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 چکیده
 

کمبود آب در تمام نقاط خشک و نیمه خشک به عنوان بحرانی جدی و همیشگی باعث به خطر افتادن 

شرایط زیستی شده است. بنابراین شناسایی مناطق مستعد جمع آوری آب باران و رواناب های حاصل از 

در این تحقیق به ارزیابی  آن یک گام مهم در تامین منابع آبی و صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد بود.

مکانی پتانسیل تولید رواناب حوضه ابخیز کشکان افرینه پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، ارائه 

نقشه توان تولید رواناب حوضه به منظور تعیین پتانسیل مناطق مستعد تولید رواناب حوضه ی آبخیز 

دا معیارهای کاربری و پوشش زمین، شیب و مورد نظر است. به منظور ارزیابی پتانسیل رواناب، ابت

به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده در تولید رواناب  CNتوپوگرافی، بافت خاک، اطالعات بارش مازاد و 

در این محل در نظر گرفته شد و بر اساس آن الیه های اطالعاتی گفته شده تهیه شد. سپس به منظور 

محاسبه شد و طبق روش مذکور، وزن معیارها و طبقات آنها  استفاده SWARAوزن دهی الیه ها از روش 

و بر روی نقشه های تولید شده اعمال شد. در نهایت نقشه پتانسیل رواناب حوضه آبخیز تهیه شد. 

 309/0براساس نتایج به دست آمده از بین عوامل در نظر گرفته شده در تولید رواناب، عامل خاک با وزن 

درصد از مساحت حوضه  62 تقریبا. در این بررسی مشخص شدکسب کردرا  بیشترین اهمیت نسبی

درصد حوضه دارای پتانسیل باال و خیلی باال در تولید رواناب است.  17 تقریبا دارای پتانسیل متوسط و

نتایج حاصل از روش مطالعاتی نشان داد که این روش می تواند به عنوان یک روش ارزیابی کیفی و سریع 

 واناب، در مقیاس حوضه آبخیز به کار گرفته شود.توان تولید ر

 

 SWARAپتانسیل تولید رواناب، پتانسیل کیفی، تصمیم گیری چند معیاره، ها:  کلید واژه

 

   

 مقدمه
 

هرگاه شدت بارندگی بیشتر از شدت نفوذ آب در خاک باشد، بخشی از بارندگی در سطح خاک جمع 

؛ 1398که به این بخش از بارندگی رواناب گفته می شود ) عشقی زاده، شده و در امتداد شیب جریان می یابد 
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Rosewell, 1993 عواملی که بر میزان رواناب یک منطقه موثرند بخشی ناشی از خصوصیات فیزیکی حوضه از .)

جمله ویژگی های فیزیوگرافی، زمین شناسی، پوشش گیاهی، خاک، بارش و برخی نیز ناشی از تغییر کاربری در 

(. بنابراین تولید رواناب در نقاط 1398؛ عشقی زاده، 1381یجه فعالیت های انسان می باشند )رمضانی، نت

(. در نواحی کوهستانی، 1398؛ عشقی زاده، 1387مختلف یک حوضه آبخیز متفاوت است )واعظی و همکاران، 

دن بخش عمده ای از مناطق خشک و نیمه خشک معموال به دلیل پوشش گیاهی کم، عمق خاک و سنگالخی بو

؛ عشقی 1389ارتفاعات، بخش عظیمی از بارش ها بالفاصله تبدیل به رواناب می شود )عشقی زاده و همکاران، 

(. با شناسایی و تعیین این محل ها می توان از طریق استقرار سیستم های جمع آوری باران و 1398زاده، 

طقه نمود. اما این کار نیازمند شناسایی مناطق دارای رواناب اقدام به توسعه انواع کشت های سازگار با من

 ,Durbude؛ 1398؛ عشقی زاده، 1396؛ سلطانی، 1394پتانسیل برای این منظور است )خیرخواه و همکاران، 

عالوه بر این شناخت تغییرات مکانی رواناب در مدیریت صحیح حوضه آبخیز اهمیت بسیاری دارد  (.2000

