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 چکیده

 بررسی دقیقهای معیارها و روش به مقدار زیادی بستگی به شناسایی استحصال آب باران هایموفقیت سیستم

 بانتخاب مناطق مناس هایبنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی روش. مناطق مناسب و طراحی فنی آنها دارد

ها و معیارهای با تجمیع همه روش خشکمناطق خشک و نیمه در های استحصال آب بارانبرای اجرای تکنیک

مقاله منتشر شده در مجالت علمی،  84توسعه داده شده در سه دهه اخیر است. نتایج این تحقیق از بررسی 

حاصل شده  ،آوری شدهین حرفه جمعهای بین المللی یا منابع اطالعاتی که از کارشناسان اهای سازمانگزارش

برای  خشکمناطق خشک و نیمهترین معیارهای بیوفیزیکی مورد استفاده در رایجکه  دادنتایج نشان است. 

 شامل رصدی از تمام مطالعات بررسی شده()به عنوان د های استحصال بارانسیستمشناسایی مناطق مناسب 

و  درصد( 75درصد( و بارندگی ) 57ک )درصد(، نوع خا 57مین )درصد(، کاربری اراضی و پوشش ز 48شیب )

درصد(، فاصله از  17ها )گاهفاصله از سکونت شامل اجتماعی مورد استفاده –ترین معیارهای اقتصادی رایج

-ترین تکنیکدرصد( بودند. رایج 4) اجرای سیستم درصد( و هزینه 17ها )درصد(، فاصله از جاده 17ها )آّبراهه

ها و شامل چاله خشکمناطق خشک و نیمهتوسعه داده شده و مورد استفاده در  استحصال آب باران های

که برای شناسایی  ها و ابزارهاییروشاست.  نفوذ و خاکریزهای ناال هایبندی، مخزنها، سدها، تراسحوضچه

وه اصلی استفاده از سامانه در سه دهه اخیر به کار برده شدند به چهار گراستحصال آب باران  مناطق مناسب

ترکیب ، GIS/RS( با HMسازی هیدرولوژیکی )ترکیب مدل، (RS(  و سنجش از دور )GISاطالعات جغرافیایی )

 . شوندبندی میطبقه GIS با  MCAترکیب  و GIS/RSو  HM( با MCA) تجزیه و تحلیل چند معیاره
 

  خشک.، مناطق خشک و نیمهاستحصال آب باران تکنیک، معیار، روش، ها:کلید واژه
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Criteria and Methods for Selection of Suitable Areas for Rainwater harvesting 

Techniques in Arid and Semi-Arid Regions: A Review Study 
 

Abstract 
The success of RWH systems depends heavily on the identification of accurate criteria and 

methods survey of suitable sites and on their technical design. The main objective of this study 

was thus to survey of method for selecting suitable RWH sites in ASARs by comparing all 

methods and criteria developed in the last three decades.The results of this study achieved from 

48 studies published in scientificjournals, reports of international organisations, or sources of 

information obtained from practitioners.The most common biophysical criteria used in ASARs 

to identify suitable sites for RWH were (as a percentage of all studies reviewed): slope (83%), 

land use/cover (75%), soil type (75%), and rainfall (56%). The distance to settlements (25%), 

distance to streams (15%), distance to roads (15%), and cost (8%) were the most commonly 

applied socio-economic criteria. The most common techniques that have been developed and 

used in ASARs were ponds and pans, check dams, terracing, percolation tanks, and Nala 

bunds. The methods/tools that have been applied to identify suitable sites in ASARs in the last 

three decades into four main groups: 1) GIS/RS, 2) hydrological modelling (HM) with GIS/RS, 

3) multi-criteria analysis (MCA) integrated with HM and GIS/RS, and 4) MCA integrated with 

GIS.  

 

Keywords: Criteria, Method, Technique, Rainwater harvesting, Arid and Semi-Arid Regions.   

