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 چكيده

و تاثير و اطالعات مكاني و امكان استفاده از مدل رقومي زمين با توجه به مدلهاي مكان محور در فضاي ديجيتالي
و اليه هاي زمين شناسي، ميزان  فاكتورهاي مختلف با وزن متفاوت، مكان يابي مناسب براي احداث سد با توجه به جنس

و همچني و ميزان فرو آب ن ميزان بهره برداري از سد جهت آبياري مناطق پايين دست، ذخيره حجم آب، ارزيابي محل
و جلوگيري از و در راستاي كاهش حجم عمليات ميداني ابتدا با يك تحليل اوليه، برآورد مناسبي از محل سد ارائه داده

و انساني در امر سدسازي طرح بهينه ارائه نماييم اعم از اطالعات زمين اينكار با تلفيق داده هاي مختلف. اتالف منابع مالي
و توپوگرافي زمين با استفاده از  با DEMشناسي و اعمال وزن اليه ها و برقراري ارتباط بين آنها منطقه وحوضه آبريز

و در نتيجه با توجه به اليه هاي. توجه به فاكتورهاي موجود انجام مي گيرد در اين مقاله منطقه ارغوان دره طرقبه بررسي
و آناليز  .نرم افزاري منطقه مورد نظر، مكان مناسبي جهت احداث سد مي باشدموجود

، محل احداث سد، ژئوتكنيك، مكانيابيDTM(،GIS(مدل رقومي زمين: كلمات كليدي

 مقدمه
در احداث سد معيارهاي متعددي در نظر گرفته مي شود كه قسمتي از آنها كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفتـه انـد

و: عبارتند از معيارهاي فني شامل  ، كيفيـت آب رودخانـه، ميـزان شـوري وضعيت ژئوتكنيك زمين در محل ساختگاه سد
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، ميــزان كنتــرل ســيالبه ، ميــزان اورد ســاليانه آب رودخانــه ،چگــونگي تغذيهســفره انحــالل پــذيري ســازندهاي خــاك ا
و بخشـي از معيارهـاي و وضعيت راه دسترسـي ، معيارهاي اقتصادي از جمله ارزيابي حجم آب پشت سد هايĤبزيرزميني

.اجتماعي از جمله ميزان اراضي زير پوشش آب 
سبيشتردر و ابهاي و. طحي، مشكل كم ابي وجود داردمناطق كشور با توجه به عدم كنترل سيالبها بنابراين احـداث سـدها

و پـر  بندها براي مهار اين ابها ميتواند بسياري از مشكالت را حل نمايد اما در بحث احداث سد انجام مطالعات اوليه زمـانبر
اليمهزينه ميباشد بنابراين ميتوان و و با استفاده از مدل رقومي زمين حجم)1( يه هاي موجودبا استفاده از روشهاي جديد

سد عمليات در. كاهش دهيمرا اوليه احداث طرقبـه مـورد كيلـومتري4حـدود در اين مقاله ما منطقه ارغـوان دره واقـع
و خواستگاه طبيعي ارغوان مي باشد به نام ارغوان دره نامگـذاري شـده اسـت بررسي قرار داده ايم   اين ناحيه چون رويشگاه

ال و توپوگرافي منطقهكه با استفاده از و اطالعات هيدرولوژي ونيابيبهينه تر مكابه يه هاي زمين شناسي تخمين احداث سد
.پرداخته ايم ميزان حجم آب پشت سد وبررسي اطالعات اوليه مورد نياز براي احداث سد بدون نياز به عمليات زميني

سد-1  بررسي موقعيتهاي مختلف احداث
 مطالعات اوليه-1-1
:مكان هاي مستعد براي مطالعه دقيق انتخاب شده است،دستورالعمل هاي زيربه توجهبا
و● و هر نوع نقشه است كه براي مطالعه مفيدحوضه عكس هاي هوايي، نقشه هاي توپوگرافي، نقشه هاي زمين شناسي

