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 كیدهچ
 

 هـك اطقیـمن در ویژهـب انـجه اطـنق از بسیاری در باران از ناشی رواناب از برداریبهره و استفاده

این  در. است بوده مرسوم و متداول, نبوده كافی زراعتشرب و  برای تنهایی به جوی هایشریز دارـمق

 برای خاك رطوبت افزایشو ها، كاهش تبخیر بسیال و هابروانا  از رداریـب بهره اصلی هدف, هاشرو

در مناطقی كه آب سطحی كم بوده و یا بصورت فصلی است باید برای  .است بوده نیاز مورد آب تأمین

های طبیعی كه آبی ذخیره گردد، بدین منظور در این تحقیق سعی برآن است تا عرصههای بیزمان

در ادامه براساس خصوصیات و مشخصات پتانسیل رواناب حاصل از بارندگی را دارند را شناسایی كرده و 

بندی گردند. در حوزه آبخیز باقران بیرجند برای حذف مناطق نامناسب از روش بولین و برای ها اولویتآن

استفاده گردید. برای این منظور شش معیار درجه شیب، كاربری  AHPگیری بندی از مدل تصمیماولویت

از چشمه كه براساس نظرات كارشناسان تعیین و اهمیت نسبی اراضی، نفوذپذیری، خاك، باران و فاصله 

موثرترین معیار و معیار كاربری  30/0آنها بدست آمد. نتایج نشان داد كه معیار بارندگی با اهمیت نسبی 

كمترین تاثیر را در تعیین مناطق مناسب جمع آوری آب باران را داشته  07/0اراضی با اهمیت نسبی 

ها نقشه نهایی بدست آمد كه به پنج كالس حساسیت خیلی ضعیف، گذاری الیهاست. پس از روی هم

ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب تقسیم گردید. در نهایت نتایج نشان داد كه كالس حساسیت خیلی 

هكتار كمترین وسعت را داشته  231هكتار بیشترین وسعت و حساسیت خیلی ضعیف با  6258خوب با 

توان با احداث تجهیزات جمع آوری آب باشند كه میخوب در كاربری مرتع می است. كالس خوب و خیلی

 باران كمبود منابع آب حیات وحش را جبران كرد.
 ،فیاییاجغر تطالعاا سیستم ره،معیا چند یگیر تصمیم ،تبیامر سلسله تحلیل ران،باآب  لستحصااها: كلید واژه

 حوضه باقران بیرجند.
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Abstract 
 
Their high visibility is often due to the high visibility of the water, which is a source of energy 

for drinking and drinking water. These strains have been shown to be beneficial to crops, to 

reduce evaporation, and to improve the fruit's appearance. In areas where surface water is 

scarce or seasonal, it should be stored for periods of waterlessness, so this study seeks to 

identify natural areas that have the potential for rainfall runoff and then Prioritize them based 

on their characteristics and characteristics. In Baqiran Birjand watershed, Boolean method was 

used to eliminate inappropriate areas and AHP decision model was used to prioritize. For this 

purpose, six criteria of slope, land use, permeability, soil, rainfall and distance from springs 

were determined based on the experts' opinions and their relative importance. The results 

showed that the rainfall criterion with relative importance of 0.30 had the most effective 

criterion and the land use criterion with relative importance of 0.07 had the least effect on 

determining the appropriate areas for rainwater collection. After overlaying the layers, a final 

map was obtained which was divided into five classes of very low, low, medium, good and 

very good sensitivity. Finally, the results showed that the very good susceptibility class with 

6258 hectares had the highest extent and very poor sensitivity with 231 hectares. There are 

good and very good grades in pasture use that can be offset by the lack of wildlife resources by 

building rainwater harvesting equipment. 

Keywords: Rain water harvesting, analytic hierarchy process, multi-criteria decision 

making, GIS, Bagheran Basin.  

  

 

 

 مقدمه
 

آب از مشكالت  یتقاضا برا شیكمبود منابع آب و افزا ،یو مكان ینامناسب زمان عیكم همراه با توز یبارندگ

. است شده زیستی شرایط شدن شكننده موجبكه  ،باشد یمدنیا خشک  مهیدر مناطق خشک و ن یاساس

عالوه براین زمان و پراكنش  بسیاری از مناطق كشور ایران سرزمینی است خشک و با نزوالت جوی بسیار كم،

رواناب در -شبار  ندآیفر ۀجیآب كه نت(. 2002های جوی و محل ریزش آن بسیار متفاوت است )فرح پور ریزش

 نیتأم یتواند برا، میشود تیریمد   حیاست كه اگر به طور صح یآب بالقوه ا عاست، منب یزآبخ ۀحوز کی

