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 چكيده
ها یک راهكار ها و مسيلهاي زیر سطحي درون رسوبات دانه درشت آبرفتي بستر درهمهار آب

شود. احداث بندهاي مناسب در تامين و توسعه منابع آبي در مقياس كوچک محسوب مي

شود. مكان یابي درست هاي مهم و مورد توجه مهار این آبها محسوب ميزیرزميني از جمله روش

هاي بر اساس معيارهاي منتخب نقش مهمي در موفقيت مهار آبو سریع این نوع از بندها 

زیرسطحي دارد. هدف از تحقيق حاضر شناسایي و تعيين مناطق مناسب احداث بندهاي 

باشد. منطقه مذكور به علت واقع شدن در مسير غرب استان كرمانشاه ميزیرزميني در شمال

باشد. اما با فرا رسيدن فصل سال مي بادهاي غربي داراي بارش نسبتا مناسب در فصول مرطوب

شود. این كمبود باعث سخت شدن خشک و افزایش نياز آبي،  منطقه با كمبود آب مواجه مي

محل احداث  یابيشرایط زندگي براي ساكنين منطقه شده است. تاثير معيارهاي متعدد در مكان

شود. در این تحقيق با توجه یابي ميبندهاي زیرزميني باعث دشوار و پيچيده شدن فرایند مكان

هاي موثر در تعيين محل بند زیرزميني شامل ها و دادهبه شرایط محلي منطقه مورد مطالعه الیه

ها، درصد، حریم عرضي و ارتفاعي آبراهه 0-5متر، شيب  5/12مدل ارتفاعي رقومي با وضوح 

هاي ها، شيب الیهل، گس1:100000كاربري اراضي)مسكوني و زراعي(، زمين شناسي با مقياس

زمين شناسي و ضخامت رسوبات آبرفتي تهيه و توليد شد. در ادامه با استفاده از روش سامانه 

با حذف مرحله به مرحله  GIS(، تهيه پایگاه داده و استفاده از نرم افزار DSSپشتيباني تصميم)

 شناسایي شد.  محل مناسب براي احداث بند زیرزميني 11هاي نامناسب، نقاط واقع در محل
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 مقدمه

منابع آب کافی یکی از ارکان اصلی حیات موجودات زنده، ماده اولیه و ضروری توسعه صنایع، اساس تولیدات زراعی       
های ساده اما بسیار طبیعی و پیشرفت کشورها بوده و انسان همواره به دنبال دستیابی به این منبع بوده است. از جمله پدیده

ای از مناطق کره زمین مطرح است، چگونگی توزیع میزان نزوالت جوی و به ویژه کمبود آن در پاره یکه در سطح سیاره
(. این کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک زمین از یک 14: 1387؛ رجایی، 33: 1390زیدی،زمین است)رامشت، شاه

ن این مناطق به آب و سخت شدن شرایط سو و تناوبی و نامنظم بودن بارش و تبخیر زیاد باعث کاهش دسترسی ساکنی
نماید)کوئر داچی و های زیرزمینی میزندگی برای آنها شده است. این مساله ساکنین را وادار به استفاده بیش ازحد آب

 (. 164: 1395؛ کردی و همکاران، 426: 2012همکاران، 
افزون مرتبط با رشد جمعیت، جوامع علمی را به رویه و غیر علمی و افزایش نیازهای روز کمبود منابع آب و برداشت بی 

 برداری از منابع آب در مناطق مختلف کشور ملزم ساخته است.ی راهکارهای مناسب در خصوص بهرهبازنگری و ارائه
(. بند زیرزمینی محلی مناسب 1393پور عقدایی و همکاران، ؛ فاضل1392، ملکی و همکاران، 2013قدرتی و قازاریان، )

آورد و در مقایسه با بند سطحی دارای مزایای: تکنولوژی ساخت بسیار ساده،  هزینه ساخت بسیار خیره آب فراهم میبرای ذ
ور نشدن زمین، استفاده از زمین سطح مخزن پس از احداث بند زیرزمینی مانند زراعت، محافظت در برابر تر، غوطهپایین

؛ جمعه منظری و براتی، 1393)حاجی عزیزی  وهمکاران،  (.1شکل  باشد)شکست و میزان پایین تلفات تبخیر مخزن می
یابی محل احداث بندهای زیرزمینی (. مکان2005؛ اوندر و ایلماز، 2004؛ تلمر و بست، 2003؛ ایچی و همکاران، 1394

های گوناگون حلهای محل احداث این سدها در مباشد. زیرا شرایط و ویژگیهای همه جانبه میمستلزم مطالعات و بررسی
 (. 1988ن، نیلسومتفاوت بوده و بستگی به شرایط محلی منطقه احداث دارد. )

