
  
 

ي
لم

 ع
يه

شر
ن

- 
ي 

يج
رو

ت
دس

هن
م

 ي
شه

نق
ي

دار
بر

 و 
ت

العا
اط

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ره
دو

 ،
1

ن
هم

، ب
 

اه 
م

13
15

  

 

 

س
ا
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 کرمان باهنر دیشه دانشگاه -دانشکده فني و مهندسي  - معدن يمهندس گروه اریدانش3
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 سرچشمه مس مجتمع - يدرولوژیه ارشد کارشناس 4
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 (1315 مهر تصويب تاريخ ،1313 اسفند دريافت تاريخ)

 چکیده

 کوه نیب کوهستاني، يا منطقه در رابر يشرق شمال کیلومتري 35 و کرمان شهر جنوب کیلومتري 121 فاصله در درآلو مس کانسار

 سد احداث معدن، از يبردار بهره يبرا ازین مورد ساتیتاس از يکي. دارد قرار متر 4351 ارتفاع به زار الله کوه و متر 4445 ارتفاع به هزار

 اتیعمل در شده تمام نهيهز و هیاول يگذار هيسرما بر ييسزا به ریتاث باطله يسدها احداث محل. باشد يم يفرآور کارخانه يبرا باطله

 يلو بوده؛ يياجرا اتیعمل در لیتسه يارهایمع و ياقتصاد مسائل بر يمبتن سدها محل انتخاب نديفرآ گذشته در. گذارد يم يمعدنکار

 يابيمکان يبرا مطالعه نيا در. است شده دهیچیپ باطله يسدها محل انتخاب نديفرآ ،يطیمح ستيز مالحظات شدن لحاظ علت به امروزه

 سد محل نییتع در. است شده استفاده يرگیمیتصم بانیپشت افزار نرم عنوان به ييایجغراف اطالعات سامانه از درآلو مس معدن باطله سد

 سلسله لیتحل روش از قیتحق نيا در. شوديم باطله سد محل انتخاب در يدگیچیپ باعث امر نيا که هستند، موثر ياديز هايپارامتر باطله

 کارشناسان، نظرات يبررس از پس. است شده استفاده - باشديم کارشناسان يسو از هاپارامتر به يده وزن اساس بر که -( AHP) يمراتب

 سهيمقا سپس،. شد يبند طبقه ياقتصاد و يمورفولوژ ،يدرولوژیه ،يطیمح ستيز ،يشناس نیزم شامل گروه پنج در ياطالعات يها هيال

 سامانه در يينها نقشه وزنها، مجموع زوش از استفاده با ارها،یمع از کي هر وزن نییتع از پس. شد انجام دهيوزن يبرا هاهيال نیب يزوج

 يشنهادیپ مناطق در يلیتکم مطالعات جهت هیناح چهار ،ييصحرا کنترل اتیعمل انجام با تينها در. ديگرد هیته ييایجغراف اطالعات

 .شد شنهادیپ مطلوب نهيگز و شدند سهيمقا هم با سیتاپس مدل از استفاده با هیناح چهار نيا. ديگرد مشخص

 سیستاپ اره،یمع چند يریگ میتصم مراتبي، سلسله تحلیل ،ييایجغراف اطالعات سامانه ،يابيمکان باطله، سد کلیدی:واژگان 

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 مقدار از،ین مورد هاييکان ريسا و فلزات دیتول جهت