رواناب  ۀری، انحصار و ذخیمناسب است برا یانهزیآب باران گ یآور  عراستا جم نیواقع گردد. در ا دفیتقاضا م

 ,Winnar et allوجود دارد ) به آب یدسترس تیكه محدود ییهادوره لدر طو ژهیبه واستفاده جهت  یسطح

دو راه حل عمده  دیجد یبه منابع آب یابیتالش در جهت دست زیموجود و ن یاز منابع آب نهیاستفاده به(. 2007

 جهت مناسب روش انتخاب برای .(1397)نوری و زارع چاهوكی  ندمشكالت هست نیا یرفع نسب یبرا

 انتخاب محیطی شرایط به توجه با كه ده استـش اریفیـتع روش رـه برای مناسب محل نیز و آب استحصال

 ریعمام با قدیمی یهارنباآب ا دجوواستفاده از منابع آب سطحی و باران روش جدیدی نیست،  .گرددمی
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در  مختلف رفمصا تـجه راناـبآب  لستحصاا به توجه انمیز یگویا ركشو خشک طنقا كثردر ا عمتنو

 اددـتع اـما ،تـسا دهوـب دهتفاـسا ردمو كوچک سمقیادر  هعمد ربطوروش  ینا گرچهابوده است. گذشته 

 صخا سامیا با مختلف طنقادر  سنتی رتبصو رانباآب  لستحصاا. ستا توجه قابل ربسیا هشد اجرا یهاحطر

 اـیو  نستاـبلوچو  نسیستا یهابخوشاو هوتک به انمیتو جملهاز آن  كه دشومی  شناخته هـمنطق نهما

جمع آوری آب باران، با اهداف و  .(1385طهماسبی و رجبی ثانی، ) دنمو رهاـشا ناـساخر نتاـسا یهاراـبندس

سازی و مدیریت بهره برداری از آب باران بهینهگیرد كه هدف اصلی آن، انگیزه های گوناگونی صورت می

تر براساس نیاز مصرف است، هر جامعه و هر كشوری كه در این زمینه قدم های بزرگتر و موثرتری بردارد، موفق

شود، كه نوع اصلی تقسیم می 3(. سیستم جمع آوری آب باران به 1385خواهد بود )طهماسبی و رجبی ثانی، 

ممتمركز نمودن روان آب برای حیوانات اهلی،  -2داری رطوبت برای تولید زراعی حفاظت و نگه -1شامل 

جمع آوری و ذخیره سازی روان آب به دست آمده از بام ها و سطح زمین برای مصارف  -3وحشی و زراعت 

های سنتی و های اخیر روشهای انجام شده در سال(. در پژوهش1391خانگی و زراعی )احمدی و همكاران 

 باشد. ین ارائه شده است كه بصورت زیل مینو

 بخیزآ زهحودر  رانباآب  لستحصاا مستعد مناطق تعییندر مطالعه ای جهت  1394خیرخواه و همكاران 

كردند.  دهستفاا GISمحیط در  تبیامر سلسله تحلیلاز  یضور نسااخر نستاا بخوشا نشهرستا ابسررود

شیب، نفوذپذیری، بافت خاك، عمق خاك و فاصله از آبراهه استفاده  در این راستا از شش معیار كاربری اراضی،

شد كه بیشترین اثر را در بین معیارها برای رسیدن به هدف معیار نفوذپذیری به خود اختصاص داد. پس از 

درصد از حوزه برای این  51بندی شد. نتایج نشان داد كه حدود ها نقشه نهایی به پنج طبقه تقسیمتلفیق الیه

 امر در طبقه خیلی خوب بوده است.

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

ها با بهره گیری از انتخاب شدند و وزن هر یک از آن 31در منطقه دشت انارك انجام دادند. از  TOPSISروش 

 806/0دی گردید. نتایج تحقیق نشان داد كه شاخص نفوذپذیری با وزن روش تاپسیس محاسبه و اولویت بن

 های استحصال آب داشته است.بیشترین تاثیر را در تعیین مكان

در مطالعه ای به مكانیابی مقایسه ای جمع آوری آب باران در حوضه های میخوران و  1397سلطانی و همكاران 

 تاج پوشش،  ،یهیاگ پوشش ۀگان ازدهی یارهایراستا وزن مع نیادر خسروآباد استان كرمانشاه انجام دادند. 