حوضه هاي فرعي جمع آوري مي شوند،سپس موقعيت مناطق مسكوني، رودخانه ها، مسيلها، مخروط افكنه ها،كانال هاي 
و عوارض ديگر شي قديمي، قنات و مورد نيازاسناد آماده شده با توجه به شرايط الزم مانند ب وحوضه ها در نقشه مشخص

و فرمت قابل توجهي ازآبرفت در مناطق. است در اين مرحله ابتدايي ترين كار انتخاب محورهاي اصلي تنگ دره آبرفتي
.باالدست است

و بارش و يا آب زيرزميني، احتمال جاري شدن سيل و تبخير از متوسط جمع آوري اطالعات مربوط به سطح بارش ساالنه
و مورد استفاده قرار گيرد  منطقه بايد پيش بيني

و مطالعه كيفي آب، مقدار به طور متوسط و مواد معدني وآلودگي ميكروبي به احتمال زياد در آب خواهد بررسي از امالح
)4(.بود

 مراحل كار را مي توان بصورت فلوچارت زير نمايش داد
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 مراحل كارفلوچارت-1شكل

و عكس هوايي منطقه همچنين با استفاده از داده هاي مربوط به اطالعات 1:25000در اين مقاله از نقشه هاي توپوگرافي
و همچنين اطالعات زمين شناسي استفاده گرديده است حوزه آبريز منطقه با استفاده از منحني ميزانها1شكل. ابي منطقه

.و آبريز نقشه هاي توپوگرافي را نمايش مي دهد

و شبكه ابراهه حوضه آبريز ارغوان دره-2شكل  خطوط منحني ميزان

يكBو ديگري در نقطهAدر اينجا دو مكان براي احداث سد در نظر گرفته شد كه يكي در نقطه ، سپس به بررسي هر
Aمشاهده ميشود در مكان1همانطور كه در شكل. از اين مكانها نسبت به معيارهاي در نظر گرفته شده پرداخته ايم
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بنابراين) Sb=9863238m2,Sa=8705037m2( ميباشدBسطح حوزه آبريز كوچكتر از سطح حوزه در نقطه
.ميباشد A,Bاولويت انتخاب نسبت به سطح حوزه بترتيب 

 سازندهاي شور منطقه-2

و زيپسي در باالي بستر ابراهه ها ناچيزتر از پايين ابراهه مي باشد كه بررسي هاي بعمل آمده نشان داد كه سازندهاي شور
، باعث شوري آب سد شده كه آب را غير قابل شرب ميكند بنابراين اولويت محورها  در در صورت قرارگيري در مخزن سد

.دسته بندي مي شود B,Aبترتيب بصورت 

سدآو-3  رد ساليانه در محل محور

ب دره با توجه و محدود بودن آب به زمان بارندگي حجم كل رواناب ساليانه منطقه عدم وجود رودخانه دايمي در اين منطقه
كه اواويت محورها بر اين اساس. ميليون متر مكعب برآورد شده است 9.3و 8.1بترتيب برابر B,Aمحل محورهاي 

.دسته بندي مي شود A,Bبصورت 

سد-4  ميزان حجم آب پشت

 32767برابرBو در محور متر مكعب 30560برابرAمتر در محور30ميزان حجم ذخيره شده در پشت سد با ارتفاع
.دسته بندي مي شود A,Bبنابراين اواويت بندي محورها بصورت. ميباشد

ها–3شكل  مدل ارتفاعي منطقه با ابراهه
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 وضعيت ژئوتكنيك منطقه-5

و مقاومت پذيري عرض آبرفت در مكان در68بهAبا توجه به بررسي انجام شده از نظر تكيه گاه متر ميرسد در حاليكه
.ميباشد B,Aبنابراين در اولويت بندي نسبت به ساختگاه ترتيب اولويتها بترتيب. متر كاهش ميابد10بهBنقطه 

 شبكه ابراهه بصورت اتوماتيك از مدل رقومي زميناستخراج-6

:با انجام مراحل زير اقدام نمود ArcGIS\ArcHydroاج اتوماتيك آبراهه ها ميتوان با استفاده از نرم افزار براي استخر