و همانند معیارهای فیزیکی و هیدرولوژیکی شود که معیارها و عوامل زیادی یابی از آنجایی ناشی میاهمیت مکان
و میزان نفوذ پذیری، توپوگرافی، وضعیت آب زیرزمینی  هواشناسی، زمین شناسی عمومی منطقه، الیه بندی چینه شناسی

های سنتی نیازمند صرف وقت و با استفاده از روش لبررسی این عوامتند. دخیل هس در آن اجتماعی، –اقتصادیعامل و 
چای و ویآرچ؛ 2013 جمالی و همکاران؛ 1392؛ خلیفه و همکاران، 1389)چزگی و همکاران،  هزینه زیادی میباشد.

(. درجه 2015؛ جعفر، 2014درفشان و همکاران، ؛ 2015؛ امین زاده و قاسمی، 2013قدرتی و قازاریان ؛ 2005مکاران ،ه
ها، کمیت آب زیرسطحی و زیاد بودن حجم آبرفت که رابطه ب دریافتی رودخانهاروان و حجم  میزانآبراهه، شکل دره، 

شده در پشت بند زیرزمینی دارد نیز در تعیین محل بند زیرزمینی  مستقیم با حجم مخازن طبیعی برای نگهداری آب ذخیره
؛ آقامالیی و 1391؛ نوجوان و همکاران، 1390؛ حیدری و شهریاری،؛2013بسیار مهم هستند )عالیی طالقانی و طالبخشی

چاه و قنات های دارای گسل، چشمه، (. مکان1394؛ چزگی و همکاران، 1390؛ حاجی عزیزی و همکاران، 1393همکاران، 
زیرزمینی در معرض  باشند. هیچ قناتی نباید به واسطه احداث بنددهای زیرزمینی میبنجزء مناطق نامناسب احداث نیز 

(.  از جمله دیگر 1394؛ جمعه منظری و براتی، 1389)پیرمرادی و همکاران، تخریب یا کاهش شدید دبی قرار گیرد 
های ژئومورفیک، وضعیت پوشش گیاهی و در نظر گرفتن نی تعیین ویژگیمعیارهای تعیین محل احداث بندهای زیرزمی

عمق سنگ بستر نسبت به (.  2008باشد.)فورزیری و همکان، فاصله مناسب از محل سکونت در منطقه مورد مطالعه  می
هیدروژئوشیمی سطح زمین، کیفیت شیمیایی خاک محزن، نوسانات سطح آب زیرزمینی و خصوصیات هیدروژئولوژی و 

ستر و همکاران فا؛ 2014یابی محل بندهای زیرزمینی موثرند)صالح الدین علی و همکاران، ای در مکانرسوبات رودخانه
 (.2004، هوفتوینستر و اف؛ 2002

ی، یابی بندهای زیرزمینی عواملی مانند زمین شناسی، توپوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژیکدر مطالعات پیشین در مورد مکان
شکل دره، پوشش گیاهی، فاصله از مناطق مسکونی و ضخامت رسوبات آبرفتی توجه قرار گرفته است. از طریق وزن دهی 

 های احداث بند زیرزمینی شده است. بندی مکانبه این عوامل با نظر کارشناسان اقدام به شناسایی و اولویت
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ای بند زیرزمینی در شمال غرب کرمانشاه به عنوان منطقه های مناسب احداثهدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی مکان

باشد. در این تحقیق با کمک روش سامانه با بارشهای مناسب در فصل مرطوب و نیاز آبی فراوان در فصل خشک می
مورد مطالعه،  دهی و صرفا با توجه به عوامل و شرایط موجود در مطقه( بدون استفاده از روش وزنDSSپشتیبانی تصمیم )

های مناسب های مناسب، نقطه محلهای نامناسب انجام شده است. در پایان از میان مکانحذف مرحله به مرحله مکان
جستجوی شرایط تعیین محل احداث بند جهت احداث بندزیرزمینی تعیین شدند. بعبارتی در سامانه پشتیبانی تصمیم 

حق تقدم با شرایط اصلی است. بطوری که پس از ایجاد پایگاه داده امکان جستجو شود و زیرزمینی از کالن به ریز انجام می
در تحقیقات گذشته محاسبه ضخامت رسوبات آبرفتی به دلیل هزینه زیاد  شود.پذیر میها امکانو یا اعمال شروط بر داده

های رسوبی با استفاده از تصاویر استفاده از رادار به ندرت انجام شده است، اما در این تحقیق محاسبه ضخامت الیه
شود. در این تحقیق ای و روابط مثلثاتی با کمترین هزینه صورت گرفته که در بخش روش کار به تفصیل بیان میماهواره