 ،یخاك، ژئومورفولوژ کیدرولوژیه یگروه ها ،یاراض یكاربر ،یسنگ شناس ،ی، بارندگبیدرصد  و جهت  شع

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

 دارند. یشتریب ریها تأثعامل یۀاز بق یعوامل اصل گریخاك به عنوان د کیدرولوژیه یاو گروه ه

 ارانـب آب از رداریـبرهـبه رایـب راهكارهایی ارائه ،مناطق شرایط اقلیمی و جغرافیایی هره ـب هـتوج با

ب جمع آوری شده ها برای استفاده آبیشتر روش .باشدمی مناطق این مدیران و كنهـس از یاریـبس هـدغدغ

برای كشاورزی و مصارف خانگی است، كمتر به حیات وحش پرداخته شده است. در این تحقیق سعی بر این 

مكان های كه برای استحصال آب  GISگیری تحلیل سلسله مراتبی در محیط است تا با استفاده از مدل تصمیم

 باران برای استفاده حیات وحش مناسب است، تعیین گردد.
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 هاو روش مواد

 

 منطقه مورد مطالعه

تا  58 5"هكتار در  11900مساحت  با باقران منطقه كوه مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت

"11 59  43"طول جغرافیایی و 32   51"تا 32  عرض جغرافیایی و در جنوب غربی شهرستان

میلیمتر و متوسط درجه  188بیرجند واقع شده است. متوسط بارندگی ساالنه حوره آبخیز باقران 

شناسی شناسی، واحدهای زمینباشد. از نظر گسترش و تنوع سنگدرجه می 5/13حرارت سالیانه 

متر  2706با ارتفاع  بلندترین نقطه آنیافته اند. متعلق به دوره كرتاسه فوقانی به طور وسیعی رخنمون 

 (.1)شكل   متر در  دشت بیرجند قرار گرفته است 1480ارتفاع از سطح دریا و پسترین نقطه با ارتفاع 

 

 

 
 

 منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز باقران -1شكل 

 روش كار 

های منابع طبیعی، هها و افزایش جمعیت و تخریب عرصهای اخیر بدلیل خشكسالیدر سال

های مناسب استحصال و ذخیره آب باران و سطحی برای استفاده حیات وحش ضروری شده تعیین مكان

ها دستخوش تغییرات بخصوص در زمینه منبع آبی شده است و با است، چون خیلی از  زیستگاه

ی و ذخیره آب مشكالت كم آبی روبرو هستند. در تحقیق حاضر برای تعیین مناطق مناسب جمع آور

گیری و سامانه اطالعات جغرافیایی استفاده های تصمیمها از روش تلفیق مدلبندی مكانباران و اولویت

: تعیین معیارهای تاثیرگذار و 1گردید. مراحل كار سلسله مراتبی بوده و در سه مرحله شامل مرحله

خصصین.  برای این منظور شش اهمیت نسبی هر معیار در این امر براساس نظرات كارشناسان و  مت

: تهیه 2معیار درجه شیب، كاربری اراضی، نفوذپذیری، خاك، باران و فاصله از چشمه تعیین شد.مرحله 

نقشه ها و الیه ها براساس اهمیت نسبی معیارها. در این قسمت اهمیت نسبی هر معیار بر اساس نظرات 

: تلفیق و روی هم 3(. مرحله 5تا 2ل های كارشناسان بدست آمد و در تهیه نقشه اعمال گردید)شك

گذاری الیه ها و تعیین مناطق مناسب و اولویت بندی آنها. در قسمت نهایی تمامی الیه ها با در نظر 
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گرفتن اهمیت نسبی معیارها با هم تلفیق شدند و نقشه نهایی محل های مناسب برای جمع آوری و 

 ذخیره آب باران تعیین گردید.

 
 كاربری اراضی منطقه مورد مطالعه. نقشه 2شكل

 
 . نقشه فاصله از چشمه براساس اهمیت نسبی3شكل
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 . نقشه خاك منطقه مورد مطالعه براساس اهمیت نسبی4شكل

 
 AHP. نقشه باران براساس اهمیت نسبی 5شكل 
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  نتایج و بحث
 

 یبراآوری آب باران های مناسب جمع تعیین مكانبر  ارهایمع ریتاث یبرا هایپرسشنامهنتایج 

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

 .(1د )جدول بدست آم ارهایمع ینسب
 براساس نظرات كارشناسان ارهایمع ینسب تیاهم -1جدول 

 خاكشناسی كاربری اراضی باران نفوذپذیری شیب معیارها
فاصله از چشمه و 

 قنات

اهمیت 

 نسبی
13/0 25/0 30/0 07/0 1/0 15/0 

 

های مكاننقشه  تی. در نهانددش قیشده و با هم تلف هیها تهنقشه ارهایمع ینسب تیبراساس اهم

گذاری پس از روی هم .(2)شكل  دمبدست آ AHP منطقه براساس مدل مناسب استحصال آب باران

 961هكتار(، ضعیف ) 231سیت خیلی ضعیف )ها نقشه نهایی بدست آمد كه به پنج كالس حساالیه