 يبرا معموالً. شونديم يفرآور و استخراج کانسنگ ياديز

 ککوچ اریبس ابعاد تا ديبا ذرات ارزش، با مواد نيا يجداساز

 هاباطله همان زير اریبس زائد مواد نيا شوند؛ ایآس

 از پس که هستند ريزي زائدات هاباطله[. 1]هستند

 تیقابل اقتصادي روش از معدني مواد و فلزات استخراج

 مواد بیعتط با شیمیايي و فیزيکي ترکیب. ندارند را بازيافت

 ناي. باشدمي متفاوت فرآيند نحوه همچنین و شده فرآيند

 مديريت میزان برداري بهره محل موقعیت همراه به تغییرات

 ینتعی را هاباطله ذخیره تسهیالت و هاباطله براي نیاز مورد

 ياقب يفرآور نديفرآ يانتها در که ايباطله پالپ[. 2]کندمي

 دفع ممکن نهيهز نيکمتر با و منيا طور به يستيبا ماند،يم

 توانيم که است اديز يقدر به پالپ آب درصد معموالً. شود

 و کرده دور کارخانه محل از لوله خط اي کانال لهیبوس را آن

 [.3]کرد دفع مناسب محل در

 ته و حمل ها،باطله دفع روش نتريعمده که آنجا از

 طرافا در يستيبا باشد،يم پالپ بصورت آنها يساز نینش

 مرز و حد نيا. داد قرار ييمرزها و حد آنها يننشیته محل

-يم شده نییتع هیناح از خارج به هاباطله گسترش از مانع

 ریآبگ کي همانند هاباطله ينینش ته محل معموالً. شوند

 دس)  کننده محدود زيخاکر ياساس بخش دو شامل که است

[. 4]اشدبيم( هاباطله ينینش ته محل)  باطله ریآبگ و(  باطله

 گاهاً  و ريز ذرات آوري جمع باطله سد تجهیز از نهايي هدف

 آب واگرداني و موجود آب منابع از حفاظت ثانويه هدف با

 [.5]باشدمي فرآوري کارخانه و معدن درسیستم

 ياجرا ياساس و مهم مراحل از يکي يابيمکان مطالعات

  و ارهایمع ارتباط، نيا در. باشديم باطله يسدها

 باطله سد مناسب محل انتخاب جهت يمتعدد هايشاخص

 را يخاص طيشرا و هاتيمحدود کي هر که است، شده ارائه

 از يابيمکان[. 4]سازديم مطرح مناسب يابيمکان يبرا

 انساني جوامع در فضا مديريت هايفعالیت مهمترين جمله

 صرفه موجبات تواند مي خود نوبه به فعالیت اين. است

 موجبات و فرصت نمودن فراهم و هزينه زمان، در جويي

[. 7]سازد فراهم را آن ترفیع و موجود فضايي عدالت افزايش

 يابيمکان ياتیعمل اهداف نییتع از پس يابيمکان نديفرا در

 نه،یبه مکان به دنیرس يبرا مختلف هاينهيگز هیته و

 از کي هر يستگيشا اساس بر تا ردیگ يم صورت يابيارز

 هدف[ 8] شود انتخاب بهتر اي مطلوب، نهيگز ها، نهيگز

 يمحل نتريمناسب به يابیدست ،يابيمکان اریمع کي يينها

 عمناب و ستيز طیمح يبرا را سوء اثرات نيکمتر که است

 نيکمتر ياقتصاد نظر از و باشد داشته سد اطراف يعیطب

 دارا را يژگيو نيبهتر زین يمهندس دگاهيد از  و نهيهز

 و اخیر هايسال در فراواني محققین و دانشمندان[. 1]باشد

 مختلف اهداف براي يابيمکان به دست متفاوت هايروش با

 روش ترينموفق که کرد ادعا توان مي جرأت به اما. اندزده

  و جغرافیائي اطالعات سامانه از استفاده يابيمکان براي

 ينا دلیل. است منظور اين براي ارهیمع چند گیريتصمیم

 رنظ در مختلف عوامل تاثیر هاروش اين در که است اين ادعا

 ينا تمام اثرات تلفیق با مکان ترينبهینه و شده گرفته

  مهمترين. شودمي انتخاب هافاکتور و عوامل

 اردد کننده تعیین نقش آنها در يابيمکان که هائيعرصه

 و[ 11] زيست محیط ،[11] شهري خدمات: از عبارتند

 [.13 ،12]مهندسي هايابنیه

 درآلو منطقه یشناس نیزم به ینگاه -2

 ايران پهنه در ساختاري نظر از درآلو کانسار محدوده

 جنوب بخش در و دختر  ارومیه ماگمايي کمان و مرکزي

 ساردوئیه -دهج نفوذي  آتشفشاني پهنه زير در آن خاوري

 ترادف شامل نفوذي-آتشفشاني مجموعه اين. دارد قرار

 وسنائ آتشفشاني -آواري و آتشفشاني هايسنگ از ضخیمي

 يديوريت و داسیتي گرانوديوريت هايتوده توسط که است

 گرمابي هايمحلول با ارتباط در و شده قطع ائوسن از بعد

 يگرماب دگرساني و مذکور هايتوده نهايي فازهاي به مربوط

 و شدن آرژيلي و شدن سريسیتي و سیلیسي صورت به

 آتشفشاني هايسنگ در هم شدن اپیدوتیتي و کلريتي

 گسترده صورت به مذکور هايتوده خود در هم و ائوسن

 ،درآلو کانسارهاي) مس سازي کاني با بعضاً  که شده ايجاد

 مجموعه. است همراه...(  و زار الله سرمشک، هنزا، بندر

 -دهج پهنه زير در ائوسن آتشفشاني-آواري و آتشفشاني

 که است، رازك و بحرآسمان مجموعه دو شامل ساردوئیه

 داراي کیلومتر 7 تقريبي ضخامت به بحرآسمان مجموعه

 راههم فلیش نوع هاينهشته با و میاني  زيرين ائوسن زمان

 هايسنگ از ايمجموعه سپس و آغاز آهک سنگ با

 و يافته ادامه ريوداسیتي داسیت ترکیب با توف و آتشفشاني

 قرار مربوطه هايتوف و آندزيت و بازالت ترادف آنها روي بر
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 اسیدي هايتوف و هاگدازه از ترادفي به نهايت در و گرفته

