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 چکیده
نظر در مسیر رودخانه مورد (1)تعیین موقعیت مناسب برای احداث سد ،های سدسازیمرحله شناخت پروژه هایههای اصلی در مطالعیکی از بخش

در مرحله اول  یک سد الزم است کهساختگاه در انتخاب محل  بستگی دارد.سد موقعیت یک سد در درجه اول به انتخاب صحیح ساختگاه آن  است.
دیگر نقاط واجد شرایط از لحاظ  ،مرحله بعد در بررسی شوند. «دوده احداث سدبندی محآب»و  «تامین پایداری بدنه و مخزن»دو شاخص اصلی 

 شوند.هستند بررسی می «اجتماعی -شرایط اقتصادی»و  «شناسیشناسی و سنگساختارهای زمین»که شامل سد  انتخاب ساختگاه موثر درعوامل 
انتخاب محل سد،  سد گیوی از لحاظ پارامترهای موثراست که آیا محل کنونی انتخاب شده برای  هاییبه این سوال از انجام این مطالعه پاسخهدف 
نسبت به محل کنونی بر روی رودخانه برای احداث سد وجود دارد،  تریمناسبست یا خیر؟ و اگر نقاط مسیر رودخانه گیوی چای همکان در  بهترین

این در  کارهایی برای تقویت این نقاط ضعف وجود دارد؟نقاط ضعف محل کنونی نسبت به نقاط پیشنهادی چیست؟ و آیا با شناخت نقاط ضعف، راه
از بررسی پارامترهای  براساس اطالعات به دست آمده گیوی در استان اردبیل صورت گرفت، ی خلخال وهاناای بین شهرستمنطقهه در ک مطالعه

و انجام  TOPSISبا روش  پیشنهاد شدند و پس از مقایسه این دو نقطه با محل کنونی سدها ترین مکانمناسببه عنوان دو نقطه  ،ذکر شده
در انتها نقاط ضعف در انتخاب محل کنونی سد گیوی نسبت به  .استدارای بیشترین توان  (A)نقطه پیشنهادی اول مشخص شد  ،سنجیحساسیت

 د.شکارهایی برای تقویت این نقاط ضعف پیشنهاد برشمرده و راه دو نقطه پیشنهادی
 

 

 

 

 گیوی، سد گیوی، رودخانه گیوی چای ستان، شهرشناسیشناسی و سنگرهای زمینساختگاه سد، ساختا ها:کلید واژه

 

 

 

 

  :amikaeili@gau.ac.ir Email * نویسنده مسئول : 

mailto:amikaeili@gau.ac.ir


 0911بهار و تابستان ، 01 ، شماره01 زیست، سالهای محیطپژوهش  55

 سرآغاز

 میلیارد نفر 5/1 از 2325دهند که در سال ها نشان میبینیپیش
میلیارد آن در شهرها  5، خواهند بود جمعیت انسانی در کره زمین

نفر از کمبود  میلیارد 3 ،میلیارد 5که از این متمرکز خواهند شد 
 یدر برخ. (Petts & Gurnell, 2005)آب رنج خواهند برد 

ک و متوسط که های فصلی کوچمناطق کشور با وجود رودخانه
خوبی در اوایل فصل بهار دارند، به علت  دهی نسبتامیزان آب

 ،یل هستندبه صورت س بیشترکه  هاب آناکنترل روان عدم
همچنین در . (Sadeghpoor, 2004) وجود دارد مشکل کم آبی

، ندگی کم و توزیع زمانی نامناسبنقاط ایران به دلیل بار بیشتر
 .های سطحی از اهمیت خاصی برخوردار استمدیریت آب

مدیریت صحیح منابع  مقابله با کم آبی در دو راهبرد کارهایراه
در کشور ما  شود وتحصال از منابع جدید آب خالصه میآب و اس

منابع آبی موجود، بهبود مدیریت  به دالیل جغرافیایی و اقلیمی،
توان با احداث می ،بنابراین .تری خواهد داشتنتایج بهتر و سریع
 ها پرداختجاری به مدیریت این آبهای سد در مسیر آب

(Kheirkhah Zarkesh et.al., 2008). زندگی تاریخ مطالعه 

 منابع بر تسلط اهمیت دهنده نشان امروز به تا گذشته از نیز بشر
البته  .بوده است آبی مختلف هایسازه ساخت با او برای آب

 در سزاییه ب نقش اکولوژیک، فرآیندهای و هاپیچیدگی زا آگاهی
 موارد از یکی. دکنمی ایفا هارودخانه اهمیت و ارزش شناسایی

