
 

1 

 ها جهت استحصال آب باران در منطقه آسیاب جفته کرمانبندی پتانسیل زیرحوضهاولویت
 

 

 

 3، سید محمد تاجبخش فخرآبادی 2، اسماعیل سهیلی* 1جواد چزگی

 

 . دانشگاه بیرجند منابع طبیعی و محیط زیست،، گروه مرتع و  آبخیزداری، دانشکده استادیار -1
 .رازیداراب، دانشگاه شی عیمنابع طب کشاورزی و دانشکده اری،بخش مرتع و  آبخیزد، اریاستاد -2
 .دانشگاه بیرجند دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، ، گروه مرتع و  آبخیزداری،دانشیار -3 

chezgi@birjand.ac.ir 
 

 
 چكیده

 

بایست در نظر گرفت، مشخص نمودن اولویت، نوع های آبخیز میاز مهمترین مسائلی که در مدیریت حوزه

هر زیرحوضه براساس شرایط  .باشدها در سطح حوزه آبخیز میهر یک از زیرحوضه ارکتو میزان مش

نسیل  مختلفی در تولید رواناب سطحی جهت استحصال آب باران شناسی و مورفولوژیكی دارای پتازمین

های که پتانسیل رواناب حاصل از بارندگی دارد. بدین منظور در این تحقیق سعی برآن است تا زیرحوضه

بندی گردند. در حوزه ها اولویترا دارند را شناسایی کرده و در ادامه براساس خصوصیات و مشخصات آن

 AHPگیری ها از مدل تصمیمبندی زیرحوضهشهرستان بافت کرمان برای اولویت آبخیز آسیاب جفته

شناسی، پوشش گیاهی، استفاده گردید. برای این منظور شش معیار درجه شیب، کاربری اراضی، زمین

باران و مساحت زیرحوضه که براساس نظرات کارشناسان تعیین و اهمیت نسبی آنها بدست آمد. نتایج 

موثرترین معیار و معیار مساحت زیرحوضه با اهمیت  35/0معیار بارندگی با اهمیت نسبی  نشان داد که

کمترین تاثیر را در تعیین زیرحوضه مناسب جهت جمع آوری آب باران را داشته است.  06/0نسبی 

  در اولویت اول برای جمع آوری آب باران )رواناب( قرار گرفت.  A6-3همچنین زیرحوضه  

 
حوضه آسیاب  ره،معیا چند یگیر تصمیم ،تبیامر سلسله تحلیل ران،باآب  لستحصاا بندی،اولویت ها: کلید واژه

 جفته بافت.

 

 
 

 مقدمه
 

توسعه پایدار در بسیاری از مباحث ریزی برای های آبخیز به عنوان محور برنامهزههای اخیر حودر سال

 ویژه توجه رخودر بخیزآ زهحو یکوسیستمهاا نابراینب ،(1397مدیریتی مطرح شده است )ارشیا و همكاران، 

از  شناخت ونبد بخیزآ زهحو یکدر  کاملو  جامع برنامه یک ئهارا شک ون(. بد1385 ،)علیزداه می باشند
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 هدانخو میسرغیره و  مینشناسیز ،فیافیزیوگر هواشناسی، شامل داری(بخیزآ پایه ت)مطالعا محیطی ملاعو

 رایطـش رـبهت درک جهت زـآبخی حوزه هندسی ویژگیهای از کمی توصیفی ،مورفومتریکآنالیز . شد

 رآوردـب در را شـنق مهمترین آمار فاقد حوضههای در ویژگیها نـای. دـیکنـم راهمـف را وژیـمورفول

(Srinivasa, and Nagesh, 2011.)  ها و اقدامات وقت و هزینه برنامه ،هابندی زیرحوضهمطالعه و اولویت

(. Amani and Safaviayan, 2015دهد )ها را افزایش میاجرایی آبخیزداری را کاهش و اثر بخشی این برنامه

 Khalighi, andگیری رواناب دارند )ها و سهم اثر هر زیرحوضه کارکرد مهمی در شكلتوزیع مكانی زیرحوضه

Madawi, 2015.) در ستا بخیزآ سیستم یک ایجزا بین هپیچیدو  بط متقابلروا دجواز و منابعحاکی سیربر ،