 جمع های سامانه یابی مکان در زمینه ی(. Yang et al, 2005؛ 1398؛ عشقی زاده، 1398)صادقی و همکاران، 

  :اشاره کرد زیر موارد به توان می جمله آن از که شده انجام مطالعاتی مختلف باران، آب آوری

Mahmoud ( به منظور بررسی و شناسایی مناطق مناسب برای جمع آوری آب باران 2014و همکاران )

شتیبان تصمیم گیری با به کارگیری سنج از دور، داده های میدانی و سیستم اطالعات جفرافیایی از سیستم پ

استفاده نمودند. آن ها برای این منظور از اطالعات بارش مازاد، شیب، ضریب رواناب، پوشش سطح زمین، 

تیبان تصمیم در یک سیستم پش (AHP)کاربری اراضی و بافت خاک براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

گیری استفاده کردند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد این روش قادر به ارائه نقشه تناسب مناطق برای 

از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در  Al-shabeeb (2016)احداث سیستم های جمع آوری آب باران است. 

های جمع آوری آب باران در کشور  برای تعیین محل های دارای پتانسیل برای احداث سیستم GISمحیط 

اردن استفاده نمود. در این مطالعه شش معیار اصلی تراکم آبراهه، بارش، شیب، زمین شناسی، درصد رس، 

تراکم گسل ها و شکستگی وزن دهی و براساس آن نقشه محل های مناسب جمع آوری آب باران تهیه شد. 

Shashikumar های مناسب احداث بندهای اصالحی را به منظور جمع  در مطالعه ای محل (2018)و همکاران

آوری آب باران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در یکی از حوضه های هند مورد بررسی قرار دادند. 

در این بررسی معیارهای بافت خاک، شیب، کاربری اراضی، پوشش زمین، رتبه آبراهه و در دسترس بودن آب 

، GISی تعیین کننده در نظر گرفته شد و پس از وزن دهی و تلفیق این الیه ها در محیط به عنوان معیارها

و  Ammar Adhamنقشه محل های مناسب برای استحصال آب باران در حوضه ی مورد مطالعه استخراج شد. 

ل جمع برای تعیین مکان های دارای پتانسی GISاز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط  (2018)همکاران 

آوری آب باران در کشور عراق استفاده نمود. در این مطالعه پنج معیار شیب، عمق رواناب، کاربری اراضی، بافت 

خاک و تراکم آبراهه وزن دهی و براساس آن نقشه محل های مناسب جمع آوری آب باران تهیه شد. سلطانی 

استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  ( در بررسی مکان سنجی مناطق مستعد استحصال آب باران با1396)

به منظور احیاء منابع آب و تقویت پوشش گیاهی در حوضه آبخیز خسروآباد شهرستان سنقر از عوامل موثر بر 

نفوذ و ذخیره آب باران در پروفیل خاک استفاده نمود. در این مطالعه هفت عامل پوشش گیاهی، شیب، 

هیدرولوژیک خاک، طبقات ارتفاعی و فرسایش در نظر گرفته شد. نتایج بارندگی، کاربری اراضی، گروه های 
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حاصل نشان داد عوامل بارندگی، شیب و گروه های هیدرولوژیک خاک نسبت به سایر عوامل از اهمیت بیش 

( به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل باالی آب زیرزمینی 1396سوری و همکاران)  تری برخوردار بوده اند.

ت رومشکان از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به کمک سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در دش

استفاده نمودند. برای این منظور الیه های سنگ شناسی، ضخامت آبرفت، کاربری اراضی، هیپسومتری، شیب، 

عامل سنگ شناسی بیش تراکم آبراهه، تراکم گسل، دما و بارش به روش فازی تهیه شد. نتایج حاصل نشان داد

ترین اهمیت را در بین عوامل داشته و امکان تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی با این روش وجود دارد. 

