نشریه مدیریت اکوسیستم

)Ecosystem Management Journal (EMJ

پاییز  ،1400سال اول ،شماره اول37-48 ،
Volume 1, Issue 1, Winter 2022, 37-48

مکانیابی مناطق مستعد احداث سدهاي خاكی كوتاه (مطالعه موردي :حوزه آبخيز بهشتآباد)

مقاله پژوهشی
رفعت زارع بيدكی*

1

zare.rafat@sku.ac.ir

* نویسنده مسئول
بهروز مرادي

2

behroozmoradi20@yahoo.com

حسين بهرامی

3

bahrami374@yahoo.com

 .1استادیار گروه مهندسي طبیعت ،دانشكده
منابع طبیعي و علوم زمین ،دانشگاه شهركرد،
شهركرد ،ایران.
 .2فارغالتحصیل كارشناسي ارشد آبخیزداري،
دانشكده منابع طبیعي و علوم زمین ،دانشگاه
شهركرد ،شهركرد ،ایران.
 .3دكتري آبخیزداري ،سازمان جهاد كشاورزي
استان چهارمحال و بختیاري ،شهركرد ،ایران.

شناسه مقاله:
تاریخ دریافت:
تاریخ پذیرش:
انتشار آنالین:
زمان پذیرش:

2106-1008
1400/04/01
1400/05/30
1400/10/20
 61روز

چکيده
نیاز روزافزون به آب باعث گسترش روشهاي مختلف مدیریت منابع آب شده است .برخي از روشهاي
سازهاي شامل احداث موانع در مسیر جریانهاي سطحي و ذخیره كردن آب ميشود كه سدهاي خاكي
در این دسته قرار ميگیرند .كارایي و بهرهوري یك سد خاكي به عوامل بسیاري بستگي دارد كه مهمترین
آنها ،تعیین مناطق مناسب براي احداث این سدها است .این تحقیق با هدف توسعه یك سیستم پشتیباني
تصمیم بر مبناي تكنیكهاي  RSو  GISو شناسایي و اولویتبندي مناطق مناسب احداث سدهاي خاكي
در زیرحوزه آبخیز بهشتآباد از حوزه آبخیز كارون شمالي ،انجام شده است .به این منظور ابتدا مطالعات
قبلي در این زمینه بررسي شد و معیارهاي موثر در مكانیابي سد خاكي انتخاب شد .پس از انتخاب
مجموعه معیارها ،پرسشنامه مقایسات زوجي ساخته شد و در اختیار كارشناسان مرتبط قرار گرفت .سپس
با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبي به اولویتبندي و تعیین وزن نسبي این معیارها پرداخته شد.
نقشههاي مربوط به هر عامل ،تهیه و استانداردسازي شد؛ سپس وزن به دست آمده از روش  AHPدر
آن اعمال شد .در نهایت نقشه حاصل با سه طبقه نامناسب ،خوب و بسیار خوب براي احداث سد خاكي
در منطقه تهیه شد .نتایج نشان ميدهد معیار ژئومورفولوژي و زمینشناسي با كسب بیشترین وزن ،اهمیت
بیشتري در تعیین مكان مناسب جهت احداث سد خاكي دارد .این معیار خود از چهار زیرمعیار كارست،
گسل ،زمین لغزش و فرسایش تركیب شده است .پس از این معیار به ترتیب توپوگرافي ،دسترسي به
منابع قرضه ،كاربري اراضي ،فاصله از منابع آب زیرزمیني ،فاصله از جاده و عمق خاک در ترتیب اهمیت
قرار گرفتند .همچنین مشخص شد كه بیش از چهار كیلومتر از شبكه هیدرولوژي این آبخیز قابلیت بسیار
خوبي براي احداث سدهاي خاكي كوتاه در راستاي مدیریت منابع آب دارد.
واژگان كليدي :استان چهارمحال و بختیاري ،تحلیل سلسله مراتبي ،سیستم پشتیباني تصمیمگیري
( ،)DSSمنطق فازي ،مدیریت منابع آب.
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 -1مقدمه
آب مهمترین عامل محدودكننده توسعه در مناطق خشك و نیمهخشك جهان و از جمله ایران به شمار ميرود و از این لحاظ تعیین كنندهترین عامل
در میزان كارایي و بهرهوري سایر منابع محسوب ميشود (بخشنده .)1388 ،كشور ایران به دلیل شرایط نامناسب اقلیمي و همچنین رشد فزاینده
نیازهاي مختلف (كشاورزي ،صنعت و شرب) ،با مشكل كمبود آب بهخصوص در فصلهاي خشك مواجه است .توسعه سدهاي بزرگ از دیدگاه زیست
محیطي مسائل و پیامدهاي زیادي را به دنبال دارد ،بنابراین یافتن یك جایگزین مناسب براي ذخیره آب در مقیاسهاي كوچكتر و با پیامدهاي محیطي
كمتر ،ضروري به نظر ميرسد .سدهاي كوتاه مي تواند یك راه حل مناسب براي تآمین نیاز آب در بخشهاي مختلف ،به خصوص كشاورزي و تغذیه
منابع آب زیرزمیني باشد .سدهاي خاكي عالوه بر ذخیره آب ،با مهار آبهاي سطحي باعث كاهش دبي اوج سیالب و خسارات ناشي از آن ميشوند
(قرمزچشمه و همكاران.)1386 ،
بعد از انتخاب سد خاكي كوتاه به عنوان راهكار مدیریت آب ،باید مناسبترین محل براي احداث آن در نظر گرفته شود .تصمیم اشتباه در مورد مكانیابي
ممكن است به هزینه بیشاز حد و مشكالت در ساخت و ساز و تعمیر و نگهداري منجر شود (حلبیان و همكاران .)1391 ،عوامل مختلفي از جمله
معیارهاي فیزیكي ،فني و اقتصاديـ اجتماعي در انتخاب محلهاي موردنظر براي احداث سد خاكي دخیل هستند .بررسي و تعیین این عوامل در