های با پهنای استاندارد برای احداث بند زیرزمینی ها، درههای ارتفاعی و سطحی برای آبراههحاضر با استفاده از ترسیم حریم
 اسایی شدند که مشابه این روش در دیگر کارهای تحقیقاتی مشاهده نشد.شن

 
 (1393: نمایي از بند زیرزميني و نحوه استخراج آب از آن)حاجي عزیزي و همكاران، 1شكل 

 

 منطقه مورد مطالعه

کیلومتر مربع  4432باشد. این منطقه با وسعت غرب استان کرمانشاه میمنطقه مورد مطالعه در این تحقیق عبارت از شمال
دقیقه  17درجه و  35دقیقه تا  31درجـه و  34و طول شرقی دقیقه  50درجه و  46دقیقه تا  39درجه و  45 موقعیت در

. باشدو شامل چهار شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر و ثالث باباجانی میقرار گرفته گرینویچ  عرض شمالی از نصف النهار
متر است که با وجود رخداد این بارش تقریبا فراوان کمبود آب در طی فصول خشک کامال میلی 595بارش ساالنه منطقه 
 (2مشهود است )شکل 
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 : موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه)منبع : نویسندگان(2شكل 

 

 هامواد و روش 

غربی استان کرمانشاه با های مناسب جهت احداث بندهای زیرزمینی در منطقه شمالهدف تحقیق حاضرشناسایی مکان
یابی سدهای زیرزمینی مکان ای و عملیات میدانی است.( بر مبنای مطالعات کتابخانهDSSروش سامانه پشتیبانی تصمیم)

انتخاب مکان مناسب یک فرایند به عنوان یکی از مسائل مکانی، به دلیل دخالت تعداد زیادی از فاکتورهای طبیعی در 
بنابراین ایجاد یک روش تصمیم گیری چند معیاره به عنوان مدل پشتیبان تصمیم گیری ضروری است.  بسیار پیچیده است.

در این تحقیق ضمن بررسی سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی یک نمونه عملی با در نظر گرفتن فرایند تحلیل سلسله 
یابی بندهای زیرزمینی و اولویت بندی آنها بکار گرفته شده ( با هدف مکانGISاطالعات مکانی) مراتبی در بستر سیستم

 است. 
 (.3جهت انجام روش علمی و دقیق به منظور دستیابی به اهداف تحقیق مراحل ذیل طی شده است)شکل 

 
 : عوامل موثر در تعيين مكان بندهي زیرزميني در منطقه مورد مطالعه3شكل 

های اطالعاتی مورد نیاز شناسایی و گردآوری در ادامه جهت استخراج عوامل موثر در مکان یابی بندهای زیرزمینی، الیه
 (4شدند. )شکل 

ان احداث مطالعات کتابخانه ای و تعیین عوامل موثر در انتخاب مک
:بندهای زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه

آبراهه های فصلی شیب بستر گسل عمق و پهنای دره رجنس رسوبات بست کاربری اراضی ضخامت رسوبات
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 : الیه اطالعاتي مورد نياز جهت شروط موثر در تعيين مكان احداث بندهاي زیرزميني4شكل 

 به شرح مراحل ذیل انجام شد.های بیان شده در باال تحقیق حاضر با استفاده از الیه
متر منطقه مورد مطالعه تهیه شد. از این الیه  5/12( با پیکسل سایز DEMدر اولین قدم الیه مدل رقومی ارتفاعی منطقه)

 های زیر استفاده شد:برای تولید الیه
باشد. پس از درصد می 5 تا 0الیه شیب. بر اساس مطالعات انجام شده میزان شیب مناسب برای احداث بند زیر زمینی،  -

 درصد حذف شدند. 5بندی الیه شیب، مناطق دارای کالس شیب باالتر از کالس
درصد همپوشانی شده و  5تا  0ها با الیه شیب . الیه آبراههARC GISمنطقه با استفاده از نرم افزار  هایآبرهه الیه -

 (5ها حذف شدند. )شکل که در این کالس شیب قرار دارند استخراج و سایر آبراهه هاییآبراهه

 

 
 هاي منطقهدرصد و آبراهه 5تا  0: مناطق داراي شيب 5شكل 

کرمانشاه استخراج شد. از آنجا که  غربشمال 1:100000های منطقه از نقشه زمین شناسی ی گسلدر مرحله بعد الیه
ها درصد با الیه گسل 5تا  0های دارای شیب طولی گسل در انتخاب محل سد زیرزمینی نقش کلیدی دارد، الیه آبراهه