 ساختار مطالعه رودخانه،ک یژاکولو بررسی در نیاز مورد و مهم
 مشخص رودخانه طبیعی و توپوگرافیک موقعیت تا است فیزیکی

 که آن غیرزیستی و زیستی عوامل میان روابط نهایت در و شود
 دشون مشخص دهد،می قرار ثیرات تحت را زیستیتنوع

(Mikaeili et.al., 2005) .5333ها برای اولین بار در این سازه 
 (Butlerها ساخته شدند سال قبل از میالد بر روی رودخانه

(and Malanson, 2005.  تامین آب و تولید انرژی در کنار
 واقع در سد یک پشت در شده ذخیره آبالکتریکی و برق، 

 به .باشد آبی هایورزش به مربوط امکانات از بخشی تواندمی

 در .تبدیل شود گردشگران برای ایجاذبه به تواندمی ترتیب این

 مانند آبزی موجودات پرورش برای آب این از کشورها از برخی

 سدها برخی در که ترتیب این شود. بهمی استفاده هاماهی

 یافته آبزی اختصاص پرورش موجودات برای خاصی هایمحیط

 (,Atkinsشوندمی پشتیبانی آب داشتن همیشه از نظر که

 مهاجرت مسیر بستنتوان به از معایب سدها می .2003)

تواند برای اشاره کرد که واقعا می آبزی موجودات دیگر و هاماهی
باره سد مارموت در ایاالت  در اینمثالی  .رسان باشندآسیب هاآن

به  2332اکتبر  23متحده بود که عملیات تخریب و حذف آن در 
از  (.Robbins, 2007; Tundu etal., 2018) پایان رسید

 گذاریتخم شرایط ها،ماهی حیاتکه  دهدمی نشان نتایجطرفی 

 جریان به نسبت باالیی پذیریآسیب سطح هانآ طبیعی مسکن و

 در متر 13 از باالتر شده رها هایجریانبه خصوص  خروجی

 عموما. (Naghibi et al., 2011) است داده نشان رودخانه
که  دهستن بدن حیاتی یهاناشری و هارگ همانند اهرودخانه
 وارد خلل هاآن شریانی عملکرد به هاآن روی بر سدها احداث

 بهسازی و بازسازی در سعی باید حال عین در بنابراین، کند.می
 نقش و دهدمی تشکیل را ما زندگی طرافا محیط که طبیعتی
 نمود کند،می ایفا انسان جمله از زنده موجودات زندگی در حیاتی

(Mikaeili and Dezyani, 2017) . 
آید که های مهندسی متمرکز به شمار میسدسازی از جمله طرح

های مطالعهشوند. در ارتباط مستقیم با زمین ساخته می
در تمامی مراحل اجرای یک طرح  شناسی مهندسیزمین

یش از یک سوم از ب. ناکامی و گسیختگی هستندثر وسازی مسد
شناسی زمینهای مطالعهسدها در سطح جهان نتیجه ضعف 

بوده است که دلیل روشنی بر اهمیت  هاآنمهندسی محل اجرای 
های شناسی در اجرای موفق طرحزمینمهندسی ی هادیدگاه

با ارزیابی  (Kumi-Boateng et al., 2016) .باشدمیسدسازی 
های اطالعات جغرافیایی به تعیین مکان چند معیاری در سامانه

 91/3سد کشاورزی در غنا پرداختند و نشان دادند که از کل 
درصد بهترین نقطه  05/3، تنها مطالعاتیدرصد مناسب در منطقه 

در  (Rahim Elhag & Hamed Eljack, 2016) خواهند بود.
سازی اثر سیل به بررسی نقش مکان سد در کمینه 2319سال 

های اطالعات جغرافیایی و د و برای این کار از سامانهپرداختن
ای مشابه توسط مطالعه سنجش از دور استفاده نمودند.

Abushandi  وAlatawi  برای منطقه تبوک عربستان سعودی
های ا و جنبههصورت گرفت و در آن به تحلیل 2315در سال 

 (Lalhmingliana, 2016 د.شزیستی احداث سد توجه محیط

(Saha &  به بررسی جامع عوامل موثر در انتخاب سد پرداختند و
شناختی، بیان نمودند که با دخالت دادن معیارهای مختلف بوم 

 ( ,Dai یابی سد پایدارتر خواهد بود.اقتصادی و اجتماعی، مکان

در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به ارایه یک روش  2016)
غربی چین در شمالگیری در خصوص محل سد  جامع تصمیم

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X05000887#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X05000887#%21
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دهنده به روز بودن موضوع نشاننیز ها مطالعهاین  پرداخت.
هرچند در . استبررسی مکان سد و عوامل موثر بر انتخاب آن 

