد نهایی محاسبه شده 

)رنگ زرد( انتخاب گردید.
در مرحله سوم، بعد از اینکه محورها در محدوده های مناسب در 
مرحله دوم تعیین شدند، با استفاده از نظرات کارشناسی، زیرمعیارها، 
محورهای  اولویت بندی  در  موثر  شاخص های  و  فرعی  معیارهای 
مستعد احداث سد زیرزمینی تعیین و سپس به مقایسه و تعیین وزن 
و در نهایت اولویت بندی محورها، اقدام گردید. روش اولویت بندی، 
معیارها،  سلسله بندی  و  مقایسات  انجام  بمنظور   AHP از  استفاده 
جهت  پائین  به  باال  از  شاخص ها  و  فرعی  معیارهای  معیارها،  زیر 
تعیین  برای  می باشد.  امر  در  موثر  پارامترهای  تمامی  دادن  شرکت 
انجام شده در هر رده از  از مقایسات زوجی  ارزش نسبی هر یک 
جدول مقایسات زوجی ساتی و از روش میانگین هندسی برای هر 
ردیف ماتریس استفاده می گردد. در این روش طبق رابطه )1( ]9[ 
ابتدا میانگین هندسی عناصر هر یک از سطرها محاسبه شده و سپس 
بردار حاصل نرمالیزه می شود و به این ترتیب ارزش نسبی هر معیار 

بدست می آید.

 a11 … a1n
  …

 ] an1 … ann  
 [ n×n 

شكل6- ماتریس مقایسات زوجی ]13[
Figure 6. The paired comparison matrix [13]

W1= ([(a11) ( a12) … ( a1n)[
 1/n/ ( a+11 a+12 … + a1n))              (1)

W2= ([(a21) ( a22) … ( a2n)[
 1/n/ ( a+21 a+22 … + a2n))

        ...          …         …          …         …       …  
Wn= ([(an1) ( an2) … ( ann)[

 1/n/ ( an+1 an+2 … + ann))
و  فرعی  معیارهای  زیرمعیارها،  اصلی،  معیارهای  از  یک  هر 
شاخص ها بمنظور ارزیابی محورها نسبت به عوامل مختلف جهت 
در  که  گردیده اند  تعیین  کارشناسی  نظرات  با  احداث  اولویت بندی 

ادامه به شرح هر یک بصورت مختصر پرداخته می شود:

شكل2- دیاگرام DSS جهت شناسایي محدودهاي مناسب 
احداث سد زیرزمیني ]9[

Figure 2. Diagram of DSS to identify the appropriate areas 
of underground dam [9]

شكل3- انواع معیارهای حذفی در تعیین مناطق مناسب احداث 
 سد زیرزمینی ]9[

 Figure 3. Types of elimination criteria in determining the
]appropriate area of the underground dam [9
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معیار اصلی آب: از جمله معیارهای اصلی و بسیار مهم در مکان 
یابی سدهای زیرزمینی می باشد که خود شامل دو زیر معیار کمیت 
و کیفیت می باشد. در مورد کیفیت این نکته حائز اهمیت است که 
محدوده هایی که به دالیل مختلف در معرض منابع آلوده کننده اعم از 
وجود کارخانجات صنعتی و یا گنبدهای نمکی و یا رسوبات تبخیری 
در باالدست که هر کدام به نوعی از کیفیت آب می کاهند، قرار دارند 
باید در همان مرحله نخست از مراحل تصمیم گیری حذف گردند 
مشاهده  محورها  محدوده  در  تحقیق حاضر  در  موارد  این  البته  که 
اینکه  به  توجه  با  آب  کیفیت  ارزیابی  بمنظور  مثال  بعنوان  نگردید. 
کشاورزی  آب  نیاز  استان  در  آبی  نیازهای  موارد  مهمترین  از  یکی 
است، از رده بندی ویلکوکس استفاده گردید. بدین منظور الیه های 

رقومی EC و S.A.R تهیه و سپس این دو الیه با اعمال ضرایبی طبق 
رده بندی ویلکوکس در هم ادغام و نهایتًا الیه رده بندی کیفی حاصل 
شد که پس از آن با استفاده از زیربرنامه AHP در نرم افزار ArcGIS و 
طبق جدول4 وزن این رده ها )که شاخص های کیفی هستند( بصورت 
مکانی به تک تک پیکسل های نقشه کیفی اعمال گردید. در مقایسه با 
کیفیت، کمیت از درجه اهمیت باالتری برخوردار است. دلیل این امر 
این است که اصوالً باید حجم و کمیت مناسبی از آب وجود داشته 
باشد تا بتوان آن را در پشت سد ذخیره نمود و سپس به سایر مسائل 
پرداخت. لذا در صورت عدم وجود حجم قابل توجه هدف اصلی که 
تامین نیاز آبی بوده است در نظر گرفته نشده است. به منظور تخمین 
و  رواناب  برآورد حجم  SCS جهت  از روش  زیرزمینی  حجم آب 

شكل4- الیه های اطالعاتی مورد استفاده بمنظور مكان یابی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی ]10[
Figure 4. Information layers used to locate suitable areas for underground dam [10]

شكل5- نقشه موقعیت محورهای مناسب در پایان مرحله دوم، حوضه های سفیدرود)چپ( و دریاچه نمک)راست( ]10[
Figure 5. Map of the appropriate axis position at the end of the second stage, Sefidrood Basin (right) and salt lakes (left) [10]
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کسر از حجم بارش استفاده گردید که نتایج مقایساتی آن در جدول  
5 درج گردیده است. 

