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 چکیده
چون عملهمچـون عمل  هاییهاییآب در خاك با روشآب در خاك با روش  یرهیرهآوري و ذخآوري و ذخبه جمعبه جمع  یازیازنن  ی،ی،کمبود بارندگکمبود بارندگ  یلیلدلدلاز نقاط کشور بهاز نقاط کشور به  یاريیاريبسبس  دردر نگیتینـگپپ  یاتیـاتهم   یتی

سبسـ  یریرتأثتـأث  یات،یـات،گونه عملگونه عمل  ینینهاي مناسب براي اجراي اهاي مناسب براي اجراي امکانمکان  یینیینبوده و تعبوده و تع  یریرناپذناپذاجتناباجتناب  ی،ی،خودرو و مرتعخودرو و مرتع  یاهانیاهانگگ  یشیشبراي رشد و روبراي رشد و رو   یاریارب
تداول و متـداول   هاي سنتیهاي سنتیمناطق مناسب با استفاده از روشمناطق مناسب با استفاده از روش  یینیین. تع. تعیردیردبا دقت الزم انجام پذبا دقت الزم انجام پذ  یستییستیدارد که بادارد که با  هاهاننآآ  یتیتموفقموفق  یزانیزاندر مدر م  یاديیاديزز و م

هاي گوناگون و هاي گوناگون و در قالب مدلدر قالب مدل  ییمختلف اطالعاتمختلف اطالعات  هايهايیهیهالال  یقیق. امروزه، با تلف. امروزه، با تلفگرددگرددییمم  یاريیاريدشوار بوده و اکثراً باعث بروز خطاهاي بسدشوار بوده و اکثراً باعث بروز خطاهاي بس  یاریاربسبس
صهدر زمـان کمتـر و دقـت بـاالتر عرصـه  توانتـوانییمربوط به آن، ممربوط به آن، م  هايهايیکیکو ابزارها و تکنو ابزارها و تکن  جغرافیاییجغرافیاییاطالعات اطالعات   هايهايیستمیستماز ساز س  یريیريگگبهرهبهره باالتر عر قت  تر و د مان کم هاي هاي در ز

چانازلوچـا  یزیزحاضر که در حوزه آبخحاضر که در حوزه آبخ  یقیقنمود. در تحقنمود. در تحق  یینیینمناسب را جهت اجراي طرح هاي حفاظت آب و خاك تعمناسب را جهت اجراي طرح هاي حفاظت آب و خاك تع شده انجـام شـده   یهیـهاروماروم  يينازلو جام  ان
  یبیببارندگی، بافت خاك، عمق خاك، شبارندگی، بافت خاك، عمق خاك، ش  ييپارامترهاپارامترها  یتینگ،یتینگ،روش پروش پ  بهبهنزوالت جوي نزوالت جوي   یرهیرهمنظور ذخمنظور ذخهاي مناسب بههاي مناسب بهمکانمکان  یینییناست، براي تعاست، براي تع

سی،شناسـی،ینینسازند زمسازند زم  ی،ی،کاربري اراضی، تراکم زهکشکاربري اراضی، تراکم زهکش  ین،ین،زمزم فاعطبقـات ارتفـاع  شنا قات ارت ستفاو فاصـله از رودخانـه بـا اسـتفا  ییطب با ا نه  صله از رودخا فزارده از نـرم افـزارو فا نرم ا  ArcGIS  ده از 

GIS10.2    عااطالعـا  هايهايیهیهاز الاز ال  یکیکهر هر   یتیتاهماهم  یزانیزانها با توجه به مها با توجه به منقشهنقشه  ینین. سپس ا. سپس ایدیدگردگرد  یهیهتهته هدهـو وزنو وزن  تیتیاطال ساس فراآنهـا بـر اسـاس فرا  یید بر ا ها  ندینـدآن   ی
تر ازو نـرخ ناسـازگاري کمتـر از  99تا تا   11  یتییتیهاي ارجحهاي ارجحبا ارزشبا ارزش  یرمعیارهایرمعیارهاو زو ز  یارهایارهامعمع  ییزوجزوج  یساتیساتو مقاو مقا  ییسلسله مراتبسلسله مراتب  یلیلتحلتحل سازگاري کم نرخ نا مک بـه کمـک   00//11و  به ک
تادسـت آمـد. نتـابهبه  یتینگیتینگو نقشه مناطق مناسب جهت احداث پو نقشه مناطق مناسب جهت احداث پ  یدیدگردگرد  یهیهتهتهExpert Choice  افزارافزارنرمنرم مد. ن ست آ کهنشـان داد کـه  یقیـقتحقتحق  یجیجد شان داد    2020//8787ن

صد دارادرصـد دارا  3737//0707مناسب، مناسب،   یطیطدرصد داراي شرادرصد داراي شرا  2424//3434کامالً مناسب، کامالً مناسب،   یطیطدرصد حوزه داراي شرادرصد حوزه داراي شرا سب و نامناسـب و   یطیطشراشـرا  ييدر صد درصـد   1717//7272نامنا در
جراي روشاجـراي روش  ینکهینکه. با توجه به ا. با توجه به اباشدباشدییمم  یتینگیتینگپپ  یاتیاتکامالً نامناسب براي عملکامالً نامناسب براي عمل  یطیطداراي شراداراي شرا نههـاي پرهزینـها معجهـت جمـع  هاي پرهزی هت ج باران آب بـاران   آوريآوريج آب 

جراو اجـرا  یتینگیتینگپپ  ییاصالحاصالح  یاتیاتحوزه عملحوزه عمل  ینینقرار ندارند، در اقرار ندارند، در ا  یتیتاقتصادي در اولواقتصادي در اولو  یهیهعدم توجعدم توج  یلیلدلدلبهبه نهینـهکم هزکـم هز  ييو ا مآن مـ  ی ندتوانـدییآن  تربهتـر  توا   ینینبه
ندتوانـدییممـ  یقیقتحقتحق  ینینکار گرفته شده در اکار گرفته شده در ابهبه  هايهايیکیکو تکنو تکن  یارهایارهامعمع  ینینآب باران باشد. همچنآب باران باشد. همچن  آوريآوريجمعجمع  ييبرابرا  ینهینهگزگز خاب در خصـوص انتخـاب   توا صوص انت در خ

 .کشور راهگشا باشدکشور راهگشا باشد  ییییاجرااجرا  هايهايبخشبخش  ييخصوص براخصوص برابهبه  یزیزآبخآبخ  هايهايحوزهحوزه  ييمناسب برامناسب برا  ییاصالحاصالح  یاتیاتعملعمل
 

 يينازلوچانازلوچا  یابی،یابی،مکانمکان  یایی،یایی،اطالعات جغرافاطالعات جغراف  یستمیستمسس  ی،ی،سلسله مراتبسلسله مراتب  یلیلتحلتحل  یندیندفرافرا  یتینگ،یتینگ،پپ  ::هاهاکلیدواژهکلیدواژه
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 مقدمه
سیعی از علت قرار داشتن بر روي کمربند مناطق خشک جهان همواره با پدیده خشکی و کمبـود بـارش درمنـاطق وسـیعی از بهبه  یرانیراناا  کشورکشور ناطق و بارش درم بود  علت قرار داشتن بر روي کمربند مناطق خشک جهان همواره با پدیده خشکی و کم

ندگسـوم متوسـط بارنـدگ  یکیـکمقدار بارش کمتر از مقدار بارش کمتر از   ینیناست که ااست که ا  مترمتریلییلیمم  255255آن در حدود آن در حدود   یانهیانهسالسال  ییبارندگبارندگ  یانگینیانگینخود مواجه است. مخود مواجه است. م سط بار   ییسوم متو
بوده از انبـوده از ا  یکنواختیکنواخت  ییو مکانو مکان  ییدر کشور از نظر زماندر کشور از نظر زمان  ییبارندگبارندگ  یعیعتوزتوز  یی). از طرف). از طرف13941394  اران،اران،و همکو همک  يي(جعفر(جعفر  باشدباشدییجهان مجهان م  یانهیانهسالسال رو رو   ینیـنن