بر تضمین موفقیت  هاههای سدسازی پایه تمام محاسبپروژه
تعدادی از سدها با مشکالتی در زمان  ار دارد امااجرای سد قر

ز عدم موفقیت شوند. در ایران نیبرداری مواجه میاجرا و بهره
سد الر  هاآنمشهود است که بارزترین  برخی از سدها کامال

روزانه در حدود یک میلیون  که استشرق تهران( )واقع در شمال
 جمله وجود دارد. سدهای دیگر کشور ازاز آن مترمکعب فرار آب 

 مشکالتی با نیز سفیدرود و جیرفت مارون، خرداد، 15 لتیان، سد
دن مخزن به پر ش یا و آب فرار هاآن مهمترین که هستند مواجه

یا  (2)جبران .)Tahmasebi Nejad, 2009( استوسیله رسوبات 
هم در محل و  ،های از بین رفتهبرگشت دادن کارکردها یا ارزش

هم خارج آن قابل انجام است. جبران مالی اثرات منفی یک طرح 
داری اثرات را تحت تاثیر قرار معنی ،اینیز به شکل پیچیده

 زمانیداری اثرات هد. درجه جبران و اثر آن بر معنیدمی
شود که جبران انجام شده و نتیجه آن از نظر کارکرد مشخص می

 .(Salmanmahini, 2011) مقایسه شودها تخریبو  هاهبا صدم
تحت عنوان  ،(Sadeghpoor, 2004) ای که توسطمطالعه در

یابی موقعیت محور، برای احداث سد بر روی مکانهای مطالعه
ساختگاه  0بندی اولویت .رودخانه پیرباالچای مرند انجام گرفت

در  .شدمورد بررسی با توجه به کلیه معیارهای بررسی شده انجام 
با عنوان  (Rezaian et al., 2015)یک مطالعه که توسط 
رود زنجان در مرحله زیستی سد پاوهارزیابی ریسک محیط

 RAM-Dو  TOPSISهای اختمانی با استفاده از تلفیق روشس

انجام گرفت که در نهایت تاثیر بر منطقه حفاظت شده سرخ آباد، 
رود های سد پاوهترین ریسکفرسایش و کار در ارتفاع، مهم

ای دیگر تحت عنوان مقایسه دو روش مطالعه .شناخته شدند
گیری چند شاخصه در ها در تصمیمتعیین وزن شاخص

 (Djavidiبندی و انتخاب ساختگاه سد، توسط اولویت

(Sabbaghian et al., 2010  به منظور استفاده دو روش
تعیین وزن ترین مجذورات وزین شده برای تکنیک آنتروپی و کم

، برای بررسی TOPSISگیری روش تصمیمها و کاربرد شاخص
های پیشنهادی انجام گرفت که هر دو روش بندی گزینهو اولویت

سانی منجر به نتایج تقریبا یک TOPSISدهی، در روش وزن
 2یابی ه با مکانای در رابطاما تا به حال هیچ مطالعه شدند.

محل احداث سد ها با مقایسه آنموقعیت برای احداث سد و 
اصلی، برای مشخص کردن بهترین موقعیت احداث سد روی 

با  این پژوهش ،رودخانه انجام نگرفته است که در مطالعه حاضر
انجام شد  TOPSIS گیریتصمیمو روش  AHPدهی وزنروش 

با مقایسه پارامترهای محل سد کنونی با پارامترهای و در نهایت 
پیشنهادی و شناخت ضعف پارامترهای انتخابی محل دو نقطه 

و تخفیف تقویت نقاط ضعف  برایکارهایی سد کنونی گیوی، راه
 .ه شدنداثرات احتمالی ارای

 

 منطقه مورد مطالعه
، در استان اردبیل و بین غرب ایرانمنطقه مورد مطالعه در شمال

ای بین عرض ی در محدودههای خلخال و گیوشهرستان

 01° 23جغرافیایی و طول شمالی  32° 02 تا 32° 03 جغرافیای

 ریز رودخانه گیوی وحوزه آبای از محدوده، شرقی 01° 29  تا
متر  1315 و ارتفاع متوسط آنشود ساختگاه سد را شامل می

 .(1)شکل  ده استش برآورد

 

                                   
 یهای مطالعهو منطقه  نقشه استان اردبیل :(1شکل)
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 روش
 .( نمودار جریانی مراحل کار آورده شده است2در شکل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار گردش کار :(2شکل )

 