( به منظور شناسایی محل های مناسب برای احیاء منابع آب زیرزمینی با استفاده از 1397سلطانی و همکاران)

حلیل سلسله مراتبی در حوضه آبخیز خسروآباد استقرار سیستم های جمع آوری آب باران از فرآیند ت

شهرستان سنقر استفاده نمودند. برای این منظور معیارهای پوشش گیاهی، تاج پوشش، درصد و جهت شیب، 

بارندگی، سنگ شناسی، کاربری اراضی، گروه های هیدرولوژیک خاک، ژئومورفولوژی، طبقات ارتفاعی و 

ن ها نقشه مناطق مناسب برای تغذیه منابع آب زیرزمینی تهیه شد. فرسایش خاک در نظر گرفته و بر اساس آ

( به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل استحصال آب باران در حوضه آبخیز کالت خراسان 1398عشقی زاده)

رضوی از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به عنوان یک روش ساده و در دسترس با تلفیق در محیط سامانه 

( و بر اساس عوامل ژئومورفولوژیکی استفاده نمود. برای این منظور عوامل کاربری و GISرافیایی)اطالعات جغ

پوشش زمین، توپوگرافی، زمین شناسی، بافت خاک، نفوذپذیری خاک و پوشش گیاهی به عنوان عوامل 

 ه شد. ژئومورفولوژیکی در نظر گرفته شدند و بر اساس آن ها نقشه پتانسیل استحصال آب باران تهی

بنابراین با توجه به لزوم مدیریت منابع آب بویژه نزوالت جوی و توسعه سیستم های جمع آوری آب 

باران برای بهره وری بیشتر از آب باران، مهار و کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از تمرکز یافتن آن در آبراهه 

و خسارت های جانی و مالی گسترده می  ها و رودخانه ها که در برخی موارد منجر به ایجاد سیالب های شدید

ارائه روشی کاربردی، سریع و ساده برای تعیین مناطق دارای پتانسیل استحصال آب باران ضروری به نظر  ؛شود

می رسد. لذا هدف از این مطالعه ارائه یک روش ساده به منظور شناسایی و تعیین کیفی استحصال آب باران در 

عوامل مختلف است، تا به عنوان یک روش ساده و سریع در شناسایی محل های مقیاس حوضه آبخیز بر اساس 

 دارای پتانسیل برای استحصال آب باران به منظور مدیریت بهتر منابع آب حوضه آبخیز به کار گرفته شود.

 

   

 ها مواد و روش

 

 منطقه مورد مطالعه

 47 ییای  جغراف تی  ستان لرستان با موقعمربع در الومتریک 6752 با مساحت نهیکشکان افر زیآبخ حوزه

ع ر    ق ه یدق 21درج ه و   33ت ا   قهیدق 5درجه  33و  یطول شرق قهیدق 25درجه و  48 تا قهیدق 58درجه و 

و ح داقل   3615ح داکرر   ب ا ارتف اع   از لحاظ توپوگرافی کوهستانی ب وده و   هضحو نیاواقع شده است.  یشمال

ه ای   رودخان ه باش د.   کرخ ه م ی   یها هزحو ریاز ز یکی  متریلیم 493 بارش ساالنه نیانگیمتر و م 805ارتفاع 
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( موقعی ت حوض ه م ورد    1باشد. شکل ) آباد و کشکان میدائمی این حوضه شامل: هررود، کاکارضا، کهمان، خرم

 مطالعه را نشان می دهد.

 

 
 موقعیت حوضه مورد مطالعه -1 شکل

 

 

 روش کار

 

معیارهای کاربری و پوشش زمین، شیب و توپوگرافی، بافت خاک،  در روش ارائه شده در این تحقیق

به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده در تولید رواناب در یک محل در نظر گرفته شد  CNاطالعات بارش مازاد و 

 و بر اساس آن الیه های اطالعاتی گفته شده تهیه شد و به عنوان نقشه های ورودی استفاده شد. 

