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 چكیده
مسائلی   شود و کمک زیادی به جبران کمبود آب و رفع سطحی جلوگیری میبا احداث سد زیرزمینی از هدر رفتن آب  

 کند.های آبدار شیرین در مقابل شوری میهای شیرین منطقه و حفاظت از سفرهبرداری از آبدر زمینه محدودیت بهره

 این در .باشد یاحداث سد م یمناسب برا یمكان ها ییشناسا یرزمینیسد ز یکمرحله در احداث  ینو مهم تر یناول

 آن از استفاده با و شد استفاده جامیشان حوزه زیرسطحی جریان و آب بیالن سازی شبیه برای  SWATمدل از تحقیق

های هر یک از پارامترها در گردید پس از محاسبه وزن شناسایی هستند مناسب زیرسطحی جریان دارای که مناطقی

منطقه  22در نهایت   شد استفاده مستعد مناطق بندی اولویت و ابیی مكان برای  Super decisionمحیط نرم افزار 

 .جهت احداث سد مشخص گردید
  .، حوزه جامیشانSWAT ، مدلسد زیرزمینیها: کلید واژه

 
Use of underground dam as pond surfaces in semi arid regions 

 
Abstract 
 
Construction of underground dams could prevent the loss of surface waters and compensate for 

water scarcity. The first and most important step in building an underground dam is to identify 

suitable locations for the dam. In this study, SWAT model was used to simulate water balance 

and subsurface flow of Jamishan basin And identified those areas with suitable subsurface flow 

After calculating the weights of each parameter in Super decision software environment was 

used for locating and prioritizing areas. Finally, 24 areas were identified for dam construction. 

 Keywords : Jamishan basin, Underground Dam, SWAT Model. 
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 مقدمه

نبود توزیع یكنواخت بارندگی از نطر زمانی و مكانی در سطح کره زمین و اوضاع جوی و زمین ساختی 

داشته و  های زیرزمینی وامناطق خشک و نیمه خشک ساکنان این مناطق را به بهره برداری بیشتر از آب

های رویه از آبچنین در اثر برداشت بیهم های بسیاری از اجتماعات بشری بر آن استوار گشته است.پایه

های زیرزمینی دچار افت شدیدی شده است، سدهای زیرزمینی در حال حاضر زیرزمینی، سطح  ایستابی آب

های مدیریت منابع وانند یكی از روشتهای زیرزمینی، میبعلت تنوع مكانیزم و عملكرد در حفظ منابع آب

های بارانی  ذخیره مطلوب آب در دوره شوند.های زیرزمینی در کشور و حل معضل کم آبی محسوب میآب

های ذخیره باشد. در این مناطق  آبهای تامین آب در مناطق خشک میهای خشک از اهداف طرحبرای ماه

هایی هستند که توانایی سدهای زیرزمینی سازهت هستند. شده توسط سدهای زیرزمینی بسیار حائز اهمی

های مجاور، باال های محلی و یا منحرف کردن آب به سفرهداری آب در سفرهمسدود کردن آب زیرقشری، نگه

ترین مهم باشند.بردن تراز آب زیرزمینی، ذخیره کردن و در دسترس قرار دادن آب زیرزمینی را دارا می

 به سازه این ایجاد سدهای زیرزمینی پیچیدگی تعیین مناطق مناسبب احداث سد است.مشكل در توسعه و 

 احداث نیستند توجه قابل سطحی جریان دارای که هاییمسیل آبرفت عمق در بند آب پرده یک صورت

 و آب سطح آمدن باال باعث زیرقشری، جریان کل نمودن کانالیزه و آوری جمع بر عالوه آن کمک به و شودمی

 سدها نوع این در شده ذخیره آب .شوندمی نیز سد باالدست در مصنوعی زیرزمینی آب مخزن یک ایجاد

 دادن قرار دسترس در و زیرزمینی آب سطح تراز افزایش چنین هم و زیرزمینی آب هایسفره تغذیه جهت

به  (.2112)همكارانجمالی و  (1811)نیلسون گیردمی قرار استفاده مورد کشاورزان برای زیرسطحی جریانات

در بخش شمال پاکستان پرداختند. برای  SMCAگیری چند معیاره یابی سد زیرزمینی با ارزیابی تصمیممكان

شناسی، شیب، پوشش زمین، عمق خاک و توپوگرافی استفاده شد و نتایج های مكانی زمیناین بررسی داده

شده ش زمین به عنوان عامل حساس انتخاب بوده است و پوش FIMتر از قوی AHPنشان داد که تكنیک 

بندی آن با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطس، یابی سدهای زیرزمینی و اولویتسالمی  به مكان است.