 

   

 مقدمه

بیش از دو میلیارد نفر تحت شرایط تنش  2272زند که تا سال برنامه محیط زیست ملل متحد تخمین می

کند و کمبود آب یک عامل محدود کننده برای توسعه در بسیاری از کشورها در سراسر زیاد آب زندگی می

( در سراسر جهان در RsASA) 1خشک(. مناطق خشک و نیمه Randhir, 2007 andSekarجهان خواهد بود )

مواجه هستند.  کشاورزی حال حاضر به طور مداوم با مشکالت کمبود آب هم برای شرب و هم برای محصوالت

-از اراضی کره زمین را تشکیل می کیلومتر مربع( 72درصد )حدود  87(  ASARsخشک )مناطق خشک و نیمه

آب باران، سیستم غالب کشاورزی در این مناطق است (. اراضی کشاورزی وابسته به Ziadat et al., 2012دهند )

روی کشاورزانی است که کشاورزی آنها به آب باران های مهمی پیشاما خشکی و عدم قطعیت اقلیمی چالش

وابسته است. کشاورزان با کمی میانگین بارش ساالنه و تغییرات توزیع زمانی و مکانی بارندگی مواجه هستند. 

های به آب برای تولید محصوالت کشاورزی و دام، ساکنان مناطق خشک تکنیکبرای افزایش دسترسی 

-، تراس7، سدها8هاحوضچهو  8هااند. چالهتوسعه و ایجاد کرده (RWH) 2متعددی برای استحصال آب باران

t e Oweisها هستند )ASARدر  RWHهای ترین انواع تکنیکرایج  4و خاکریزهای ناال 5های نفوذ، مخزن5بندی

al., 2012.) Gupta ( یکی از اولین تعریف1995و همکاران ):یروش ها را راجع به استحصال آب باران ارائه کردند 

                                                           
1  Arid and Semi-Arid Regions 
2  Rain Water Harvesting  
3  Pan 
4 Pond 
5 Dam 
6  Terracing  
7  Percolation Tank 
8  Nala Bunds 
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-در مناطق خشک و نیمه آوری، ذخیره سازی و حفظ رواناب سطحی محلی برای کشاورزیبرای هدایت، جمع

یی مناطق پتانسیل و طراحی آنها بستگی به شناساهای استحصال آب به مقدار زیادی موفقیت سیستمخشک. 

توسعه  RWHهای مختلفی برای انتخاب مناطق مناسب و تکنیک های(. روشAl-Adamat et al., 2012دارد )

ترین (. مطالعات میدانی، معمولAhmad, 2013 Al-Adamat, 2008; De Winnaar et al., 2007پیدا کرده است )

های ها و مناطق کوچک است. انتخاب مکانبرای حوضه RWHهای سب و تکنکروش برای انتخاب مناطق منا

(. Prinz et al., 1998تر یک چالش اساسی است )در مناطق بزرگ RWHهای مختلف مناسب برای تکنیک

عمق خاک، عوامل  عوامل مختلفی از قبیل بارندگی، کاربری اراضی و پوشش زمین، توپوگرافی، بافت و

 RWH هایاجرای تکنیک اعی، اکولوژیکی و اثرات محیطی برای شناسایی مناطق مناسب برایاجتم –اقتصادی 

گیرد. با این خیلی مختلفی مورد استفاده قرار می هایو روش گیرند. در عمل، معیارهامورد استفاده قرار می

تحقیق اصلی این  بنابراین هدف ها در انتخاب مناطق مناسب شده است.حال توجه کمی به عملکرد این روش

توسعه داده شده  یها و معیارهابا تجمیع همه روش ASARsدر  RWHانتخاب مناطق مناسب  هایبررسی روش

 در سه دهه اخیر است. 

   

 هامواد و روش

های بین المللی های سازمانمنتشر شده در مجالت علمی، گزارش مقاله 84نتایج این تحقیق از بررسی 

 آوری شده حاصل شده است. جمعکارشناسان این حرفه  ی که ازیا منابع اطالعات

   

  نتایج و بحث

بنددی و مقایسده طبقه، موعه معیارهای اصلی انتخاب مناطقشناسایی مج عه در سه قالبنتایج این مطال

ی هداتدرین تکنیدکشناسایی معیارهای طراحی )مقادیر کمی و کیفی( برای رایجو های اصلی انتخاب متدلوژی

RWH  مورد استفاده درAEARs  .ارائه شده است 

 ASARsدر  RWHهای انتخاب مناطق مناسب برای معیارها و روش

توجه جدیدی به استحصال آب باران شده است. توسعه فناوری کامیپوتری، سیستم  1942از سال 

 RWHمناطق مناسب  های جدید برای شناسایی(، توسعه روشRS( و سنجش از دور )GISاطالعات جغرافیایی )

متمرکز  RWHهای متعددی بر انتخاب مناطق مناسب برای پذیر ساخته است و باعث شده که پژوهشرا امکان

 شوند. 

