
 

  تعیین مناطق مستعد جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از  منطق بولین
  

  )دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد،( 1علی طالبی
 )دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداري، دانشگاه یزد(احسان زاهدي 

  :چکیده
هاي زیرزمینی را مسدود نموده و سبب ایجاد ذخایر آبی در هایی هستند که جریان طبیعی آبهاي زیرزمینی سازهسد

بدین . در این تحقیق براي انتخاب مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی از منطق بولین استفاده گردید. شوندزیرزمین می
سد زیرزمینی موثر می باشند  از جمله معیارهاي زمین شناسی، کاربري  جهت پارامترهاي مهم و اساسی که براي احداث

سپس با استفاده از منطق بولین . اراضی، شیب، فاصله از جاده، فاصله از گسل، بستر آبرفتی وشماره منحنی انتخاب گردید
اطق مستعد احداث سد به هر یک از الیه ها به مناطقی که جهت احداث سد زیرزمینی مناسب نیستند وزن صفر و به من

الیه که داراي وزن یک می  5در نهایت با روي هم قرار گرفتن الیه ها، مناطق مشترکی  .زیرزمینی عدد یک تعلق گرفت
با توجه به کوهستانی بودن حوزه آبخیز درونگر مالحظه . باشند مناطق مستعد جهت احداث سد زیرزمینی انتخاب گردید

ترین عوامل درصد است و عامل شیب یکی از مهم 5ز حوزه داراي شیب باالي گردید که مساحت بسیار زیادي ا
منطقه  جهت احداث  17هاي اولیه ، پس از ارزیابی. محدودکننده در احداث سد زیرزمینی در حوزه درونگر محسوب شد

 4و 3با رتبه هاي  بیشترمناطق مستعد انتخاب شده در بستر آبرفتی آبراهه هاي. سد زیرزمینی مناسب تشخیص داده شد
  .مشاهده گردید
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  :مقدمه
با توجه به پتانسیل تغییرپذیري آّب و هوا و روند مصرفی فعلی نگرانی از ایجاد بحران آّب در سراسر جهان در آینده پیش رو 

مناطق خشک همانند سطح عظیمی از کشور ما، انسان همواره با کمبود آب در ). Danilenko et al. 2010(دارد  وجود
در این مناطق مکان افزایش اب قابل استفاده بیسار محدود است، از این رو براي مبارزه با کمبود آن،  .مواجه بوده و هست

جمع آوري آب از جمله اقداماتی است . ه برداري صحیح از آن توجه داشتباید با مدیریتی صحیح، بیشتر به حفاظت و بهر
  .که بویژه در بهره برداري صحیح از آب هاي موجود در مناطق خشک می تواند موثر واقع شود

هاي مقابله با روند افزایش جمعیت و به تبع آن کمبود آبی که در آینده وجود خواهد آمد و همچنین تغییرات یکی از راه
و روشهاي تغذیه مصنوعی  (Ngigi2003)هاي جدید مانند جمع آوري آب باران قلیمی، ذخیره آب از طریق روشا

(Bouwer2002) ها عالوه بر ایجاد مخزن آب سطحی با تغذیه آبهاي زیرزمینی باعث افزایش سطح آبهاي این روش. است
فعالیتهاي (و یا مصنوعی ) نفوذ آبهاي سطحی(طبیعی تواند به دو روش تغذیه آبهاي زیرزمینی می. شوندزیرزمینی می

هاي ذخیره سازي هاي زیرزمینی با استفاده از روشمدیریت آب .(Helmreich and Horn 2009)باشد ) عمرانی
هاي موجود به عنوان سد طور مستقیم با استفاده از سفرهاي یا بهي سد شن و ماسهتواند هم به وسیلهمصنوعی آب می

هاي زیرزمینی در چند ي آبچنین سدهایی یک روش موثر و مقرون به صرفه جهت تغذیه. نی طبیعی انجام شودزیرزمی
- سدهاي زیرزمینی نسبت به سدهاي ذخیره اي شنی موفقیت بیشتري داشته). (Raju et al. 2006دهه اخیر بوده است 