عرصهها با استفاده از روشهاي سنتي بسیار پرهزینه بوده و نیاز به صرف وقت بسیار دارد (سعادتي و همكاران .)1382 ،براي اطمینان از طراحي
اقتصادي و مناسب سد ،باید شرایط توپوگرافي منطقه ،زمین شناسي و وضعیت پي در محل سد و نیز در دسترس بودن مصالح مورد نیاز و فاكتورهاي
هیدرولوژي و لرزهخیزي مورد بررسي قرار گیرد (دهمرده قلعهنو و همكاران )2002( Becue et al. .)1399 ،نیز ،توپوگرافي و جریان ورودي به منطقه،
مورفولوژي دره رودخانه ،شرایط زمین شناسي ،آب و هوا و رژیم سیل را از پارامترهاي اصلي در انتخاب محل و نوع سد معرفي كردند و پس از آن
عوامل اقتصادي را جهت رتبهبندي گزینههاي باقیمانده در نظر گرفتند.
توسعه یك سیستم پشتیباني تصمیم 1ميتواند به تعیین معیارها و شناسایي محلهاي مناسب احداث سدهاي خاكي كمك كند .سیستمهاي پشتیباني
تصمیم ،سیستمهایي هستند كه منابع فكري افراد را با قابلیتهاي رایانه ،جهت بهبود كیفیت تصمیمات به كار ميگیرند .سیستمهاي تعاملي مبتني بر
رایانه كه تصمیمگیران را یاري ميكنند تا با بهكارگیري دادهها و مدلها ،مسائل نیمهساختیافته را حل نمایند ( .)Yoo and Digman, 1987بر اساس
طبقهبندي آنتوني -اسكات ،مسائل نیمهساختیافته یا برنامهاي محدود نوعي از طبقهبندي تصمیمگیريها بر اساس ماهیت یا ساختار ميباشد كه در
آن مسأله به وسیله مدیر و رایانه حل ميگردد (فیضي و مقدسي.)1384 ،
ارزیابي چند متغیره مكاني 2یك روش مفید جهت شناسایي و مقایسه راهحلها براي مكان یابي بر اساس تركیب فاكتورهاي چندگانه است .این روش،
بیانگر قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایي 3براي مدیریت و پردازش اطالعات مكاني و انعطافپذیري ارزیابي چند معیاره جهت تركیب كردن اطالعات
مكاني ( مانند نوع خاک ،شیب و غیره) با اطالعات كارشناسي ،بر اساس وزندهي متغیرهاي مختلف ميباشد .چابك بلداجي و همكاران ( )1390به
بررسي روش فوق جهت شناسایي مكانهاي مناسب احداث سدهاي خاكي و اولویتبندي آنها بر روي رودخانه اصلي حوزه آبخیز جعفرآباد طبس
پرداختهاند .جمالي و همكاران ( )1390نیز بر اساس نتایج مطالعات خود در مكانیابي احداث سدهاي اصالحي توري سنگي با روش ارزیابي چندمتغیره
مكاني ،استفاده از مدل فوق را براي برنامهریزي جهت مكانیابي سریع و دقیق احداث سد در حوزههاي آبخیز پیشنهاد نمودند.
فرآیند تحلیل سلسلهمراتبي 4یكي از معروفترین روشهاي تصمیمگیري چندمعیاره است كه اولین بار توسط توماس ال ساعتي در دهه  1970ابداع
شد .این روش هنگاميكه تصمیمگیري با چند گزینه رقیب و معیار تصمیمگیري روبرو است استفاده ميشود .فرآیند تحلیل سلسله مراتبي بر اساس
مقایسههاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناریوهاي مختلف را به مدیران ميدهد ( .)Zahedi, 1986در تجزیه مسائل به اجزاء سادهتر ،در
باالترین سطح ،هدف قرار دارد و در سطوح میاني معیارهاي اصلي و فرعي به ترتیب در سطوح جداگانه قرار ميگیرند .در پایینترین سطح نیز ،گزینه
ها (شاخصها) قرار ميگیرند ( .)Malczeski, 1999در این روش ،رتبهبندي هر معیار موردنظر بر حسب اولویت تصمیمگیران ،صورت ميگیرد .كیفیت
این نظرات به وسیله درجات مختلف ( 1تا  )9قابل مقایسه است .بدین ترتیب كه اجزا به صورت زوجي و بر اساس یك معیار با هم مقایسه شدهاند
(ناصري و همكاران .)1388 ،براي انتخاب مناسبترین گزینه پیشنهادي احداث سازه ذخیرهسازي آب در طرقبه و شاندیز ،دو روش فرآیند تحلیل سلسله
مراتبي و فرآیند تحلیل شبكه 5به كار گرفته شد كه هر دو روش نتایج تقریبا یكساني را نشان داد (فرپور و خاشعي سیوكي .)1396 ،مكانیابي مناطق
مناسب براي احداث سدهاي كوتاه خاكي در حوزه آبخیز كال آجي استان گلستان توسط آماني و همكاران ( )1394انجام گرفته است .در حوزه كالآجي
استان گلستان ،از  56تنگه انتخاب شده در مرحله اول تنها  27مكان توانستهاند از فیلتر معیارهاي پیشنهادي عبور كنند .در نهایت مكانهاي باقیمانده
براساس مقایسات جفتي و وزندهي در نرمافزار  Expert Choiceاولویتبندي شدند .عالي و همكاران ( )1392مكانیابي احداث بندهاي خاكي ،سنگي
مالتي و گابیوني در حوزه آبخیز دوراهان استان چهارمحال و بختیاري را مورد بررسي قرار دادند .پس از استانداردسازي و استفاده از روش فرآیند تحلیل
)4. Analytical Hierarchy Process (AHP