 ناهمساز بطور بحرآسمان، مجموعه روي بر. شودمي ختم

 میاني ائوسن زمان داراي که گیردمي قرار رازك مجموعه

 هايگدازه مجموعه زير سه شامل خود که است بااليي

-توف ر،زي در داسیتي تا آندزيتي تراکي و بازالتي آندزيتي،

 هايگدازه از ترادفي و میان در ايگنمبريت و اسیدي هاي

 گلومراآ و توف با همراه آندزيتي تراکي تا آندزيتي و بازالتي

 2511 از بیش رازك مجموعه کل ضخامت. باشدمي باال در

 فوقاني مجموعه زير در درآلو کانسار محدوده و است متر

 .گیردمي قرار رازك مجموعه

 يآتشفشان-رسوبي مجموعه کننده قطع نفوذي هايتوده

 رد و بوده متنوع بسیار ساردوئیه-دهج پهنه زير در ائوسن

 زير اين در کیلومتر 45 عرض و کیلومتر 151طول به نواري

 رخساره از که نفوذي هايتوده اين. دارند رخنمون پهنه

 گرانوديوريت، گرانیت، ترکیب و عمیق نیمه تا عمیق

-مونرخن بیشترين. اندمتغیر ريوداسیت-داسیت و ديوريت

 ختت کوه) گرانوديوريتي توده گرانیتوئیدي، هايتوده هاي

 يداسیت عمیق نیمه رخساره( عشق سنگ گدار و سرتشتک

-گرانوديوريت ترکیب عمدتاً  کوچکتر نفوذي هايتوده. دارد

 زمان داراي رسدمي نظر به و داشته داسیتي و ديوريت

 [.14]باشند میاني میوسن

 کار روش و مواد -3

 منطقه مورد مطالعه معرفی -3-1

 شهر جنوب کیلومتري 121 فاصله در درآلو مس کانسار

 هايعرض نیب رابر؛ يشرق شمال کیلومتري 35 و کرمان

 11׳  تا °57 1׳ هايطول و يشمال°21  27׳ تا °21 22׳

 محدوده در ارتفاع میانگین. است گرفته قرار يشرق °54

 شرق شمال در آن نقطه بلندترين و متر  3111 کانسار

 درآلو رودخانه بستر در آن نقطه ترين پست و متر 3211

 شهر از کانسار به دسترسي راه(. 1شکل)است متر 2111

 33 طي از پس بافت  کرمان آسفالته جاده طريق از کرمان

 آسفالته جاده يک بهرامجرد روستاي مجاورت در کیلومتر

 از عبور از پس و شده جدا جنوب طرف به آن از باريک

 جاده يک طريق از طاق چهار شیرينک، گلزار، هايروستا

 محدوده به کیلومتر 31 حدود طول به کوهستاني خاکي

 .رسدمي کانسار

 
 موقعیت جغرافیايي و مورفولوژي اطراف معدن مس درآلو -1شکل

 آنها یساز آماده و استفاده مورد یارهایمع -3-2

 ه،یاول مطالعات از آمده دست به اطالعات از استفاده با

 تجارب بررسي و متخصص افراد و کارشناسان با مصاحبه

 مشابه، مراکز احداث و يابيمکان زمینه در ديگر کشورهاي

 داده همراه به نظر مورد فعالیت يابيمکان در موثر عوامل

 اين در. شد تعیین عوامل اين به مربوط نیاز مورد هاي

 شد، انجام پارامترها مجموعه روي جامع تحلیل يک مرحله

 هجانب همه طور به عوامل ساير روي پارامترها از يک هر تاثیر

 سازي آماده نحوه مرحله اين در. گرفت قرار بررسي مورد

 مورد اجمالي طور به نیز GIS هاي مدل به ورود براي هاداده

 اساس بر گذار تاثیر هايپارامتر تحقیق اين در. شد بررسي

-مکان- نظر مورد هدف با هامعیار اين ناسازگاري و سازگاري

 ،يطیمح ستيز دسته؛ پنج در-درآلو معدن باطله سد يابي

 تعیین ياقتصاد و يمورفولوژ ،يدرولوژیه ،شناسينیزم

 (.1جدول)شدند

 و يمعدنکار صنعت يتکامل روند: يطیمح ستيز - 

 ابجيا را تیفعال نيا ياجرا لزوم ط،یمح بر آن يجانب اثرات

 به جهان در يطیمح ستيز نظارت يطرف از و کند يم

 به حاضر حال در ديشا. است درآمده يجد الزام کي صورت

 لزوم يمعدن ينواح از ياریبس بودن ريبا و کشور وسعت لیدل

 هک است ينیب شیپ قابل ايآ يول نشود احساس آن ياجرا

 زا کشور در تیجمع رشد زانیم گرفتن نظر در با ندهيآ در

 زیتجه و فعال ریغ معادن از ياریبس شدن فعال و طرف کي

 يباال لیپتانس به توجه با و بکر معادن از يبردار بهره و

 رد معادن داتیتول به ديشد ازین نیهمچن و کشور يمعدن

 ياه نظارت بر يلزوم هم باز يمحصول تک اقتصاد ينف جهت

 يمناطق در. نباشد شده يمعدنکار ينواح يطیمح ستيز

 لحاص هايباطله و ردگیيم انجام يمعدنکار هايتیفعال که

 جمع باطله رهیذخ سد پشت معدن سنگ يفرآور از

 طیمح به يآلودگ انتقال يبرا يکل زمیمکان دو شوند،يم

 . دارد وجود رامونیپ
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 معیارها و ضوابط استفاده شده  -1جدول