عوامل  باید  مخزن  وضعیت  بررسی  بمنظور  مخزن:  اصلی  معیار 
عوامل  این  گیرند.  قرار  بررسی  مورد  مخزن  در وضعیت  تاثیرگذار 
مخزن،  سطحی  گسترش  مخزن،  عمق  معیارهای  زیر  بصورت 
بررسی  مورد  مخزن  بستر  سنگ  شیب  و  مخزن  سطح  نفوذپذیری 
قرار می گیرند. نفوذپذیری مخزن نسبت به سایر عوامل تاثیرگذار بر 
روی حجم مخزن دارای اهمیت بیشتری می باشد. بر مبنای عوامل 
و  مقایسه  یکدیگر  با   )6( در جدول  مخزن،  در وضعیت  تاثیرگذار 

میزان اهمیت و وزن آنها محاسبه و ثبت گردید. 

زیرمعیار عمق مخزن: عمق مخزن که در واقع متاثر از ضخامت 
بستر رودخانه می باشد،  یا همان عمق سنگ  بستر رودخانه  آبرفت 
تاثیر مستقیم و زیادی در حجم آب ذخیره شده در مخزن سد دارد. 
بمنظور برآورد عمق سنگ بستر با استفاده از اطالعات و الگ های 
ژئوفیزیکی حوضه دریاچه نمک و دشت قزوین )سازمان مدیریت 
منابع آب ایران( و همچنین آزمایشات ژئوفیزیکی انجام شده در منطقه 
طارم سفلی ]12[، نقشه عمق آبرفت های استان قزوین تهیه گردید در 
ادامه بر مبنای اینکه هرچه عمق آبرفت بیشتر باشد وزن اختصاص 
یافته به آن باید بیشتر باشد، ضخامت های مختلف آبرفت در محدوده 
مخزن محورها با یکدیگر طبق جدول7 مقایسه و وزن دهی شدند و 

جدول1- انتخاب بهترین محور در محدوده های بدست آمده ]10[
Table1. Choose the best axis in the obtained areas [10]

محدوده
شماره 
محور

طول محور
(L1( )متر(

طول محور استاندارد شده
(L2)

سطح مخزن
(A1) )مترمربع(

سطح مخزن استاندارد شده 
(A2) L3=1-L2 2*L3+A2

Area
Axis
 no.

Length of 
axis(m)( L1(

Standardize Length
 of axis( L2)

surface 
reservoir(m2)(A1)

Standardize
 surface reservoir (A1)

L3=1-L2 2*L3+A2

1 1-1 37/98 1 15454/98 1 0 1
1 1-2 36/59 0/96 14773/91 0/95 0/03 0/98
2 2-1 50/83 0/55 10242/18 0/45 0/44 1/33
2 2-2 91/14 1  22512/20 1 0 1
3 3-1 62/47 0/55  7103/57 0/31 0/44 1/21
3 3-2 113/47 1 12707/41 0/56 0 0/56
3 3-3 106/34 0/93 22524/67 1 0/06 1/12
3 3-4 56/16 0/49 21660/89 0/96 0/50 1/97
4 4 77/44 1 17051/46 0/18 0 0/18
5 5-1 89/43 1 57128/01 

 15962/38
0/62 0 0/62

5 5-2 85/72 0/95  15962/38 0/17 0/04 0/25
5 5-3 54/66 0/61  91720/29 1 0/38 1/77
6 6-1 76/14 0/62  40248/08 0/71 0/37 1/46
6 6-2 118/28 0/96  56531/66 

 37009/43
1 0/03 1/067

6 6-3 90/34 0/73  37009/43 0/65 0/26 1/17
6 6-4 122/40 1  52161/91 0/92 0 0/92
6 6-5 69/67 0/56 25213/76 0/44 0/43 1/30
7 7 33/34 1 8686/57 0/15 0 0/15
8 8-1 93/77 1  21523/79 

 31418/43
0/68 0 0/68

8 8-2 80/80 0/86 31418/43 1 0/13 1/27
8 8-3 64/29 0/68 13946/37 0/44 0/31 1/07
8 8-4 61/56 0/65 25781/09 0/82 0/34 1/50
9 9 70/86 1  59543/80 1 0 1
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بصورت الیه رستری در پایگاه داده های رستری ثبت گردید. 
تاثیرگذار بر روی  از عوامل  زیرمعیار سطح مخزن: سطح مخزن 

حجم مخزن سدهای زیر زمینی است که در جدول8 مقایسات زوجی 
آن درج گردیده است. 