)1. Decision Support System (DSS

)5. Analytical Network Process (ANP

)2. Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE
)3. Geographic Information System (GIS
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سلسله مراتبي براي وزندهي و اولویتبندي عوامل ،به ترتیب بندخاكي ،بندسنگي مالتي و گابیوني براي احداث در این حوزه پیشنهاد شدAl-Shabeeb .

( )2016براي تعیین مناطق مستعد جمعآوري آب باران در اردن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبي در بستر سیستم اطالعات جغرافیایي استفاده كرد.
 )2018( Liana et al.از فرآیند سلسله مراتبي و  1TOPSISبراي انتخاب محل ساخت سد استفاده كردند .ابتدا معیارهاي موثر در انتخاب محل ساخت
سد را از منابع مختلف استخراج كردند .سپس از فرآیند سلسله مراتبي و  TOPSISبراي تحلیل نظر كارشناسان و خبرگان و تعیین وزن نسبي معیارها
استفاده كردند .در نهایت بهترین محلها براي احداث سد را معرفي كردند .مطهرينیا و المدرسي ( ،)1397به مكانیابي سدهاي خاكي كوچك در منطقه
سرچهان فارس پرداختند .آنها در تحقیقشان از  55زیرمعیار مختلف براي انتخاب محل مناسب استفاده كردند و این زیرمعیارها را با روش فرآیند سلسله
مراتبي وزندهي كردند.
هدف از تحقیق حاضر تعیین مكان هاي مناسب احداث بندهاي خاكي براي ذخیره و استفاده از روانابهاي سطحي حوزه آبخیز بهشتآباد است.
 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه
حوزه آبخیز بهشتآباد با مساحت  3897كیلومترمربع وسیع ترین زیرحوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاري در حوزه آبخیز كارون شمالي و مهمترین
حوزه آبخیز استان از نظر مصرف منابع آب است .این حوزه آبخیز در موقعیت جغرافیایي  31درجه و  50دقیقه تا  32درجه و  35دقیقه عرض شمالي و
 50درجه تا  51درجه و  25دقیقه طول شرقي قرار گرفته است .منطقه مورد مطالعه بهطور كامل در محدوده استان چهارمحال و بختیاري قرار دارد و
حدود  23/5درصد خاک استان را پوشش ميدهد .این حوزه آبخیز از جمله سرشاخههاي حوزه آبخیز كارون به شمار ميرود و با وجود وسعت كم،
اهمیت زیادي از نظر منابع و مصرف آب دارد .بیش از نیمي از وسعت دشت هاي استان چهارمحال و بختیاري در این حوزه آبخیز قرار دارد (صمدي
بروجني .)1389 ،شكل  1موقعیت این حوزه آبخیز را نشان ميدهد.