 ضوابط گرفته شده از زير معیار معیار ضوابط گرفته شده از زير معیار معیار
زيست 

 محیطي

مناطق 

 مسکوني

تصاوير ماهواره اي، نقشه 

 هاي توپوگرافي 

مناطق  دوري از

 مسکوني
 کاربري اراضي مورفولوژي

سازمان منابع 

 طبیعي

بر روي مناطق 

 مساعد

زيست 

 محیطي

مناطق 

حفاظت 

 شده

 سازمان محیط زيست
دوري از مناطق 

 حفاظت شده
 آبراهه هیدرولوژي

نقشه توپوگرافي، 

 تصاوير ماهواره اي 
 دوري از آبراهه ها

زيست 

 محیطي

مناطق 

 گردشگري

فرهنگي سازمان میراث 

 و گردشگري

دوري از مناطق 

 گردشگري
 دوري از رودخانه نقشه توپوگرافي  رودخانه هیدرولوژي

زيست 

 محیطي

اسکان 

 عشاير
 سازمان عشايري

دوري از مناطق 

 اسکان عشاير
 دوري از چشمه نقشه توپوگرافي  چشمه هیدرولوژي

زمین 

 شناسي

سنگ 

 شناسي
 نقشه زمین شناسي 

حداقل شکستگي 

هاي و سنگ 

 نفوذناپذير

 چاه هیدرولوژي

نقشه توپوگرافي، 

سازمان آب 

 منطقه اي 

 دوري از چاه

زمین 

 شناسي
 خطواره ها

نقشه زمین شناسي، 

 تصاوير ماهواره اي

دوري از خطواره 

 ها
 دوري از قنات نقشه توپوگرافي  قنات هیدرولوژي

زمین 

 شناسي
 گسل

نقشه زمین شناسي، 

 تصاوير ماهواره اي
 بارش هیدرولوژي گسلهادوري از 

سازمان 

هواشناسي، 

سازمان آب 

 منطقه اي

 بارش کمتر

زمین 

 شناسي
 نقشه خاك شناسي  خاك

ريزدانه رسي 

سیلتي با حداقل 

 نفوذپذيري

 نزديکي به جاده نقشه توپوگرافي  دسترسي به جاده اقتصادي

 اقتصادي ارتفاع کمتر نقشه توپوگرافي  ارتفاع مورفولوژي
راه دسترسي به 

 آهن
 نزديکي به راه آهن نقشه توپوگرافي 

 پتانسیل معدني اقتصادي شیب کمتر منطقه DEM شیب مورفولوژي
سازمان صنعت و 

 معدن

روي مناطق داراي 

پتانسیل معدني 

 نباشد

 منطقه DEM جهت شیب مورفولوژي
در جهت وزش 

 باد نباشد
 ---- فاصله تا کارخانه اقتصادي

نزديکي به کارخانه 

 فرآوري

 و باد توسط خشک يباطله ذرات انتقال اول زمیمکان

 عداًب که باشديم باطله سد رامونیپ منطقه در ها آن نشست

 هب مربوط دوم زمیمکان و شونديم يزهکش باران آب توسط

 آب اناتيجر به يتراوش آب شکل به باطله همراه آب نفوذ

 قیتحق نيا در[. 15] گردديم مجاور ينیزم ريز و يسطح

 ساخته ميحر نقشه ،يطیمح ستيز هايپارامتر تمام يبرا

 .شد داده هاپارامتر نيا از يدور به تیاهم نيشتریب شد؛

 کاهش و سهولت يبرا يکل طور به: ياقتصاد اریمع -

 به هم ديبا امکان حد تا باطله سد مکان نقل، و حمل زمان

 به هم و است باطله دیتول محل که يفرآور کارخانه محل

 به گريد طرف از. باشد کينزد منطقه يدسترس يها راه

 هلطم از يریجلوگ و يطیمح ستيز هاياریمع تيرعا منظور

 باطله سد محل است الزم طیمح يبصر يبائيز به خوردن

 رب. باشد داشته ياصل يدسترس هايراه تا مشخص يميحر

 ار ازیامت نيشتریب هاجاده ميحر تيرعا از بعد اساس نیهم

 منطقه يدسترس هايراه و هاجاده به ترکينزد مناطق به

 سد احداث محل بحث در که يمهم مسائل از يکي. شد داده

 به. باشديم منطقه يمعدن لیپتانس گرفت، درنظر ديبا باطله

 از دفه. شد هیته منطقه يمعدن لیپتانس نقشه منظور نيد

 زبرو از موضوع نيا گرفتن نظر در با که بود نيا کار نيا

 .شود يریجلوگ ندهيآ در معدن توسعه بحث در مشکالت

 اب منطقه يشناس نیزم مطالعه: يشناس نیزم اریمع -

. بود يرينفوذپذ نيکمتر با بستر سنگ نيبهتر انتخاب هدف

 حالت در) خود يخود به سنگ که است يزمان آلدهيا طيشرا

 يدارا شکسته، حالت در و باشد نداشته يرينفوذپذ( بکر

-ريز آب به باطله مواد نفوذ از تا باشد شکاف و درز نيکمتر

 اساس نیهم بر[. 14]شود يریجلوگ اطراف طیمح و ينزمی

 به و شدند يبند دسته منطقهي شناس-سنگ هايواحد

 .رفتگ تعلق شتریب ازیامت بودند رترينفوذناپذ که هاييواحد

22



  
 

ي
لم

 ع
يه

شر
ن

- 
ي 

يج
رو

ت
دس

هن
م

 ي
شه

نق
ي

دار
بر

 و 
ت

العا
اط

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ره
دو

 ،
1

ن
هم

، ب
 

اه 
م

13
15

  

 

 

س
ا

 