انتخاب . گذارند و تاثیر این پارامترها بر روی هم متفاوت استکل در طبیعت تمامی پارامترها بر روی هم اثر می

ر، مسئله است که همواره مورد توجه محققان بوده های آبخیگیری بهینه برای مدیریت حوضهیک روش تصمیم

 یریگ میتصم یها از جنبه یكی های مختلفی برای رسیدن به این هدف به کار گرفته شده است.است و روش

با توجه به  ستیبا یموجود است که م ی نهیگز نیچند انیاز م نهیگز کیانتخاب کردن  یچگونگ ران،یمد

هم که انتخاب کردن موردنظر نباشد  یدر صورت یحت. ردیح است صورت پذانتخاب مطر یکه برا ییارهایمع

از  یریگ میاست. تصم زانیچه م گریكدینسبت به  ها نهیگز تیاولو میبدان میداشته باش اجیممكن است احت

 تواند یم ارهیچندمع یریگ میتصم یها کیبا استفاده از تكن ریاست. مد تیریمد فیوظا نیتر یو اساس نیتر مهم

 ییعقال یقیدر تعارض هستند، به طر گریكدیکه گاها با  یریگ میتصم یمتفاوت برا یارهایبا در نظر گرفتن مع

های ارائه شده نقش بسزایی در ها و اولویتمدیریت جامع حوضه آبخیز و اجرای برنامه .دینما یسازمیتصم

بندی زیاد بوده و هر محقق و ویتهای اولها در مناطق وسیع دارد. موضوعزمان و اقتصادی بودن پروژه

پژوهشگری بر مبنی هدف اصلی روش را انتخاب کرده است، تاکنون برای مدیریت جامع آبخیز تحقیقات 

ها برای جمع آوری بندی زیرحوزهبندی بسیاری انجام گرفته که در ادامه ارائه شده است ولی به اولویتاولویت

، اولیایی 1391احمدی عامله و همكاران ) یابی بوده استهنه بندی و مكانآب باران کمتر اشاره شده است، بیشتر پ

 .(1397و نوری و زارع چاهوکی  1391، محمودی 1391و همكاران 

استحصال آب  باران در مناطق خشک  با  لیپتانس یابیمكاندر تحقیقی به  1396تحویلی و همكاران  

ها با انتخاب شدند و وزن هر یک از آن 31م دادند. از در منطقه دشت انارک انجا TOPSISروش  استفاده از

بهره گیری از روش تاپسیس محاسبه و اولویت بندی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص نفوذپذیری با 

 های استحصال آب داشته است.بیشترین تاثیر را در تعیین مكان 806/0وزن 

ای جمع آوری آب باران در حوضه های میخوران و ابی مقایسهیدر مطالعه ای به مكان 1397سلطانی و همكاران 

 تاج پوشش،  ،یهیاگ پوشش ۀگان ازدهی یارهایراستا وزن مع نیدر اخسروآباد استان کرمانشاه انجام دادند. 

 ،یخاک، ژئومورفولوژ کیدرولوژیه یگروه ها ،یاراض یکاربر ،یسنگ شناس ،ی، بارندگبیدرصد  و جهت ش

 بیدو عامل ش ،ینشان داد عالوه  بر عامل بارندگ قیتحق نیا جینتافرسایش استفاده گردید.  ارتفاعی و طبقات

 دارند. یشتریب ریها تأثعامل یۀاز بق یعوامل اصل گریخاک به عنوان د کیدرولوژیه یو گروه ها

در حوزه  ،رندهای طبیعی که پتانسیل رواناب حاصل از بارندگی را داعرصهبرای تعیین  1398چزگی و همكاران 

. برای این کردنداستفاده  AHPگیری بندی از مدل تصمیمآبخیز باقران بیرجند از روش بولین و برای اولویت

منظور شش معیار درجه شیب، کاربری اراضی، نفوذپذیری، خاک، باران و فاصله از چشمه که براساس نظرات 
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 30/0ان داد که معیار بارندگی با اهمیت نسبی کارشناسان تعیین و اهمیت نسبی آنها بدست آمد. نتایج نش