های هایی که در بستر طولی خود دارای گسل موازی با جهت جریان آب بودند، بعنوان آبراهههمپوشانی شدند و  آبرهه
های( موثر در انتخاب محل های نهایی حذف های )نقشهی شدند و در مراحل بعدی تحقیق در الیهنامناسب شناسای
 (7و  6گردیدند)شکل 

الیه های مورد نیاز جهت استخراج شروط مورد نظر

مدل رقومی ارتفاع با 
متر 12/5پیکسل سایز 

های منطقهآبراهه
شناسی با مقیاس زمین

1:100000
مناطق مسکونی کاربری اراضی



 39 ...یابي محل احداث بندهاي زیرزميني با استفاده ازمكان

 

 
 درصد 5تا  0هاي داراي شيب طولي ها و آبراهه: همپوشاني نقشه گسل6شكل 

 

 
 هاي فاقد گسل موازي با جهت جریان در بستر: آبراهه7شكل 

های حریم ارتفاعی و حریم سطحی و همپوشانی به دلیل صرفه جویی در هزینه و کمبود زمان از روش نوآورانه تولید الیه
شود که این روش در هیچ یک از کارهای پیشین های با عرض مناسب استفاده شد. خاطر نشان میآنها برای تشخیص دره

ها مقرون به کار گرفته شد. احداث بند زیرزمینی صرفا در محلی از آبراههاستفاده نشده و در این تحقیق برای اولین بار به 
ها متر نباشد. با توجه به این که شناسایی اولیه این آبراهه 15ی آن بیش از باشد که حداکثر پهنا و عمق درهصرفه می

شود، برای دقت بیشتر و اطمینان باالتر به جای متر انجام می 5/12( با پیکسل سایز DEMتوسط  مدل رقومی ارتفاع )
 ARCاز مرکز آبراهه به هر طرف( در محیط  30متری ) 60ها یک حریم متری، برای آبراهه 15ترسیم حریم سطحی 

GIS  تعیین شد. در ادامه با استفاده از نرم افزارARC INFO  ها ترسیم متری نیز برای آبراهه 15یک الیه حریم ارتفاعی
باشد. در ها میمتری در حاشیه محور طولی دره 15هدف از ترسیم این حریم )بافر( مشخص نمودن تغییرات ارتفاعی شد. 

تر و بعضی ها پهنهایی از درهشود. بازهها به دلیل رسوب گذاری، فرسایش و حمل تغییرات ارتفاعی مشاهده میاین محل
ها بررسی شد. این دو حریم با ر یک تراز ثابت ارتفاعی میزان گستردگی درهشوند. با اعمال این حریم دتر میاز آنها باریک

هایی با (، به عنوان دره8هایی که در آنها بافر ارتفاعی در داخل بافر سطحی قرار گرفت )شکل هم همپوشانی شده و محل
 عمق و پهنای مستر مناسب جهت احداث بند زریزمینی شناسایی شدند. 
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 :  نحوه همپوشاني بافر ارتفاعي با بافر سطحي8شكل

شکل خطوط آبی رنگ عبارت از بخش ستر آنها  هایی از آبراهه میدر این  شیب ب شد که  ضای  5تا  0با ست. ف صد ا در
باشــد. فضــای ســطحی متر( می 30متری)از هر طرف آبراهه  60ســطحی داخل بافر قرمز رنگ عبارت از حریم ســطحی 

متر(  15تا  0متر)از  15رنگ نیز عبارت از قسمتهایی از اطراف آبراهه است که نسبت به آبراهه کمتر از  داخل دو خط سبز
اختالف ارتفاع دارند. سطح زرد رنگی که دراخل بافر قرمز رنگ)باقر سطحی(  و خارج از بافر سبز رنگ)بافر ارتفاعی( قرار 

متر( و  15لیل مناســب بودن ارتفاعات حاشــیه آبراهه)کمتر از دهد که این قســمت از آبراهه به دگرفته اســت، نشــان می
 باشد.متر( یکی از شروط اولیه احداث بند زیرزمینی را دارا می 60مناسب بودن پهنای بستر آبراهه)کمتر از 

اجی از نقاط ابتدایی استخر Google Earthبا استفاده از الیه اطالعاتی روستاهای منطقه، نقشه توپوگرافی و نرم افزار 
های ارتفاعی و سطحی مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این مرحله مطابقت  نقاط اولیه با شرایط مرحله همپوشانی حریم

 واقعی منطقه بود. 
. با توجه به نبود نقشه 1:100000 تهیه و رقومی سازی نقشه زمین شناسی منطقه براساس اطالعات نقشه زمین شناسی