و  مناسب برای احداث سدهای موقعیت انتخاب چگونگی

 یح پارامترهای مهم در این انتخابتشر

 های سطح زمین و مورفولوژی منطقهواریناهمدر این راستا، 
خواهند بررسی افزار گوگل ارث توپوگرافی و نرمهای توسط نقشه

و مناطقی که یک دره تنگ به وسیله یک دره باز در سمت  شد
دهنده که نشان خواهند شدشناسایی  اندباالدست دنبال شده

واجد  هایموقعیتپس از انتخاب  .هستند «توپوگرافی شرایط»
 قبیلدیگر از پارامترهای از لحاظ  هاموقعیتشرایط اولیه، این 
 -شناسی و شرایط اقتصادیشناسی، سنگساختارهای زمین

ها، پس از مقایسه، از میان این موقعیتاجتماعی بررسی شده و 
ها برای موقعیت سایردو موقعیت که شرایط بهتری نسبت به 

تصویر  ،(3شکل ) احداث سد را دارند انتخاب خواهند شد.
افزار گوگل ارث تهیه شده مای منطقه است که توسط نرماهواره

است و در آن موقعیت شهر گیوی، سد کنونی گیوی، نقاط 
احمد بیگ و ، روستای آبگرمه، روستای نیBو  Aپیشنهادی 

  اند.آمده روستای هواشانق به نمایش در

له عواملی چون امتداد و یک محل به وسی «شناسیساختار زمین»

ها ها و درزهگسل های چین خورده،ها، ساختمانشیب الیه
اطالعات مربوط به این بخش از روی د که نشومشخص می

شناسی شناسی منطقه و به کمک کارشناسان زمیننقشه زمین
شناسی منطقه است نقشه زمین ،(0) شکل. استخراج خواهند شد

 Bو  Aکه در آن موقعیت سد کنونی گیوی و دو نقطه پیشنهادی 
 کنونی گیوی به نمایش دربه همراه گسل موجود در زیر سد 

 اند. آمده

بندی سنگ هایی که الیهدر محل ،هاالیه امتداددر رابطه با 

جایی انتخاب شود در مشخص باشد، بهتر است محل احداث سد 
کمتری با  ها و یا دارای زاویهکه محور سد موازی با امتداد الیه

شناسی، امتداد الیه زمین ،(5) شکل درها باشد و امتداد الیه
 نشان داده شده است. ،1توسط خط شماره 
کلی بهتر است محل احداث سد به طور ها،الیه در رابطه با شیب

ها به سمت باالدست جایی انتخاب شود که جهت شیب الیهدر 
ها در جهت عکس الیهباشد. به عبارت دیگر، باید جهت شیب 

شیب الیه  2خط شماره  ،(5) شکل درجریان آب باشد و 
 .دهدمینشان را  شناسیزمین

 جاییدر  سد احداث محل است بهتر ،هاخوردگیدر رابطه با چین
 ساختمان و باشد چین محور با موازی سد محور که شود انتخاب

 .(Tahmasebi Nejad, 2009) تاقدیس باشدخورده از نوع چین
، (3)دهنده تاقدیسنشان 1چین خوردگی شماره  ،(9) شکل در

 3و محور شماره  (0)دهنده ناودیسنشان 2شماره چین خورگی 
 .خوردگی استدهنده محور چیننشان

 
 

 شناسایی پارامترهای موثر در انتخاب محل احداث سد

 بررسی منطقه از لحاظ پارامترهای موثر 

 احداث سدانتخاب دو نقطه پیشنهادی برای  

از لحاظ تناسب پارامترهای  TOPSISبا روش مقایسه دو نقطه پیشنهادی با سد کنونی گیوی  

 (AHPدهی با روش بررسی شده )وزن

 و انجام حساسیت سنجی نتیجه به دست آمده برای احداث سد بندی نقاطبررسی و اولویت 

 قاط ضعفتقویت این ن راهکارهای کنونی سد و ارائهنقاط ضعف پارامترهای محل عیین ت 
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 ای منطقهتصویر ماهواره :(3شکل )

 

 
 (http://www.gsi.ir) شناسی منطقهنقشه زمین :(4شکل )

 
 

 
 (http://www.vojoudi.com) شناسیامتداد و شیب الیه زمین :(5شکل)

 

 

http://www.gsi.ir/
http://www.vojoudi.com/
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  تاقدیس، ناودیس و محور چین خوردگی :(6) شکل

(http://parsazamin.persianblog.ir   (http://www.tectonic-karmanya.blogfa.com &  
 

محل احداث سدها باید به دور از  ها،درزه و هاگسلدر رابطه با 
 در توانمی را هاگسل به مربوط تصویر ها باشند وو درزه هاگسل
 .کرد مشاهده( 0) شکل