 RWHمعیارهای مورد استفاده برای انتخاب مناطق مناسب 

(. دو Mahmoud and Alazba, 2014بستگی به چندین معیار دارد ) RWHانتخاب مناطق مناسب برای 

در ابتدا  1992اجتماعی تعریف شده است. چندین مطالعه در دهه  –معیار اصلی بیوفیزیکی و اقتصادی  گروه

روی معیارهای بیوفیزیکی از قبیل بارندگی، شیب، نوع خاک، شبکه زهکشی و کاربری اراضی متمرکز شدند 

(Gupta et al., 1997; Padmavathy et al., 1993; Prinz et al., 1998اغلب م .) سعی  2222طالعات بعد از سال

های بیوفیزیکی برای انتخاب اجتماعی را به عنوان یک معیار اصلی با مؤلفه –کردند تا پارامترهای اقتصادی 

 ,.De Winnaar et al., 2007; Senay and Verdin, 2004; Yusof et al ترکیب کنند ) RWHمناطق مناسب برای 
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و  Kahindaطور که توسط ( همانFAOبار و کشاورزی جهانی ملل متحد )، سازمان خوار2228(. ( در سال 2007

فهرست کرد: اقلیم،  RWHذکر شده، شش معیاراصلی برای شناسایی مناطق مناسب  (2224همکاران )

ترین معیارهای اجتماعی. رایج –اقتصادی عوامل هیدرولوژی، توپوگرافی، زراعت )کشاورزی(، خاک و 

)به عنوان درصدی از تمام مطالعات  RWHبرای شناسایی مناطق مناسب  ASARsه در بیوفیزیکی مورد استفاد

درصد( و بارندگی  57درصد(، نوع خاک ) 57درصد(، کاربری اراضی و پوشش زمین ) 48بررسی شده(: شیب )

درصد( و  17ها )درصد(، فاصله از جاده 17ها )درصد(، فاصله از آّبراهه 17ها )گاهدرصد(. فاصله از سکونت 75)

های توسعه ترین تکنیکاجتماعی مورد استفاده بودند. رایج –ترین معیارهای اقتصادی درصد( رایج 4هزینه )

های نفوذ و بندی، مخزنها، سدها، تراسها و حوضچهچالهشامل  ARARsداده شده و مورد استفاده در 

ی بیوفیزیکی که در طراحی و اجرای این ترین معیارهاهمچنین رایج 1جدول  (.1خاکریزهای ناال )جدول 

به عنوان مثال همه پنج تکنیک در مناطقی که بارندگی آنها  کند.ها به کار برده شدند را فهرست میتکنیک

های کوچک صاف با شیب کمتر برای حوضه هاحوضچهمتر بر سال است، مناسب هستند. میلی 1222تا  222بین 

های بندی برای شیبدرصد و تراس 12تا  7های متوسط کریزهای ناال در شیبهای نفوذ و خادرصد، مخزن 7از 

ترین نوع خاک، کاربری اراضی و پوشش زمین و اندازه حوزه درصد مناسب هستند. مناسب 82تا  7تندتر 

 خالصه شده است.  1همچنین در جدول  RWHآبخیز برای هر تکنیک 
  ASARsدر  RWHبرای انتخاب مناطق مناسب  آنها  قادیرمعیارها و م ،ها ترین تکنیکرایج -1جدول 

بارندگی  RWHتکنیک 

 )میلیمتر(

شیب 

 )درصد(

مساحت حوزه آبخیز  کاربری ارضی و پوشش زمین نوع خاک

 )هکتار(

ها و چاله

 هاحوضچه

سندی کلی لوم، سیلتی  7> 222<

 لوم

زار، گیاهان نسبتاً کشت شده، بوته

 دار(خاردار )تیغ

<2 

 27< زارزار، تیغاراضی لخت، بوته سندی کلی لوم 17> 1222> ی اصالحیسدها

سندی کلی، کلی لوم و  82تا  7 1222تا  222 بندیتراس

 سندی لوم

بوش لند با درختان پراکنده و بوته 

 زار

>27 

 سیلت لوم 12> 1222> های نفوذمخزن

 کلی لوم

 27< های خارداراراضی لخت و درختچه

 82< های خارداراراضی لخت و درختچه سیلت لوم 12> 1222> خاکریزهای ناال

برای انتخاب مناطق مناسب  رهای اختصاص داده شدهمعیاها و دستورالعملترین سه مجموعه از رایج 