انی انی اي است که در زماي است که در زمگونهگونه. اصوالً الگوي بارش در مناطق خشک به. اصوالً الگوي بارش در مناطق خشک بهباشدباشدییمواجه ممواجه م  ییآبآبو کمو کم  یشیشنقاط کشور همواره با مشکل فرسانقاط کشور همواره با مشکل فرسا  یشتریشتربب
باارزش، ایجاد رواناب در سطح حوزه شده که عـالوه بـر حمـل خـاك سـطحی بـاارزش،   بارد و این موضوع باعثبارد و این موضوع باعثکوتاه رگبارها با شدت زیاد میکوتاه رگبارها با شدت زیاد می سطحی  خاك  مل  بر ح عالوه  ایجاد رواناب در سطح حوزه شده که 

نابع منـابع   یبیـبتخرتخر  یی،یی،به مواد غذابه مواد غذا  یازیازنن  یشیشو افزاو افزا  یتیت). رشد جمع). رشد جمع13971397و همکاران ، و همکاران ،   رود (دهداريرود (دهداريفرصت نفوذ آب در خاك نیز از دست میفرصت نفوذ آب در خاك نیز از دست می م
نهینـهبهبه  وريوريآب و بهرهآب و بهره  ینینرا سبب شده است. حفاظت خاك، تأمرا سبب شده است. حفاظت خاك، تأم  یستیستزز  یطیطمحمح  ییآب و خاك و نابسامانآب و خاك و نابسامان صر حعنصـر ح  ینیـناز ااز ا  ی   ییضرورتضـرورت  یاتی،یـاتی،عن

بحل مسئله کم آبـ  یدیداز آب کلاز آب کل  ینهینهبهبه  برداريبرداريمهار و بهرهمهار و بهره  یعنییعنی  یطییطیشراشرا  ینین. چن. چنباشدباشدییمم  یریرناپذناپذ  اجتناباجتناب سوب ممحسـوب م  ییحل مسئله کم آ مد(معتمـد  شودشـودییمح و و   يي(معت
سرپاسـخ سـر  یلیلدلدل  بهبه  یبیبو پرشو پرش  ییمنطقه باال باشد، در مناطق کوهستانمنطقه باال باشد، در مناطق کوهستان  ییاگر متوسط بارندگاگر متوسط بارندگ  یی). حت). حت13971397کرکج، کرکج،   یدايیدايشش سخ  نهدامنـه  یعیعپا به بـه   هاهادام

خارج ماز دسـترس خـارج م  کندکندییمم  یافتیافتکه حوزه درکه حوزه در  ییاز آباز آب  ییشدن رواناب و کم بودن عمق خاك، مقدار قابل توجهشدن رواناب و کم بودن عمق خاك، مقدار قابل توجه  ييبارش و جاربارش و جار سترس  در در   شود،شـود،ییاز د
ستبرخـوردار اسـت  ايايیژهیـژهوو  یتیـتمناطق از اهممناطق از اهم  ینینرواناب در ارواناب در ا  یحیحصحصح  یریتیریتمدمد  ییییتواناتوانا  یجهیجهنتنت خوردار ا و و  Mbilinyi ؛؛Bhaumik 2003  وو Durga Rao) بر

مدآب است که در صورت مـد  یلیلمنبع پتانسمنبع پتانس  یکیک  یز،یز،حوزه آبخحوزه آبخ  یکیکن رواناب حاصل از رگبارها درون ن رواناب حاصل از رگبارها درون یی). بنابرا). بنابرا20072007همکاران همکاران  ست، درسـت،   یریتیریتآب است که در صورت  در
و همکاران، و همکاران،   یانیانراستا (نظرراستا (نظر  ینیندر ادر ا). ). 20072007و همکاران، و همکاران،  De Winnaar) استفاده شوداستفاده شود  ییآبآب  یازهايیازهايرفع نرفع ن  ييمکمل برامکمل برا  یکیکبه عنوان به عنوان   تواندتواندییمم

آق آق   یزیزدر حوزه آبخدر حوزه آبخ  ییاراضاراض  ييو کاربرو کاربر  یب،یب،بارش، بافت خاك، شبارش، بافت خاك، ش  ييآب باران، از پارامترهاآب باران، از پارامترها  آوريآوريمستعد جمعمستعد جمع  ييهاهاعرصهعرصه  یینیینتعتع  يي) برا) برا20152015
هر زباران در هـر ز  آوريآوريجمعجمع  ييمناسب برامناسب برا  هايهاينشان داد که عرصهنشان داد که عرصه  یجیجامام استان گلستان استفاده کردند. نتاامام استان گلستان استفاده کردند. نتا کانمکـان  یعیـعتوزتوز  ييحوزه داراحـوزه دارا  یریـرباران در    ییم

صهعرصـه  یابییابیرا در مکانرا در مکان  یریرتأثتأث  یشترینیشترینبب  یبیبو شو ش  باشدباشدیینمنم  یکنواختییکنواختی معمسـتعد جمـع  ييهاهاعر ستعد ج شت. در ابـاران داشـت. در ا  آوريآوريم صوصخصـوص  ینیـنباران دا  وو Oweis) خ
Hachum ،،2006)   حدر محـ  یقایقاو شمال آفرو شمال آفر  یایادر غرب آسدر غرب آس  ييکشاورزکشاورز  هايهايیستمیستمآب در سآب در س  آوريآوريجمعجمع  یکیکمنظور استفاده از تکنمنظور استفاده از تکنبهبه از از  GIS یطیطدر م

  ییعمق خاك و بارندگعمق خاك و بارندگ  یهیهآنها نشان داد که الآنها نشان داد که ال    یجیجاستفاده کردند. نتااستفاده کردند. نتا  یاهییاهیو پوشش گو پوشش گ  ییعمق خاك، بافت خاك، بارندگعمق خاك، بافت خاك، بارندگ  ییاطالعاتاطالعات  هايهايیهیهالال
معجمـع  هاي داراي پتانسیلهاي داراي پتانسیلمحلمحل  یییی) براي شناسا) براي شناسا20072007و همکاران (و همکاران (   Mbilinyi .هستندهستند  ییییباالباال  یتیتاهماهم  ييدارادارا ستمآوري آب بـاران، از سیسـتمج باران، از سی   آوري آب 

مق بافت خـاك، عمـق   یب،یب،بارش، شبارش، ش  ییاطالعاتاطالعات  هايهايیهیهمنظور از المنظور از ال  ینیناستفاده کردند. براي ااستفاده کردند. براي ا  یایییاییففاطالعات جغرااطالعات جغرا  یستمیستمسس  یهیهبر پابر پا  گیريگیريیمیمتصمتصم خاك، ع بافت 
جو کاربري استفاده کردند. نقشه خروجـ  ییخاك، شبکه زهکشخاك، شبکه زهکش سمحلهـاي داراي پتانسـ  ی،ی،و کاربري استفاده کردند. نقشه خرو هاي داراي پتان عآوري و ذخبـراي جمعـآوري و ذخ  یلیلمحل شان دادآب را نشـان داد  یرهیـرهبراي جم . . آب را ن
Ramakrishnan    ) در گجرات هند را با در گجرات هند را با   ییبارش در حوزه کالبارش در حوزه کال  یرهیرهمختلف ذخمختلف ذخ  هايهايروشروش  يياجرااجرا  ييمناسب برامناسب برا  هايهاي) مکان) مکان20092009و همکاران (و همکاران