 هكتار( تقسیم گردید. 6258هكتار( و خیلی خوب ) 5020هكتار(، خوب ) 830هكتار(، متوسط )

 
 .  مناطق مناسب برای استحصال آب باران در منطقه باقران بیرجند6شكل

ناسان در تعیین نتایج جدول یک نشان داد كه باران و نفوذپذیری بیشترین تاثیر را از نظر كارش

دارند، كه با نتایج محمودی  18/0و  2/0مناطق مناسب استحصال آب باران را در منطقه با اهمیت نسبی 

به منظور تعیین مناطق مناسب استحصال آب باران انجام گرفت معیار 1391و اولیلی و همكاران  1391
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دارد، همچنین با نتایج خیرخواه و  بارش و نفوذپذیری بیش از سایر عوامل تاثیرگذار بوده اند مطابقت

كه معیار نفوذپذیری عامل موثر در تعیین مناطق مناسب  1396و تحویلی و همكاران  1394همكاران 

های مناسب برای یابی محلبه مكان 1397استحصال آب باران است، همخوانی دارد. سلطانی و همكاران 

 ،ینشان داد عالوه  بر عامل بارندگ قیتحق نیا جینتاجمع آوری باران در استان كرمانشاه انجام دادند، 

 ریعامل ها تأث یۀاز بق  یعوامل اصل گریخاك به عنوان د کیدرولوژیه یو گروه ها بیدو عامل ش

. كه معیار باران با نتایج این تحقیق همخوانی ولی معیار شیب با نتایج همخوانی ندارد دارند یشتریب

گیری چندمعیاره كار را برای های تصمیممانه اطالعات جغرافیایی و مدلهای تلفیقی سااستفاده از روش

و همكاران  Molinaاند. ها استفاده كردهتر كرده است، و محققان زیادی از این روشیابی سادهمكان

بهره  یریگمیتصم یهامدیریت منابع آب انجام دادند، از روش یبر رو ایكه در اسپان قییدر تحق 2010

و اجتماعی پرداختند.  یاقتصاد درولوژیكی،یه یخود به بررسی فاكتورها قیها در تحق. آنگرفتند

مكان  نییتع یبرا یریگ میسامانه تصم نكه استفاده از ای دندیرس جهیایشان در نهایت به این نت

 باشد.و كم هزینه می سودمند

 
 

 نتیجه گیری
 

ناسب جمع آوری آب باران باعث شده تا بسـیاری از های مباال بودن معیارهای تاثیرگذار در تعیین محل

ها با اعتبار زیـادی مـورد گیری استفاده كنند. بطوریكه در اكثر مطالعات این مدلهای تصمیممحققین از روش

اند. در این تحقیق نیز نتایج قابل قبول است. بنابراین برای نجات حیات وحـش از كمبـود آب قبول قرار گرفته

 جمع آوری آب باران در این مناطق بسیار ضرورری است. احداث تجهیزات
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. مطالعه موردی دشت انارك. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسـی آبیـاری و  TOPSISروش  مناطق خشک  با استفاده از

 ص. 15. 27آب. شماره 

 سلسله تحلیلاز  دهستفاا با رانباآب  لستحصاا. تعیـین منـاطق مسـتعد 1394خیرخواه، آ. محمدی، ف. معماریـان،ه. 

ـــــارمین یضور نسااخر نستاا بخوشا نشهرستا ابسررود  بخیزآ زهحو: ردیمو لعهمطا. GIS محیطدر  تبیامر . چه

 ص.  15همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران. 
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 ۀآب باران   )مطالعـ یجمع آور یا یسهمقا یابیمكان . 1397سلطانی، م. سلیمانی، ك. جبیب نژاد روشن، م. جلیلی، خ. 

. مجله علمی پژوهشی مهندسـی اكوسیسـتم بیابـان. سـال اد استان كرمانشاه(و خسروآب یخورانم ی: حوضه هایمورد

 .62-49. ص 18هفتم. شماره 

های طبیعی، راه حلی برای رفع كم آبی در مناطق خشک و . جمع آوری آب در عرصه1385 ، و.،طهماسبی، ر.، رجبی ثانی

 .42-23. ص 7نیمه خشک. مجله جفرافیا و توسعه، شماره 

 لیناو .سنجد ختدر بخیزآ زهحو: ردیمو مطالعه ران،باآب  هخیرذ ایبر مناسب مناطق یابی نمكا. 1391.، ن دی،محمو

 .رانبا بگیرآ حسطو سامانه ملی همایش

استفاده بهینه از آب باران راهكاری برای مقابله با كم آبی در مناطق خشک و نیمه . 1397، م.ع.، زارع چاهوكی . ز ،نوری

 ص.  12. 1، شماره 5عه پایدار. دوره . مجله آب و توسخشک
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