نوع سنگ بستر، مقاومت سد را نسبت  ،شناسیسنگدر رابطه با 
 .کندمیمشخص  آن مانندسایش، نفوذپذیری و به لغزش، فر

نظر شناسی، ی منطقه از روی نقشه زمینشناساطالعات سنگ
شناسی و همچنین کتب مرتبط با کارشناسان متخصص سنگ

 . خواهند شدشناسی استخراج سنگ
به وسیله عواملی همچون منطقه  «قتصادی و اجتماعیا شرایط»

مسیر انتقال تا محل مصرف و  وضعیت جاده دسترسی، طول
و  هاویژگیکه  شودمینسبی مخزن سد مشخص  هایتخسار

 ها در ادامه مطلب توضیح داده شده است.نحوه استخراج داده
ها با دسترسی به ساختگاه ،دسترسی جاده وضعیتدر رابطه با 

توجه به وضعیت راه موجود تا نزدیکی محور سد و نیاز به 
و این  گشایی و احداث راه جدید باید مورد بررسی قرار گیردراه

با حضور در منطقه و انجام  حاضرمطالعه اطالعات در 
به افزار گوگل ارث میدانی و همچنین استفاده از نرم هایبررسی
 .خواهند آمددست 

حضور در محل  با ،مصرف محل تا انتقال مسیر طولدر رابطه با 
میدانی و همچنین شناخت اراضی های مطالعهو انجام 

به این دلیل اطالعات اولیه به دست خواهند آمد و  کننده،مصرف
دست شهر گیوی قرار دارند، شهر گیوی اکثر اراضی در پایین که

شد و فاصله خطی نقاط مستعد خواهد مالک قرار داده به عنوان 
افزار گوگل ارث ت به شهر گیوی با استفاده از نرماث سد نسباحد

 آمد.خواهد به دست 

در محل و  با حضور ،مخزن نسبی هایخسارتدر رابطه با 
افزار گوگل ارث های میدانی و همچنین با استفاده از نرمبررسی

های ارتباطی روستاها و ، راههاموقعیت روستاها، اراضی و باغ
خواهند شناخته  هستندکه مستعد آسیب  ارتباطی اصلیهای راه

 شد.
 

و حساسیت سنجی  TOPSISچگونگی اجرای روش 

برای مقایسه نقاط پیشنهادی و تعیین میزان تاثیر وزن 

 فاکتورها بر روی نتایج مقایسه

 از های مستعد سدسازی،ی موثر در انتخاب موقعیتپارامترها وزن
 و گیوی سد پروژه عمرانی کارشناسان به نامهپرسش هارای طریق
به  AHPبا روش  دهیوزن و هاآن توسط پارامترها بندیاولویت
آمد. سپس، هر پارامتر بر اساس تناسب برای خواهند دست 

 یکای بین نقاط، از ث سد در هر نقطه، در حالت مقایسهاحدا
. خواهند شدامتیازبندی  ،)بیشترین تناسب( 3تناسب( تا  کمترین)

بر اساس فاصله هر نقطه  امتیاز TOPSISروش در ادامه، با 
احداث سد به برای آل آل و راه حل غیر ایدهها با راه حل ایدهآن

برای اطمینان از صحت نتیجه و  در نهایتدست خواهد آمد و 
که آیا نتیجه به دست آمده تحت تاثیر نظر شخصی قرار  این

سنجی حساسیتبر روی نتایج به دست آمده، گرفته است یا نه، 
با شانزده بار  TOPSIS کار، که طی اینانجام خواهد گرفت 

های مختلف به انجام خواهد رسید. در نهایت پس از تکرار و وزن
کارهایی برای جبران شناخت نقاط ضعف سد گیوی، راه

 پیشنهاد خواهند شد. هاتخسار
 

 نتایج

 02با عرض جغرافیایی  Aپیشنهادی  نقطه دو ها،بعد از بررسی

با عرض  Bشرقی و  01° 25شمالی و طول جغرافیایی  °32

شرقی که  01° 29شمالی و طول جغرافیایی  32° 02جغرافیایی 

http://parsazamin.persianblog.ir/
http://www.tectonic-karmanya.blogfa.com/
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نقاط دارای بهترین شرایط بودند انتخاب شدند.  سایردر مقایسه با 
با محل سد  TOPSISسپس، این دو نقطه پیشنهادی با روش 

، سنجیو در انتها با انجام حساسیتکنونی گیوی مقایسه 
در مقایسه با نقاط دیگر،  (A)مشخص شد که نقطه پیشنهادی 

به دور از اعمال نظر شخصی بر روی نتایج، دارای بیشترین 
 تناسب است.