RWH  نشان داده شده است.  2در جدول 
 Bulcock)اقتباس از  ASARsدر  RWHهای رایج مورد استفاده برای شناسایی مناطق مناسب دستورالعمل -2جدول 

and Jewitt, 2013) 

IMSD (1995) Oweis et al., (1998) FAO (2003) 

 سیستم زهکشی

 شیب

کاربری اراضی و پوشش 

 (LULCزمین )

 بافت خاک

 بارندگی

 سیستم زهکشی

 شیب

(LULC) 

 نوع خاک

اجتماعی  –اقتصادی 

 )مالکیت زمین(
 

 اقلیم )بارندگی(

 های متناوب(ناب و جریانروا -هیدرولوژی ) رابطه بارش

 شیب

 های محصول(زراعت )ویژگی

 خاک )بافت، ساختمان و عمق(

، RWHاجتماعی ) تراکم جمعیت، نیروی کار، اولویت مردم، تجربه  –اقتصادی 

 های مرتبط(مالکیت زمین، قوانین آب، دسترسی و هزینه
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معیارهای بیوفیزیکی است. ارائه شده و فقط شامل  1(IMSD, 1995) اولین دستورالعمل بوسیله

 –( ارائه شده که برای اولین بار شامل معیارهای اقتصادی 1994و همکاران ) Oweisدوم بوسیله  دستورالعمل

شود. شامل می ه شده و معیارهای بیشتری راارائ 2228در سال  FAOسوم بوسیله  دستورالعملاجتماعی بود. 

ه مجموعه دستورالعمل تبعیت کردند و یا مشتق شدند. معیارهای از یکی از این س 2222اغلب تحقیقات از سال 

پذیرتر بودند. به عنوان مثال، نسبت به دو دستورالعمل دیگر انعطاف IMSD (1995)مختلف در دستورالعمل 

ای و های ماسهبرای خاک ازن نفوذهای مختلف، به طوری که مخ RWHهای مختلف برای انواع بافت خاک

ها مناسب درصد برای بعضی از تگنیک 17های کمتر از های رسی مناسب است. شیبخاکبرای ها حوضچه

(، Barrenهای کاربری اراضی بایر )های کاربری اراضی محدود شده و برای کالساست. به هر حال دستورالعمل

ی کاربری ها( و خاک لخت توصیه شده است. این کالسscrublandهای خار دار یا تیغ دار )اراضی درختچه

در این اراضی کوچک است و باید نزدیک  RWHگیرند و اراضی به ندرت برای کشاورزی مورد استفاده قرار می

شامل مناطق مناسبی است که دور از جایی هستند   IMSDبه مناطق کشت شده باشد. بنابراین دستورالعمل 

بعالوه،  .(Durbude and Venkatesh, 2004; Kadam et al., 2012; Kumar et al., 2008 که آب مورد نیاز است )

کند که در مقایسه با دو مجموعه دستورالعمل دیگر اجتماعی تعریف نمی –معیار اقتصادی   IMSDدستورالعمل 

( نسبت به دستورالعمل 1994و همکاران ) Oweisیک محدودیت بزرگ است. دستورالعمل ارائه شده بوسیله 

IMSD  های سیستم تر است. آنهاخیلی جامعRWH  را در اراضی دشوار بررسی کردند و نیازهای خاص برای

درختان، محصوالت زراعی و مراتع را مشخص کردند. بعالوه معیارها  مختلف کشاورزی از قبیل نیازهایانواع 

تا  72هر عامل، از قبیل بافت خاک، میانگین بارندگی ساالنه بین با مقادیر  RWHهای برای انواع مختلف سازه

درصد( و پوشش گیاهی تعیین شده  8متر(، شیب )کمتر از سانتی 72کمتر از عمق خاک )میلیمتر در سال،  822

(. با این حال همچنان در این روش Al-Adamat, 2008; Bulcock & Jewitt, 2013; Ziadat et al., 2012است  )

 ته شود. اجتماعی محدود است و نیاز است که در نظر گرف –معیار اقتصادی 

FAO (2228جامع )را برای شناسایی مناطق پتانسل  ترین دستورالعملRWH  .آنها پارامترهای ارائه کرد