ای جهت ( در مقاله1282طالبی و همكاران ). های کرکس نطنز پرداختنداقتصادی و فنی در دامنه شمالی کوه

رزمینی با استفاده از تئوری منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در حوزه تعیین مناطق مستعد احداث سد زی

یابی سد زیرزمینی استفاده شد شامل: آبخیز درونگر درزگر استفاده نمودند. پارامترهای موثر که جهت مكان

از آبی ، فاصله از جاده، فاصله از روستا، نی ECشناسی، نفوذپذیری، شماره منحنی، کاربری اراضی، شیب، زمین

منطقه مساعد به عنوان نقاط بهینه جهت احداث  11مناطق مسكونی و ضخامت آبرفت بود، نتایج نشان داد که 

نقطه در منطقه نسبتا مساعد احداث سد  6نقطه در منطقه مناسب و  11سدزیرزمینی تعیین گردید، که 

 زیرزمینی قرار گرفت.

Rezaei مراتبی سلسله تحلیل روش زیرزمینی سد یابیمكان برای ایمقاله در( 2112)همكاران  و(AHP)  از یكی که 

 در دلیل به AHP از استفاده با که داد نشان نتایج و کردند استفاده ( MCDM) معیاره چند گیری تصمیم هایروش

( در تحقیقی به 2111همكاران ) و Shirani یابدمی بهبود گیریتصمیم گیری،تصمیم در مهم عوامل گرفتن نظر

 (AHPگیری چند معیاره )یابی سدزیرزمینی در منطقه اردستان شمال اصفهان با استفاده از روش تصمیممكان
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شناسی مهندسی تعیین و سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختند. عوامل موثر با استفاده از معیارهای زمین

و براساس فرآیند تحلیل سلسله شدند و سپس فرآیند به چندین مرحله جزئی براساس پارامترهای موثر اصلی 

 ARCGISدار شدند، برای دقت باالتر و زمان کمتر در مراتبی تقسیم شدند و براساس نظر کارشناسان وزن

های واقع در غرب ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و پارامترها با وزن باالتر انتخاب شدند. در نهایت آبرفت

نتایج مطالعه  بهترین مكان برای ساخت سدزیرزمینی مشخص شدند.شمال و شمالغرب اردستان به عنوان 

در مكان یابی سد زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک غرب ایران که  (1282)رضوان کردی و  همكاران 

نتایج کار شیوا  مناسب احداث سد زیرزمینی در منطقه نتخاب نمودند 12در نهایت  AHPبا استفاده از از روش 

ی و همكاران نیز در مكان یابی سد زیرزمینی در حوضه پیشكوه شهرستان تفت  با استفاده از حاجی عزیز

 .بندی نمودندمحدوده مناسب سد زیززمینی را اولویت 5فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

و فرآیند  SWATسازی بیالن آب مدل یابی سد زیرزمینی با استفاده از شبیههدف از انجام این مطالعه مكان

 .باشدمی زیرزمینی سد احداث برای جامیشان حوزه زیرسطحی جریان سازی شبیه ANPای تحلیل شبكه

 

   

 هامواد و روش

 

 بین حوزه این. است گردیده واقع کرمانشاه استان شرقشمال در جامیشان آبخیز حوزه محدوده

 دقیقه 21و درجه 22 و یشرق طول دقیقه 51 و درجه 21 تا دقیقه 22و درجه 21 جغرافیایی مختصات

 است شده واقع شمالی عرض دقیقه 52و درجه 22 تا

  باشد می زیر مرحله پنج شامل تحقیق این کلی بطور

و حذف مناطق فاقد پتانسیل به روش  زیرزمینی سد احداث پتانسیل دارای هایاولیه محدوده انتخاب -1

 حذفی

 ها.آن بندیاولویت ر احداث سد زیرزمینی ود تاثیر گذار پارامترهای سازیآماده و شناسایی -2

  زیرسطحی جریان و رواناب سازیشبیه و SWAT مدل اجرای -2

 جهت  (ANP)ایشـبكه تحلیـل فرآینـد توسـط آنهـا بنـدیاولویـت و یكدیگر به نسبت نقاط ارزیابی -2

 زیرزمینی. سد احداث

  SWAT مدل

SWAT عبارت مخفف که Soil and Water Assessment Tool  بزرگ آبخیـز مقیاس در مدلی باشد،می 

 است فیزیكی مبنای با هایمدل از اینمونه SWAT باشد مدلمی زیرحوزه یا و

 از چهار مرحله اصلی تشكیل شده است: ANPمراحل اصلی مدل 

ولویت. های مقایسه زوجی و بردارهای ادهی مسئله. مرحله دوم: ماتریسمرحله اول: ساختن مدل سازمان

مرحله سوم: تشكیل ابر ماتریس برای بدست آوردن اولویت بندی کلی در یک سیستم یا تاثیرات وابسته. 