 به مربوط مالحظات در يشناس خاك موضوع به توجه

 ريز و يسطح يآبها از حفاظت يچگونگ و اتیعمل يطراح

 هب باطله سد محل يابيمکان در هیاول يها ضرورت از ينیزم

 هايدگاهيد از منطقه خاك هاي¬واحد. ديآ-يم شمار

 وعن نییتع خاك، عمق و مشخصات نییتع جمله؛ از مختلف

 نییتع آن، منشأ و جنس شناخت  ضخامت، بستر، سنگ

 يبررس ،يهوازدگ شناخت ن،یزم يخوردگ نیچ يالگو

 و تخلخل خصوص در مطالعه و سنگ و خاك لغزش امکان

-واحد به و گرفت قرار يبررس مورد[ 17]خاك يرينفوذپذ

 .گرفت تعلق شتریب ازیامت ترمناسب هاي

 شيافزا موجب يگسل پهنه در نکهيا بر عالوه هاگسل

 هک هايييداريناپا علت به شوند يم بستر سنگ ييتراوا

 قرار ممنوعه مناطق جزو آورند وجود به است ممکن

 هب گسل، ميحر نقشه جاديا با قیتحق نيا در. رندگیيم

 .گرفت تعلق شتریب ازیامت هاگسل از دورتر مناطق

 نقش ينیرزميز و يسطح هايآب: يدرولوژیه اریمع -

 يکي کنند،يم فايا باطله سد محل يابيمکان در يمهم اریبس

 نییتع يمناطق که است آن يابيمکان اهداف نيمهمتر از

 در. شود يریجلوگ هاآب داخل به يآلودگ ورود از  که شود

 و تحرك ياصل عامل آب شدن يجار و نفوذ موارد اغلب

 مطالعات در. باشنديم هاندهيآال و هاباطله انتقال

  ها،آبراهه ها،رودخانه يبرا ميحر نقشه يکيدرولوژیه

 به پارامترها نيا در و شد جاديا هاقنات و ها،چشمه ها،چاه

 تعلق رشتیب ازیامت پارامترها نيا از شتریب فاصله با مناطق

 ريز هايآب به مربوط اطالعات نبود علت به متاسفانه. گرفت

 هیاول مرحله در قیتحق نيا در پارامتر نيا از منطقه ينیزم

 هر رد باطله سد احداث يبرا اما. میکن استفاده مینتوانست

 در ينزمیريز هايآب مطالعات احداث از قبل ديبا منطقه

 . ردیگ صورت منطقه

 از حاصل اطالعات يریبکارگ: يمورفولوژ اریمع -

 محل انتخاب يبرا ييهوا هايعکس و يتوپوگراف هاينقشه

 اریسب يجنگل و يکوهستان مناطق در بخصوص دفع، مناسب

 ظرن در با منطقه يمورفولوژ هاينقشه جاديا با. گشاست راه

 و مرتفع ریغ مناطق کردن دایپ هدف ط،يشرا ريسا گرفتن

 يمورفولوژ هاينقشه اساس نیهم بر و. بود کم بیش با

 فاقد هايمحدوده ،ياراض يکاربر نقشه در. گرفتند ازیامت

 و مناسب هايمکان جمله از 3 درجه يمرتعدار و يکشاورز

 هايمکان ياریآب کشت و يکشاوز ها،جنگل ،ياراض

  شدند گرفته نظر در باطله سد احداث يبرا نامناسب

 استفاده مورد یها روش -3-3

 سلهسل لیتحل نديفرا: يمراتب سلسله لیتحل نديفرا

 دويدوبه سهيمقا از اره،یمع چند روش کي عنوان به يمراتب

 طمربو هايتياولو يبند درجه به تا کنديم استفاده ارهایمع

 عوامل و ارهایمع همه[. 18]برسد مختلف هاينهيگز به

 نیمب که دودوبه سهيمقا سيماتر در شده، ييشناسا

 نيبنابرا. شونديم انیب است، هااریمع ينسب هايتياولو

 کي ينسب تیاهم اي و ،بنديتياولو به مربوط يعدد ريمقاد

 با. دشون داده اختصاص يستباييم ،يگريد به نسبت اریمع

 نهادشیپ ارهایمع سهيمقا يبرا دامنه کي شده انجام قاتیتحق

 [.18]شوديم 1 تا 1 نیب يعددها شامل که شد

 هستند تیاهم ۀدرج ۀدهند نشان اعداد نيا از کدام هر

 و "برابر تیاهم" دهنده نشان ،"1" مقدار که يطور به

 ارهیمع کي "اديز اریبس تیاهم" دهنده نشان "1" مقدار

 تياولو ريمقاد ،يبعد مرحله در. است يگريد به نسبت

 عوامل يبند رتبه نییتع يبرا شده داده اختصاص يبند

 يم قیتلف و بیترک است، يده وزن ۀمرحل همان که مربوط

 شامل AHP روش که کرد انیب توان يم يکل طور به. شوند

( 2) يمراتب سلسله ساختار جاديا( 1: )شوديم ياصل گام سه

( 3) يمراتب سلسله ساختار هايالمان دويدوبه سهيمقا

 وددوبه سهيمقا به مربوط ريمقاد البته. ارهایمع يده ارزش

 و شوند نییتع شده يکارشناس صورت به کامالً  دباييم

 قيسال و ها تياولو اما. نشود گرفته نظر در ياریاخت ريمقاد

 به روش نيا يوابستگ و بوده ناجور و متناقض مختلف، افراد

 رد انحراف و يآشفتگ باعث است ممکن گران لیتحل يآرا

 رمنحص يعدد سياند کي ل،یدل نیهم به. بشود محاسبات

 ایمه وددوبه سهيمقا سيماتر استحکام يبررس يبرا يفرد به

 بر( CI) استحکام سياند نسبت عنوان به CR نسبت و کرد

 [:11]شد فيتعر( RI) نیانگیم سياند

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
                                                          (1)  

 Saaty (1980) که را استحکام نیانگیم سياند مقدار 

 ،[21] نديگو يم زین يتصادف سياند آن به مؤلفان از يبرخ

 ايهمرتبه از يمربع سيماتر استحکام نیانگیم عنوان به

 ند،بود شده يده مقدار يتصادف کامالً ريمقاد با که مختلف

 نيا متوسط استحکام ريمقاد نيبنابرا. کرد محاسبه

 استحکام سياند مقدار. اندشده نییتع شیپ از هاسيماتر
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 رابطه از استفاده با و شده يبند تياولو سيماتر از ماًیمستق

 :گردديم محاسبه ريز

(2) 𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

 تياولو سيماتر ۀژيو مقدار نيبزرگتر λ_max آن در که

 اتیتجرب و دانش طبق. هستند سيماتر مرتبه ،n و يبند

 که شده شنهادیپ ،AHP مختلف هايکردن عمل از حاصل

 است ازین کند، تجاوز "1/1" مقدار از استحکام نسبت اگر

 [.18]شود يبازنگر سهيمقا سيماتر که

 براي محققین توجه اخیر، هايدهه درمدل تاپسیس: 

ي گیرتصمیم هايمدل سمت به پیچیده هايتصمیم گیري

 هب هاگیريتصمیم اين در. است گرديده چند معیاره معطوف

یار مع چندين از سنجش بهینگي، معیار يک از استفاده جاي

-تصمیم هايمدل اين .گردد است استفاده ممکن سنجش،

 هاي( مدل1شود: )مي تقسیم عمده دو دسته به گیري

گیر چند تصمیم هاي(مدل2هدفه، ) گیري چندتصمیم

سازي ارائه  منظور تصمیم به هدفه چند هايمدل معیاره.