شکل ( :)1موقعيت حوزه آبخيز بهشتآباد در محدوده نقشه شهرستانها و استان چهارمحال و بختياري.

 -2-2روش تحقيق
مراحل انجام این تحقیق بر اساس روندنماي شكل  2انجام شده است .براي تعیین بهترین نقطه جهت احداث سد خاكي كوتاه در ابتدا با توجه به روش
تحقیق ،عوامل مؤثر در مكانیابي سدهاي كوتاه خاكي شناسایي شد .عوامل و نمایههاي محیطي نقش بسیار تعیین كنندهاي در تعیین مكان مناسب
احداث سد خاكي دارد (چابك بلداجي و همكاران .) 1390 ،بر اساس تحقیقات قبلي ،نمایههاي وضعیت توپوگرافي ،حساسیت سازندهاي زمینشناسي
به فرسایش ،میزان نفوذپذیري در حوزه آبخیز ،حریم آبراهه ،حریم از چاه ،چشمه و قنات (منابع آب زیرزمیني) ،عمق خاک ،نقشه كارست ،زمینلغزش،
منابع قرضه ،فاصله از جاده و كاربري اراضي به عنوان نمایههاي اصلي انتخاب شدند (جدول شماره .)1

)1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
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مطالعات پایه و انتخاب
معیارهای موثر در مکان یابی
سدهای خاکی کوتاه

تهیه نقشه های الزم و
استانداردسازی فازی الیه ها

وزندهی الیه ها

تلفیق الیه های وزندار و
اولویت بندی مکانی

تهیه پرسشنامه مقایسات زوجی
و تعیین اولویت و وزن معیارها با
استفاده از تحلیل سلسله
مراتبی

شکل ( :)2روندنماي روش تحقيق
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3