ها گذاری الیهموثرترین معیار در تعیین مناطق مناسب جمع آوری آب باران را داشته است. پس از روی هم

نقشه نهایی بدست آمد که به پنج کالس حساسیت خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب تقسیم 

هكتار بیشترین وسعت و حساسیت  6258که کالس حساسیت خیلی خوب با گردید. در نهایت نتایج نشان داد 

 هكتار کمترین وسعت را داشته است.  231خیلی ضعیف با 

اولویت بندی زیر حوضه ها یكی از بهترین راه ها برای بهینه سازی زمان و هزینه می باشد، که باعث می 

برای جمع آوری آب باران کمتر در اولویت بندی شود با کمترین هزینه و زمان به مناسبترین نتایج رسید. 

اولویت پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق براساس داده و اطالعات پایه و در دسترس به 

بندی زیر حوضه های آسیاب جفته شهرستان بافت با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و مدل تصمیم 

 بی پرداخته شد.گیری تحلیل سلسله مرات

 
 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

کیلومتری شمال شـهر بافـت واقـع شـده      5هكتار در  4754حوزه آبخیز آسیاب جفته با وسعتی معادل

طـول   56ْ  38تـا  َ  56ْ  32ست.  این حوزه در موقعیت جغرافیایی َاست، این حوزه بخشی از زیر حوزه سد بافت ا

خشـک  عرض شمالی واقع گردیده است. حوزه آسیاب جفته دارای آب و هوای نیمـه  29ْ  21تا  َ 29ْ 14´شرقی  و

 باشد، حداقل دما در ماه دی و باالترین آن در ماه تیـر مـی  میلیمتر می 460سرد بوده و متوسط بارندگی ساالنه 

 (.1باشد. )شكل . عمده فعالیت ساکنان روستاهای حوزه مذکور دامدارای و کشاورزی میباشد

 

 
 

 منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز آسیاب جفته غربی -1شكل 
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 روش کار 
. مدیریت آبخیز بسیار مهم است آبخیز در مدیریت منابع طبیعی و خصوصاً حوضۀزیربندی  اولویت

بخصوص  ها ضروری است،بندی زیرحوضهشناسی برای اولویتهای اقلیمی، مورفومتری و زمیناستفاده از داده

جمع  های آبخیز جهتبندی زیرحوضهاولویتدر تحقیق حاضر برای های که داده کمی کمتری دارند. برای حوزه

استفاده گردید.  گیری و سامانه اطالعات جغرافیاییهای تصمیمآوری و ذخیره آب باران از روش تلفیق مدل

: تعیین معیارهای تاثیرگذار و اهمیت نسبی هر 1 مراحل کار سلسله مراتبی بوده و در سه مرحله شامل مرحله

معیار در این امر براساس نظرات کارشناسان و  متخصصین. برای این منظور شش معیار درجه شیب، کاربری 

: تهیه 2مرحله  .(1)جدول  تعیین شد رحوضهمساحت هر زی، باران و پوشش گیاهی، شناسیزمیناراضی، 

. در این قسمت اهمیت نسبی هر معیار بر اساس (2)شكل  ها براساس اهمیت نسبی معیارهاها و الیهنقشه

: تلفیق و روی هم گذاری الیه ها و و 3. مرحله گردیدنظرات کارشناسان بدست آمد و در تهیه نقشه اعمال 

 . هازیرحوضهاولویت بندی 
 هامشخصات زیرحوضه -1 جدول

 (m)ارتفاع متوسط زیر حوزه نام زیر حوزه
 مساحت

 )هكتار(

 متوسط بارندگی ساالنه

(mm) 

A1 2457 34/85 3/325 

A2 2540 71/189 6/353 

A3 2577 42/833 2/366 

A4 2559 88/190 360 

A5 2539 04/267 2/353 

A6-1 2686 09/217 3/403 

A6-2 2734 30/153 6/419 

A6-3 2871 94/728 2/466 

A6-4 2823 72/160 9/449 

A6-5 2689 77/103 3/404 

A6-6 2677 72/421 2/400 

A7 2685 10/149 9/402 

A8 2811 39/342 8/445 

A9 2513 78/910 4/344 

 1/393 53/47 2656 کل حوزه
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 منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز آسیاب جفته غربینقشه شیب  -2شكل 