، تیژ تیژه با 5359کامیاران با شماره  1:100000های زمین شناسی رقومی یکپارچه منطقه مورد مطالعه، با استفاده از نقشه
نقشه زمین شناسی رقومی  5159و قصر شیرین با شماره   5260، پاوه با شماره 5259، باینگان با شماره 5360شماره 

ها و حذف یم شد. این نقشه جهت شناسایی جنس رسوبات سطح آبراهه و همچنین جنس سنگ بستر آبراههمنطقه ترس
 های زمین شناسی نامناسب از لحاظ عدم نفوذ پذیری استفاده شد.نقاطی که در جنس

 فته شد:گام بعدی تحقیق از طریق مراجعات میدانی انجام شد. برای مراجعه میدانی دو هدف به شرح زیر در نظر گر
های استخراج شده با شرایط واقعی موجود در منطقه مورد مطالعه. در این مرحله نقاط واقع مطابقت دادن نقطه محل  -الف

 های نامناسب شناسایی و حذفش شدند.شده در محل
دا با توجه به اند. برای این منظور در ابتها در آنها قرار گرفتهبررسی میزان ضخامت رسوبات آبرفتی که نقطه محل -ب

ها در مسیر طولی آبراهه و محاسبه شیب طولی و اختالف ارتفاع بستر آبراهه با عرض برونزد سنگ بستر در بعضی از قسمت
های تعیین شده به صورتی تقریبی تایید شد. پس از بازدید میدانی و انجام محاسبات، مسیل، ضخامت رسوبات نقطه محل

ی احداث خامت نامناسب قرار گرفته بودند)ضخامت کمتر یا بیشتر از میزان استاندارد الزمههایی که در رسوبات با ضموقعیت
 بند( حذف شدند. 
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ها، مناسب در نظر در آخرین مرحله از انجام تحقیق ضخامت رسوباتی که در بازدید میدانی مشاهده و باتوجه به اندازه گیری

محاسبه گیری شده و بکارگیری روابط مثلثاتی به شیوه زیر کنترل و مجددا  های اندازهبا استفاده از دادهگرفته شده بودند 
 (9گردید. )شکل 

 

 
 ها براي محاسبه ضخامت رسوبات: تصویر شماتيک از نحوه در نظرگرفتن شكل دره9شكل 

 باشد.های سنگ شناسی میعبارت از شیب الیه  ACدر شکل باال خط 
عبارتست از بستر آبراهه که توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده است. جهت محاسبه ضخامت این رسوبات   ADخط

شود. در این مثلث در حاشیه بستر آبراهه به صورت فرضی در نظر گرفته می ABCآبرفتی، یک مثلث قائم الزاویه به نام 
( Cآن ابتدا با استفاده از رابطه مثلثاتی زیر طول وتر )عبارت است از ارتفاع )ضخامت( الیه رسوبی. برای محاسبه   aضلع 

 محاسبه شد:

 
 

α منطقه استفاده شد( 1:100000رسوبی )برای استخراج آن از نقشه رقومی زمین شناسی با مقیاس  = زاویه شیب الیه 
C وتر مثلث قائم الزاویه = 
b نصف عرض بسترآبراهه(. برای محاسبه آن با استفاده از  = فاصله افقی بین محل احداث بند زیرزمینی تا مرکز آبراهه )یا

های محلی و بر اساس شرایط محلی از چندین مکان در اطراف هر یک از نقاط های به دست آمده از اندازه گیریداده
 2تقسیم بر ها محاسبه و عدد از عرض آبراهه اندازه گیری به عمل آمد. سپس میانگین اندازه مناسب احداث بند زیرزمینی،

 (10شد )شکل 
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 هاي احداث بند زیرزميني)شرق روستاي كاني سپي(ها در اطراف نقطه محل: نحوه اندازه گيري پهناي بستر آبراهه10شكل 

 
 ( از رابطه مثلثاتی زیر استفاده شد.aدر ادامه برای محاسبه ضخامت الیه رسوبی)ضلع 

 
a =  شودآن احداث میضخامت الیه رسوبی که بند زیرزمینی در 

α منطقه استفاده شد( 1:100000رسوبی )برای استخراج آن از نقشه رقومی زمین شناسی با مقیاس  = زاویه شیب الیه 
C وتر مثلث قائم الزاویه = 

 
 ها و بحثیافته

 هانتيجه همپوشاني حریم ارتفاعي و سطحي آبراهه

ــانی الیه ــطحی با همپوش ــترکها، بخشآبراهههای حریم ارتفاعی و حریم س ــان دهنده دره های مش هایی با آنها که نش
ستند، به عنوان محل سب ه ساس تعداد عرض منا ستخراج گردید. بر این ا سب برای احداث بند زیرزمینی ا  257های منا