و-5تجمع جريان-4هدايت جريان-3پركردن فرورفتگيها-2اصالح مدل رقومي-1: مراحل آن عبارتست از شناسايي
 قطعه بندي شبكه ابراهه-6ترسيم شبكه ابراهه 

ArcHydroمراحل استخراج اتوماتيك شبكه ابراهه در-4شكل

 تجمع جريان)5-3شكل هدايت جريان)5-2شكل اصالح مدل رقومي)5-1شكل
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 بررسي تغذيه توسط آبهاي زيرزميني-7

و قنات هاي متعددي وجود دارد كه فقط اين منطقه عالوه بر ارغوان زارهاي زيبا داراي چشمه سارهاي گوارايي بوده
از قسمتي از آنها كه در شكل زير نمايش داده شده است در و اگر بخواهيم بعنوان هدف دوم محدوده مورد نظر ما قرار دارد

 ، ايجاد سد به اين مورد نيز اشاره كنيم
زيرزمينيدشتمذكورانجامميشود،بنابرايناحداثسددريباتوجهبهاينكهبااحداثسدازطريقنفوذمخزنوبستررودخانهتغذيهسفرههايĤبها

.دسته بندي مي شود A,Bاولويت محورها بصورتو)2(اردموقعيتهايپايابرودخانهنسبتبهموقعيتهايسراببرتريد

و ترسيم شبكه)5-4شكل شناسايي
 ابراهه

شبكه آبراهه)5-6شكلقطعه بندي شبكه ابراهه)5-5شكل
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ي منطقه-6شكل و چشمه ها وضعيت چاهها

 وضعيت راه دسترسي-8

و به روستاي كالته آهن منتهي  از روستاي طرقدر بطرف روستاي دهبار، شاخه اي فرعي از آن جدا شده
به3اين منطقه از سمت شمال توسط يك جاده اسفالته درجه.در اواسط همين جاده ارغوان دره قرار دارد مي شود كه

.طرقبه وصل مي شود وضعيت راه دسترسي منطقه در شكل زير نمايش داده شده است

 وضعيت راههاي دسترسي به منطقه-7شكل

آب-9  بررسي مناطق كشاورزي زير

و باغ هستند به زير آب ميرودمترمربع A،21717در محور با احداث سد در اين منطقه در از منطقه كه داراي كشت زراعت
بهBحاليكه در محور با توجه به ارقام ذكر شده اولويت محورها بادر نظر گرفتن كه متر مربع ميرسد 87152اين ميزان

و اراضي كشاورزي بترتيب  .ميباشد B,Aميزان خسارت به باغات

 مشخصات زمين شناسي منطقه- 10

��� اب
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و سازند ميال با توجه به نقشه زمين شناسي كه در شكل باال مشاهده ميكنيد منطقه ارغوان دره در دو ناحيه سازند اللون
قرار گرفته است كه در سازند ميال عدسيهايي از آهك گلوكني دار بهمراه دارد كه با توجه به نفوذ آب در زمينهاي آهكي هر 

م دسته بندي B,Aكان كم ميشود كه بنابراين ميتوان اولويت محورها را بصورت چه بسمت پايين ميرويم از مرغوبيت
. نمود

و محل حوزه آبريز-8شكل نقشه زمين شناسي منطقه
مورد نظر

 مكانيابي سد با اولويت بندي در نرم افزار- 11

، و مكانيابي به معناي انتخاب مكان مناسب جهت اجراي پروزه هايي نظير احداث سد ، بررسي ميزان آلودگي آب نيروگاه
و بسياري تحليل هاي ديگر ميباشد (هوا  براي انجام اينكارميتوان از ابزارهاي برنامه)4.