فاکتورهاي  از  یکي  نفوذپذیري  مخزن:  نفوذپذیری  زیرمعیار 
اندازه  عدم  بعلت  باشد.  مي  مخزن  حجم  برآورد  در  تعیین کننده 
در  ناگزیر  مناسب،  محدوده  نه  از  یک  هر  در  نفوذپذیری  گیری 
کیفی  بصورت  زیرزمینی  سدهای  مخازن  نفوذپذیری  مرحله  این 
نشان  رنگ،  تن  اساس  بر  و  و ضعیف  متوسط  بصورت خوب،  و 
داده شد. بمنظور رده بندی کیفی نفوذپذیری از تصاویر ماهواره ای و 
تکنیک های سنجش از دور استفاده گردید.برای این منظور با توجه 
که  است  نکته  این  بیانگر  که  آبرفت ها  خاک  رنگ  تن  تغییرات  به 
هرچه اندازه ذرات ریزتر باشد نفوذپذیری نیز ضعیف تر خواهد بود 
و هرچه نفوذپذیری ضعیف تر باشد خاک توانایی کمتری در عبور 
نگه  خود  در  را  آب  لذا  و  داشت  خواهد  تر  پائین  طبقات  به  آب 
می دارد، این امر سبب می شود نور را بیشتر پراکنده نماید، در نتیجه 
با  بنابراین در مناطق  از آن کمتر خواهد بود.  بازتاب منعکس شده 
نفوذپذیری  تن رنگ روشن تر،  با  مناطق  به  نسبت  تیره تر  تن رنگ 

پائین تری قابل انتظار است ]5[.
زیرمعیار شیب مخزن: از جمله عوامل تاثیرگذار در حجم مخزن 
سد زیرزمینی و همچنین مناسب بودن یک محور بمنظور احداث سد 
می باشد، لذا آگاهی از این پارامتر ضروری است. در تحقیق حاضر 
با این فرض که شیب سنگ کف آبراهه از شیب بستر آبراهه تبعیت 
ایجاد  سبب  که  شیب  دو  این  میزان  در  بارزی  تفاوت  و  می نماید 
خطای قابل مالحظه ای در جمع بندی شود وجود ندارد، به مقایسه 
دودوئی و وزن دهی شیب هایی که در مرحله اول بعنوان شیب های 
مناسب تشخیص داده شدند )شیب های کمتر از 5درصد(، پرداخته 

جدول2- تعیین ارزش معیارها نسبت به یكدیگر با استفاده از 
نظرات شفاهی افراد ]13[

Table2. Set of criteria other than those using oral comments 
]13[

                                   قضاوت شفاهیمقدار عددی

Value numberOral Judgment

1equal preferenceمطلوبیت یکسان
3weak preferenceکمی مطلوبتر
5strong preferenceمطلوبیت قوی
7demonstrated preferenceمطلوبیت خیلی قوی
9absolute preferenceکامال مطلوبتر

2,4,6,8intermediate valuesارزشهای بینابین

جدول3- تعیین اهمیت زیرمعیارهای آب ]10[
Table3. Determine the importance of water’s sub Criterions 

[10] 
معیار اصلی آب کمیت کیفیت میانگین 

هندسی
اهمیت نسبی

 Water’s sub
Criterions

Quantity Quality
 Geometric

mean
 Partial

importance
کمیت 1 5 2/24 0/83
کیفیت 1/5 1 0/45 0/17

شكل7- ساختار درخت تصمیم گیری AHP مورد استفاده در اولویت بندی محورهای سد زیرزمینی ]9[
Figure 7. Decision tree structure used in the AHP priorities underground dam [9]
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شد و نتایج این آنالیز در جدول)10( ثبت گردید.
معیار اصلی محور: معیارهای فرعی در بررسی وضعیت محور شامل 
عمق محور، طول محور و لیتولوژی تکیه گاه های محور می باشد. در 

جدول)11( نتایج حاصل از مقایسه دودوئی و وزن دهی زیرمعیارهای 
دلیل محدودیتی که  به  ثبت گردیده است.  تاثیرگذار در محور سد 
این  لذا  دارد  وجود  محور  طول  به  نسبت  محور  حفاری  عمق  در 

جدول4-تعیین اهمیت كالسهای كیفی آب ]10[
Table4. Determine the importance of water’s quality classes 

]10[
کالس کیفیت

c2-s1 c3-s1 c4-s1
میانگین هندسی اهمیت نسبی

 Quality
classes

c2-s1 c3-s1 c4-s1
 Geometric

mean
 Partial

importance
c2-s1 1 3 7 3/56 0/66
c3-s1 1/3 1 3 1 0/24
c4-s1 1/7 1/3 1 0/28 0/08

جدول5- تعیین اهمیت معیار كمیت آب ]10[
Table5. Determine the importance of water’s quality criteria [10]  

کمیت)میلیون متر مکعب(  20> 15-20 10-15 5-10 >5 میانگین هندسی اهمیت نسبی

Quantity(Mm2) Geometric mean Partial importance

20> 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
15-20 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615
10-15 1/5 1/3 1 3 5 1 0/129
5-10 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/06334
5< 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333

جدول6- تعیین اهمیت زیرمعیارهای مخزن ]10[
Table6. Determine the importance of reservoir’s sub criterions [10]

معیار فرعی مخزن نفوذپذیری شیب سطح عمق میانگین هندسی اهمیت نسبی

 Reservoir’s sub
criterions

Permeability Slop Surface Depth
 Geometric

mean
 Partial

importance
نفوذپذیری 1 3 5 5 2/94 0/55

شیب 1/3 1 3 3 1/32 0/25
سطح 1/5 1/3 1 1 0/51 0/10
عمق 1/5 1/3 1 1 0/51 0/10

شكل8-تركیب مكانی زیرمعیارهای آب در حوضه آبریزسه ]10[
Figure8. Determine the importance of water sub criteria’s in 

sub basin3 [10]