بر ذخو رواناب بـه عنـوان عوامـل مـؤثر بـر ذخ  یب،یب،شش  یز،یز،مساحت حوزه آبخمساحت حوزه آبخ  یري،یري،نفوذپذنفوذپذ  يياستفاده از پارامترهااستفاده از پارامترها مؤثر  مل  نوان عوا به ع گزارش داده و معآب گـزارش داده و مع  یرهیـرهو رواناب    یاریـارآب 
  .نمودندنمودند  ییآب معرفآب معرف  یرهیرهذخذخ  یشیشعامل در افزاعامل در افزا  ینینرا بهعنوان مهمتررا بهعنوان مهمتر  یريیرينفوذپذنفوذپذ

Prasad( معجمـع  هايهاياحداث سازهاحداث سازه  ييبرابرا  یتیتتناسب ساتناسب سا  یزیزدر راجستان هند در آنالدر راجستان هند در آنال  یسانگانیسانگانپپ  یزیز) درحوزه آبخ) درحوزه آبخ22014014و همکاران )و همکاران آب، آب،   ييآورآورج
به کار بستند و به کار بستند و   هاهایتیتساسا  یتبنديیتبنديرا جهت اولورا جهت اولو  ها مدل شاخص وزنیها مدل شاخص وزنیبهره بردند. آنبهره بردند. آن GIS یطیطدر محدر مح  یارهیارهچند معچند مع  گیريگیريیمیمتصمتصم  هايهاياز روشاز روش

مک تحلبـه کمـک تحل  ییاراضاراض  ييو کاربرو کاربر  ییبافت خاك، زهکشبافت خاك، زهکش  یب،یب،شش  ی،ی،بارندگبارندگ  یارهايیارهايبه معبه مع  ییت از وزندهت از وزندهییهر ساهر سا  یازیازامتامت  یینیینجهت تعجهت تع سله سلسـله   یلیـلبه ک سل
) ) 20152015و همکاران (و همکاران ( Albalawneh .دارددارد  یارهایارهامعمع  یریرنسبت به سانسبت به سا  یشتريیشتريبب  یریرتأثتأث  یبیبشش  یاریارحاصله نشان داد معحاصله نشان داد مع  یجیجاستفاده کردند. نتااستفاده کردند. نتا  ییمراتبمراتب

به انتخاب مکان مناسب براي اجراي تراس به انتخاب مکان مناسب براي اجراي تراس  AHP ییلسله مراتبلسله مراتبسس  یلیلتحلتحل  یندیندو فرآو فرآ  یایییاییاطالعات جغرافاطالعات جغراف  یستمیستمبا استفاده از سبا استفاده از س  ییپژوهشپژوهش  ییطط
ستروش تـراس اسـت  سازيسازيیادهیادهبراي پبراي پ  یاریارمعمع  ینینترترمهممهم  یزیوگرافییزیوگرافیآنان نشان داد فآنان نشان داد ف  یقیقتحقتحق  یجیجپرداختند. نتاپرداختند. نتا تراس ا به بـه  Rakad Alshabeed (2016) .روش 

  ی،ی،مطالعه، پنج پارامتر بارندگمطالعه، پنج پارامتر بارندگ  ینیناذرق اردن پرداخت. در ااذرق اردن پرداخت. در ا  ههدر حوزدر حوز AHP وو GIS هايهايیکیکآب باران با استفاده از تکنآب باران با استفاده از تکن  ييآورآورجمعجمع  یابییابیمکانمکان
  کم،کـم،یلییلی(کم، خ(کم، خ  هايهايها به کالسها به کالسنقشهنقشه  یقیققرارگرفته و نقشه حاصل از تلفقرارگرفته و نقشه حاصل از تلف  ییمورد بررسمورد بررس  ییو تراکم زهکشو تراکم زهکش  شناسی،شناسی،ینینبافت خاك، زمبافت خاك، زم  یب،یب،شش

کالس خمساحت حوزه در کـالس خ  %%77نشان داد که نشان داد که   یجیجشد. نتاشد. نتا  ييبندبند) دسته) دستهیادیادزز  یلییلیو خو خ  یاد،یاد،متوسط، زمتوسط، ز لییلـیمساحت حوزه در  کم، در کـالس کـم،   %%88کم، کـم،   ی کالس  در در   %%3232در 
لییلـیدر کالس خدر کالس خ  %%2727و و   یادیاددر کالس زدر کالس ز  %%2626کالس متوسط، کالس متوسط،  کاران (و همکـاران (  Al-Abadi.قرار داردقـرار دارد  یادیـادزز  ی برا) بـرا20172017و هم معجمـع  يي)  آب در آب در   ييآورآورج

سطحعمق رواناب سـطح  یاهی،یاهی،پوشش گپوشش گ  یدرولوژیک،یدرولوژیک،هه  ييهاهاگروهگروه  یاریارجنوب عراق از پنج معجنوب عراق از پنج مع به روشو فاصـله از رودخانـه بـه روش  یب،یب،ششـ  ی،ی،عمق رواناب  نه  صله از رودخا  FAHP و فا

شک و نیمههـا در منـاطق خشـک و نیمهروانابرواناب  یریتیریترا داشت. در امر مدرا داشت. در امر مد  یریرتأثتأث  یشترینیشترینعمق رواناب بعمق رواناب ب  یاریارمعمع  یارها،یارها،معمع  ینین. از ب. از بردندردنداستفاده کاستفاده ک ناطق خ شک،خشـک،ها در م   خ
نییرزمینـیو زو ز  ییسطحسـطح  ييهاهاآبآب  یفیتیفیتو کو ک  یّتیّتبر کمبر کم  ییییسزاسزابهبه  یریرانتخاب شوند تأثانتخاب شوند تأث  ییدرستدرستبهبه  یرهیرهبارش و نوع ذخبارش و نوع ذخ  یرهیرهذخذخ  ييهاها-چنانچه عرصهچنانچه عرصه   یرزمی
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تاًیتـاًگزاف و نهاگزاف و نها  هايهايینهینهمنجر به صرف هزمنجر به صرف هز  تواندتواندییمم  ییو علمو علم  یحیحصحصح  خابخابخواهند داشت. حال آنکه عدم انتخواهند داشت. حال آنکه عدم انت کم اسـود کـم ا  ی شود. هـا شـود. پروژهپروژه  ینیـنسود  ها 
هرهبهـره  یشیشمنظور افزامنظور افزابرداشت از آب باران را بهبرداشت از آب باران را به  کنندگان آب در سرتاسر جهان پتانسیلکنندگان آب در سرتاسر جهان پتانسیلبرداران و مصرفبرداران و مصرفاز بهرهاز بهره  یاريیاريبسبس شتریشـتربب  وريوريب از آب از آب   ی

 ).).13941394و همکاران، و همکاران،   يي(قضاو(قضاو  داننددانندییمم  یتیتحائز اهمحائز اهم
معجمـع  هايهـايمکانمکان  ییییآب در گرو شناساآب در گرو شناسا  وريوريراندمان و بهرهراندمان و بهره  یشیشافزاافزا  ینکهینکهبر ابر ا  ییاز محققان در سراسر جهان مبناز محققان در سراسر جهان مبن  یاريیاريبسبس  یجیجاستناد به نتااستناد به نتا  بابا ج

مرهرچه بهتر منابع آب کشور امـر  یریتیریتمقابله با کمبود آب و مدمقابله با کمبود آب و مد  ييآب باران براآب باران برا  آوريآوريجمعجمع  یابییابیآب باران است، مکانآب باران است، مکان  آوريآوري به بـه   ييضرورضـرور  ييهرچه بهتر منابع آب کشور ا
برامستعد بـرا  ييهاهامختلف مکانمختلف مکان  هايهايیکیکبا استفاده از تکنبا استفاده از تکن  توانتوانییتوجه به هدررفت آب متوجه به هدررفت آب م  االذا بلذا ب  رسد؛رسد؛یینظر منظر م معجمـع  ييمستعد  ساآب را شناسـا  ييآورآورج   ییییآب را شنا