له بعدی به صورت خام بودند، در مرح هانقطه محل برای احداث بند زیرزمینی شناسایی شد. از آنجایی که این نقطه محل
 ( 11براساس شرایط موجود در محل، مورد بررسی قرار گرفتند. )شکل 
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 : محل تالقي حریم ارتفاعي و حریم سطحي آبراهه به عنوان نقاط مستعد اوليه احداث بند زیرزميني11شكل 

 

 نتایج حاصل از همپوشاني نقاط استخراجي اوليه با الیه روستاها

منطقه، الیه روستاهای منطقه و تصاویر نرم افزار  1:50000نقطه محل مذکور با استفاده از نقشه توپوگرافی  257مجموع 
های توپوگرافیک و صعب العبور گوگل ارث با شرایط محلی منطقه مورد مطالعه مطابقت داده شدند. با توجه به محدودیت

متری از مناطق مسکونی)روستاها(، اراضی زراعی و باغات از  500از  های واقع در فاصله بیشبودن منطقه، نقطه محل
نقطه محل کاهش  33به  257های مناسب از های مناسب حذف شدند. در پایان این مرحله تعداد محلنقشه نهایی محل

 (13و  12های یافت. )شکل
 

 
 : مطابقت نقاط استخراجي با تصویر گوگل ارث12شكل 
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 متري( مناطق مسكوني، اراضي زراعي و باغات 500مناسب احداث بند زیرزميني در فاصله مناسب): مناطق 13شكل 

 

 نتيجه همپوشاني  نقاط با الیه زمين شناسي منطقه:

ترین شروط احداث بند وجود الیه آبرفتی ضخیم با نفوذ پذیری مناسب و نفوذ ناپذیری سنگ بستر آبراهه از جمله اصلی
نقطه باقیمانده با نقشه  33پس از همپوشانی  (.1395؛ کردی و همکاران، 1389پیرمرادی و همکاران، باشد)زیرزمینی می

نقطه به دلیل واقع شدن در محل سازندهای انحاللی)سنگ آهک( و نبود رسوب دانه درشت جهت ذخیره  5زمین شناسی، 
 بازدید میدانی بررسی و تایید شد(. (.) الزم به ذکر است که صحت حذف این نقاط نیز در14آب حذف شدند.)شکل 

 
 : همپوشاني نقاط مناسب احداث بند زیرزميني با نقشه زمين شناسي14شكل 

 

 

 نتایج بازدید ميداني از منطقه 

نقطه محل مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گرفتند. از نظر مناسب بودن پهنای دره جهت  28در این مرحله مجموع 
ها نیز در ها تایید شد. از نظر مناسب بودن میزان ضخامت رسوبات آبراههاحداث بند زیرزمینی، صحت تمام نقطه محل
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های تایید شدند.)شکل ردویی، ضخامت رسوبات سایر آبراههبررسی اجمالی به غیر از یک نقطه محل در شمال روستای ز

15) 

 
 : بررسي ضخامت رسوبات در بازدید ميداني)شرق روستاي بان وره(15شكل 

های شوند، در بازدید میدانی و بررسی دادهها احداث میهای فصلی و مسیلبا توجه به این که بندهای زیرزمینی در آبراهه
اند که این نقاط نیز از های دائمی واقع شدهنقطه در محل رودخانه 10منطقه، مشخص شد که های هیدرومتری ایستگاه

ها و (. در ادامه از طریق بازدیدهای میدانی مکرر و اطمینان از مطابقت داشتن ویژگی16مجموع نقاط حذف شدند.)شکل 
مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج کارهای  شرایط نقاط استخراجی با شرایط طبیعی مکانی منطقه مورد مطالعه و همچنین

 انجام شده در مناطق دیگر، درستی روش تحقیق و نتایج حاصل از آن تایید گردید.

 
 هاي مناسب احداث بند زیرزميني پس از همپوشاني با نقشه زمين شناسي و بازدید ميداني: نقطه محل16شكل 

 

 نتایج محاسبه ضخامت رسوبات آبرفتي

؛ جمعه 1393آبرفت تاثیر مستقیم و زیادی در حجم آب ذخیره شده در مخزن سد دارد)محبی تفرشی و همکاران، ضخامت 
متر رسوبات برای احداث بند زیرزمینی در منطقه  20تا  5(. بر اساس مطالعات انجام شده ضخامت 1394منظری و براتی، 

های روابط مثلثاتی و فرمول گوگل ارث وها با کمک تصاویر از طریق اندازه گیری عرض آبراههمورد مطالعه مناسب است. 
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محاسبه  1نقطه محل باقیمانده به شرح جدول  17صحت سنجی با اندازه گیری های میدانی ضخامت رسوبات برای مجموع 

 و قطعی گردید. 