جدول7-تعیین اهمیت زیرمعیار ضخامت مخزن ]10[
Table7. Determine the importance of reservoir’s depth sub criterions [10]

عمق آبرفت)متر( 30> 20-30 10-20 0-10 میانگین هندسی اهمیت نسبی

Reservoir’s depth(m) Geometric mean Partial importance

<30 1 3 5 7 3/20 0/565
20-30 1/3 1 5 5 1050 0/2622
10-20 1/5 1/3 1 3 0/67 0/1175
0-10 1/9 1/5 1/3 1 0/29 0/0553
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معیار دارای اهمیت بیشتری می باشد. طول محور همانطور که ذکر 
شد توسط نرم افزار محاسبه گردید و عمق محور نیز، با استفاده از 
نقشه عمق آبرفت های استان قزوین که در مرحله مخزن شرح داده 
شد، بدست آمد)جدول12و13(. از جمله مهمترین موارد در انتخاب 
محل یک سد، اعم از سطحی یا زیرزمینی، تکیه گاه های محور سد 
می باشد. علت اهمیت این مطلب به نفوذپذیری سنگ های تکیه گاه 
محور سد مربوط می شود. تکیه گاه های محور هر سد، باید کمترین 

میزان نفوذپذیری و عبور آب را داشته باشند تا حداقل میزان فرار آب 
از مخزن وجود داشته باشد. در این بخش لیتولوژی ها به هفت دسته 
تقسیم و از نظر نفوذپذیری با استفاده از تصاویر ماهواره ای، طبقه بندی 
شدند. با توجه به اینکه در مرحله اول لیتولوژی پادگانه های آبرفتی 
به  با توجه  باال حذف گردید و همچنین  نفوذپذیری  بعلت  قدیمی 
عدم استحکام مناسب لیتولوژی سنگ های موجود در شوره زار، سایر 
لیتولوژی ها بر مبنای جنس و میزان نفوذ به شرح جدول)14( مورد 

جدول8-تعیین اهمیت سطح مخزن های مختلف ]10[
Table8. Determine the importance of various surface reservoirs [10]

سطح مخزن )متر مربع( 1> 0/75 1- 0/5 - 0/75 0/25 - 0/5 0 - 0/25 میانگین هندسی اهمیت نسبی
Surface reservoirs(m2) Geometric mean Partial importance

1> 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
0/75 1- 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615

0/5 - 0/75 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
0/25 - 0/5 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634
0 - 0/25 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333

جدول9- تعیین اهمیت زیرمعیار نفوذپذیری سطح مخزن ]10[
Table 9. Determine the importance of permeability reservoir’s sub criterions [10]
نفوذپذیری باال متوسط پائین میانگین هندسی اهمیت نسبی

Permeability High Medium Low Geometric mean Partial importance
باال 1 3 9 3/56 0/6554

متوسط 1/3 1 7 1/00 0/2897
پائین 1/9 1/7 1 0/28 0/0549

شكل9- تركیب مكانی زیرمعیارهای مخزن شماره3 ]10[
Figure 9. Spatial Composition of sub criteria’s reservoir in sub 

basin3 [10]

جدول10- تعیین اهمیت زیرمعیار شیب مخزن ]10[
Table 10. Determine the importance of reservoir slop’s sub criterions [10]

شیب 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 میانگین هندسی اهمیت نسبی
Slop Geometric mean Partial importance

0-1 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
1-2 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615
2-3 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
3-4 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634
4-5 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333
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ارزیابی و مقایسه و وزن دهی قرار گرفتند.
شامل  معیار  این  اجتماعی:  اقتصادی-  عوامل  اصلی  معیار 
محور  به  دسترسی  سد،  محور  نزدیکی  در  آبی  نیاز  زیرمعیارهای 
سد و تاثیر بر منابع آبی پائین دست محدوده سد، از جمله قنوات 
می باشد)جدول15(. بمنظور بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی، در 
پائین دست محور سدها با نظر کارشناسی، حریمی نیم دایره ای شکل 
به شعاع هفت کیلومتر رسم گردید تا در این محدوده مورد بررسی 

قرار گیرند.
زیرمعیار تاثیر بر قنات پایین دست: چون قنات از جمله ابتکارات 
ایرانیان می باشد و کمابیش در اکثر مناطق کشور وجود دارد، از اینرو 
در  زیرزمینی  سدهای  احداث  در  پائین دست  برقنوات  تاثیر  مساله 
ایران بعنوان یکی از عوامل اقتصادی- اجتماعی مطرح می باشد جهت 
برآورد میزان تاثیر احداث سد زیرزمینی بر قنوات پائین دست بطور 
کمی، می توان میزان کاهش دبی قنات در اثر احداث سد زیرزمینی را 
بصورت درصد کاهش یافته از میزان کل وسعت حوزه آبریز قنات 
در نظر گرفت که این میزان را می توان با استفاده از فرمول)2( نشان 