فنمـود. از طرفـ  یريیريرواناب جلوگرواناب جلوگ  یدیدو تولو تول  یلیلسس  یش،یش،آب باران از فرساآب باران از فرسا  ييآورآورجمعجمع  هايهايیستمیستمسس  يياندازاندازکرد و با راهکرد و با راه مود. از طر شت بـا توجـه بـه برداشـت   یین به بردا جه  با تو
نییرزمینـیزز  ييهاهاآبآب  یهیهبه تغذبه تغذ  یانییانیکمک شاکمک شا  توانتوانییو نفوذ آب باران مو نفوذ آب باران م  ييآورآوربا جمعبا جمع  یریراخاخ  ييهاهاییخشکسالخشکسال  ینینآب در منطقه و همچنآب در منطقه و همچن  رویهرویهییبب   یرزمی

حوه توزو نحـوه توز  ییمقدار بارندگمقدار بارندگ  یلیلاز قباز قب  یارهایییارهاییدر انتخاب روش مناسب به معدر انتخاب روش مناسب به مع  یدیدآب باران، باآب باران، با  ييآورآورجمعجمع  ييهاهانمود. با توجه به تنوع روشنمود. با توجه به تنوع روش   یعیـعو ن
هدف انمـود. هـدف ا  ييهر منطقه توجه جدهر منطقه توجه جد  ییو اجتماعو اجتماع  يينوع خاك، عمق خاك و عوامل اقتصادنوع خاك، عمق خاك و عوامل اقتصاد  ین،ین،زمزم  ی،ی،آن، توپوگرافآن، توپوگراف مود.  شخص پـژوهش مشـخص   ینیـنن پژوهش م

مآن، مـ  یینیینپاپـا  یاریاربسبس  ینهینههزهز  یلیلدلدلبهبه  یتینگیتینگپپ  یاتیاتاست. اجراي عملاست. اجراي عمل  یتینگیتینگمناطق مستعد پمناطق مستعد پ  یابییابیجهت مکانجهت مکان  یرگذاریرگذارتأثتأث  ييکردن پارامترهاکردن پارامترها   ییآن، 
 .یردیردقرار گقرار گ  آب باران در مورد استفادهآب باران در مورد استفاده  ييآورآور-جمعجمع  يياز مراتع منطقه مورد مطالعه برااز مراتع منطقه مورد مطالعه برا  یعییعیتواند در سطوح وستواند در سطوح وس

 
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
شمالیعـرض شـمالی  3737°°  5858́ʹتا تـا   3737°°  3030́ʹو و   طول شرقیطول شرقی  4545°°  5353́ʹتا تا   4444°°  2424́ʹدر در   ییمطالعاتمطالعات  محدودهمحدوده حوزه آبخواقـع شـده اسـت. حـوزه آبخ  عرض  ست.  شده ا قع    یزیـزوا

ستان ارومشهرسـتان اروم  ییغربغربدر شمالدر شمال  یه،یه،اروماروم  یاچهیاچهو در غرب درو در غرب در  غربیغربییجانیجاندر استان آذربادر استان آذربا  يينازلوچانازلوچا ست. اواقـع شـده اسـت. ا  یهیـهشهر شده ا قع  کییکـیحوزه حـوزه   ینیـنوا از از   ی
فاع . ارتفـاع باشدباشدییهکتار مهکتار م  152267152267مرز مشترك بوده و مساحت کل آنمرز مشترك بوده و مساحت کل آن  ييدارادارا  یهیهو با کشور ترکو با کشور ترک  آیدآیدییشمار مشمار مبهبه  یهیهاروماروم  یاچهیاچهدردر  هايهايیرحوزهیرحوزهزز . ارت

شکل است. (شـکل برآورد شده برآورد شده   یلیمتریلیمترمم  300300  ييحوزه نازلوچاحوزه نازلوچا  متوسط ساالنهمتوسط ساالنه  یی. بارندگ. بارندگباشدباشدییآزاد مآزاد م  یايیايمتر از سطح درمتر از سطح در  14201420  ییمتوسط اراضمتوسط اراض است. (
11.(.( 
  

 
 غربییجاندر استان آذربا ينازلوچا یزحوزه آبخ یتموقع -1 شکل
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 کنترل رواناب و استحصال آب هايروش
به آب بـاران و بـا توجـه بـه   ييآورآورجمعجمع  ینهینهدر زمدر زم  ییو خارجو خارج  ییداخلداخل  ینینو مطالعات صورت گرفته توسط محققو مطالعات صورت گرفته توسط محقق  یقیقتحقتحق  یشینهیشینهتوجه به پتوجه به پ  بابا جه  با تو باران و  آب 

ینینسازند زمسازند زم  ی،ی،کاربري اراضی، تراکم زهکشکاربري اراضی، تراکم زهکش  ین،ین،زمزم  یبیببارندگی، بافت خاك، عمق خاك، شبارندگی، بافت خاك، عمق خاك، ش  ييمنطقه، پارامترهامنطقه، پارامترها  یمیمو اقلو اقل  یتیتو موقعو موقع  یطیطشراشرا
صالحاصـالح  یاتیاتعملعمل  ييمنطقه برامنطقه برا  ینینبهتربهتر  ییییدر شناسادر شناسا  یرگذاریرگذارتأثتأث  یارهايیارهايعنوان مععنوان معو فاصله از رودخانه  بهو فاصله از رودخانه  به  ییطبقات ارتفاعطبقات ارتفاع  شناسی،شناسی، منظور منظور بهبـه  ییا

  .آب باران در نظر گرفته شدآب باران در نظر گرفته شد  ييآورآورجمعجمع
 

  یاصل معیارهاي
 یبارندگ

ندگنقشـه بارنـدگ  یهیـهتهته  يي. برا. براباشدباشدییآب باران مآب باران م  ييآورآورجمعجمع  ييمناطق مستعد برامناطق مستعد برا  یابییابیجهت مکانجهت مکان  یارهایارهامعمع  ینینترتراز مهماز مهم  یکییکی  بارندگیبارندگی شه بار از از   یینق
سط در دوره در خارج از حوزه)، استفاده شد. بـا داشـتن بـارش متوسـط در دوره   یستگاهیستگاهدر داخل حوزه و دو ادر داخل حوزه و دو ا  یستگاهیستگاه(چهار ا(چهار ا  یستگاهیستگاهشش اشش ا  ييهاهادادهداده بارش متو شتن  با دا در خارج از حوزه)، استفاده شد. 
حوزه،یرحـوزه،در هر زدر هر ز  ییو متوسط مقدار بارندگو متوسط مقدار بارندگ  هاهایرحوزهیرحوزهارتفاع زارتفاع ز  ینینبب  یی) و معادله خط) و معادله خط13911391-13701370ساله (ساله (  2121  ييآمارآمار ندگنقشـه بارنـدگ  یر شه بار   یهیـهتهته  یینق
 .یدیدگردگرد

 
 بافت خاك
 سازدسازد  یرهیره)منطقه هدف (ذخ)منطقه هدف (ذخ  یشهیشهرر  یهیهآوري آب باران بافت خاکی است که بتواند حداکثر آب را در ناحآوري آب باران بافت خاکی است که بتواند حداکثر آب را در ناحبافت خاك براي جمعبافت خاك براي جمع  بهترینبهترین

(Oweis ، ،2004). جمعجمع  هايهايیستمیستمهاي شنی و درشت دانه براي اجراي سهاي شنی و درشت دانه براي اجراي سباشد مانند خاكباشد مانند خاكها باال میها باال میکه سرعت نفوذ آب در آنکه سرعت نفوذ آب در آن  ییییهاهاخاكخاك
نابع طبشده توسط اداره کل منـابع طب  یهیهتهته  نقشه بافت خاك از نقشهنقشه بافت خاك از نقشه  يي. برا. براشندشندآوري آب باران مناسب نمی باآوري آب باران مناسب نمی با عییعـیشده توسط اداره کل م ستان آذربااسـتان آذربا  ی جانیجـانا بغربـ  ی   ییغر