ها را در نظر گرفتند و معیارهای نسبت به دیگر دستورالعمل RWHتری مرتبط با بیشتری و دامنه وسیع

-. در حقیقت، معیارها برای تکنیکتری با کشاورزان محلی بررسی کردنداجتماعی مختلف مرتبط –اقتصادی 

از قبیل  یآل و مناسب برای عواملهای ایدهها محدودیتتعیین شده است و دستورالعمل RWHهای مختلف 

نیاز آب محصول برای محصوالت مختلف، دامنه بارندگی، شیب، بافت و عمق خاک تنظیم شده است. به عنوان 

های لومی با بافت متوسط خیلی مناسب برای د که خاک( خاطر نشان کر2228) FAO مثال دستورالعمل

مناسب  RWHهای متر بر سال برای اغلب تکنیکمیلی 572تا  172کشاورزی هستند. میانگین بارندگی ساالنه 

های و شیب مخازن نفوذ درصد برای 12های کمتر از ، شیبهاحوضچهدرصد برای  7های کمتر از است. شیب

 ,Krois and Schulte, 2014; Mati et al., 2006; Munyaoمناسب است ) سدهای اصالحی درصد برای 17کمتر از 

2010; Ramakrishnan et al., 2009قابلیت پذیری و تعاریف پارامترها، انعطاف گسترده و وسیعهای ( این دامنه

 دهد. می ASARsبرای اعتبارشان بوسیله اغلب محققان در  FAOهای اطمینان بیشتری به دستورالعمل
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 RWHها و ابزارهای مورد استفاده برای شناسایی مناطق مناسب روش

برای انتخاب مناطق مناسب  بستهیک  در ها برای تجمیع و ادغام معیارهای مختلفتنوعی از روش

RWH ها و ابزارهایی که برای شناسایی مناطق مناسب در گیرد. روشمورد استفاده قرار میASARs  در سه

 شوند:بندی میبه چهار گروه اصلی طبقه ،ر به کار برده شدنددهه اخی

Daghastani, 2010; -Al) (RS) 2 و سنجش از دور ( GIS) 1سامانه اطالعات جغرافیایی استفاده از -

Forzieri at al., 2008; Prinz et al., 1998) 

GIS/RS (ta et al., 1997; Winnaar et al., 2007; Gup( با HM) 8سازی هیدرولوژیکیمدلترکیب  -

Durbude and Venkatesh, 2004) 

 GIS/RS (Elewa et al., 2012; Sekar andو  HMبا  (MCA) 8تجزیه و تحلیل چند معیارهترکیب  -

Randhir, 2007; Weerasinghe et al., 2011 ) 

 ;GIS  (Al-Adamat et al., 2010; Pauw et al., 2008; Kahinda et al., 2008 با  MCAترکیب  – 

Mahmoud and Alazba, 2014; Mbilinyi et al., 2007 ) 

اند، در مطالعات قبلی به کار برده شده HMو  GIS/RS ،MCAاین چهار گروه بر اساس اینکه چگونه 

 8و  8های خودش با جوانب مثبت و منفی را دارد. گروه این هر گروه )روش( نیازمندیبنابربندی شدند. طبقه

نیاز به اطالعات زیادی دارد و فراتر از کاربرد  HMاست.  8در گروه  HMختالف اصلی ترکیب شبیه هستند اما ا

MCA  باGIS  درصد برای گروه  25مقاله به کار برده شده است :  84است. درصد هر گروه )روش( که بوسیله

 درصد برای گروه چهارم.  85درصد برای گروه سوم و  21درصد برای گروه دوم،  17اول، 

   

 نتیجه گیری

به مقدار زیادی بستگی به شناسایی مناطق مناسب و طراحدی فندی آنهدا دارد  RWHموفقیت سیستم 

(Al-Adamat et al., 2012( بررسی و مرور منابع .)نشان داد که روش انتخاب منطقه مناسب  84 )مقالهRWH  در

و همکداران  IMSD (1997). Oweisکند: میکند و در سه مجموعه دستورالعمل انعکاس پیدا طی زمان تغییر می

(. منابع اصلی معیارهای مورد استفاده بوسیله اغلب تحقیقات از یکی از ایدن 2( )جدول 2228) FAO( و 1994)

اولین تغییر مهم بود.  RWHسه مجموعه تبعیت کرده یا مشتق شده است. انتخاب معیارها برای مناطق مناسب 