داد ]9[: 
              A=)Aqanat/Adam(*100                                               )2(
وسعت  به  نسبت  قنات  آبریز  حوزه  وسعت  کاهش  درصد   =A
اولیه بعد از احداث سد زیرزمینی در باالدست قنات،Adam= وسعت 
حوزه آبریز سد زیرزمینی،Aqanat= وسعت حوزه آبریز قنات قبل از 
احداث سد زیرزمینی می باشد ]2[. در جدول)16( اهمیت نسبی این 

زیرمعیار درج شده است.
زیرمعیار تامین نیاز آبی: در ارتباط با نیاز آبی، سه کاربرد اساسی 
آبیاری  بمنظور  نیاز آب کشاورزی  تامین  نیاز آب شرب،  تامین  در 

و باالخره تامین نیاز آب برای کارخانجات و اماکن صنعتی، مطرح 
می باشد. در جدول 17 اهمیت نسبی این زیرمعیار درج شده است.

معیار فرعی نیاز آب شرب: با استخراج مناطق جمعیتی استان با 
استفاده از نقشه های 1:25000 توپوگرافی استان، موقعیت روستاها و 
مناطق جمعیتی مشخص گردید و سپس با استفاده از داده های آماری 
نقاط  تلفیق  به   ،1385 سال  مسکن  و  نفوس  سرشماری  به  مربوط 
جمعیتی و جمعیت آنها پرداخته شد و در ادامه با ایجاد یک حریم 
نیم دایره ای به شعاع هفت کیلومتر در پائین دست محورها، محورهای 
مورد نظر بر حسب تعداد افراد ذی النفع در استفاده از سد زیرزمینی 
جهت تامین آب شرب مورد نیاز با یکدیگر مقایسه و وزن دهی و در 

جدول)18( ثبت گردیدند.
با توجه به رونق کشاورزی در  نیاز آب کشاورزی:  معیار فرعی 
تامین  از  پس  کشاورزی  مصارف  برای  آب  تامین  قزوین،  استان 
با استفاده از تصاویر  آب شرب، اولویت بعدی محسوب می گردد. 
ماهواره ای و نقشه کاربری استان، زمین های کشاورزی در محدوده 
حریم در نظر گرفته شده در پائین دست هر محور از سایر کاربری ها 
جدا گشته و بر حسب وسعت با یکدیگر مقایسه و وزن دهی شدند. 

در جدول)19( نتایج این مقایسات ثبت گردید.
معیار فرعی نیاز آب صنعت: در محدوده حریم در نظر گرفته شده، 
صنعتی  واحد  وجود  عدم  یا  وجود  مبنای  بر  نظر  مورد  محورهای 
نتایج این  در مناطق اطرافشان با یکدیگر مقایسه و اولویت  بندی و 

مقایسات در جدول)20( درج گردید.
زیرمعیار میزان دسترسی به سد: از جمله معیارهایی است که باید 
حتما در احداث هر نوع سازه مهندسی مد نظر قرار گیرد و شامل 
منابع  از  فاصله  و  جاده  از  فاصله  روستا،  از  فاصله  معیارهای  زیر 

جدول11- تعیین اهمیت زیرمعیارهای محور ]10[
Table11. Determine the importance of axis’s sub criterions [10] 

معیار اصلی محور عمق طول تکیه گاه میانگین هندسی اهمیت نسبی
Axis’s sub criterions Depth Length Base Geometric mean Partial importance

عمق 1 5 7 3/56 0/649
طول 1/5 1 3 1/00 0/279

تکیه گاه 1/7 1/3 1 0/28 0/072

جدول12- تعیین اهمیت زیرمعیار طول محور ]10[
Table12. Determine the importance of axis length’s sub criterions [10]

طول محور)متر( 0-20 20-40 40-60 60-80 <80 میانگین هندسی اهمیت نسبی
Axis length (m) Geometric mean Partial importance

0-20 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
20-40 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615
40-60 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
60-80 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634
80> 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333
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مقایسه  با هم  فرعی  معیارهای  این  در جدول)21(  می باشد.  قرضه 
گردیده اند.

معیار فرعی فاصله از روستا: با توجه به اینکه در اجرای پروژه های 
سد زیرزمینی استفاده از نیروهای محلی در ساختن سد و حفاظت 
و نگهداری بعدی عمدتًا به عهده روستائیان ساکن در مناطق مجاور 

سد می باشد و این افراد به عنوان اولین کاربران از آب ذخیره شده 
در مخزن سد مطرح می باشند لذا فواصل کمتر سد تا روستا از امتیاز 
بیشتری برخوردار می باشند. بمنظور تعیین فاصله محورهای سد تا 
روستاهای اطراف، با استفاده از روش  فاصله اقلیدسی در نرم افزار
نظر  در  در حریم  محور سد  تا  روستاها  فواصل  نقشه   ArcGIS9,3

جدول13- تعیین اهمیت زیرمعیار طول محور ]10[
Table13. Determine the importance of axis Depth’s sub criterions [10]

عمق آبرفت)متر( 0-10 10-20 20-30 <30 میانگین هندسی اهمیت نسبی
Axis Depth(m) Geometric mean Partial importance

0-10 1 3 5 9 3/41 0/566
10-20 1/3 1 3 7 1/63 0/2674
20-30 1/5 1/3 1 5 0/76 0/1267
<30 1/9 1/7 1/5 1 0/24 0/0399