متوسط رو به كم

3

نقاط مرتفع

4

متوسط

4

 10متر

1

متوسط رو به زیاد

5

بیش از 8

1

زیاد

6

7-8

2

رخنمون سنگي و دریاچه

1

6-7

3

فاقد پوشش

2

5-6

4

مرتع

3

4-5

5

بیشهزار

4

3-4

6

باغ

5

2-3

7

زراعت دیم

6

1-2

8

زراعت آبي و مخلوط

7

7

8

حساسیت به فرسایش

كاربري اراضي

0-1

9

20-0

1

50-20

2

90-50

3

>90

4

وجود كارست

0

عدم وجود كارست

1

Clay

1

كمتر از  1میليمتر بر دقیقه

Clay- loam

2

 1تا  5میليمتر بر دقیقه

2

Silty- loam

3

بیشتر از  5میليمتر بر دقیقه

3

Loam

4

Silty

5

9

حریم از چاه ،چشمه و
قنات

10

فاصله از جاده

11

زمینلغزش

12

نفوذپذیري

مسكوني

8

>1 Km

0

<1 Km

1

>500 m

1

<500 m

2

بدون لغزش

1

داراي لغزش

2
1

متغیر

4

عوامل مؤثر در مكانی ابي داراي ماهیت گوناگون هستند .گروهي داراي خصوصیات توصیفي چون كم و زیاد بوده و تعدادي ارزش عددي مثل یك،
دو ،ده و  ...دارند .لذا نیاز است كه ارزش و وزن آنها استانداردسازي شود .ابتدا نقشه رقومي هر یك از عوامل به صورت الیههاي اطالعاتي در محیط
نرم افزاري  GISتهیه شد و سپس ،تمام نقشهها بین صفر تا یك استانداردسازي شد .در این تحقیق به دلیل مقداري بودن نقشههاي ورودي ،از روش
استانداردسازي نقشههاي رقومي استفاده شد .در این روش استاندارد كردن بهوسیله یك تابع خطي و با استفاده از مقادیر حداكثر و حداقل موردنظر
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صورت ميگیرد .مقدار حداقل ،صفر و مقدار حداكثر ،یك را در برميگیرد و مقادیر بین حداقل و حداكثر ،بر اساس تناسب ،مقادیري بین صفر و یك را
در برميگیرند ( .)Zadeh, 1965بهطوريكه هر چه به مقدار یك نزدیكتر ميشود ،شرایط براي احداث سد ،مطلوبتر خواهد بود.
پس از تعیین عوامل ،هر عامل در قالب یك نقشه فازي استاندارد با طبقات متمایز وارد سیستم اطالعات جغرافیایي شد (شكلهاي -3الف تا ي) .وزن
هر الیه نیز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبي شناسایي و اعمال شد .الزم به ذكر است اندازه پیكسل در تمام الیههاي رستري معادل  10متر
در نظر گرفته شده است .در نهایت بهترین نقاط جهت احداث سد خاكي كوتاه و اولویتبندي نقاط مناسب با روي هم اندازي الیههاي مختلف انجام
شد.
با توجه به شكل ( -3الف) ،براي تعیین حریم عوارض (آبراهه و منابع آبهاي زیرزمیني) از الگوریتم  Bufferدر محیط نرمافزار  ArcGIS 9.3استفاده
شد .به این منظور ،حریم  10متري از رودخانهها بهعنوان عا مل محدود كننده در نظر گرفته شد به این معنا كه نقاطي كه خارج از این محدوده قرار
ميگیرند هیچگ ونه قابلیتي براي استقرار سد خاكي ندارند .حریم یك كیلومتري منابع آبهاي زیرزمیني نیز به عنوان فاصله مجاز براي جلوگیري از اثر
سد بر كاهش دبي چاه ،چشمه یا قنات در نظر گرفته شد .مناسبترین حالت براي عامل توپوگرافي ،درههاي عریض هستند كه از شاخص موقعیت
توپوگرافي 1براي جداسازي درهها استفاده شد (شكل -3ب) .شیبهاي مالیم كمتر از  5درصد مناسبترین طبقه براي احداث سد تعیین شد و درجه
یك را در طبقهبندي فازي الیه به خود گرفت (شكل -3پ) .با توجه به لرزهخ یز بودن استان چهارمحال و بختیاري و وجود گسلهاي فراوان در این
منطقه و توجه به تأثیر منفي شكستگيهاي گسل بر احداث سازهه اي آبي ،بافرهایي با اندازه یك كیلومتر از این مناطق ترسیم شد .نحوه طبقهبندي
دادهها نیز به این صورت بود كه فاصله صفر تا یك كیلومتري بهعنوان نامناسبت رین طبقه محسوب و با افزایش فاصله میزان قابلیت اراضي براي
احداث سد افزایش ميیابد .بهط وري كه فاصله بیش از هشت كیلومتري از این مناطق براي احداث سازه مطلوب است و اهمیت یك را به خود اختصاص
ميدهد (شكل -3ت) .میزان حساسیت واحد سنگي به فرسایش در پنج طبقه قرار گرفت كه طبقه اول بهعنوان بهترین طبقه ،كمترین میزان حساسیت
و بهترتیب سایر طبقات میزان حساسیت بیشتري به فرسایش دارند (شكل -3ث) .وجود كارست شرایط را براي احداث سد نامناسب خواهد كرد ،بدین
لحاظ چنین مناطقي در یك طبقه و مناطق فاقد منابع كارست در طبقه دیگر قرار ميگیرند (شكل -3ج) .از آنجا كه عامل زمین لغزش تأثیر مخربي
بر سازهه اي آبي دارد ،تعیین حدود آن از اهمیت زیادي برخوردار بود .لذا براي تعیین حدود دقیق مناطقي كه زمین لغزش اتفاق افتاده از تصاویر با
قدرت تفكیك مكاني 2زیاد موجود در نرمافزار  Google Earthاستفاده شد .پس از شناسایي لغزشها ،حدود آنها ترسیم و بافري به اندازه دو كیلومتر
براي اطمینان از عدم تأثیر این لغزشها بر احداث سد ترسیم شد (شكل -3د) .براي طبقهبندي الیه عمق خاک ،عمق صفر تا  20سانتيمتري خاک
بهعنوان بهترین طبقه در نظر گرفته شد (شكل -3ز) .در این مطالعه از نتایج مطالعات زمینشناسي صورت گرفته توسط مهندسین مشاور یكم استفاده
شد .سنگه ایي با نفوذپذیري كمتر از یك میلیمتر بر دقیقه ،در طبقه یك به عنوان بهترین طبقه ،نفوذپذیري یك تا پنج میلیمتر بر دقیقه در طبقه
تناسب بعدي و سازندهایي با نفوذ پذیري بیش از پنج میلیمتر بر دقیقه در طبقه تناسب آخر قرار گرفتند (شكل -3م).
در اولویتب ندي كاربري اراضي با توجه به این نكته كه كاربريهاي غیر خصوصي با كمترین ارزش براي استقرار سد در اولویت قرار ميگیرند ،نقشه
كاربري اراضي در محدوده مورد مطالعه با استفاده از پردازش چشمي 3تصویر سنجنده  ETMلندست  7استخراج شد (شكل -3و) .با توجه به اثر مثبت
نزدیكي به جاده و محدوده دسترسي  500متر از جاده ،فواصل كمتر از این مقدار بهع نوان مناطق مناسب احداث سد و مناطقي با فاصله بیش از 500
متر در زمره مناطق نامناسب جهت احداث سد خاكي قرار گرفتند (شكل -3ه) .براي تعیین حریم عوارض جادهها از الگوریتم  Bufferدر محیط نرمافزار
 ArcGIS 9.3استفاده شد در این تحقیق دسترسي به خاکهاي رسي بهع نوان منابع قرضه مناسب در اولویت قرار ميگیرد و نقشه بافت خاک براي
بررسي این عامل مورد استفاده قرار گرفت (شكل -3ي).