           
ه بين نقطه محل در حاشيه آبر اهه تا مركز : محاسبه ميزان عمق رسوبات براساس معيارهاي شيب الیه و فاصل1جدول            

 آبراهه

 ردیف

طول 

 جغرافيایي

عرض 

 نام جغرافيایي

 فاصله نقطه محل

تا مركز آبراهه بر 

 حسب متر  

شيب الیه بر 

 حسب درجه

عمق الیه 

رسوبي بر 

 حسب متر
 

 66/18 49/44 19 جنوب گردی وزن 3858781 605182 1

 28/16 63/44 5/16 جنوب گردی وزن 3858874 605028 2

 87/17 8/44 18 غرب گردی وزنشمال 3859416 604516 3

 28/9 87/42 10 شرق مله دشتی)باغ( 3865125 611384 4

 08/35 2/62 5/18 شمال دنگی 3852871 610136 5

 08/7 53/41 8 توشمال دی 3874820 611143 6

 4/4 81/28 10 ورهجنوب بان 3870023 624127 7

 97/11 55/28 22 ورهشرق بان 3871012 625433 8

 37/7 06/35 5/10 غرب باینگان 3871101 614787 9

 81/9 05/37 13 شمال بیوله 3856252 622060 10

 88/23 49/41 27 توشمال دی 3875081 611243 11

 27/10 76/41 5/11 توشمال دی 3874948 611178 12

 93/9 39/37 13 شمال عباس 3842425 588204 13

 96/22 55/47 21 جنوب بله بزان 3874710 610756 14

 21/2 86/47 2 شمال بله بزان 3885240 610691 15

 89/27 37/52 5/21 رش نهرابجنوب ده 3839954 625038 16

 93/2 09/33 5/4 شمال خیل بابا 3844831 623706 17

 

ــمال بر اســاس نتایج جدول باال نقطه محل ــمال دنگی، ش رش نهراب به دلیل بزان و جنوب دهتو، جنوب بلهدیهای ش
شتر از  سوبات بی شمال بلهمتر و نقطه محل 20ضخامت ر شمال خیل بابا به دلیل ضخامت کمتر از های  متر، از  5بزان و 
صورت تنها جمع نقاط نهایی حذف می شماره  11شوند. در این  ی ( دارای قابلیت احداث بند زیرزمین2نقطه محل )جدول 

 آمده است. 17هستند که محل آنها در شکل 
( و 1389قرار دارد که با نتایج کار چزگی و همکاران ) 3های درجه مورد در آبراهه 6نقطه محل مذکور  11از مجموع  

 هایو دو نقطه محل نیز در آبراهه 2های درجه ( مطابقت دارد. سه نقطه محل در آبراهه1395اسمعیلی عوری و همکاران )
به علت کوهستانی بودن منطقه  1و درجه  2های در جه باشد. واقع شدن پنج نقطه محل اخیر در آبراههواقع می 1درجه 
 باشد.غرب کرمانشاه میشمال
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 هاي نهایي احداث بند زیرزميني: نقطه محل2جدول          

 ردیف

طول 

 جغرافيایي

عرض 

 نام جغرافيایي

 فاصله نقطه محل

آبراهه بر تا مركز 

 حسب متر  

شيب الیه بر 

 حسب درجه

عمق الیه 

رسوبي بر 

 حسب متر
 

 66/18 49/44 19 جنوب گردی وزن 3858781 605182 1

 28/16 63/44 5/16 جنوب گردی وزن 3858874 605028 2

 87/17 8/44 18 غرب گردی وزنشمال 3859416 604516 3

 28/9 87/42 10 شرق مله دشتی)باغ( 3865125 611384 4

 08/7 53/41 8 توشمال دی 3874820 611143 5

 4/4 81/28 10 ورهجنوب بان 3870023 624127 6

 97/11 55/28 22 ورهشرق بان 3871012 625433 7

 37/7 06/35 5/10 غرب باینگان 3871101 614787 8

 81/9 05/37 13 شمال بیوله 3856252 622060 9

 27/10 76/41 5/11 تودیشمال  3874948 611178 10

 93/9 39/37 13 شمال عباس 3842425 588204 11

 

 
 هاي نهایي احداث بند زیرزميني: نقطه محل17شكل 

ای در پای بعضی شود که در مطالعات میدانی انبوهی از رسوبات آبرافتی و دامنهدر رابطه با ضخامت رسوبات خاطرنشان می
شد.از این رو اگر در محلی از منطقه مورد مطالعه تمام شرایط احداث بند زیرزمینی منهای های منطقه مشاهده از دامنه