  .استفاده شداستفاده شد
 

 عمق خاك
خاك آوري آب بـاران، ابتـدا عمـق خـاك مناطق مستعد جمعمناطق مستعد جمع  یابییابیگذاري سطوح مختلف عمق خاك در مکانگذاري سطوح مختلف عمق خاك در مکان  یریرلحاظ کردن تأثلحاظ کردن تأث  منظورمنظوربهبه مق  تدا ع باران، اب آوري آب 

کممتـر، کـمسانتیسانتی  1010شد و به هر دسته وزن خاصی داده شد. محدوده خاك رخنمون کمتر از شد و به هر دسته وزن خاصی داده شد. محدوده خاك رخنمون کمتر از   یمیممنطقه مورد مطالعه به شش دسته تقسمنطقه مورد مطالعه به شش دسته تقس تر،    م
-120120  یقیقمتوسط تا عممتوسط تا عم  متر،متر،ییسانتسانت  5050-8080خاك با عمق متوسط خاك با عمق متوسط   متر،متر،ییسانتسانت  2525-5500عمق تا متوسط عمق تا متوسط خاك کمخاك کم  متر،متر،ییسانتسانت  1010-2525عمق  عمق  

نابع شـده توسـط اداره کـل منـابع   یهیـهتهته  نقشه عمق خاك از نقشهنقشه عمق خاك از نقشه  ييدر نظر گرفته شد. برادر نظر گرفته شد. برا  مترمترییسانتسانت  120120باالتر از باالتر از   یقیقو عمو عم  متر،متر،ییسانتسانت  8080 کل م سط اداره  شده تو
 .استفاده شداستفاده شد  ییغربغرب  یجانیجاناستان آذربااستان آذربا  یعییعیطبطب

 
 یاراض کاربري

بو زراعـت آبـ  ییتوده سنگتوده سنگ  ییمرتع، اراضمرتع، اراض  یم،یم،دد  ييآوري آب باران در حوزه مورد مطالعه، مناطقی با کاربرآوري آب باران در حوزه مورد مطالعه، مناطقی با کاربرمستعد جمعمستعد جمع  مناطقمناطق عت آ ظر در نظـر   ییو زرا در ن
بهتري )خاك بهتري )خاك   یتیتاراضی از نظر کشت محصوالت در موقعاراضی از نظر کشت محصوالت در موقع  ینیناا  یرایراباشد زباشد زروش میروش می  ینینکاربري براي اجراي اکاربري براي اجراي ا  ینینبهتربهتر  یمیمگرفته شد. اراضی دگرفته شد. اراضی د

وزن را به خود اختصاص وزن را به خود اختصاص   یشترینیشترینبب  ینیناراضی ) اراضی کشت نشده ( قرار داشتند، بنابرااراضی ) اراضی کشت نشده ( قرار داشتند، بنابرا  یریرقابل قبول(  نسبت به ساقابل قبول(  نسبت به سا  یزيیزيخخمناسب، حاصلمناسب، حاصل
تع، فقمرتـع، فق  یتیتوضعوضع  یدانی،یدانی،بعدي قرار دارد. با توجه به مشاهدات مبعدي قرار دارد. با توجه به مشاهدات م  یتیتدهد. مرتع در اولودهد. مرتع در اولومیمی شش گبـوده و پوشـش گ  یریـرمر تري دارد؛ در کمتـري دارد؛ در   یاهییـاهیبوده و پو کم
جراي روشمنـاطق اجـراي روش  ینینکم در اکم در ا  یدیدو با توجه به تولو با توجه به تول  تتاراضی متراکم، باالتر اساراضی متراکم، باالتر اس  ینینرواناب در ارواناب در ا  یبیبضرضر  یجهیجهنتنت ناطق ا معهـاي جمـع-م باران آوري آب بـاران هاي ج آوري آب 
کاربرنقشـه کـاربر  یهیـهمنظور تهمنظور تهکنند. بهکنند. بهمیمی  یافتیافتدردر  یشتريیشتريمراتع وزن بمراتع وزن ب  یجهیجهدارد؛ در نتدارد؛ در نت  یدیدتولتول  یشیشدر افزادر افزا  یشتريیشتريبب  یریرتأثتأث شه  صوتصـو  ي،ي،نق   ييااماهوارهمـاهواره  یریرت

  ی،ی،هندسهندس  یحیحدانلود شد. پس از انجام تصحدانلود شد. پس از انجام تصح  USGSیتیتاا) انتخاب و از س) انتخاب و از سیاهانیاهانگگ  یشیش(فصل رو(فصل رو  20172017سال سال   ييجوالجوال  1919مربوط به مربوط به   88لندست لندست 
تع، و مرتـع، و   یم،یم،زراعت دزراعت د  ی،ی،در چهار طبقه (زراعت آبدر چهار طبقه (زراعت آبENVI   4,74,7با استفاده از نرم افزاربا استفاده از نرم افزار  742742  ييباندباند  یبیبشده و ترکشده و ترکنظارتنظارت  ييبندبندروش طبقهروش طبقهبهبه مر

  .یدیدگردگرد  یهیهتهته  ددــصصدردر  8585کاپا کاپا   یبیب) و با دقت ضر) و با دقت ضرییسنگسنگ  ییزدگزدگبرونبرون  یایابا پوشش کم با پوشش کم   ییاراضاراض
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 شیب
شها شـروشروش  ینینبراي اجراي ابراي اجراي ا  یبیبشش  ینینترتر. مناسب. مناسبباشدباشدییآوري آب باران مهم مآوري آب باران مهم مجمعجمع  هايهايیستمیستمو اجراي سو اجراي س  یابییابیدر مکاندر مکان  ینینزمزم  شیبشیب   یبیبها 

بد؛یابـد؛شدت کاهش میشدت کاهش میرواناب بهرواناب به  یبیبمقدار ضرمقدار ضر  ینینکمتر از اکمتر از ا  هايهايیبیبدر شدر ش .(Mati ، ،2006) باشدباشددرصد میدرصد می  1010-55 جهیجـهدر نتدر نت  یا مینمـی  ی توان آب تـوان آب ن
ها هـا روشروش  ینیـنبودن اجراي ابودن اجراي ا  داردارینهینهنامناسب رواناب و هزنامناسب رواناب و هز  یعیععلت توزعلت توزباالتر بهباالتر به  هايهايیبیبري نمود. در شري نمود. در شآوآور جمعر جمعییرا از سطح آبگرا از سطح آبگ  یاهیاهگگ  یازیازمورد نمورد ن
صها کمتر توصـروشروش  ینینآوري آب باران اجراي اآوري آب باران اجراي اجمعجمع  یستمیستمهاي سهاي سبه علت احتمال وارد شدن صدمه به سازهبه علت احتمال وارد شدن صدمه به سازه  ینینهمچنهمچن هت شـود. جهـت میمـی  یهیهها کمتر تو شود. ج

 .یدیداستفاده گرداستفاده گرد  ييمترمتر DEM 30 از نقشهاز نقشه  یبیبنقشه شنقشه ش  یهیهتهته
 

 یارتفاع طبقات
ححـوزه در محـ  ینیناا  یینقشه طبقات ارتفاعنقشه طبقات ارتفاع  ي،ي،نازلوچانازلوچا  یزیزحوزه آبخحوزه آبخ  ييمترمتر DEM  30 از استخراج نقشهاز استخراج نقشه  پسپس مهبرنامـه  یطیطحوزه در م  GIS10.2  ARCبرنا

 .باشدباشدییمم  یایامتر از سطح درمتر از سطح در  36003600وو  13001300  یبیبارتفاع حوزه به ترتارتفاع حوزه به ترت  یشترینیشترینو بو ب  ینیناساس کمتراساس کمتر  ینین. برا. برایدیدگردگرد  یهیهتهته
 