تهیه و طبقه بندی گردید.  GISبا استفاده از مدل رقومی ارتفاعی حوضه در محیط نقشه شیب حوضه 

نقشه کاربری و پوشش زمین شامل مناطق شهری، خاک لخت، دیم، مرتع، بوته، زراعت، اراضی گندم، باغات، 

ه جنگل که توسط سازمان مدیریت آبخیزداری استان لرستان تهیه شده بود مورد استفاده قرار گرفت. نقش

طبقه بافت خاک که شامل  8بافت خاک نیز که توسط سازمان آبخیزداری استان لرستان تهیه شده بود در 

رسی، لوم رسی، میدیوم لوم، لوم رسی شنی، رس سیلتی، لوم رسی سیلتی ، شنی لومی، لوم سیلتی مورد 

ن نوع بهره برداری از زمین، ( نیز با استفاده از پارامترهایی چوCNاستفاده قرار گرفت. نقشه شماره منحنی )
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تهیه و نمره دهی   GISوضعیت هیدرولوژی، گروه هیدرولوژی خاک و وضعیت رطوبت پیشین خاک در محیط

 تهیه گردید.  GISگردید. نقشه بارش مازاد نیز از تفاضل نقشه بارش و تبخیر حوضه، در محیط 

تعیین وزن معیارها و طبقات آن ها در  برای: وزن دهی معیارها و طبقات آن ها و تهیه الیه های وزنی

از جدیدترین روش های تصمیم گیری  SWARAاستفاده شد. تکنیک  SWARAاین تحقیق از روش 

چندمعیاره است که هدف آن وزن دهی به شاخص های پژوهش با استفاده از نظرات جمعی خبرگان است. این 

ه است. این روش بیشتر به صورت ترکیبی با دیگر و همکارانش ارائه شد Kersulieneتوسط  2010روش در سال 

تکنیک ها از جمله تاپسیس، ویکور و ... استفاده می شود. همچنین این تکنیک از الگوریتم ساده و قابل 

قابل پیاده سازی است. در روش سوارا مقادیر  Excelانعطاف پذیری برخوردار است که به سادگی در نرم افزار 

، مهمترین معیار ابتدا قرار می گیرد و امتیاز یک را می گیرد در نهایت معیارها براساس متغییر است 9تا  1از 

 مقادیر متوسط اهمیت نسبی رتبه بندی می شوند. 

گام اول مرتب کردن معیارها: در ابتدا معیارهای مورد نظر براساس میزان اهمیت به ترتیب نوشته می شوند. 

 و معیارهای کم اهمیت تر در رده های پایین تر قرار می گیرند. مهمترین معیارها در رده های باالتر

)گام دوم تعیین اهمیت نسبی هر معیار  : در این گام اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی  (

 مشخص می شود. 

( 1ت نسبی هر معیار است با استفاده از رابطه )که تابعی از مقدار اهمی ضریب  :(گام سوم محاسبه ضریب )

 محاسبه می شود: 

                                                                                                                          (1) 

( محاسبه می شود. در این رابطه 2طریق رابطه ) گام چهارم محاسبه وزن اولیه هر معیار: وزن اولیه معیارها از

 در نظرگرفته می شود. 1باید توجه داشت که وزن معیار نخست که مهمترین معیار است برابر 

                                                                                                                             (2) 

گام پنجم محاسبه وزن نرمال نهایی: در آخرین گام از روش سوارا وزن نهایی شاخصها که وزن نرمال شده نیز 

 ( محاسبه می شود. نرمال سازی به روش خطی ساده انجام می شود.3محسوب می گردد از طریق رابطه )

                                                                                                                              (3) 

برای این منظور از قضاوت کارشناسان دانشگاهی استفاده شد. هر یک از کارشناسان به صورت فردی 

داشته و بر  نظرات خود را در مورد اهمیت نسبی هر معیار و طبقات هر معیار درپتانسیل تولید رواناب بیان

 اساس آن امتیازات الزم به معیارها و طبقات آنها داده شد. 