 مرحله چهارم: محاسبه بردار وزن نهایی.
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 مورد استفاده در اولویت بندی محورهای سدزیرزمینی ANPساختار جریان تصمیم گیری  -1شكل 

 

   

 نتایج و بحث

  

به مدل سوات لینک شده   Swat-cupقالب نرم افزار  درSufi2  برنامهاستفاده از واسنجی مدل با 

( استفاده شد سپس نتایج مورد ارزیابی قرار 2116-2112واسنجی از آمار هفت ساله اندازه گیری) است جهت.

داده ( استفاده شد و نتایج در جدول زیر نمایش 2112-2112) . سپس برای اعتبارسنجی مدل آمارداده شد 

گانه مشخص شده است. با استفاده از وزنی که در فرآیند  8ولویت هر یک از محورهای ا و در مرحله بعد شده است.

ها بدست آمده است شاخص تناسب برای هر محور ای برای هر یک از معیارها و زیرمعیارها و طبقات آنتحلیل شبكه

ها دارای شاخص ص شد. به دین ترتیب که هر کدام از عرصهتعیین شده و در نهایت اولویت هر کدام از محورها مشخ

 .باشدتناسب باالتری بود اولویت باالتری نیز دارا می

 
  در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی SWAT ارزیابی کارایی مدل -1جدول

نتایج شبیه سازی دوره 

 اعتبلرسنجی

نتایج شبیه سازی دوره 

 واسنجی

 شاخص

22/0 00/0 NS 

25/0 01/0 2R 
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 حوزه جامیشان زیرزمینی سد احداث جهتمناطق مناسب  نقشه -2شكل

 
 

 

 

 نتیجه گیری
 

 برای هیدرولوژیكیهایمدل ازشود که با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه پیشنهاد می

 شتهدا بیشتری کاربرد زیرزمینی سد احداث بحث در زیرسطحی جریان سازیشبیه و آبی بیالن محاسبه

بررسی نتایج عامل حجم مخزن نشان داد که هرچه حجم مخزن بزرگتر باشد بهتر است. در سدهای . باشد

زیرزمینی برخالف سدهای معمولی که بزرگ بودن حجم مخزن به دلیل تلفات ناشی از تبخیر یک عیب 

احداث سد  شود، بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورهای موثر در انتخاب مناطق مناسب جهتمحسوب می

هایی هستند که دارای بیشترین سطح مخزن در زیرزمینی، بهترین مكان احداث سد در یک رودخانه تنگه

ررسی نتایج نشان داده که هرچه آبراهه دارای جریان (. ب1218)طباطبایی ، مناطق باال دست جریان باشند 

ها دارد. تحقیق حاضر نشان داد ههزیرسطحی بیشتری باشد دارای اهمیت نسبی بیشتری نسبت به دیگر آبرا

باشد که با نتایج تحقیق می 2و  2های با رتبه ها برای احداث سد زیرزمینی، آبراههترین آبراههکه مناسب

به دلیل کمیت آب هم از نظر حجم رواناب و هم  های با رتبه پایین( همخوانی دارد. آبراهه1216 ،سلیمانی)

های باالتر نیز به خاطر قرار داشتن در مناطق دشتی و وجود باشد. رتبهیمقدار آب زیرزمینی نامناسب م

همچنین طبق نظر خبرگان  (.1216گاه( نامناسب هستند )سلیمانی،های نفوذپذیر )آبرفتی بودن تكیهگاهتكیه

ین و کارشناسان، شاخص فاصله از جاده از درجه اهمیت بیشتری نسبت به فاصله از روستا قرار دارد. همچن
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متر روستا و جاده در احداث سد زیرزمینی اهمیت بیشتری  511نتایج بررسی نشان داده که فواصل کمتر از 

های مرتبط با دارد. وجود جاده در محل احداث سد زیرزمینی باعث افزایش سرعت دسترسی و کاهش هزینه

شند نسبت به سایر محورها دارای شود. بنابراین محورهایی که به جاده نزدیكتر باداری سازه میساخت و نگه

 مطابقت دارد. (1211چزگی، ) ( و1215سالمی، )باشند که با نتایجاولویت بیشتری می
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