 شناسیینزم سازند
تا کم تـا   یريیريپذپذ-یشیشکم، فرساکم، فرسا  پذیريپذیريیشیشطبقه (فرساطبقه (فرسا  55شده و شامل شده و شامل   یهیهتهته  ییشناسشناس  ینیننقشه زمنقشه زم  100000100000::11منطقه از نقشه منطقه از نقشه   سازندهايسازندهاي کم 
 .باشدباشدیی) م) میادیادزز  یلییلیخخ  پذیريپذیريیشیشو فرساو فرسا  یاد،یاد،متوسط تا زمتوسط تا ز  پذیريپذیريیشیشمتوسط، فرسامتوسط، فرسا  پذیريپذیريیشیشمتوسط، فرسامتوسط، فرسا

 
 یزهکش تراکم

یدآیـدییدست مدست مها به مساحت حوزه بهها به مساحت حوزه بهو آبراههو آبراهه  ییفرعفرع  ييهاهاشامل رودخانهشامل رودخانه  یدروگرافییدروگرافیطول کل شبکه هطول کل شبکه ه  یمیماز تقساز تقس  ییزهکشزهکش  تراکمتراکم مع . جمـع آ . ج
 .یدیدآآ-ییدست مدست مبهبه  یلومترمربعیلومترمربعبر کبر ک  یلومتریلومتربه کبه ک  ییکرده و تراکم زهکشکرده و تراکم زهکش  یمیمشده را به مساحت حوزه تقسشده را به مساحت حوزه تقس  یريیريگگاندازهاندازه  ييهاهاکل طولکل طول
 Dd=Σli/A                   )1معادله (

Dd  :یلومترمربع؛بر ک یلومتربه ک یتراکم زهکش Li :یلومتر؛ها به کطول آبراهه A: باشدیم یلومترمربعمساحت واحدها به ک. 
 

 فاصله از رودخانه
ها به روش استراهلر نقشه شبکه ها به روش استراهلر نقشه شبکه آبراههآبراهه  ييبندبندمنطقه استفاده و پس از ردهمنطقه استفاده و پس از رده  ييمترمتر DEM30 منطقه از نقشهمنطقه از نقشه  ييهاهاآبراههآبراهه  یهیهالال  یهیهتهته  جهتجهت

 .یدیدگردگرد  یهیهطبقه تهطبقه ته  44ها در ها در فاصله از آبراههفاصله از آبراهه  یهیهو به تبع آن الو به تبع آن ال ARCGIS10.2 ها درها درآبراههآبراهه
 

 :AHP در روش یرمعیارهاو ز یارهامع وزن
هدهـمنظور وزنمنظور وزن  ینینانجام شد. بدانجام شد. بدExpert Choice  به کمک نرم افزاربه کمک نرم افزار  یرمعیارهایرمعیارهاو زو ز  یارهایارهامعمع  دهیدهیوزنوزن سهیسـهکمک روش مقاکمک روش مقابهبـه  یید جزوجـ  ی   ییزو

سهـا مـورد بررسـننوزوز  ييناسازگارناسازگار  یزانیزانمم  ی،ی،دهدهانجام شد. الزم به ذکر است که پس از وزنانجام شد. الزم به ذکر است که پس از وزن مورد برر فت. باقـرار گرفـت. با  ییها  که متوجـه داشـت کـه م  یدیـدقرار گر شت  جه دا   یزانیـزانتو
هايیرمعیارهـايداشته باشد. وزن زداشته باشد. وزن ز  ییراتییراتدهم تغدهم تغ  یکیکاز صفر تا از صفر تا   ننتا حد امکاتا حد امکا  ییدهدهدر وزندر وزن  ييناسازگارناسازگار به معمربـوط بـه مع  یرمعیار بوط  هايیارهـايمر ظر در مـورد نظـر در   یار مورد ن
 .) ارائه شده است) ارائه شده است1010در (جدولدر (جدول  ییاصلاصل  یارهايیارهايوزن معوزن مع  ینیناست. همچناست. همچن  یدهیده) ارائه گرد) ارائه گرد99تا تا   11(جداول (جداول 

 
 زیرمعیار نقشه سازند زمین شناسی وزن -1جدول 

شناسیطبقات نقشه سازند زمین  وزن زیرمعیارها 
کم پذیريفرسایش حساسیتبا  سازندهاي  44/0  

متوسط-کم پذیريفرسایش حساسیت با سازندهاي  23/0  
متوسط پذیريفرسایش حساسیتبا  سازندهاي  16/0  

زیادتا  متوسط پذیريفرسایش حساسیت سازندهاي  09/0  
خیلی زیاد پذیريفرسایش حساسیتبا  سازندهاي  08/0  

 
 دهی زیرمعیارهاي نقشه تراکم زهکشیوزن -2جدول

 2km/m( 1 2 3 4 5 6تراکم زهکشی( طبقات

 46/0 19/0 13/0 13/0 05/0 04/0 (%) وزن زیرمعیارها
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 دهی زیرمعیارهاي نقشه شیب بر حسب درصدوزن -3جدول

 
 دهی زیرمعیارهاي نقشه کاربري اراضیوزن-4جدول

 توده سنگی مرتع زراعت دیم زراعت آبی طبقات کاربري اراضی
 09/0 64/0 15/0 12/0 (%) وزن زیرمعیارها

 
 دهی زیرمعیارهاي نقشه بافت خاك بر حسب درصدوزن -5جدول

 سیلت لومی لوم رسی شنی رسی لومی رسی لومی شنی لومی طبقات بافت خاك
 18/0 15/0 12/0 13/0 14/0 28/0 (%) وزن زیرمعیارها

 
 دهی زیرمعیارهاي نقشه بارندگیوزن -6جدول

 <mm( 250-200 300-250 350-300 450-350 450طبقات بارندگی(
 07/0 08/0 11/0 18/0 56/0 (%) وزن زیرمعیارها

 
 )mmدهی زیرمعیارهاي نقشه عمق خاك(وزن -7جدول

 120-150 100-120 80-100 50-80 35-50 15-35 طبقات عمق خاك
 11/0 08/0 29/0 24/0 21/0 07/0 (%) وزن زیرمعیارها

 
 )mدهی زیرمعیارهاي نقشه طبقات ارتفاعی(وزن -8جدول

 3300-3600 2900-3300 2500-2900 2100-2500 1700-2100 1300-1700 طبقات ارتفاعی
 04/0 08/0 11/0 18/0 45/0 14/0 (%) وزن زیرمعیارها

 
 )mدهی زیرمعیارهاي نقشه  فاصله از رودخانه (وزن -9جدول

 1500-2500 1000-1500 500-1000 0-500 فاصله از رودخانه طبقات 
 08/0 10/0 67/0 15/0 زیرمعیارها(%)وزن 

 
 وزن معیارهاي اصلی براي تیمار پیتینگ -10جدول

 CR=0.03 وزن نسبی اصلی معیارهاي
 055/0 شناسی زمین سازند
 053/0 زهکشی تراکم نقشه

 082/0 اراضی کاربري
 101/0 خاك بافت

 276/0 بارندگی
 142/0 شیب

 130/0 خاك عمق
 114/0 یطبقات ارتفاع

 047/0 رودخانه از فاصله

 
 
 

 60> 30-60 20-30 13-20 8-13 5-8 0-5 (%) طبقات شیب
 03/0 04/0 04/0 11/0 13/0 25/0 40/0 (%) وزن زیرمعیارها
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 نتایج
 :((AHPیسلسله مراتب یلآب باران با استفاده از روش تحل يآورمناطق مستعد جمع تعیین