به منظور انتخاب گزينه بهینه  چند معیاره هايمدل اند، وشده

 از کيي مدل تاپسیس .باشد بین گزينه هاي پیشنهادي مي از

 جبراني هايمدل نوع از و چند معیاره گیريتصمیم هايروش

 ارايه ويون هوانگ توسط 1181 سال روش در اين .باشدمي

 معیار در  m بوسیله گزينه n ارزيابي مورد در شاخص .گرديد

در اين روش عالوه  .[21گیرند]مي روش مورد بررسي قرار اين

آل، فاصله از نقطه ايده iAبر در نظر گرفتن فاصله يک گزينه 

شود. بدان آل منفي هم در نظر گرفته ميآن از نقطه ايده

که گزينه انتخابي بايد داراي کمترين فاصله از راه حل معني 

آل بوده و در عین حال داراي دورترين فاصله از راه حل ايده

 [. مدل تاپسیس روشي است که براي22آل منفي باشد]ايده

گزينه ارزيابي آنها در که پیچیده گیريتصمیم مسائل تحلیل

 صورت ازگارناس و متعارض معیارهاي پايه بر گیريتصمیم ها

 .[23] گیردمي

معیار و  nگیري چند شاخصه اگر در يک مسأله تصمیم

m   گزينه وجود داشته باشد، مراحل انتخاب بهترين گزينه

 [:22]با استفاده از مدل تاپسیس، به شرح زير است

ها و ارزيابي همه ا توجه به تعداد معیارها و گزينهب

ها براي معیارهاي مختلف، ماتريس تصمیم به صورت گزينه

 شود:ميزير تشکیل 

𝐷 = [

𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑛
𝑥21

…
𝑥𝑚1

𝑥22

…
𝑥𝑚2

…
…
…

𝑥2𝑛

…
𝑥𝑚𝑛

] 

( در i=1, 2, …, mام ) iعملکرد گزينه  ijXکه در آن 

 .باشد( ميj=1, 2, …, nام ) jرابطه با معیار يا شاخص 

ف یيک گزينه  ممکن است توسط دو نوع شاخص توص

شود: شاخص کمي )مانند، ظرفیت( و شاخص کیفي )مانند 

ي هاي کمد بودن(. مقیاس اندازه گیري شاخصقابلیت در دي

مي توانند با يکديگر متفاوت باشند، و به همین دلیل انجام 

عملیات اصلي رياضي قبل از بي مقیاس کردن يا يکسان 

ها مجاز نیست. همچنین در اندازه گیري يک سازي مقیاس

ي ااي و رتبههاي فاصلهاز مقیاس مقیاس کیفي ممکن است

اده شود. يک روش عمومي ) از چهار مقیاس موجود( استف

اي گیري يک شاخص کیفي با مقیاس فاصلهدر اندازه

 اي است، به قرار زير:استفاده از مقیاس دوقطبي فاصله

 

 

-اي ميگیري بر اساس يک مقیاس ده نقطههاين انداز

نیمم ارزش باشد به طوري که صفر مشخص کننده مي

ممکن و ده مشخص کننده ماکزيمم ارزش از شاخص مورد 

نظر است. همچنین نقطه وسط نیز نقطه شکست مقیاس 

 بین مساعدها و نا مساعدهاست.
شود معیارهاي با ابعاد مختلف در مرحله بعد سعي مي

به صورت  Rبه معیارهاي بدون بعد تبديل شوند و ماتريس 

 شود:زير تعريف مي

𝑅 = [

𝑟11 𝑟12 … 𝑟1𝑛
𝑟21

…
𝑟𝑚1

𝑟22

…
𝑟𝑚2

…
…
…

𝑟2𝑛

…
𝑟𝑚𝑛

] 

دن بعد کربراي بي فرمول زيردر مدل تاپسیس معموالً از 

 کنند:استفاده مي

(3) 𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥2
𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

 

اين مرحله با توجه به ضريب اهمیت معیارهاي در 

ماتريس وزن معیارها به صورت  گیري،مختلف در تصمیم

 شود:مي تعريفذيل 

0 1 3 5 7 9 10 

خیلی 

 کم

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم

24



  
 

ي
لم

 ع
يه

شر
ن

- 
ي 

يج
رو

ت
دس

هن
م

 ي
شه

نق
ي

دار
بر

 و 
ت

العا
اط

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ره
دو

 ،
1

ن
هم

، ب
 

اه 
م

13
15

  

 

 

س
ا

 

𝑊 = [

𝑤1 0 … 0

0
…
0

𝑤2

…
0

…
…
…

0
…
𝑤𝑛

] 

است که  n×nيک ماتريس قطري به ابعاد  Wماتريس 

فقط عناصر روي قطر اصلي آن غیر صفر و مقدار عناصر 

 مساوي اهمیت بردار مربوطه است.