جدول14-تعیین اهمیت زیرمعیار لیتولوژی تكیه گاه ]10[
Table14. Determine the importance of base lithology’s sub criterions [10]

لیتولوژی شیل آذرین ماسه سنگ دولومیت آهک میانگین هندسی اهمیت نسبی
Lithology Shale Igneous Sandstone Dolomite Lime Geometric mean importance Partial

شیل 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
آذرین 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615

ماسه سنگ 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
دولومیت 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634
آهک  1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333

جدول15-تعیین اهمیت زیرمعیارهای اقتصادی- اجتماعی ]10[
Table15. Determine the importance of socio-economic sub criterions [10]

معیارهای اقتصادی-اجتماعی تاثیر برقنوات نیاز آبی دسترسی میانگین هندسی اهمیت نسبی
Socio-Economic sub criterions Impact on qanat Water supply Access Geometric mean Partial importance

تاثیر برقنوات 1 5 7 3/27 0/73
نیاز آبی 1/5 1 3 0/84 0/19
دسترسی 1/7 1/3 1 0/36 0/08

جدول16-تعیین اهمیت زیرمعیار تاثیر بر قنوات ]10[
Table 16. Determine the importance of impact on qanat’s sub criterions [10]

کاهش از وسعت حوزه آبریز قنات)درصد( %0-25 %25-50 %50-75 %75-90 90>% میانگین هندسی اهمیت نسبی
 Increase from catchment area of

  qanat(percent)
Geometric mean Partial importance

%0-25 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
%25-50 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615
%50-75 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
%75-90 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634
90>% 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333
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جدول17-تعیین اهمیت زیرمعیار نیاز آبی ]10[
Table17. Determine the importance of water supply’s sub criterions [10]

زیرمعیار نیاز آبی آب شرب کشاورزی نیاز صنعتی میانگین هندسی اهمیت نسبی
water supply drinking water agriculture water industry water Geometric mean Partial importance
نیاز آب شرب 1 5 5 2/92 0/72
نیاز کشاورزی 1/5 1 1 0/58 0/14
نیاز صنعتی 1/5 1 1 0/58 0/14

جدول18-تعیین اهمیت معیار فرعی نیاز آب شرب ]10[
Table18. Determine the importance of drinking water supply’s tributary criterions [10]

جمعیت روستا)نفر( <400 300-400 300-200 200-100 100-0 میانگین هندسی اهمیت نسبی
 Village population Geometric mean Partial importance

400> 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
300-400 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615
300-200 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
200-100 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634
100-0 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333

جدول19-تعیین اهمیت معیار فرعی نیاز آب كشاورزی ]10[
Table19. Determine the importance of agriculture water’s tributary criterions [10]

زمینهای زراعی)هکتار( <1000 1000-500 500-100 100-10 >10 میانگین هندسی اهمیت نسبی
Agriculture lands(Hec) Geometric mean Partial importance

1000> 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
1000-500 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615
500-100 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
100-10 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634

10< 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333

جدول20-تعیین اهمیت معیار فرعی آب صنعت ]10[
Table20. Determine the importance of industry water’s tributary criterions [10]

واحدهای صنعتی وجود دارد وجود ندارد میانگین هندسی اهمیت نسبی
Industrial units Exist Not exist Geometric mean Partial importance

وجود دارد 1 9 3/00 0/9
وجود ندارد 1/9 1 0/33 0/1

جدول21-تعیین اهمیت زیرمعیار دسترسی ]10[
Table21. Determine the importance of access’s sub criterions [10]

زیرمعیار دسترسی فاصله از روستا فاصله از جاده فاصله از قرضه ریزدانه میانگین هندسی اهمیت نسبی

access’s sub criterions distance from village
 distance
from road

 distance from
Borrow Source’s

 Geometric
mean

 Partial
importance

فاصله از روستا 1 5 7 3/27 0/73
فاصله از جاده 1/5 1 3 0/84 0/19

فاصله از قرضه ریزدانه 1/7 1/3 1 0/36 0/08
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گرفته شده، ترسیم و مورد مقایسه و وزن دهی قرار گرفت. نتایج این 
آنالیز در جدول)22( قابل مشاهده است.

معیار فرعی فاصله از جاده: وجود جاده دسترسی در محل احداث 
هزینه های  کاهش  و  دسترسی  سرعت  افزایش  باعث  زیرزمینی  سد 

بنابراین محورهایی که  با ساخت و نگهداری سازه می گردد.  مرتبط 
دارای  محورها  سایر  به  نسبت  می باشند  نزدیکتر  دسترسی  جاده  به 
اولویت می باشند ]9[. در این مرحله پس از استخراج نقشه راه های 
دسترسی از روی نقشه های توپوگرافی 1:25000 استان، با استفاده از 

جدول22-تعیین اهمیت معیار فرعی فاصله از روستا ]10[
Table22. Determine the importance of distance from village’s tributary criterions [10]

فاصله از روستا)کیلومتر( 0-1 1-5 5-10 10-15 <15 میانگین هندسی اهمیت نسبی
distance from village(Km) Geometric mean Partial importance

0-1 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
1-5 1/3 1 3 5 7 1-5 1/3
5-10 1/5 1/3 1 3 5 5-10 1/5
10-15 1/7 1/5 1/3 1 3 10-15 1/7
15> 1/9 1/7 1/5 1/3 1 15> 1/9