)1. Topographic Position Index (TPI

3. On Screen

2. Resolution
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(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج)

شکل ( :) 3نتایج حاصل از استانداردسازي فازي طبقات براي عوامل محيطی مورد استفاده در تحقيق ،به ترتيب از الف تا ج :نقشه فازيسازي شده
طبقات عامل منابع آب زیرزمينی ،پراكنش درهها ،عامل شيب ،فاصله از گسل ،عامل حساسيت به فرسایش سازندهاي زمينشناسی و عامل
كارست.
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(د)

(ز)

(م)

(و)

(ي)

(ه)
ادامه شکل ( :) 3نتایج حاصل از استانداردسازي فازي طبقات براي عوامل محيطی مورد استفاده در تحقيق ،به ترتيب د تا ي :نقشه فازيسازي شده
طبقات عامل زمين لغزش ،عامل عمق خاك ،نفوذپذیري ساختارها ،كاربري اراضی ،عامل فاصله از جاده و عامل منابع قرضه.

پس از تشكیل الیههاي استاندارد در محیط  ، GISوزن هر الیه به روش تحلیل سلسله مراتبي محاسبه گردید .بعد از ایجاد سلسله مراتب( ،شكل
شماره  )4معیارهاي فرعي ردهبندي شده و سپس اهمیت نسبي این ردهها به وسیله روش  )1980( Saatyتعیین شده است .براي این كار پرسشنامهاي
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بر اساس معیارهاي معین تنظیم شد و در اختیار  35نفر از متخصصین آبخیزداري ،عمران و منابع آب قرار گرفت و سپس تحلیلها در نرمافزار Expert

 Choiceانجام شد.
مكانیابي احداث
سد خاكي كوتاه
دسترسي به منابع
قرضه

فاصله از جاده

حریم چاه ،چشمه،
قنات

عمق خاک

كاربري اراضي

ژئومورفولوژي

توپوگرافي

كارست

گسل

زمین لغزش
حساسیت به
فرسایش
شکل ( :)4سلسله مراتب معيارها و زیرمعيارهاي مورد استفاده در این تحقيق

در آخرین مرحله با تركیب نقشههاي ورودي ،نقشه خروجي تهیه و كالسبندي ميش ود و در نهایت مناطق مستعد احداث سد خاكي مشخص و
اولویتبندي ميشوند .در واقع نقشههاي خروجي ،نتیجه رابطههاي وزندهي ـ تجمعي و رابطه هاي استانداردسازي است .اما نواحي كه در نقشه شاخص
مركب بهعنوان ناممكن در محدودیتها قرار دارند ،از نظر مناسب بودن ارزش صفر را خواهند داشت.
 -3نتایج
بررسي نتایج نشان ميد هد درجه اهمیت عوامل مختلف به ترتیب شامل ژئومورفولوژي -توپوگرافي -دسترسي به منابع قرضه -كاربري اراضي -فاصله
از آبهاي زیرزمیني -فاصله از جاده -عمق خاک ميباشد .شكل  ، 5وزن عوامل اصلي در تعیین مكان مناسب استقرار سازه مناسب را نشان ميدهد.
قبل از اعمال وزنهاي مذكور به الیههاي استاندارد شده ،الیه واحدي براي عامل ژئومورفولوژي ایجاد شد .به این ترتیب پس از استانداردسازي
زیرالیههاي مربوط به عامل ژئومورفولوژي كه شامل كارست ،گسل ،حساسیت به فرسایش و زمین لغزش بود ،وزن زیرعاملهاي مذكور تعیین گردید
(شكل  .)6در نهایت یك نقشه استاندارد براي عامل ژئومورفولوژي تهیه شد .این الیه استانداردسازي شده در شكل  7نشان داده شده است.
0.4

0.3

0.2

0.1

0.4

0

ژئومورفولوژی
توپوگرافی
دسترسی به منابع قرضه
کاربری اراضی
حریم آب زیرزمینی
فاصله از جاده
عمق خاک
شکل ( :)5نمودار وزن عوامل اصلی مؤثر در مکانیابی سد خاكی كوتاه
به روش فرآیند سلسه مراتبی

0.3

0.2

0.1

0

کارست
گسل
زمین لغزش
فرسایش

شکل ( :)6نمودار وزن عوامل فرعی عامل ژئومورفولوژي مؤثر در
مکانیابی سد خاكی كوتاه به روش فرآیند سلسله مراتبی