 

 
  نتایج و بحث

 

 یبراجمع آوری آب باران  هتجها بندی زیر حوضهاولویتبر  ارهایمع ریتاث یبرا هایپرسشنامهنتایج 

 ینسب تیاهم Expert Choice افزار نرم براساس هاپرسشنامه لیو پس از تكم شدمتخصصان امر ارسال 

 .(2د )جدولبدست آم ارهایمع

 
 براساس نظرات کارشناسان ارهایمع ینسب تیاهم -2جدول 

 شیب معیارها
زمین 

 شناسی
 کاربری اراضی باران

پوشش 

 گیاهی
 مساحت

 06/0 09/0 12/0 35/0 21/0 17/0 اهمیت نسبی
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ار تهیه و با استاندارد سازی داده و ضرب در ها و اطالعات مربوط به هر معیپس از تعیین معیارها، داده

بندی نهایی براساس کل معیارها بدست اهمیت نسبی هر معیار اولویت هر زیرحوضه براساس هر معیار و اولویت

 (.3آمد )جدول 
 ها براساس هر معیاربندی زیر حوضهنتایج اولویت -3جدول 

نام زیر 

 حوزه
ربری اراضیکا مساحت پوشش گیاهی زمین شناسی باران  رتبه نهایی شیب 

A1 14 14 1 14 14 14 14 

A2 11 11 2 9 11 11 11 

A3 9 9 3 2 9 9 9 

A4 10 10 4 8 10 10 10 

A5 12 12 5 6 12 12 12 

A6-1 6 6 6 7 6 6 6 

A6-2 4 4 7 11 4 4 4 

A6-3 1 1 8 3 1 1 1 

A6-4 2 2 9 10 2 2 2 

A6-5 5 5 10 13 5 5 5 

A6-6 8 8 11 4 8 8 8 

A7 7 7 12 12 7 7 7 

A8 3 3 13 5 3 3 3 

A9 13 13 14 1 13 13 13 

 

 

 21/0و زمین شناسی با اهمیت نسبی  35/0نشان داد که معیار بارندگی با اهمیت نسبی  2نتایج جدول 

چزگی و نتایج داشته است که با نتایج  برای جمع آوری آب باران هابندی زیرحوضهبیشترین تاثیر را در اولویت

به منظور تعیین مناطق مناسب استحصال آب باران 1391ی و همكاران ایو اولی 1391، محمودی 1398همكاران 

  انجام گرفت معیار بارش و زمین شناسی بیش از سایر عوامل تاثیرگذار بوده اند مطابقت دارد،

بندی زیر در اولویت کمترین تاثیر را 06/0از نظر نظرات کارشناسان معیار مساحت با اهمیت نسبی 

ولی در مباحث جمع آوری آب مساحت می تواند نقش کلیدی در مقدار آب جمع آوری  ،حوضه ها داشته است

مقدار بارندگی کاهش می یابد این معیار مساحت است که  که شده داشته باشد بخصوص در مناطق خشک

 می کند.و جبران مقدار آب جمع شده را تعیین 

 

با چهار رتبه یک در رتبه نهایی نیز در اولویت اول برای جمع  A6-3ن داد زیرحوضه نشا 3نتایج جدول 

آوری آب باران قرار گرفت، که این می تواند با یک بازدید صحرایی بر اهمیت این روش ها برای اولویت بندی 

 در میزان هزینه و زمان کمک بسزایی داشته باشد.
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 نتیجه گیری
 

برای اهداف کنترل سیالب و فرسایش و غیره مطالعات زیادی شده است ولی اولویت بندی زیرحوضه ها 

برای جمع آوری آب باران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شد با اطالعات پایه و در 

ققان دسترس و با استفاده از نظرات کارشناسی به اولویت بندی این مهم انجام شود، تا زمینه راه برای دیگر مح

قرار گیرد. هر چه مقدار معیارها بیشتر و اطالعات کاملتر باشد در نتایج بهتر تاثیر دارد. بازدید صحرایی می 

 تواند تكمیل کننده نتایج باشد که برای این امر ضروری می باشد.
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