ی موثر در انتخاب نقاط مستعد پارامترها مقایسهدر ادامه، 
غالب در  یشنهادی و سد گیویسدسازی، بین دو موقعیت پ

( اعداد 5اند و همچنین جدول )( آورده شده0تا  1) هایجدول
( نتایج 2، جدول )TOPSIS( اعداد استاندارد شده 9خام، جدول )

نمودار  ،(2سنجی و شکل )به دست آمده از تکرارهای حساسیت
  د.ندهرا نشان می سنجیبه دست آمده از نتایج حساسیت

 
 مقایسه سه نقطه از لحاظ شرایط توپوگرافی :(1جدول )

 Bنقطه  Aنقطه  محل سد گیوی پارامترها

 شرایط توپوگرافی
متر و مخزنی با  135ای با عرض دره

 متر 523حداکثر قطر 
متر و مخزنی با  13ای با عرض دره

 متر 315حداکثر قطر 
متر و مخزنی با  139عرض ای با دره

 متر 353حداکثر قطر 

 

 شناسیمقایسه سه نقطه از لحاظ ساختارهای زمین :(2جدول )
 Bنقطه  Aنقطه  محل سد گیوی پارامترها

ی
ها

تار
اخ

س
 

ین
زم

سی
شنا

 

 مشخصی وجود ندارد.بندی سنگی الیه بندی سنگی مشخصی وجود ندارد.الیه امتداد الیه موازی با محور سد است. هاامتداد الیه

 هاشیب الیه
شیب الیه به سمت پایین دست 

 رودخانه است.
بندی سنگی مشخص، به دلیل نبود الیه

 شیب الیه نیز وجود ندارد.
بندی سنگی مشخص، به دلیل نبود الیه

 شیب الیه نیز وجود ندارد.

 هاخوردگیچین

 با توجه به مقیاس نقشه که

است، در منطقه  133.333/1
ی ساختمان چین خورده های مطالعه

 وجود ندارد.

 133.333/1 با توجه به مقیاس نقشه که
ی ساختمان های مطالعهاست، در منطقه 

 چین خورده وجود ندارد.

 133.333/1 با توجه به مقیاس نقشه که
ساختمان های مطالعهاست، در منطقه 

 چین خورده وجود ندارد.

ها و گسل
 هادرزه

مینور به موازات یک گسل طویل 
رودخانه از زیر مخزن تا شهر گیوی 

 موجود است.
 هیچ گسلی موجود نیست. هیچ گسلی موجود نیست.

 

ای کنگلومر به قرار زیراند:نیز های موجود در منطقه سنگ
 توف، (9)آهکی سنگماسه، های ضخیمبا الیه (5)آتشفشانی
  (1)زئولیت ،(1)دارشیل آهک، (2)شیل ذرات همراه به آتشفشانی

 های بازالت را پر کرده است،حفره )یک نوع کانی رسی( که
های مربوط سنگ ،(3که در جدول ) (11)بلوری آندزیتو  (13)برش

 اند.به هر موقعیت مشخص شده
 

 

 شناسیمقایسه سه نقطه از لحاظ ساختارهای سنگ :(3جدول)
 Bنقطه  Aنقطه  محل سد گیوی پارامترها

گ
سن

ی 
ها

تار
اخ

س
سی

شنا
 

دهنده قسمت های تشکیلسنگ
 اعظم منطقه

 های ضخیمکنگلومرای آتشفشانی با الیه .1

 ماسه سنگ .2

 توف آتشفشانی با ذرات شیل .3

 دارآهک شیل .0

 آندزیت بلوری .1 آندزیت بلوری .1

دهنده قسمت تشکیلهای سنگ
 کوچکی از منطقه

 برش .1 ---------- آندزیت بلوری .1

بازالتی که حفراتش به وسیله  .2
 زئولیت پر شده است.
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 اجتماعی -سه نقطه از لحاظ شرایط اقتصادی  مقایسه :(4جدول)
 Bنقطه  Aنقطه  محل سد گیوی پارامترها

عی
ما

جت
و ا

ی 
صاد

اقت
ط 

رای
ش

 