هاي فیزیکی شکست رودخانه، کج شدن سد و دیگر پدیدههاي اند چون بسیاري از سدهاي شنی به دلیل تغییرات در دوره
سدهاي زیرزمینی به دلیل کارایی باال، هزینه پایین ساخت، کاهش خطر آلودگی آب، ). (Petersen 2010اند خورده

). Jha et al. 2009(شود کاهش تلفات تبخیر و امکان استفاده از زمین بعد از اجراي سد به سایر اقدامات ترجیح داده می
از اثرات  هاي آب زیرزمینی پتانسیل زیاديسازي زیرسطحی براي تامین آب یا جلوگیري از نفوذ آب شور به سفرهذخیره

سدهاي زیرزمینی بر سطح آب زیرزمینی ). Yilmaz,  2005(دهد زیست محیطی و اجتماعی این نوع سدها را نشان می
  ).2011و همکاران،  Yoshimoto(آب تاثیز میگذارد در مناطق باالدست و پایین دست سد و همچنین کیفیت 

این مرحله به دلیل . هاي مناسی جهت احداث سد میباشداولین و مهمترین مرحله در احداث سد زیرزمینی شناسایی مکان
 در بررسی سدهاي (2004)فوستر و همکاران . طور دقیق اجرا شود اینکه سود و زیان پروژه را به همراه دارد باید به

زیرزمینی احداث شده در برزیل نشان دادند که عوامل حجم مخزن ، عمق سنگ بستر نسبت به سطح مخزن، نفوذپذیري 
عمران علی و همکاران . خاك مخزن و کیفیت شیمیایی خاك مخزن نقش موثري در موفقیت سدهاي زیرزمینی دارند

سازي جریان زیرزمینی از مدلسازي بیالن آبی استفاده در مکانیابی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی براي شبیه ) 2013(
ها به تجزیه و تحلیل مناطق کردند و بر اساس رقومی کردن اطالعات زمین شناسی و مطالعه ي اطالعات چینه شناسی الیه

اند تومستعد احداث سد زیرزمینی بر اساس شاخص رطوبت توپوگرافی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این روش می
و همکاران Ishida. ریزي و ساخت سدهاي زیرزمینی و ایجاد روش پایه در مطالعات مفصلتر باشداولین مرحله براي برنامه

، وجود سدهاي زیرزمینی در طیف گشتردهاي از کشورهاي جهان نظیر ژاپن، کره، چین، هند،اتیوپی، کنیا، برزیل و )2011(
سازي بیش از ده ن کرده است در ژاپن سدهاي زیرزمینی با ظرفیت ذخیرههمچنین عنوا. آمریکا را گزارش کرده است

 پخش مناسب هايعرصه بررسیدر تحقیقی با عنوان ) 1390(معروفی و همکاران . میلیون متر مکعب ساخته شده است
در حوزه آبخیز پشتکوه  GIS محیط در فازي و بولین هايمنطق و هانقشه همپوشانی شاخص از استفاده با سیالب

 مدلهاي سایر به نسبت مدل در کنترل هايعرصه به پیشنهادي هايعرصه همپوشانی کهپرداختند و به این نتیجه رسیدند 



 

 آبخیز حوضه در سیالب پخش مناسب هايعرصه مکانیابی در مدل بهترین عنوان به نتیجه در و بوده بیشتر شده، ارزیابی
  .انتخاب گردید پشتکوه

در این ) خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک(بدین ترتیب و با توجه به شرایط مساعد در کشور ما و کمبود منابع آب 
تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی همزمان عوامل موثر در مکان یابی سدهاي زیرزمینی با استفاده استفاده از شاخص 

  .ی مشخص گرددهمپوشانی و منطق بولین، مناسب ترین مکان از نظر فن

 هامواد و روش

  : منطقه مورد مطالعه 
در شمال شرق کشور و شمال استان خراسان واقع گردیده و بخش شمالی حوزه با کشور ترکمنستان هم حوزه آبخیز درونگر 