فاعطبقات ارتفـاع  ی،ی،اراضاراض  ييعمق خاك، کاربرعمق خاك، کاربر  یب،یب،شش  ی،ی،شامل بارندگشامل بارندگ  یهیهاولاول  ييهاهاآب باران نقشهآب باران نقشه  ييآورآورمناطق مستعد جمعمناطق مستعد جمع  یینیینتعتع  برايبراي   ی،ی،طبقات ارت
سترها بـه فرمـت رسـترشدند. سپس نقشهشدند. سپس نقشه  ییوارد مرحله پردازش اصلوارد مرحله پردازش اصل  ییو تراکم زهکشو تراکم زهکش  شناسیشناسیینینبافت خاك، فاصله از رودخانه، سازند زمبافت خاك، فاصله از رودخانه، سازند زم مت ر به فر   ييها 

دانشگاه، و کارشناسان خبره اداره کل دانشگاه، و کارشناسان خبره اداره کل   یدیدکارشناس (اساتکارشناس (اسات  2020بر اساس نظر بر اساس نظر   ییاصلاصل  یارهايیارهايو معو مع  زیرمعیارهازیرمعیارهاشده و وزن شده و وزن   ييبندبندو طبقهو طبقه  یلیلتبدتبد
  یهیـهتهته  ییاطالعاتاطالعات  هايهايیهیهالال  ییوزنوزن      ييگذارگذارهمهم  ييو با روو با رو  یدهیدهاعمال گرداعمال گردArc GIS10.2  نرم افزارنرم افزار  یطیطاستان) در محاستان) در مح  داريداريیزیزو آبخو آبخ  یعییعیمنابع طبمنابع طب

با روش . نقشـه مـورد نظـر بـا روش یدیدمشخص گردمشخص گرد  یتینگیتینگپپ  یماریمارآب باران با استفاده از تآب باران با استفاده از ت  وريوريآآجمعجمع  ييمناطق مناسب برامناطق مناسب برا  ي،ي،شده با فرمت رسترشده با فرمت رستر ظر  مورد ن شه  . نق
شکل(. شـکل(یدیدگردگرد  یمیمنامناسب، نامناسب، مناسب و کامالً مناسب تقسنامناسب، نامناسب، مناسب و کامالً مناسب تقسطبقه مناطق کامالً طبقه مناطق کامالً   44به به  Jenks ييبندبندطبقهطبقه ستعد ) نقشـه منـاطق مسـتعد 22.  ناطق م شه م ) نق

 .دهددهدییرا نشان مرا نشان م  یتینگیتینگپپ  یابییابیجهت مکانجهت مکان
  

 
 یتینگپ یمارشده ت يبندطبقه یوزن نقشه -2شکل

  
 یتینگپ یمارت يآب باران برا يآورمساحت مناطق جمع درصد

و مشخصات آن آورده و مشخصات آن آورده   در منطقه به خود اختصاص دادهدر منطقه به خود اختصاص داده  یتینگیتینگپپ  یماریمارکه تکه ت  ییبه مساحت کل منطقه مورد مطالعه، درصد فراوانبه مساحت کل منطقه مورد مطالعه، درصد فراوان  باتوجهباتوجه
  .))1111شده است (جدولشده است (جدول

 
آوري آب باران براي تیمار پیتینگدرصد مساحت مناطق جمع -11جدول  

 RWHهاي طبقات نقشه مساحت پیتینگ (%)

72/17  کامالً نامناسب 
07/37  نامناسب 
34/24  مناسب 
87/20  کامالً مناسب 

 
  آب باران يآورمناطق مستعد جمع يهاصحت نقشه ارزیابی

نابع طببه همـراه کارشناسـان منـابع طب  يياز حوزه نازلوچااز حوزه نازلوچا  یدانییدانیمم  یدیددر بازددر بازد  یدي،یدي،تولتول  ييهاهامشخص کردن صحت نقشهمشخص کردن صحت نقشه  برايبراي سان م مراه کارشنا عییعـیبه ه   یابییـابیو ارزو ارز  ی
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مناسب مناسب   ييهاها، مکان، مکانARC GIS دردر  یديیديتولتول  ييهاهانقاط به نقشهنقاط به نقشه  ینینو انتقال او انتقال ا  یمارپیتینگیمارپیتینگتت  يياز منطقه، برااز منطقه، برا  یینقطه برداشت شده تصادفنقطه برداشت شده تصادف  200200
کامال ًمناسب و کـامال ً  ييهاهاتطابق آن مناطق با مکانتطابق آن مناطق با مکان  ییانجام شده بود و بررسانجام شده بود و بررس  یتینگیتینگکه پکه پ  ییاز مناطقاز مناطق  یدیدبازدبازد  اابب  ینین. همچن. همچنیدیدگردگرد  ینیینیکنترل زمکنترل زم   مناسب و 
  .قرار گرفتقرار گرفت  ییدییدها مورد تاها مورد تاحاضر، اعتبار نقشهحاضر، اعتبار نقشه  یقیقدست آمده از تحقدست آمده از تحقمناسب بهمناسب به

 
 :یريگ یجهو نت بحث

ظر معمـورد نظـر مع  یارهايیارهايمعمع  ینیننکته است که از بنکته است که از ب  ینیناا  یدیدآب باران مؤآب باران مؤ  ييآورآورجمعجمع  یابییابیجهت مکانجهت مکان GIS یطیطدر محدر مح AHP کاربردکاربرد  نتایجنتایج   یاریـارمورد ن
کاندرصـد) را بـر مکـان  00//0404((  یریرتأثتـأث  ینینفاصله از رودخانه کمترفاصله از رودخانه کمتر  یاریاردرصد) و معدرصد) و مع  00//2727((  یریرتأثتأث  یشترینیشترینبب  ییبارندگبارندگ بر م صد) را  ماریمـارتت  یابییـابیدر نگیتینـگپپ  ی دارد. دارد.   یتی
تاکم ارتفـاع انجـام شـود نتـا  ييماهورهاماهورهاو تپهو تپه  یمیمکم و مالکم و مال  یبیببا شبا ش  ییمعموالً اگر در اراضمعموالً اگر در اراض  یتینگیتینگازجمله پازجمله پ  ننآب باراآب بارا  ييآورآورجمعجمع  ييهاهاروشروش شود ن جام  فاع ان   یجیجکم ارت
مانطور همـانطور   باشد؛باشد؛ییها مها مطرحطرح  ینیناا  ييعامل محدودکننده در اجراعامل محدودکننده در اجرا  یبیبعامل شعامل ش  ینین)، بنابرا)، بنابرا13911391  ی،ی،و زارع چاهوکو زارع چاهوک  یوندیوندرا داراست (آذرنرا داراست (آذرن  ییمطلوبمطلوب ه
شخدرصد تشـخ  55-88و و   00-55  هايهايیبیبشش  ینگینگپتپت  یاتیاتعملعمل  ييمناسب برامناسب برا  یبیبشش  یزیزحاضر نحاضر ن  یقیقتحقتحق  یجیجر نتار نتاکه دکه د شد. درتداده شـد. درت  یصیصدرصد ت ماریمـارداده  نگیتینـگپپ  ی   یتی
مار از بافت خاك است زیرا در اجراي تیمارهاي پیتینگ با توجه بـه خصوصـیت ذاتـی ایـن تیمـار   یشتریشترالیه اطالعاتی عمق خاك بالیه اطالعاتی عمق خاك ب  یتیتاهماهم ین تی تی ا صیت ذا به خصو از بافت خاك است زیرا در اجراي تیمارهاي پیتینگ با توجه 

که  دب. بنابراین وجود عمق خاك داراي اهمیت بیشتري است همچنـان کـه  دبگرددگرددییممعملیات مکانیکی بیشتري بر روي خاك انجام عملیات مکانیکی بیشتري بر روي خاك انجام  نان  و و   یريیـري. بنابراین وجود عمق خاك داراي اهمیت بیشتري است همچ
هت آوري آب باران جهـت هاي مناسب جمعهاي مناسب جمع) در تعیین مکان) در تعیین مکان13941394داشتند. اکبرپور و همکاران (داشتند. اکبرپور و همکاران (  یدیدموضوع تاکموضوع تاک  ینینبر ابر ا  یزیز) ن) ن13941394همکاران (همکاران ( آوري آب باران ج