نقشه نهایي مناطق مستعد احداث سد خاكي ،حاصل از اعمال وزنهاي نهایي به الیههاي استاندارد در شكل شماره  8نشان داده شده است .مناطقي
كه با رنگ سیاه در این شكل مشخص شدهاند نشان دهنده مناطق غیر قابل اجرا هستند .از آنجا كه دامنه مشخص شده براي اولویتبندي مناطق از
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نوع پیوسته بوده قابلیت تفسیر مشكل ميشود ،لذا با استفاده از روش كالسبندي  Manual Intervalدر محیط نرمافزار  ،ArcGIS 9.3نقشه خروجي
در سه كالس طبقهبندي شد .جدول  2چگونگي طبقهب ندي به همراه سایر اطالعات توصیفي مربوط به هر طبقه را نشان ميدهد .همانطور كه نتایج
جدول  2نشان ميدهد194/5 ،كیلومتر از آبراههه اي منطقه داراي قابلیت خوب و بسیار خوب براي احداث سد خاكي هستند .این مناطق به صورت
تفكیك شده در شكل  9آورده شده است.
جدول ( :)2چگونگی طبقهبندي نقشه اولویتبندي مناطق جهت احداث سد خاكی
طول آبراهه (كیلومتر)
كالس
فاصله طبقات
وضعیت
4/376
1
0/86-0/94
بسیار خوب
190/259
2
0/7-0/86
خوب
669/767
3
0/1998-0/7
نامناسب

شکل ( :)7نقشه فازيسازي شده تركيبی عامل ژئومورفولوژي.

شکل ( :)9اولویتبندي نهایی مناطق جهت احداث سد خاكی.

شکل ( :)8نقشه اولویتبندي مناطق جهت احداث سد خاكی.