 َ  13تاً  37 ْ  37 َ  55ً طول شرقی و  58ْ   39 َ  38 تا   58ًْ  11 َ  40این حوزه بین مختصات جغرافیایی . باشد مرز می
بندي  از نظر تقسیم. هکتار می باشد 98239کیلومتر مربع معادل  39/982آنمساحت  وعرض شمالی واقع شده  37 ْ  41

. شود محسوب می) کویر قره قوم( ایران، محدوده مورد مطالعه بخشی از حوزه آبریز کشف رود و هریرود حوزه هاي آبخیز
و تقریباً در شمال شهرستان قوچان قرار داشته و شهرستان درگز در شمال رضوي  حوزه مورد مطالعه در استان خراسان

حوزه بر روي سلسله جبال کپه داغ و رشته کوه اهللا اکبر با  جنوبیترین بلندي در مرز  مرتفع. حوزه واقع گردیده است شرق
   .باشد متر از سطح دریا می 907یزان به م سد درونگرترین در نقطه خروجی حوزه در محدود  متر از سطح دریا وپست 2867

رود درونگر که یکی از رودخانه هاي اصلی حوزه مورد نظر به حساب می آید، از ارتفاعات آق کمر از مودله ، ترکانلو در 
جنوب باجگیران سر چشمه گرفته ودر جهت مشرق جریان می یابد و پس از اتصال شاخه هاي فرعی از شمال شهر درگز به 

رژیم آبی این رودخانه برفی بارانی بوده و داراي جریان . متمایل وبه داخل  خاك ترکمنستان جریان می یابد شمال شرق 
  .پایه نسبتا زیادي می باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز درونگر درگز): 1(شکل 



 

  روش تحقیق
امر تصمیم  در تسریع جهت . باشد مدنظر خاصی شرایط بایست می مطالعه مورد منطقه در زیرزمینی سد احداث براي

 نظر با در که است الزم ابتدا بررسی، مورد مسئله مورد در نیاز بر مازاد اطالعات آوري جمع از پرهیز همچنین و گیري
 این مهمترین ). 1383 همکاران، و راد داودي(گردد  حذف نامناسب نقاط کلیدي، عوامل و معیارها از تعدادي گرفتن
 بستر بایر و اراضی مرتع کاربري و درصد  5 زیر شیب ، باالدست منطقه شناسی زمین قنات، از دوري گسل، از دوري شرایط
در این تحقیق براي انتخاب مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی از منطق بولین استفاده ). 1385 سالمی،( هستند آبراهه
که براي احداث سد زیرزمینی موثر می باشند  از جمله معیارهاي زمین بدین جهت پارامترهاي مهم و اساسی . گردید

شناسی، کاربري اراضی، شیب، فاصله از جاده، فاصله از گسل، بستر آبرفتی وشماره منحنی انتخاب گردید و با استفاده از 
اسب نیستند وزن صفر و به هر یک از الیه ها به مناطقی که جهت احداث سد زیرزمینی من) منطق صفر و یک(منطق بولین 

 7به مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی عدد یک تعلق گرفت و در نهایت با روي هم قرار گرفتن الیه ها، مناطق مشترکی 
 .الیه که داراي وزن یک می باشند مناطق مستعد جهت اجرا یا احداث سد زیرزمینی انتخاب گردید

طبق بررسی ها و . ب مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی، شیب آبراهه می باشدطور نمونه یکی از این معیارها براي انتخا به 
مطالعاتی که در سایر کشورها توسط محققین و کارشناسان صاحب نظر در مورد سدهاي زیرزمینی بعمل آمده است، شیب 

آن ایجاد کرد نباید  مناسب بستر ابراهه به جهت این که بتوان مخزن مناسب آب زیرسطحی را با احداث سد زیرزمینی در
به عالوه در این مناطق به دلیل ). با فرض اینکه شیب سنگ کف رودخانه از شیب بستر تبعیت می نماید(باشد % 5بیشتر از 