Spatial Analyst و محدوده. استفاده نمود ما در اين مقاله بعد از تهيه اليه هاي مختلف از جمله مدل رقومي زمين
و اليه راهها با مراكز  و اليه زمين شناسي سپس به ايجاد حوضه آبريز و اليه پيشنهادي براي احداث سد اليه رستري شيب
بعد از ايجاد اين اليه ها نقشه هاي رستري را طبقه. اقدام نموده ايم Slope,distanceنقشه حريم با استفاده از ابزارهاي 

و با در نظر گرفتن معيارهاي موردنظر از جمله اينكه اگرخاك منطقه از نظر زمين شناسي از نوع آهكي  بندي مجدد نموده
، هرچه نزديكتر باشد اولويت) مثال صفر(باشد اولويت پايين  بيشتر نقشه ها را با توجه به اهدافو يا از نظر دسترسي به راه
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با استفاده) Overlay(بعد از انجام مراحل فوق با انجام يك همپوشاني رياضي. مورد نظر خود دوباره طبقه بندي نموديم
و Raster Calculatorاز ابزار  درو دادن وزن هاي بشرح زير محاسبات را انجام داده نتيجه آن بصورت يك تصوير
ن قرار اختيارما

: مراحل انجام كار بطور خالصه بشرح زير است

 ايجاد نقشه شيب با استفاده از مدل رقومي زمين-1

 ايجاد نقشه حريم راه-2

تقشه شيب)9-2شكلتقشه حريم راه)9-1شكل

 طبقه بندي مجدد اليه هاي مذكور-3

نقشه حريم درست ميباشد يعني اولويت اول مربوط به فاصله كمتر است نياز به طبقه اليه با توجه به اينكه طبقه بندي
.براي اين اليه نداريم)Reclassify(بندي مجدد
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 طبقه بندي مجدد نقشه شيب-10شكل

يا-4  Overlayهمپوشاني رياضي

و%50با در نظر گرفتن ضريب كه%50براي اليه شيب قبال طبقه بندي مجدد بر روي آنها صورت براي اليه فاصله تا راه
، فرمولي بشكل زير داريم  :گرفته است

(( [Distance to rah.dgn Polyline] * 50)+([reclass_slop2] * 50))/100 

.بهترين مكان را براي احداث سد انتخاب ميكنيمCalculatorRaster ابزاركه با استفاده از

با ما در اينجا فقط دو اليه رستري در و تغيير درصدها دسترس داشته ايم كه ميتوانيم با در دست داشتن اليه هاي ديگر
، بقيه معيارها را نيز در اين همپوشاني تاثير دهيم .توجه به اهميت اليه ها

و طبق ازهبا انجام اين مرحله ، به اين نتيجه رسيديم كه محور بندي مجدد نتيجه حاصله مكانAنسبت به محورBآن
.مناسبتري براي احداث سد مي باشد

 نتيجه گيري

و معيارهاي موردنظر آن بستگي دارد بطور كلي ميتوان گفت مشخص نمودن يك ساختگاه مناسب در يك پروزه به شرايط
و همچنين نتايج حاصل از نرم افزار ميتوان نتيجه گرفت كه محور)2(با توجه به جدول زير. Aو اولويتهاي مشخص شده

به. ميباشدBبراي احداث سد بهتر از محور همچنين اگر در اين مسير ما داراي محورهاي ديگري نيز باشيم با توجه
و مشاهدات تعيين نمود .مراحلي كه ذكر گرديد ميتوانيم اولويتها را با توجه به محاسبات
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و نتيجه اي كه از محاسبات نرم افزاري حاصل شد به اين نتيجه ميرسيم كه ايجاد سد در محور Bبا ارزيابي جدول باال

 الزمبهذكراستكهدرادامهمطالعاتپسازانجامعملياتحفاريژئوتكنيكبايستينتايجتدقيق.ميباشدAمناسبتر از محور
.ودرصورتنيازبازنگريشود،

 منابع

 آب پوي مشهدشركت

، 1383اميرحسينصادقپور،مديرپروژهوكارشناسارشدگروهسدونيروگاه،مهندسينمشاورقدسنيرو،
 نيابيموقعيتمحور،براي احداث سد بررويرودخانه پيرباالچايمرندمكامطالعات

.،انتشارات عابد ARC GIS 9.2،كتاب راهنماي كاربردي 1386سنجري،سارا،
Manual of ArcGIS (Esri Corporation) 
Mohammad Karimi Mobarakabadi,2012; Model for Determination the Optimum Location 
of Subsurface Dam Using Analytical Hierarchy Process AHP,IRAN,AHVAZ 
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