سشرق حوزه که نسـ  ييهاهاکردند که قسمتکردند که قسمت  گیريگیريیجهیجهنتنت  یرجندیرجنددر منطقه بدر منطقه ب AHP استفاده در مصارف کشاورزي با استفاده ازاستفاده در مصارف کشاورزي با استفاده از سابـه سـا  بتبتشرق حوزه که ن   یریربه 
نامبرده منطقـه مـورد مطالعـه نـامبرده   کهکهینیناا  یحیحآب باران است. توضآب باران است. توض  ييآورآورجمعجمع  ييمناسب برامناسب برا  باشدباشدییمم  یشتريیشتريبب  ییبارندگبارندگ  ييحوزه داراحوزه دارا  ييهاهابخشبخش عه  مورد مطال قه  منط

ندگحاضر، بارنـدگ  یقیقکه در تحقکه در تحق  ییقرار دارد؛ در حالقرار دارد؛ در حال  مترمتریلییلیمم  160160-180180  حوزه در طبقهحوزه در طبقه  ییکه حداکثر بارندگکه حداکثر بارندگ  باشدباشدییجزو مناطق خشک مجزو مناطق خشک م   ییحاضر، بار
شخمناسب تشـخ  جزو طبقهجزو طبقه  ییدهدهوزنوزن  یجیجکه در نتاکه در نتا  باشدباشدییمم  مترمتریلییلی) م) م250250-200200کم (کم (  ییبارندگبارندگ  طبقهطبقهطبقه ذکر شده، طبقه ذکر شده،  با داده شـد کـه بـا   یصیصمناسب ت که  شد  داده 

شانموضـوع نشـان  ینیـنتطابق دارد. اتطابق دارد. ا  یزیزآب باران نآب باران ن  ييآورآورجمعجمع  ييهاهاسازهسازه  ییطراحطراح  يياستانداردهااستانداردها ضوع ن حاسـت کـه در طراحـ  ینیـندهنده ادهنده امو که در طرا ست    ييهاهـاپروژهپروژه  ییا
قرار مورد توجه قـرار   یدیدبابا  یزیزساالنه نساالنه ن  ییمنطقه و متوسط بارندگمنطقه و متوسط بارندگ  یمییمیاقلاقل  یتیتوضعوضع  ی،ی،بارندگبارندگ  اتاتآب باران عالوه بر در نظر گرفتن طبقآب باران عالوه بر در نظر گرفتن طبق  ييآورآورجمعجمع مورد توجه 

صممالك تصـم  ی،ی،بارندگبارندگ  یینیینپاپا  یایاو صرف قرار گرفتن در طبقه باال و صرف قرار گرفتن در طبقه باال   یردیردبگبگ مامنخواهـدبود. هـدف از تمـام  گیريگیريیمیممالك ت هدف از ت هدبود.  له درجـا ازجملـه   ييهاهـاروشروش  یینخوا جا ازجم در
به نوابسـته بـه ن  یکیکتکنتکن  ینیناا  يياجرااجرا  رسدرسدییبه نظر مبه نظر م  باشدباشدیین من میاهایاهاگگ  ييخاك براخاك برا  هايهايیهیهدر الدر ال  ییب حاصل از بارندگب حاصل از بارندگرواناروانا  يينگهدارنگهدار  یتینگیتینگپپ سته    یازیـازواب

ند. دارنـد.   یزیـزکم را نکم را ن  ییاجرا در طبقات با بارندگاجرا در طبقات با بارندگ  یتیتها قابلها قابلپروژهپروژه  ینینمنطقه ندارد و امنطقه ندارد و ا  ییییآب و هواآب و هوا  یطیطبا شرابا شرا  ییخاصخاص  ییبرداران بوده و بستگبرداران بوده و بستگبهرهبهره دار
قت دارد. در ) مطابقـت دارد. در 13941394و همکاران (و همکاران (  یريیري، و دب، و دبRahman (2012)، ، (20072007و (و (  20052005و همکاران (و همکاران ( Mbilinyi ييبا دست آوردهابا دست آوردها  یجیجنتانتا  ینیناا ) مطاب

معمکان مناسب جمـع  یینیینداشت که عوامل مهم در تعداشت که عوامل مهم در تع  یانیانبب  توانتوانییمطالعه ممطالعه م  ینیناز ااز ا  ییکلکل  گیريگیريیجهیجهنتنت به ترتآب بـاران  بـه ترت  ييآورآورمکان مناسب ج باران   : : یتیـتاولواولو  یبیـبآب 
ست. از رودخانه اسـت.   لهلهو فاصو فاص  ی،ی،تراکم زهکشتراکم زهکش  شناسی،شناسی،ینینسازند زمسازند زم  ی،ی،اراضاراض  ييکاربرکاربربافت خاك، بافت خاك،   ی،ی،عمق خاك، طبقات ارتفاععمق خاك، طبقات ارتفاع  یب،یب،شش  ی،ی،بارندگبارندگ از رودخانه ا

هاي هاي با توجه به مشکالت اساسی حوزه هاي آبخیز کشور از قبیل فرسایش، کمبود نزوالت آسمانی، باال بودن تبخیر، کیفیت نامناسب آببا توجه به مشکالت اساسی حوزه هاي آبخیز کشور از قبیل فرسایش، کمبود نزوالت آسمانی، باال بودن تبخیر، کیفیت نامناسب آب
ستمدر دسترس، پر شدن سدهاي مخزنی و ... پیشنهاد می شود با احـداث سیسـتم حداث سی معجمـع  هايهايدر دسترس، پر شدن سدهاي مخزنی و ... پیشنهاد می شود با ا سی آب عـالوه بـر رفـع مشـکالت اساسـی   ييآورآورج شکالت اسا فع م بر ر عالوه  آب 

ساز مشکالت اساسـ  یکییکیکشور در بهبود وضعیت معیشت آبخیزنشینان اقدام گردد. کمبود بارش کشور در بهبود وضعیت معیشت آبخیزنشینان اقدام گردد. کمبود بارش   خیرخیرهاي آبهاي آبحوزهحوزه شد، باشـد،   ییممـ  یرانیـراندر ادر ا  ییاز مشکالت اسا با
ناقـرار ندارنـد؛ بنـا  یتیتاقتصادي در اولواقتصادي در اولو  یهیهعدم توجعدم توج  یلیلدلدلبهبه  یینزوالت آسماننزوالت آسمان  یرهیرهجهت ذخجهت ذخ  ینهینههاي پرهزهاي پرهزاجراي روشاجراي روش  یکنیکنلل ند؛ ب هاي هـاي روشروش  ین،ین،برابراقرار ندار

  تواندتواندییانجام گردد، مانجام گردد، م  یولوژیکیولوژیکبب  یاتیاتاگر توأم با عملاگر توأم با عمل  یزیزدر مناطق مناسب و ندر مناطق مناسب و ن  یحیحو صحو صح  ییعلمعلم  طورطورههکه بکه ب  ییدر صورتدر صورت  یتینگیتینگمانند پمانند پ  ینهینههزهزکمکم
ما. راهنمـایدیدخاك نماخاك نما  یشیشها و فرساها و فرسانزوالت جوي در خاك و کنترل روانابنزوالت جوي در خاك و کنترل رواناب  یرهیرهدر ذخدر ذخ  یاديیاديکمک زکمک ز سئوالن و مشـاوره کارشناسـان و مسـئوالن   یییی. راهن سان و م شاوره کارشنا و م
 .مطالعه استمطالعه است  ینینهاي کاربردي اهاي کاربردي اجنبهجنبه  یگریگراز داز د  یطییطیمحمح  یستیستو زو ز  یعییعیهاي کشاورزي، منابع طبهاي کشاورزي، منابع طب  یتیتهاي مرتبط با فعالهاي مرتبط با فعالسازمانسازمان
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