باشد جهت % 5در نتیجه مناطقی از رودخانه که شیب بستر آن بیش از . کم شدن سرعت آب زمان نفوذ افزایش می یابد
استخراج این معیارها و مشخص کردن مناطق پتانسیل دار را می توان با استفاده . می باشنداحداث سد زیرزمینی مناسب ن

 .هاي زمین شناسی و دیگر انجام داداز تفسیر تصاویر ماهواره اي و برداشت هاي زمینی همزمان، نقشه هاي توپوگرافی، نقشه

  منطق بولین
وزن دهی به واحدها در هر الیه . لیات بولین عمل می کندباشد که بر اساس عممی GISاین منطق شناخته ترین منطق 

هاي پایه هر واحد از نظر سد زیرزمینی مناسب یا یعنی در نقشه. باشداطالعاتی در این منطق بر اساس صفر و یک می
یا مناسب و  در نقشه نهایی و تلفیق یافته نیز هر پیکسل. نامناسب است و حالت بینابینی از لحاظ مناسب بودن وجود ندارد

می باشد که بر اساس   Boolean ORو  Boolean ANDمدل بولین داراي دو عملگر . شودیا نامناسب تشخیص داده می
  )1379گریم اف، (، اجتماع مجموعه ها را استخراج می کند  OR، اشتراك و عملگر  ANDها مجموعه ها عملگر نظریه

هاي پایه ارزش یک داشته باشند جزو مناطق مناسب که در تمامی نقشههایی فقط پیکسل ANDبه عبارت دیگر در عملگر 
هایی که فقط در یک نقشه پایه مناسب بوده و ارزش یک داشته باشند و در سایر پیکسل   ORگیرند، اما در عملگر قرار می

با . شودشخیص داده میها داراي ارزش صفر باشند نیز در نقشه خروجی و تلفیق یافته ارزش یک داشته و مناسب تنقشه
استفاده گردید و  ANDتوجه به هدف تحقیق که انتخاب مناطقی است که از لحاظ تمامی پارامترها مناسب باشند، از عملگر 

  .ها مورد استفاده قرار نگرفتدر تلفیق الیه   ORعملگر 
وزن دهی به واحدها در . عمل می کندباشد که بر اساس عملیات بولین می GISترین و شناخته ترین منطق این منطق ساده

هاي پایه هر واحد از نظر سد زیرزمینی مناسب یعنی در نقشه. باشدهر الیه اطالعاتی در این منطق بر اساس صفر و یک می
در نقشه نهایی و تلفیق یافته نیز هر پیکسل یا مناسب . یا نامناسب است و حالت بینابینی از لحاظ مناسب بودن وجود ندارد

می باشد که بر اساس   Boolean ORو  Boolean ANDمدل بولین داراي دو عملگر . شودیا نامناسب تشخیص داده می و
  ).1379گریم اف، (، اجتماع مجموعه ها را استخراج می کند OR، اشتراك و عملگر ANDها مجموعه ها عملگر نظریه



 

 صفر منطق براساس BOOLEANهاي مدل در یاطالعات الیه هر در واحدها به دهی وزن:  BOOLEAN ANDمدل 
 که هاينقشه تمام در که فقط  پیکسلی اپراتور این در یعنی .هاستمجموعه اشتراك عملگر ANDاپراتور ، .باشدمی یک و

 قالب در اطالعاتی هايذیل، الیه فرمول بر اساس .شد خواهند انتخاب دارد یک ارزش نهایی نقشه در دارند، یک ارزش پایه
 تلفیق از پس ANDعملگر  .شوندمی تلفیق (GIS)اطالعات جغرافیایی  سیستم محیط در BOOLEAN ANDمدل 

 از یک هر شده پرسش شرایط تمامی حاوي میشود،که برده کار به این الیه از هاییمکان انتخاب براي مختلف هايالیه
 خواهد کمتري هايخروجی معمول طور به و بوده محدودکننده عملگر یک این باشد، بنابر اکولوژیک همگن واحدهاي