ها به محل مورد نظر مخزن مناسبی برای ذخیره توان با حمل این آبرفتوجود رسوبات با ضخامت مناسب فراهم باشد، می
 (18آب در آن محل به روش انسان ساخت فراهم نمود.)شکل 
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 اي)شرق روستاي كاني سپي به سمت باینگان(آبرفتي و دامنه: رسوبات 18شكل 

 

 نتيجه گيري

نتایج تحقیق حاضر  با توجه به اهمیت حیاتی آب برای ساکنان منطقه جهت مصارف شرب و کشاورزی بسیار مهم و 
از با استفاده از مدل  درصد بود 5تا  0هایی که شیب بستر آنها باشد. در مرحله اولیه انجام این تحقیق آبراههکاربردی می

های داری این مقدار شیب به دلیل سرعت کم آب و فرصت کافی برای نفوذ و همچنین رقومی ارتفاع استخراج شدند. آبراهه
(. ااز طریق 1393تشکیل مخازن مناسب زیرسطحی در آنها برای احداث بند زیرزمینی مناسب هستند)خرمی و همکاران، 

نقطه محل اولیه برای احداث بند زیرزمینی استخراج شد. در  257ها و سطحی این آبراهه های ارتفاعیهمپوشانی حریم
حین مطابقت این نقاط با سایر شروط مورد نظر، نقاط نامناسب به صورت مرحله به مرحله از مجموع نقاط حذف شدند. پس 

گوگل ی روستاها، نقشه توپوگرافی و تصاویر از بررسی فاصله نقاط مذکور از روستاها و اراضی زراعی با کمک الیه اطالعات
نقطه باقی ماند. این نقاط با الیه زمین شناسی  33نقطه به دلیل واقع شدن در مناطق نامناسب حذف و  224ارث تعداد 

نقطه محل دیگر نیز به دلیل واقع شدن در مناطق آهکی و فاقد رسوبات مناسب، حذف  5منطقه همپوشانی شدند. تعداد 
متر از جمله دیگر شرایط  5تا  20ها با پهنای دره مناسب و میزان ضخامت رسوبات های فصلی و مسیلجود آبراههشدند. و

بر اساس شرایط از پیش  هاهای آبراههباشد. در نتیجه بازدیدهای میدانی پهنای تمام درهمورد نیاز احداث بند زیرزمینی می
تعیین شده مناسب تشخیص داده شد. در این بازدیدهای به استثنای یک نقطه محل در شمال روستای زردویی، ضخامت 

ها در مسیر طولی آبراهه برونزد سنگ بستر در بعضی از قسمتها از نظر ظاهری و با توجه به رسوبات بستر تمام نقطه محل
و اختالف ارتفاع بستر آبراهه با عرض مسیل، به صورت تقریبی تایید شد. براساس نتایج  و محاسبه شیب طولی آبراهه

های دائمی چم نقطه دیگر به دلیل قرار داشتن در بستر رودخانه 10های هیدرومتری های ایستگاهبازدید میدانی و داده
محل مناسب احداث بند زیرزمینی باقی ماند.  نقطه 17خیل و زمکان حذف شدند. در پایان این مرحله از مجموع نقاط،  مره

های رسوبی است. محاسبه ضخامت رسوبات با از دیگر شروط تعیین محل بندهای زیرزمینی مناسب بودن ضخامت الیه
شود که بسیار پرهزینه بوده و بسته به شرایط محلی ممکن است استفاده از آن دشوار های راداری انجام میاستفاده از داده

های نقاط و استفاده از روابط مثلثاتی میزان ضخامت رسوبات بستر آبراههگوگل ارث . در این تحقیق با کمک تصاویر باشد
نقطه محل بخاطر کمتر یا بیشتر بودن از مقدار تعیین شده حذف شدند. در  6در پایان این مرحله  مورد نظر محاسبه شد.

های توان آبینی تعیین شد که با احداث بند زیرزمینی در این نقاط مینقطه محل مناسب برای احداث بند زیرزم 11پایان 
شود ذخیره نموده و در فصول کم آبی  برای مصارف زیر سطحی ناشی از بارش را که بدون استفاده از دسترس خارج می

. عالوه بر این شرب، آبیاری ارضی کشاورزی و حتی ایجاد اراضی زراعی و باغات جدید و مصارف صنعتی استفاده نمود
 تواند به عنوان یک مکان دیدنی برای جذب گردشگر مورد استفاده قرار گیرد.سازه سد زیرزمینی می
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