جدول23-تعیین اهمیت معیار فرعی فاصله از جاده ]10[
Table23. Determine the importance of distance from road’s tributary criterions [10]

فاصله از جاده)کیلومتر(  0-1 1-2 2-3 3-4 <4 میانگین هندسی اهمیت نسبی
distance from road(Km) Geometric mean Partial importance

0-1 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
1-2 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615
2-3 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
3-4 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634
4> 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333

جدول24-تعیین اهمیت معیار فرعی فاصله از منبع قرضه ]10[
Table24. Determine the importance of distance from Borrow Source’s tributary criterions [10]

فاصله از منبع قرضه)کیلومتر( 0-5 5-10 10-15 15-20 <20 میانگین هندسی اهمیت نسبی

distance from Borrow Source(Km) Geometric mean Partial importance

0-5 1 3 5 7 9 3/94 0/5128
5-10 1/3 1 3 5 7 2/04 0/2615
10-15 1/5 1/3 1 3 5 1/00 0/129
15-20 1/7 1/5 1/3 1 3 0/49 0/0634
20> 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0/25 0/0333

جدول25-تعیین وزن و اهمیت معیارهای اصلی ]10[
Table25. Determine the importance of main criterions [10]

معیارهای اصلی آب محور مخزن اقتصادی-اجتماعی میانگین هندسی ارزش نسبی
Main criterions Water Axis Reservoir Socio-Economic Geometric mean Partial importance

آب 1 1 1 1 1/00 0/25
محور 1 1 1 1 1/00 0/25
مخزن 1 1 1 1 1/00 0/25

اقتصادی-اجتماعی 1 1 1 1 1/00 0/25
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روش فاصله اقلیدسی در نرم افزار ArcGIS9,3، به مقایسه و وزن دهی 
فواصل جاده های موجود در حریم در نظر گرفته شده نسبت به محورها 

پرداخته شد که نتایج مکانی آن در جدول)23( قابل مشاهده است.
معیار فرعی فاصله از منابع قرضه: برای احداث هر سازه ای، در 
بمنظور  می باشد.  مهم  موارد  جمله  از  قرضه  منابع  بودن  دسترس 
انجام  مرحله  دو  دانه،  ریز  قرضه  منابع  دارای  مکان های  شناسایی 
واحدهای صنعتی  یا  و  کارخانجات  تمامی  اول،  مرحله  در  گردید. 
تولیدکننده مصالح ساختمانی در استان با استفاده از آمار موجود در 
فصل اطالعات صنعتی سالنامه آماری قزوین1387 ]16[، استخراج و 

بر روی نقشه پیاده سازی شدند. 
مصالح  تولیدکننده  صنعتی  واحدهای  بر  عالوه  دوم،  مرحله  در 
مناطق  شناسایی  به  استان  ماهواره ای  تصاویر  روی  از  ساختمانی، 

به  توجه  با  که  بدین صورت  پرداخته شد.  دانه  ریز  قرضه  منابع  با 
با تن رنگ تیره  ریز دانه بودن منابع قرضه، این منابع در  تصاویر 
اقلیدسی  فاصله  از روش  استفاده  با  نهایت  در  هستند.  رویت  قابل 
مقایسه دودوئی و  به  نرم افزار ArcGIS9,3 در حریم هر محور،  در 
وزن دهی فواصل منابع قرضه استان نسبت به محورها پرداخته شد و 

نتایج آن در جدول)24( ثبت گردید.
وزن معیارهای اصلی: بعلت تاثیر زیاد معیارهای اصلی در مقدار 
شاخص تناسب نهایی و وجود دیدگاه های مختلف درباره اهمیت هر 
یک معیارهای اصلی، حاالت مختلفی را می توان در نظر گرفت که در 
این تحقیق برای هر چهار معیار اصلی، ارزش و وزن برابری در نظر 

گرفته شده است و در جدول)25( درج گردید.
اولویت بندی محورها بر اساس شاخص تناسب نهایی: برای هر 

شكل11-تصویر ماهواره Landsat منطقه مورد مطالعه، سمت راست: رنگ طبیعی، سمت چپ: رنگ كاذب ]10[
Figure 11. Landsat satellite image of the study area, right, natural color, left: false color

جدول26-خصوصیات هر یک از محورهای پیشنهادی سد زیرزمینی ]10[
Table26. Characteristics of each proposed underground dam axis [10]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

1 0.403 2 c3s1 5-10 20-40 0-10 .s.s 0-10 4-6 <1 low 0-1 0-1 0-5 <400 100-500 not exist 0-25

2 0.410 1 c3s1 <20 40-60 10-20 .s.s 0-10 1-2 <1 med 1-5 1-2 0-5 <400 100-500  not exist 0-25

3 0.331 6 c3s1 <20 40-60 10-20 .s.s 0-10 3-4 <1 med 0-1 0-1 5-10 <400 100-500 not exist 0-25

4 0.404 3 c3s1 <20 60-80 0-10 .s.s 0-10 2-3 <1 low 0-1 0-1 0-5 <400 100-500 not exist 0-25

5 0.359 4 c3s1 10-15 40-60 0-10 L 0-10 2-3 <1 low 1-5 1-2 0-5 <400 >100  not exist 0-25