 .شدند تلفیق GISدرمحیط  BOOLEAN ANDمدل  درقالب اطالعاتی هايالیه فرمول  ذیل، اساس بر .داشت
  :شودمی تهیه و محاسبه زیر صورت به  AND BOOLEANعملگر اساس بر هانقشه اشتراك یا تحقیق، ترکیب براساس
  and )نقشه شیب( and )نقشه زمین شناسی(  and )نقشه کاربري اراضی=( زیرزمینی سد مناسب هايعرصه مکانیابی

ضخامت  and) نقشه شماره منحنی) and ( نقشه بستر آبرفتی  and ()نقشه فاصله از گسل( and) نقشه فاصله از جاده(
  .آبرفت

  :نتایج و بحث
ق مستعد احداث سد زیرزمینی وجود دارد و وزن دهی ها براساس معیارهایی که در مورد انتخاب مناطبعد از تهیه نقشه

ها بر اساس منطق بولین، به مناطقی که جهت احداث سد زیرزمینی مناسب نیستند وزن صفر و به مناطق مستعد الیه
الیه که داراي وزن  7عدد یک تعلق گرفت و در نهایت با روي هم قرار گرفتن الیه ها، مناطق مشترك  احداث سد زیرزمینی

). 9شکل . (ک می باشند مناطق مستعد جهت اجرا یا احداث سد زیرزمینی انتخاب گردید و نقشه آن ترسیم گردیدی
 يدرصد محدوده نامناسب دارا 68/90هکتار و  2/89083با  یبش یارمع یگرددمشاهده م 2و 1همانطور که در جدول 

عامل محدود کننده  ینمهمتر یبعامل ش یبترت ینبد. قرار دارد یرزمینیمستعد جهت احداث سد ز یرمناطق غ یشترینب
درصد محدوده  56/88هکتار و  7/87004آبرفت با  متضخا یاربعد از آن  مع. یرودشمار مه ب یرزمینیجهت احداث سد ز

 اینبعد از . ی شوددرونگر محسوب م یزدر حوزه آبخ یرزمینیعامل محدود کننده احداث سد ز یننامناسب، بعنوان دوم
در رده  یببه ترت یاراض يکاربر یتو در نها یفاصله از گسل، فاصله از جاده،  شماره منحن ی،شناس یارهاي زمینمع، عوامل

  . قراردارندعوامل محدودکننده  يبعد يها
  

  هاي مناسب و نامناسبدرصد محدوده): 1(جدول 
  

 
 
 
 
 
 

 
  
  

  

 معیار )درصد(محدوده مناسب  )درصد(محدوده نامناسب 

 شیب 9.32 90.68

 کاربري 98.24 1.76

 فاسله از گسل 93.47 6.53

 فاصله از جاده 96.32 3.68

 شماره منحنی 97.75 2.25

 آبرفت 11.44 88.56

 زمین شناسی 86.89 13.11



 

  درصد مساحت محدوده هاي مناسب و نامناسب): 2(جدول  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به تاثیر مناسب سد زیرزمینی هايعرصه مکانیابی در که موثر عوامل و پارامترها از مهم هايکالس دهنده نشان  3 جدول
  .داشتند سزا

  BOOLEAN ANDوزن هاي موثر پارامترهاي مکانیابی در هر الیه اطالعاتی در اجراي مدل ): 3(جدول 
 پارامتر موثر کالس یا طبقات موثر الیه اطالعاتی ارزش کالس سکیفیت کال

 شیب 5-0 1 کامال مطلوب
 کاربري تنک، زراعت دیممراتع، جنگل  1 کامال مطلوب

 متر 100فواصل بیشتر از  1 کامال مطلوب
فاسله از 

 گسل

 متر 100فواصل بیشتر از  1 کامال مطلوب
فاصله از 

 جاده

 80شماره منحنی کمتر از  1 کامال مطلوب
شماره 
 منحنی 

 1 کامال مطلوب

با ضخامت کمتر از  آبرفت آبراهه اي
 متر 12

 آبرفت

 1 کامال مطلوب
kal, ksn, ksr, ktr, N, 

Qal,Qplc 

زمین 
 شناسی

 
  