 ها ووضعیت جاده
 دسترسی

 قرارگیری در مسیر جاده اصلی قرارگیری در مسیر جاده اصلی در مسیر جاده اصلیقرارگیری 

طول مسیر انتقال 
 تا محل مصرف

متر  3111خطی این محل تا شهر گیوی  فاصله
 .است

خطی این محل تا شهر  فاصله
 .متر است 9950گیوی 

خطی این محل تا شهر  فاصله
 .متر است 2233گیوی 

خسارات نسبی 
 مخزن

 گیوی -احداث جاده جایگزین خلخال .1

هکتار از باغات  01تی حدود تخریب مساح .2
 یانروستای

 قرارگیری روستای آبگرمه در مخزن سد .3

احمد قرارگیری راه ارتباطی دو روستای نی .0
بیگ و هواشانق در محدوده مخزن سد و 

 کوچ اهالی روستاها

 -احداث جاده جایگزین خلخال .1
 گیوی

 15 تخریب مساحتی حدود .2
 یانهای روستایتار از باغهک

احداث جاده جایگزین  .1
 گیوی -خلخال

 20 تخریب مساحتی حدود .2
 یانهای روستایهکتار از باغ

 
 اعداد خام مربوط به سه نقطه TOPSISجدول  :(5) جدول

طول مسیر 

انتقال تا محل 

 مصرف

 هایتخسار

 مخزن

امتداد 

های الیه

 شناسیزمین

شیب 

های الیه

 شناسیزمین

مقاومت 

 سنگ بستر

بندی و آب

 نفوذپذیری

 فاصله از

 گسل

شرایط 

 توپوگرافی
 

 هاوزن 3900/3 2351/3 1530/3 1352/3 3951/3 3029/3 3233/3 3101/3

 گیوی 3 1 1 1 1 3 1 3

2 3 2 2 3 3 2 2 A 

1 2 2 2 2 2 3 1 B 

 
 سه نقطهاعداد استاندارد مربوط به  TOPSISجدول  :(6جدول )

طول مسیر 

تا انتقال 

 محل مصرف

خسارات 

 مخزن

امتداد 

های الیه

 شناسیزمین

های شیب الیه

 شناسیزمین

مقاومت 

 سنگ بستر

آب بندی و 

 نفوذپذیری

 فاصله از

 گسل

شرایط 

 توپوگرافی
 

 وزن ها 3900/3 2351/3 1530/3 1352/3 3951/3 3029/3 3233/3 3101/3

 گیوی 1/3 29/3 29/3 29/3 33/3 23/3 29/3 1/3

53/3 1/3 01/3 99/3 1/3 1/3 53/3 53/3 A 

29/3 53/3 01/3 99/3 53/3 53/3 1/3 29/3 B 

 
آل منفی به همراه امتیاز هر آل و ایدههای ایدهدر ادامه راه حل

ها به دست ها با راه حلنقطه که بر اساس فاصله اعداد آن
ترین بیشترین امتیاز نشانگر متناسباند که اند نشان داده شدهآمده

 :نقطه است
 آل{= راه حل ایده31112/3-31920/3-32300/3-30302/3-31059/3-12332/3-11122/3-21152/3}

 آل منفی{= راه حل ایده33312/3-33522/3-32300/3-32121/3-32201/3-3311/3-39133/3-31020/3}

5020/3  =
𝐴′

𝐴+𝐴′
 امتیاز گیوی = 

9251/3  =
𝐴′

𝐴+𝐴′
 Aامتیاز    = 
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0301/3  =
𝐴′

𝐴+𝐴′
 Bامتیاز    = 

 

 سنجینتایج به دست آمده از تکرارهای حساسیت :(7جدول )

رار 
تک

 1 

رار
تک

 2 

رار
تک

 3 

رار
تک

 4 

رار
تک

 5 

رار
تک

 6 

رار
تک

 7 

رار
تک

 8 

رار
تک

 9 

رار
تک

 
11 

رار
تک

 
11 

رار
تک

 
12 

رار
تک

 
13 

رار
تک

 
14 

رار
تک

 
15 

رار
تک

 
16 

رار
تک

 
17 

 502/3 502/3 502/3 502/3 502/3 502/3 502/3 505/3 553/3 531/3 551/3 531/3 512/3 531/3 020/3 931/3 502/3 گیوی

A 925/3 551/3 511/3 591/3 529/3 515/3 555/3 522/3 592/3 521/3 591/3 591/3 591/3 591/3 591/3 591/3 591/3 

B 030/3 302/3 021/3 050/3 350/3 032/3 032/3 039/3 030/3 039/3 033/3 030/3 033/3 035/3 035/3 035/3 035/3 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 گیوی

A 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 سنجینمودار نتایج به دست آمده از حساسیت :(7شکل )

 

 گیریو نتیجه بحث
 گیوی سد کنونی محل در موثر پارامترهای در موجود ضعف نقاط

 شناسیزمین الیه شیب. 1 :ندقراراین از مشخص شدند که  نیز
بندی ضعیف، آب بر دلیلی که است دستپایین سمت به