پس از تعیین وزن نسبی هر معیار و طبقات آن در پتانسیل تولید رواناب، وزن : تلفیق الیه های وزنی

نهایی طبقات معیارها از طریق ضرب وزن نسبی هر معیار در وزن طبقات آن محاسبه شد. سپس وزن نهایی بر 

اعمال شد و این الیه ها با هم ترکیب شدند و در  ARC GISه های رستری طبقات معیارها در محیط نقش

 نهایت نقشه پتانسیل تولید رواناب منطقه حاصل شد.
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 نتایج و بحث

  

بیش ترین را در پتانس یل    309/0بر اساس نتایج حاصل، در بین معیارهای به کار رفته، عامل خاک با وزن 

ستحصال آب باران داشته است. محاسبه وزن نهایی طبقات معیارها از طریق ضرب اهمی ت نس بی   مناطق برای ا

( بیش ترین وزن را در استحص ال آب ب اران    071/0 هر معیار در اهمیت نسبی طبقات آن نشان داد خ اک رس ) 

براس اس   ده د.  ( اهمیت نسبی معیارها و طبقات معیارها و وزن نهایی طبقات را نشان م ی 1داشته اند. جدول )

 412ت ا   493و ب ارش م ازاد متوس ط ب ین      91برابر  CNو درصد  25تا  20این نتایج مناطق شهری با شیب بین 

میلیمتر و مناطق با خاک رسی مناسب ترین محل برای ایجاد سطوح جمع آوری آب ب اران در حوض ه کش کان    

 CNاربری، بافت خاک، شیب، بارش مازاد و افرینه شناخته شدند. این مناطق حاصل تلفیق اطالعات مربوط به ک

در حوضه مورد مطالعه است که بر اساس نظر کارشناسان در مورد اماکن به کارگیری سیس تم ه ای استحص ال    

آب باران صورت گرفته است. نتایج حاصل از تلفیق این اطالعات می تواند ب ه عن وان ی ک نقش ه پای ه م ورد       

منظور استقرار این این سیستم ها در محل های تعیین ش ده مس ائلی مانن د     استفاده قرار گیرد. با این وجود به

 دسترسی آسان تر، مالکیت، سطح زیرکشت میتوانند خود اولویت بندی این محل ها برای اجرا شوند.

با اعمال وزن نهایی طبق ات ب ر روی نقش ه ه ای رس تری طبق ات        نقشه پتانسیل استحصال آب باران

( 2تهیه و در پنج کالس تناسب طبق ه بن دی ش د. ش کل )     GISالیه های وزنی در محیط معیارها و تلفیق این 

نقشه پتانسیل کیفی استحصال آب باران در حوضه کشکان افرینه را نشان می دهد. در این نقشه ب ه مح دوده   

داده ش د  هایی که همه این ویژگی ها را داشتند پتانسیل خیلی باال برای استقرار سیستم استحصال آب ب اران  

درصد از مساحت حوض ه  62 تقریبا درصد مساحت کل حوضه را شامل می شود. بر اساس نتایج حاصل 47/4که 

درصد از حوضه دارای پتانسیل خیلی باال و باال ب رای استحص ال آب ب اران     17دارای پتانسیل متوسط و تقریبا 

 نشان می دهد.( درصد مساحت طبقات پتانسیل کیفی تولید رواناب را 2است. جدول )

 

 

 

 

 
 اهمیت نسبی معیارها و طبقات معیارها و وزن نهایی طبقات در استحصال آب باران -1جدول 

 معیارهای اصلی اهمیت نسبی معیارها طبقات معیارها اهمیت نسبی طبقات معیارها وزن نهایی طبقات
   رسی 231/0 071/0

   لوم رسی 184/0 057/0

   میدیوم لوم 142/0 044/0

 لوم رسی شنی 118/0 037/0

309/0 

 

 افت خاکب

   رس سیلتی 103/0 032/0

   لوم رسی سیلتی 082/0 025/0

   شنی لومی 072/0 022/0

   لوم سیلتی 068/0 021/0
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 معیارهای اصلی اهمیت نسبی معیارها طبقات معیارها اهمیت نسبی طبقات معیارها وزن نهایی طبقات
042/0 241/0 493-412   