 -4بحث و نتيجهگيري
ن وع سد از نظر مصالح ساخت در كشور ایران به دالیلي از جمله هزینه كمتر ساخت و سازگاري بیشتر با وضعیت اقلیمي عمدتاً خاكي است .از این نظر
سدهاي خاكي نسبت به سدهاي سنگریزهاي و بتني و سنگي در صدر قرار دارند (تنهاپور و همكاران .)1395 ،انتخاب محل مناسب احداث سازه ،از
مهمترین عواملي است كه مي تواند در موفقیت یا عدم موفقیت طرح تاثیرگذار باشد .عوامل مختلف فني ،اقتصادي در تعیین محل مناسب احداث سد
خاكي كوتاه موثر شناخته شدهاند و تصمیمگیري در خصوص انتخاب بهترین محل با توجه به تعدد معیارهاي دخیل ،كار پیچیدهاي است .لذا توسعه
یك سیستم پشتیباني تصمیمگیري بهمنظور تعیین اهمیت معیارها و شناسایي محل مناسب احداث اینگونه سدها ضرورت پیدا ميكند .در این میان
كاربرد تكنیكهاي سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي در جمعآوري ،ذخیرهسازي ،مدیریت و تلفیق این دادهها و نیز توانایي آنها در ارزیابي
چند معیاره مكاني اهمیت ویژهاي دارد.
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نتایج حاصل از این مطالعه در حوزه آبخیز بهشتآباد ،نشان داد كه در مجموع تقریبا  22درصد از طول شبكه هیدروگرافي این حوزه آبخیز ،در وضعیت
خوب و بسیار خوب براي احداث سدهاي خاكي كوتاه قرار ميگیرد .با توجه به نقشه طبقهبندي به دست آمده بیشتر آبراهههاي مناسب براي احداث
سدهاي خاكي كوتاه در باالدست و میاندست حوزه آبخیز واقع شدهاند.
عوامل مختلفي از جمله معیارهاي اقتصادي و فني در انتخاب محل مناسب احداث سازهها نقش دارند .بسیاري از این معیارها براي مكانیابي سدهاي
خاكي نیز مورد استفاده قرار گرفته اند كه در تحقیق حاضر از  12معیار مختلف كه بیشترین تكرار را در تحقیقات قبلي داشتهاند استفاده شده است .از
بین عوامل مختلف مورد بررسي در این تحقیق ،عامل زمینشناسي و ژئومورفولوژي اهمیت و وزن بیشتري را به خود اختصاص داد .این عامل از تركیب
چهار زیرمعیار كارست ،زمین لغزش ،حساسیت به فرسایش و گسل به دست آمده است .علت این اهمیت بیشتر را ميتوان در تأثیر مستقیم این عوامل
بر احداث هر نوع سازها ي دانست ،اما به طور خاص در مورد سدهاي خاكي مجموعه این عوامل در نظركارشناسان خبره حائز اهمیت است .زیرا سد
خاكي از نظر ساختمان ،داراي شرایط متفاوتي با سازههاي مهندسي دیگر است و در مناطق گسلي ،مستعد زمین لغزش و حساس به فرسایش باید با
احتیاطها و تمهیدات ویژه همراه باشد .اهمیت بیشتر عامل ژئومورفولوژي با مطالعات انجام شده توسط چابك بلداجي و همكاران ( ،)1390عالي و
همكاران ( ،)1392ترک ( ،)1392محمودي ( )1390و آماني و همكاران ( ) 1394همخواني دارد .پس از آن ،یافتن دره مناسب با شیب كم (نمایه
توپوگرافي) در درجه دوم اهمیت قرار گرفت .ساخت سازه خاكي به منظور ذخیره آب نیازمند فضاي مناسبي براي تشكیل دریاچه است و درههاي
باریك ،به دلیل اینكه در ارتفاع كم سازه حجم مناسبي براي ذخیره ایجاد نميكنند ،مناسب سازه مذكور نیستند .آماني و همكاران ( ،)1394چابك
بلداجي و همكاران ( )1390و حلبیان و همكاران ( )1391نیز در مطالعات خود در مورد مكانیابي سدهاي خاكي به اهمیت این عوامل اشاره داشتهاند.
از نظر كارشناسان مشاركت كننده در این تحقیق ،دسترسي به منابع قرضه در اولویت سوم قرار گرفت .دسترسي به منابع قرضه بهخصوص واحدهاي
رسي مناسب جهت احداث سد ميتواند هزینههاي قابل توجه در انتقال مصالح را تا حد زیادي كاهش دهد .با توجه به اینكه كاربري اراضي اثر چندگانه
بر مكانیابي سدهاي خاكي كوچك دارد ،این عامل در جایگاه چهارم اهمیت قرار گرفته است .معموال ،هدف اصلي از احداث سازههاي كوچك ذخیره
سازي آب مثل سدهاي خاكي كوتاه ،تامین آب مصرفي در كشاورزي است كه بهتر است در فواصل نزدیك به اراضي كشاورزي احداث شود و مدت
زمان محدودي آب را ذخیره مي كند .عامل فاصله از منابع آب زیرزمیني (چشمه ،چاه ،قنات) جزء اولویتهاي آخر رتبهبندي شده در این تحقیق است.
افت شدید سطح آبهاي زیرزمیني در استان چهارمحال و بختیاري و خصوصاً در زیرحوزه بهشت آباد قابل توجه بوده است .احداث سدهاي ذخیرهاي
براي مصارف كشاورزي باالدست موجب ذخیره آب در سطح زمین و عدم انتقال آن به سفرههاي آب زیرزمیني ميشود .بالطبع این عامل تأثیر منفي
بر دبي چاهها و سایر منابع آبهاي زیرزمیني خواهد داشت .چابك بلداجي و همكاران ( )1390و چزگي و همكاران ( )1389نیز به اثر این عامل اشاره
كردهاند .فاصله از جاده یك معیار اقتصادي ـ اجتماعي است كه از لحاظ تحمیل هزینه به پروژه احداث سد خاكي اثرگذار است .علت اهمیت كمتر این
عامل در بین سایر عوامل را ميتوان در اثر كمتر بازدارنده و محدودكننده آن دانست .ترک ( ،)1392چابك بلداجي و همكاران ( ،)1390آماني و
همكاران ( )1394و عالي و همكاران ( )1392در مطالعاتشان به طور مشابه به اهمیت این فاكتور اشاره داشتهاند .نمایه عمق خاک حائز كمترین رتبه
در بین سایر نمایهها شده است ،علت این مورد را ميتوان در حداقل بازدارندگي اثر این عامل ،به دلیل عمق خاک نسبتا خوب در حوزه آبخیز بهشتآباد
دانست.
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Abstract
The increasing demand for water has led to the development of
various methods for water resources management. Some structural
methods include the construction of barriers in the path of surface
flows and make water reservoirs, which earth-fill dams are in this
category. Efficiency and productivity of a dam depend on many
factors, most importantly, the suitable areas for the construction of
these dams. This research was conducted with the aim of developing
a decision support system based on RS and GIS techniques and
identifying and prioritizing suitable areas for the construction of earthfill dams in the Beheshtabad watershed of the North Karun watershed.
For this purpose, previous studies in this field were reviewed and
effective criteria in locating the earth fill dams were selected. After
selecting the set of criteria, a pairwise comparison questionnaire was
made and provided to relevant experts. Then, using the Analytic
Hierarchy Process (AHP), prioritization and determination of the
relative weight of these criteria were performed. Maps of each factor
were prepared and standardized; then weights obtained by AHP
method was then applied to them. Finally, the map was prepared with
three categories of inappropriate, good, and very good for the
construction of the earth-fill dam in the region. The results show that
geomorphologic and geological criteria with the highest weight are
the most important in determining the suitable location for earth-fill
dam construction. This criterion composes of four sub-criteria: Karst,
Fault, Landslide and Erosion. After this criterion, topography,
investment, land use, distance from groundwater sources, distance
from road and soil depth were ranked in order of importance. It was
also found that more than four kilometers of the hydrological network
of this watershed have a very good capability for the construction of
short earth-fill dams in order to manage water resources.
Key Words: Analytical Hierarchy Process, Chaharmahal va Bakhtiari
province, Decision Support System, Fuzzy logic, Water resources
management.
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