 سپس  تصمیم وزن دار از ضرب  ماتريس تصمیم 

 آيد:مقیاس  شده در ماتريس وزن معیارها بدست ميبي

𝑉 = 𝑅 × 𝑊 [

𝑟11 𝑟12 … 𝑟1𝑛
𝑟21

…
𝑟𝑚1

𝑟22

…
𝑟𝑚2

…
…
…

𝑟2𝑛

…
𝑟𝑚𝑛

] 

 حلآل و راهحل ايدهمرحله بعد مشخص نمودن راه

 (-Aآل منفي )ه( و ايد+Aآل )آل منفي، براي گزينه ايدههايد 

 خواهیم داشت:

𝐴+ = {(max 𝑉𝑖𝑗/ 𝑗𝜀𝐽) , (min 𝑉𝑖𝑗/ 𝑗𝜀𝐽′); 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚} 

𝐴− = {(min 𝑉𝑖𝑗/ 𝑗𝜀𝐽) , (max 𝑉𝑖𝑗/ 𝑗𝜀𝐽′); 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚} 

آل و فاصله از سپس براي هر گزينه، فاصله از حل ايده

 شوند:آل به ترتیب از روابط زير محاسبه ميحل ضد ايده

(5) 

𝑑i+ = {∑(vij − v+
j)

2
n

i=1

}

0.5

 ;     i = 1, 2, … , 𝑚 

𝑑i− = {∑(vij − v−
j)

2
n

i=1

}

0.5

 ;     i = 1, 2, … , 𝑚 

به ترتیب معرف معیار  jو  iدر روابط فوق انديس هاي 

 باشند.و گزينه مورد نظر مي

از رابطه زير  (+𝐶𝑖)در آخرين مرحله شاخص شباهت 

 شود:محاسبه مي

(4) Ci+ =
di−

di+ + di−
 

و  کندتغییر مياخص شباهت بین صفر و يک مقدار ش

آل مشابه تر باشد مقدار هر چه گزينه مورد نظر به ايده

 .تر خواهد بودشاخص شباهت آن به يک نزديک

 بحث و نتایج -4

 يازس يرقوم سپس و هیته هاپارامتر از کي هر نقشه ابتدا

 تناسب به استفاده مورد هايپارامتر هايرده سپس. شدند

-رتبه درآلو مس معدن باطله سد احداث در پارامتر هر تیاهم

 هر از نمونه، يبرا ادامه در. شدند بعد بدون سپس و يبند

 (.4 تا 2 هايشکل)است شده آورده نقشه کي دسته

 
 نقشه خاك -2شکل

 
 نقشه حريم مناطق حفاظت شده -3شکل

 
 نقشه حريم راه دسترسي -4شکل

 
 نقشه ارتفاع -5شکل

(4) 
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 نقشه حريم رودخانه -4شکل 

هاي پارامترها مورد استفاده، در بندي ردهرتبهپس از 

-همزمان با وزن ،مورد پارامتر ها مقايسه زوجي تشکیل شد

ها ها تجزيه و تحلیل ناسازگاري قضاوتدهي به مجموعه

وزن و  در نهايت بود. 1/1صورت گرفت که همه موارد زير 

تعیین  Expert choice افزار نرمبا استفاده از  اهمیت آنها

هاي مربوطه، نقشه نهايي پس از اعمال وزن .(2شد)جدول

 اولويت بندي مناطق احداث سد باطله با استفاده از روش

 (.7)شکل شد ايجادوزن دهي شاخص 

 AHPوزن هاي محاسبه شده با استفاده از روش  -2دولج

 وزن معیار وزن معیار
 191411 کاربري اراضي 192517 فاصله از کارخانه

 191334 اسکان عشاير 192318 شده مناطق حفاظت

 191241 سنگ شناسي 191413 پتانسیل معدني

 191221 جهت شیب 191243 مناطق مسکوني

 191127 ارتفاع 191243 مناطق گردشگري

 191112 خاك 191158 گسل

 191114 بارش 191745 رودخانه

 191113 قنات 191414 خطواره

 191181 آبراهه 191442 راه آهن

 191143 چشمه 191554 جاده

 191137 چاه 191411 شیب

 
 وزن دهي شاخصنقشه نهايي حاصل از روش  -7شکل

 هادپیشن که ناطقيم در مناسب هايگزينه انتخاب براي

 معدن، موقعیت چون عواملي گرفتن نظر در باو  شده

 نرخ و کیفیت بیني پیش منطقه، هايسازه معدن، تجهیزات

 عمر ،(روز در تن حسب بر)  ماند پس انتظار مورد تولید

 زا معدن، هايباطله تولید نرخ و ترکیب معدن، انتظار مورد

. رفتگ صورت صحرايي بازديد مرحله قبل پیشنهادي مناطق

 ثاحدا براي پیشنهادي گزينه چهار صحرايي بازديد از پس

 (.8شکل)شد انتخاب درآلو مس معدن باطله سد

 انتخابي احداث سد باطله نسبت به معدنهاي موقعیت گزينه -8شکل

هاي پیشنهادي مشخص شد، براي بعد از اينکه گزينه

اولويت بندي آنها از مدل تاپسیس استفاده شد. در ابتدا 

هاي پیشنهادي مشخص شد، هاي هر يک از گزينهشاخص

به داليل مشابه بودن بعضي از ويژگي تعدادي از اين 

 .(3)جدول  ا حذف شدهها براي مقايسه گزينهويژگي

گزينه براي رتبه بندي، ابتدا  4شاخص و  11با توجه به 

تعريف گرديد. جهت محاسبه  4×11ماتريس تصمیم به ابعاد 

هاي کیفي در ماتريس تصمیم، امتیاز هر امتیاز شاخص

ه دهي صورت گرفتنه بر اساس میانگین هندسي امتیازگزي

د. تعیین گردي 11تا  1وسط کارشناسان بر مبناي مقیاس ت

مقیاس و ماتريس وزن سپس در ادامه ماتريس تصمیم بي

هاي پیشنهادي سبه شد. در نهايت گزينهها محاشاخص

بندي شدند. در اين مرحله با توجه به ماتريس تصمیم رده

دار، حل ها، ماتريس وزنماتريس وزن شاخص مقیاس وبي

آل محاسبه شد و براي چهار گزينه ضد ايده آل وايده

آل و آل، فاصله از ضد ايدهپیشنهادي فاصله از حل ايده

 11بر اساس  7و  4شاخص شباهت با استفاده از روابط 

نشانگر مقادير  4شاخص محاسبه گرديد. جدول شماره 

(، −𝑑iآل )(، فاصله از ضد ايده+𝑑iآل )فاصله از حالت ايده

( و رتبه چهار گزينه پیشنهادي بر +𝐶iشاخص شباهت )