032/0 182/0 412-364   

025/0 140/0 364-320   

020/0 112/0 320-279   

 بارش 176/0 279-242 090/0 016/0

013/0 075/0 242-205   

011/0 062/0 205-172   

009/0 052/0 172-122   

008/0 045/0 122-23   

     
060/0 228/0 25-20   

050/0 190/0 35-25   

042/0 158/0 55-35   

 شیب 263/0 20-15 127/0 033/0

029/0 110/0 15-10   

025/0 096/0 10-5   

024/0 091/0 5-0   

     
 شهری 241/0 033/0

 کاربری 135/0 ختخاک ل 178/0 024/0

   دیم 137/0 019/0

   مرتع 106/0 014/0

   بوته 088/0 012/0

   زراعت 073/0 010/0

   راضیگندم ا 064/0 009/0

   باغات 058/0 008/0

   جنگل 055/0 007/0

     

023/0 196/0 91   

017/0 145/0 89   

013/0 112/0 83   

011/0 093/0 82   

010/0 085/0 81 117/0 CN 

009/0 077/0 80   

008/0 064/0 78   

007/0 058/0 77   

006/0 051/0 74   

005/0 046/0 73   

005/0 040/0 69   

004/0 033/0 60   
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 درصد مساحت طبقات پتانسیل استحصال آب باران در حوضه آبخیز کشکان افرینه -2جدول 

 درصد مساحت پتانسیل مکانی تولید رواناب
489/0 خیلی کم  

002/21 کم  

909/61 متوسط  

857/11 زیاد  

743/4 خیلی زیاد  

 

 
 ر حوضه آبخیز کشکان افرینهنقشه پتانسیل استحصال آب باران د -2شکل  

 

یکی از اهداف اصلی در مکان یابی و تعیین پتانسیل حوضه های آبخیز برای سیستم های جمع آوری 

(. این پژوهش مانند سایر Mahmoud et al., 2014آب باران تهیه نقشه تناسب منطقه برای این منظور است )

یری چند متغییره به کمک سیستم اطالعات پژوهش های مرتبط با این هدف، نشان داد روش تصمیم گ

جغرافیایی به خوبی قادر به نمایش تغییرات مکانی تناسب سطح حوضه ها برای استحصال آب باران است. یکی 

 Mahmoudاز مهم ترین مزیت های این روش عدم محدودیت در انتخاب تعداد عوامل موثر است. به طوری که 

( 1394( و خیرخواه و همکاران )2018و همکاران ) Al-shabeeb (2016 ،)Shashikumar(، 2014و همکاران )

عامل را برای این منظور در نظر  11( 1397( نه عامل و سلطانی و همکاران )1396شش عامل، سوری و همکاران )
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گرفتند. در این بین عوامل کاربری اراضی، شیب، خصوصیات خاک و بارش در اکرر مطالعات درنظر گرفته شده 

ت. با توجه به نتایج به دست امده از تحقیق حاضر عامل بافت خاک بیشترین اهمیت نسبی را داشته است. اس

با توجه به اینکه بافت خاک عاملی است که بر اساس نفوذپذیری تعیین می شود پس می توان این عامل را 

Singh  (2012 ،)و  Sharma(، 2007و همکاران ) Winnarعاملی مهمی در استحصال آب باران در نظر گرفت. 

 ( این مطلب را تایید می کنند.1398( و عشقی زاده )1394خیرخواه و همکاران )

  

 نتیجه گیری

 

در این تحقیق پهنه بندی حوضه آبخیز کشکان افرینه به منظور تهیه نقشه تناسب سطح حوض ه ب رای   

 62ورت گرفت. تهیه نقشه نش ان داد ک ه   استحصال آب باران با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغییره ص

درصد حوضه پتانسیل زی اد و خیل ی زی اد ب رای ای ن       17درصد سطح حوضه دارای پتانسیل متوسط و تقریبا 

 منظور است.  