6 0.339 5 c3s1 >5 60-80 0-10 .s.s 0-10 2-3 0-0.25 low 1-5 0-1 0-5 0-100 >100 not exist 0-25

7 0.177 9 c3s1 5-10 20-40 0-10 .s.s 0-10 4-6 0.75-1 med 0-1 0-1 0-5 <400 >100 not exist 0-25

8 0.325 7 c3s1 10-15 60-80 0-10 .s.s 0-10 1-2 <1 med 1-5 0-1 5-10 <400 >100 not exist 0-25

9 0.307 8 c3s1 5-10 60-80 20-30 .Ig 20-30 1-2 0.5-0.75 med 1-5 3-4 0-5 0-100 >100 not exist 0-25
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و جمع بندی  تلفیق  از  پس  نهایی  تناسب  محورها شاخص  از  یک 
اهمیت نسبی معیارها، زیرمعیارها و معیارهای فرعی به صورت یک 
از  هرچه  که  جدول26(  می شود)شکل14و  داده  نشان  نهائی  عدد 
مقدار بیشتری برخوردار باشد محور مورد نظر دارای ارزش بیشتری 

جهت احداث سد زیرزمینی می باشد ]6[.
SI=RIA1×∑i=1

m RIBi× RIKBi + RIA2×∑j=1
n RICj         )3( 

× RI.KCj + … + RIAN×∑k=1
o RIDk× RIKDk

،A تعداد معیارهای اصلی = N،شاخص تناسب = SI
RIA1,RIA2,…RIAN= اهمیت نسبی معیارهای اصلی

 B,C,D اهمیت نسبی معیارهای =RIB,RIC,RID،A1,A2,…,AN
 = o,n,m با معیارهای اصلی ,AN..A1,A2, می باشند،  ارتباط  که در 
 ,A2,AN ...A1,تعداد معیارهای فرعی که در ارتباط با معیارهای اصلی

شكل12-الف: كاربری اراضی، ب: گروه هیدرولوژیكی خاک، ج: رده بندی لیتولوژی تكیه گاه، د: هم عمق آبرفت، ح: فاصله از روستا، 
ز: فاصله از منابع قرضه، ر: فاصله از جاده، ط: رده بندی نیاز آبی بر اساس جمعیت روستاها ]10[

 Figure 12. a: Land use, b: Hydrologic soil group, c: Lithology classification of base, d: Iso depth of alluvium, e: Distance from
the village, f: Distance of Borrow Sources, g: Distance from the road, h: Classification of water supply by rural population [10]
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اهمیت نسبی معیارهای مربوط   =RIKD RIKB,RIKC و  می باشند. 
AN... با معیارهای اصلی  ارتباط  B,C,D که در  به معیارهای فرعی 

A2,A1, می باشند. 

نتيجه گيری
محاسبه شاخص  و  داده شده  مختلف شرح  مراحل  از طی  پس 
تناسب نهائی هر محور، نه محور پیشنهادی سد زیرزمینی براساس 
این شاخص برای احداث، اولویت بندی گردیدند. بمنظور اطمینان از 
صحت نتایج ارائه شده در این تحقیق، از بین نه سایت پیشنهادی، سه 
اولویت اول )محورهای2،4،1( توسط پژوهشکده حفاظت خاک و 
آبخیزداری مورد بررسی های تکمیلی از جمله مطالعات ژئوفیزیکی 
آب  دقیق تر  برآورد  مخزن جهت  و عمق  دقیق حجم  تعیین  جهت 
قابل ذخیره در مخزن، مطالعات نقشه برداری در مقیاس1:2000جهت 
تعیین دقیق سطح مخزن، آزمایشات نفوذپذیری و حفر گمانه و ... 
قرار گرفتند که نتایج این مطالعات ]12[ صحت مدل در تعیین نقاط 
این  نتایج  تطابق  به  توجه  با  نمود.  تائید  را  اولویت بندی  و  مناسب 
با توجه به صرفه جویی قابل مالحظه  با واقعیت، و همچنین  مدل 
در وقت و هزینه بعلت استفاده از حداقل اطالعات جهت این امر 
استفاده از  این روش بعنوان روشی کارا، کم هزینه، سریع و با دقت  
قابل مالحظه جهت مکان یابی سدهای زیرزمینی در کشور پیشنهاد 

می گردد.
تناسب  شاخص   :B محور،  شماره   :A ترتیب:  به   26 جدول  در 

محور، C: اولویت محور، D: کیفیت آب، E: کمیت آب )میلیون متر 
s.(لیتولوژی :H ،)متر(عمق محور :G ،)متر(طول محور :F ،)مکعب
شیب   :J،)مخزن)متر عمق   :s=sandstone, Ig=Igneous, L=Lime(،I

مخزن)درصد(، K: سطح مخزن
)هکتار(، L: نفوذپذیری مخزن، M: فاصله از مراکز جمعیتی)کیلومتر(، 
N: فاصله از جاده دسترسی)کیلومتر(، O: فاصله از منابع قرضه)کیلومتر(، 
P: نیاز آب شرب)جمعیت(، Q: نیاز آب کشاورزی)هکتار(، R: نیاز آب 

صنعتی، S: تاثیر بر قنوات)درصد( می باشد.
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