باشد.اساس مدل تاپسیس مي
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 هاي پیشنهاديمقادير امتیاز و رتبه گزينه -4جدول

 +di+ di− Ci گزينه
رتبه 

 نهايي

1A 19245 19147 19215 3 

2A 19141 19283 19852 1 

3A 19253 19154 19182 4 

4A 19113 19117 19477 2 

 نتیجه گیری -5

 لهباط سد محل انتخاب مورد در مطالعه نکهيا به توجه با

 يطیمح ستيز و ياقتصاد ،يفن لیقب از گوناگون جهات از

 در که دارد وجود ياديز عوامل جهینت در است، تیاهم حائز

 محل انتخاب. باشنديم مؤثر محل انتخاب يبرا يرگیمیتصم

 و امکانات از تا دارد مؤثر هاياریمع شناخت به ازین نهیبه

 عمل به مطلوب و حیصح استفاده مختلف مناطق هايييتوانا

 مواجه امکانات و منابع تيمحدود با که هاييکشور در. ديآ

 دایپ يشتریب تیاهم هااریمع نيا شناخت و نییتع هستند،

 هکارخان از فاصله: از عبارتند ها اریمع نيا نيمهمتر. کنديم

 منطقه، يمعدن لیپتانس شده، حفاظت مناطق ،يفرآور

 رودخانه ها،خطواره و هاگسل ،يگردشگر و يمسکون مناطق

 ،يشناس خاك ،يشناس نیزم ،ياراض يکاربر ها،آبراهه و

 . باشنديم.... و يبارندگ زانیم ،يدسترس هايراه

 هايهيال تعداد جهینت در و فاکتورها نيا انتخاب

  سوق ايسامانه سمت به را رانگیمیتصم ياطالعات

 سهولت و عمل سرعت نظر از باال، دقت بر عالوه که دهديم

 امعج لذا باشد، داشته قرار ييباال حد در زین اتیعمل انجام

 اب مختلف افراد از يرگیبهره و اهيرگیمیتصم در ينگر

 يعلم هايدگاهيد و سوابق ات،یتجرب ها،تخصص مشاغل،

  از استفاده با همراه گوناگون،

 يفاز ارهیمع چند و يگروه هاييرگیمیتصم هايکیتکن

 ياالب تیقابل علت به. است کرده يضرور شیپ از شیب را

 لیلتح و تيريمد در ييایجغراف اطالعات سامانه يتکنولوژ

 هباطل سد يابيمکان يبرا سامانه نيا از از توانيم هاهيال

 کي چه اگر ييایجغراف اطالعات سامانه. برد بهره زین

 يراب يابزار يول ست،ین خودکار يرگیمیتصم ستمیس

 هاهداد آوردن در نقشه به و لیتحل ها،داده گاهيپا از استخراج

 يابيانمک يبرا. است يرگیمیتصم نديفرآ از يبانیپشت در

 اندتويم روش دو به ييایجغراف اطالعات سامانه باطله، سد

-سازمان ره،یذخ ورود، يبرا اول،. ردیگ قرار استفاده مورد

 تجسم ،ييفضا لیتحل دوم،. موجود هايداده لیتحل و دهي

 .هاداده گاهيپا از اطالعات استخراج ييتوانا و

ها، مهمترين عوامل، بر اساس مقايسه هاي زوجي پارامتر

پارامتر هاي فاصله از کارخانه فرآوري، مناطق حفاظت شده و 

پتانسیل معدني و کم اهمیت ترين عوامل، پارامتر هاي فاصله 

هاي از چاه و چشمه تشخیص داده شدند. با مقايسه گزينه

 2Aه از روش تاپسیس در نهايت گزينه انتخابي با استفاد

 محل جهت احداث سد باطله معرفي شد. ترينمناسب
 

 سپاسگزاری

 يمل شرکت از داننديم الزم خود بر مقاله نگارندگان

 جهت در يمال تيحما و يهمکار لیدل به رانيا مس عيصنا

 .ندينما يقدردان و تشکر پژوهش نيا انجام

 هاي پیشنهاديهاي گزينهوضعیت شاخص -3جدول

 4Aگزینه  3Aگزینه  2Aگزینه  1Aگزینه  واحد نوع شاخص

 13111111 45111111 83111111 14111111 متر مکعب کمي ظرفیت مخزن

 551 411 411 1111 متر کمي طول تاج

 3184111 1751111 2115111 2418111 متر مربع کمي رويه سدمساحت 

 45 51 41 51 متر کمي ارتفاع سد

 4311 5411 4211 4711 متر کمي فاصله از معدن

 1913 1984 1913 1985 --- کمي تغییرات بلندي نسبت به کارخانه

 خوب نسبتاً خوب بد بد --- کیفي وضعیت گسل ها

 متوسط متوسط متوسط نزديک --- کیفي اه نزديکي به محل زندگي انسان

 متوسط خیلي بد خوب نسبتاً نزديک --- کیفي نزديکي به محل رودخانه

 18481111 35241111 4511111 44111111 متر مربع کمي مساحت زهکش باالدست

 متوسط متوسط خوب بد --- کیفي قابلیت در ديد بودن
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