براساس نتایج حاصل، روش های تصمیم گیری چند متغییره با محاس به وزن معیاره ای درنظ ر گرفت ه     

فراهم می س ازد. از مزی ت ه ای ای ن      GISالیه های اطالعاتی در محیط  شده، امکان اعمال این وزن ها را روی

روش، عالوه بر سادگی و صرفه جویی زمانی، امکان درنظر گرفتن عوامل مختلف کمی و کیفی در استحص ال آب  

باران است. در این روش عاملی که بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دهد مهم ت رین نق ش را در استحص ال    

ن داراست. ولی این امر می تواند از نقاط ضعف این روش به شمار می رود. زی را نظ ر کارش ناس بس یار     آب بارا

دخیل بوده و در صورت استفاده از افراد دیگر می توان نتیجه ای عکس گرفت لذا گروه ه ای تح ت پرس ش در    

ناخت از منطقه م ورد نظ ر   این روش حتما باید از خبرگان و متخصصان مرتبط با موضوع بوده و تسلط کافی و ش

داشته باشد. تمامی مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داده اند، پتانسیل مکانی استحصال آب ب اران در  

سطح یک حوضه آبخیز یکسان نیست. بنابراین یکی از مهم ترین موارد در مدیریت من ابع آب و ب ه ک ارگیری    

مناطق برای اعمال مدیریت ص حیح در س طح حوض ه م ی      سیستم های استحصال آب باران، شناخت پتانسیل

 باشد.  

 
 

   منابع فارسی
 

(. تعیین مناطق مستعد استحصال و ذخیره سازی آب باران با استفاده از 1394خیرخواه، آ.، ف. محمدی و ه. معماریان ) -

وشاب استان خراسان ) مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود سراب شهرستان خ GISتحلیل سلسله مراتبی در محیط 

 .14-1(: 8)3رضوی(. سامانه سطوح آبگیر، 

 50-46: 41(. بررسی رابطه بارش و رواناب در شهرک ماسوله. فصل نامه سپهر، 1381رمضانی، ب ) -

(. امکان سنجی مناطق مستعد استحصال آب باران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در محیط 1396سلطانی، ع. ) -

GIS 76-65(: 15)5ه موردی: حوضه خسروآباد شهرستان سنقر(. سامانه سطوح آبگیر، ) مطالع. 
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(. مکان یابی مقایسه ای جمع آوری آب باران ) 1397سلطانی، م،. ک. سلیمانی، م. حبیب نژاد روشن و خ. جلیلی ) -

 .62-49(: 18)7 مطالعه موردی: حوضه های میخوران و خسروآباد استان کرمانشاه(. مهندسی اکوسیستم بیابان،

(. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی 1396سوری، س.، س. بهاروند و و. امیری ) -

 25-11(: 40)10)مطالعه موردی دشت رومشکان(. زمین شناسی محیط زیست، 

ایی سالمت آبخیز شازند بر اساس دبی های (. پهنه بندی پوی1398صادقی، س. ح. ر.، ز. حزباوی و  م. غالمعلی فرد ) -

 .608-589(: 3)11مشخصه کم آبی و پرآبی. مهندسی و مدیریت آبخیز، 

(. ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع آوری رواناب پتانسیل در سیستم 1389عشقی زاده، م.، ن. نورا و ع. سپهری ) -

ای حفاظت آب و خاک )علوم کشاورزی و منابع طبیعی(، حوضه آبخیز ) مطالعه موردی: حوضه آبخیز گناباد(. پژوهش ه

17(2 :)29-48. 

(. تعیین پتانسیل استحصال آب باران براساس عوامل ژئومورفولوژیکی و فرآیند تحلیل سلسله 1398عشقی زاده، م ) -

 .22مراتبی )حوضه آبخیز کالت، خراسان رضوی(. سامانه سطوح آبگیر باران، دوره هفتم، جلد

(. تغییرات مکانی رواناب در بخشی از خاک های 1387ع. ر.، ح. ع. بهرامی، س. ح. ر. صادقی و م. ح. مهدیان )واعظی،  -

 .31-28(: 4)15ناحیه نیمه خشک در شمال غرب ایران. مجلع علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 
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