 اومت پایین پی و تکیه گاه سد است، زیاد آب و مق نفوذپذیری
 تا مخزن زیر از رودخانه موازات به مینور طویل گسل یک. 2

نفوذپذیری  بندی ضعیف،آب بر دلیلی که است موجود گیوی شهر
، گاه سد و ایجاد زمین لرزه استزیاد و مقاومت پایین پی و تکیه

 شیل و آهکسنگ، توف آتشفشانی با ذرات ماسه وجود. 3
ها در قسمت پایین دار در سنگ بستر و هوازدگی سنگشیل

هستند و  بستر سنگ پایین دست سد که دلیلی بر مقاومت
 و  احتمال افتادگی و انحنای تاج سد نیز وجود دارد

طبق نظر کارشناسان عمرانی و  .مخزن باالی هایخسارت .0
 از آب نشت و نفوذبرای جلوگیری از  خاکی سدهای دراجرایی، 

 با بایدمی خاکی، سد بدنهزیر  در دست ینپای سمت به باالدست

 رکتح مسیر ند،بآب پرده یا و معکوس هسته اجرای و طراحی
 امکان فشار، افت ایجادبا  تاش داده افزایرا  سدزیر  در آب

 معکوس، هسته در .رساندب صفر به را دستینپای در آب تراوش
 مشابه مصالح با و آن با متقارن شیب با و سد هسته زیر در

 پردهدر  .یردگ صورتباید  اجرا و طراحی ،رسی هسته مصالح
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 هسته زیر در ناپذیرنفوذ ایدیواره یا تیغه صورت به که نیز بندآب

 بر عالوهکه  شود استفاده مصالحی از معموال شود،می اجرا رسی

 به مناسب پذیریانعطاف دارای آب، جریان برابر در ناپذیرینفوذ

از  ناشی گسیختگی یا و خوردگیترک از جلوگیری منظور

بهتر  معموال راستا این در .باشد احتمالی نیروهای و هایجایهجاب
 هاآن از ترکیبی یا و پالستیک بتن بنتونیت، رسی، مصالح ازاست 

 تاج انحنای و افتادگی از جلوگیری رایب .شود استفاده ،شده ذکر
 تاج معکوس انحنای یا ایهگرد اجرای با شود سعی بایدنیز  سد

 و مصالح افت و خزش از که پس شود عمل نحویبه  سد،

در راستای افزایش  .شود افقی و مسطح تاج سد، بستر نشست
ها افزایش مقامت سد و راه این از یکیگاه، مقاومت پی و تکیه

توان تا حدودی هسته سد است که با انتخاب مصالح مناسب می
مصالح مربوط به هسته سدها باید به  این مهم دست یافت. به

ای انتخاب شوند که پس از تراکم، ضریب نفوذپذیری گونه
 صورت در ،زیرا .ی داشته باشند و همچنین واگرا نباشندترکم

 سد و شده شستگی دچار سریعاهسته  هسته، خاک بودن واگرا

ی اهاز تزریق ها استفادهراهاین  از دیگر یکی .دشومی منهدم
خلل و بندی در ز جمله دو نوع تزریق تحکیمی و آبتخصصی ا

 است یخاک و سنگی تشکیالت هایفرج، درز و شکاف و یا حفره
(Djabbari, 2010).  

 هاتهای مخزن، جبران خسارکاهش خسارتبهترین راه برای 
و اراضی  هاوارده بر باغ هایتاست. برای جبران خسار

 مبلغ باید دهندهتوسعه خصوصی بخش یا دولتروستاییان، 
برای  و کنند پرداخت هاو باغ اراضی مالکان به را وارده خسارت
 دشو احداث جایگزین جاده باید شده تخریب جادهخسارت جبران 

مربوط به تخریب روستای  هایتو همچنین برای جبران خسار
و احمدبیگ آبگرمه و همچنین راه ارتباطی روستاهای نی

هواشانق، باید تمهیدات الزم برای اسکان ساکنان این روستاها 
در شهرهای خلخال و گیوی و یا روستاهای اطراف صورت گیرد 

زایی اند باید اشتغالو برای ساکنانی که کار خود را از دست داده
 شود.

 

 هایادداشت
1. Dam 

2. Mitigation 

3. Anticline 

4. Syncline 

5. Thick bedded volcanic conglomerate 

6. Tuffaceous sandstone  

7. Andesitic tuff with intercalation of shale 

8. Calcareous shale 

9. Zeolite bearing basalt 

10. Hyalloclastic breccia 

11. Porphyritic andesite 
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