محدوده نامناسب 
 )هکتار(

محدوده مناسب 
 )هکتار(

 معیار

 شیب 9155.8 89083.2

 کاربري 96513.4 1725.6

 فاسله از گسل 91819.3 6419.7

 فاصله از جاده 94627.7 3611.3

 شماره منحنی  96025.7 2213.3

 آبرفت 11234.3 87004.7

 زمین شناسی 85358.6 12880.4



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ینقشه نهایی مناطق مستعد جهت اجراي سد زیرزمین): 8(شکل 

  نتیجه گیري
ترین دست آوردهاي این تحقیق مکان یابی اراضی مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از منطق بولین در یکی از مهم

 زیرسطحی جریانات دبی ایران، مرکزي  مناطق از بسیاري در. در حوزه ي مورد مطالعه است Arc Gisمحیط نرم افزار 
 توانند می شرایط، سایر احراز صورت در دلیل، همین به .ندارد دست هاي پایین سفره بیالن در را مهمی اي نقش رودخانه

هاي  هزینه کاهش باعث سدزیرزمینی احداث حالت، این در . باشند اي ذخیره زیرزمینی سد احداث براي نقاط مناسبی
- با توجه به کوهستانی بودن حوزه آبخیز درونگر و لحاظ کردن این نکته که سد زیرزمینی در شیب .گردد می برداريبهره

درصد دارد و عامل  5شود مالحظه گردید که مساحت بسیار زیادي از حوزه شیب باالي درصد احداث نمی 5هاي باالي 
همچنین یکی از . شودترین عوامل محدودکننده در احداث سد زیرزمینی در حوزه درونگر محسوب میمهم شیب یکی از

با توجه به اینکه مناطقی که این . عوامل مهم در بحث انتخاب نواحی مستعد احداث سد زیرزمینی ضخامت آبرفت میباشد
ناطق داراي سازندهاي کواترنري از مناطق داراي شوتد باید ضخامت آبرفت زیادي نداشته باشد، منوع سدها احداث می

پتانسیل احداث سد زیرزمینی حذف شد و مناطقی که داراي آبرفت رودخانه اي که داراي عمق آبرفت مناسب هستند 
عالوه بر این وجود یک الیه سنگی نفوذ ناپذیر یا با نفوذپذیري کم به عنوان سنگ پی یا وجود یک الیه از . انتخاب گردید

. اد همگن نفوذناپذیر یا با نفوذپذبري کم همانند رس براي جلوگیري از فرار و نشت آب در زیر الیه آبرفتی الزم استمو
ي آبرفتی بوسیله یک الیه سنگ نفوذناپذیر محدود نشده است، از جمله سازندهاي کواترنري از هایی که الیهبنابراین محل
مناسب  معیارهاي تعیین و اولیه هاياز ارزیابی پس. زمینی حذف شده استهاي داراي پتانسیل احداث سد زیرلیست محل

 سدهاي احداث براي مناسب مناطق تحقیق این در. منطقه  جهت احداث سد زیرزمینی مناسب تشخیص داده شد 17
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Abstract 
Underground dam are structures that block the natural flow of ground water and create 
water resources in underground.  In this research, the Boolean logic theory was used to 
select the suitable areas for construction of underground dam. Therefore, the important 
parameters which are effective to construct the underground dam such as geology, land use, 
slope, distance from roads, distance from faults, alluvial bed curve number were selected. 
Then, using the Boolean logic in each layer, the weights of zero and one were considered 
for the suitable area and non suitable areas to construct the underground dam, respectively.  
Finally, by laying the layers, the common areas with one weight were considered as the 
suitable area for construction of an underground dam.  Due to the mountainous areas in 
watershed Doroongar, it was observed that a large parts of watershed has slope up to 5%, 
this means that the slope is one of the important limiting factors for constructing the 
underground dam in Dorrongar watershed. After the initial assessments, 17 sites were 
obtained as the suitable areas for construction of underground dam. Most of suitable 
regions were located in bed alluvial channel with 3 and 4 classes.  
 
Keywords: suitable areas, underground dams, Boolean logic, conformity index, Doroongar 
watershed 

 
  

 
  
 