( ابتددا روی Gupta et al., 1997; Padmavathy et al., 1993; Prinz et al., 1998، )1992مطالعدات در دهده 

، پارامترهای اقتصادی اجتماعی با معیارهدای بیدوفیزیکی 2222معیارهای بیوفیزیکی متمرکز شدند. بعد از سال 

مطالعات نشان (. نتایج De Winnaar et al., 2007; Senay and Verdin, 2004; Yusof et al., 2000ترکیب شدند )

معیارهای اقتصادی اجتماعی نیاز است که این موضوع  RWHکه برای بهبود انتخاب مناطق مناسب  دهد کهمی

( است که در آن توسعه و مدیریت آب Gregersen et al., 2007در راستای رویکردهای کلی از قبیل آبخیزداری )

 یبدرامدا ا مشدابه اسدت، RWHهمه اندواع  یبرا یکیزیوفیب یارهایمع با اقتصاد و رفاه اجتماعی مرتبط است،

                                                           
1  Geographical Information System 
2  Remote Sensing 
3  Hydrological Modeling  
4 Multi Criteria Analysis  



 

 

7 

اجمداعی حاصدل  RWH یهداکیمناسب و تکن مناطقانتخاب  یبرا یاجتماع - یاقتصاد یارهایاستفاده از مع

)به عنوان درصددی  RWHهای همراه با تکنیک ASARsهای مورد استفاده در ترین شاخصنشده است. معمول

 57درصد(، ندوع خداک ) 57درصد(، کاربری اراضی و پوشش زمین ) 48از همه مطالعات بررسی شده(: شیب )

فقدط  RWHهدای است و سیسدتم RWH(. بارندگی یک مؤلفه اصلی در هر سیستم 5تا  8های درصد( )جدول

درصد مطالعات برسی  75زمانی کارامد هستند که حوزه آبخیز بارندگی کافی برای ذخیره دریافت کند، اما فقط 

ترین شاخص بود. شدیب نقدش مهمدی در  تولیدد روانداب و ا در نظر گرفته بودند. شیب معمولشده بارندگی ر

هدای مدورد نیداز( دارد. رسوب، سرعت جریان آب و مقدار مصالح مورد نیاز برای ساخت یک دایدک )ارتفداع

 17هدا )هدهدرصد(، فاصدله تدا آبرا 27اجتماعی : فاصله تا مناطق مسکونی ) –ترین معیارهای اقتصادی معمول

های فنی و اقتصادی رابطه خیلی نزدیکدی بدا درصد(.  شاخص 4درصد( و هزینه ) 17ها )درصد(، فاصله تا جاده

توزیدع ) RWHهای های اولیه و ثانویه تفکیک یا تفاوت وجود دارد. برای اغلب تکنیکهم دارند اما بین شاخص

لیکی اشباع( و شیب معیارهای اصلی هستند کده و شدت باران در طی سال(، نوع خاک )بافت و هدایت هیدرو

و هدم شدرایط  RWHهای اولیه هم بر اسداس اهدداف تعیین کننده شایستگی فنی یک مکان هستند. شاخص

هدای کردند. به هر حدال، شداخصرا تعیین می RWHبیوفیزیکی بودند و شایستگی فنی یک مکان یا سیستم 

شکست اغلب در نتیجه دالیل دیگر مرتبط با پارامترهای اقتصادی کردند. اولیه موفقیت سیستم را تضمین نمی

های ثانویه نشان داد که ممکن اسدت خداص اجتماعی اتفاق می افتاد. نتایج ما اجماع کمی در مورد این شاخص

 تنهدا  نده یاجتمداع - یاقتصاد یارهایمع ترین()مرتبط نیترنتخاب مناسب( باشد. اCase-specificیک منطقه )

مربدو  بده  یهدابده داده یدسترسهمچنین ، بلکه مرتبط دارد نفعانیو ذ یاز اوضاع محل یخوب به آگاهی نیاز

 یرویددسترس بودن ن در مانند یاجتماع یو پارامترها میرمستقیغ یاثرات اقتصاد آگاهی از و  ایها و مزانهیهز

ت تحقیق )مطالعات قبلی( نشدان داد گیری دارد. با این حال بررسی ادبیاسیلو آب و خسارت  نیکار، حقوق زم

اجتماعی یکی از دالیل اصلی است که منجر به شکسدت منداطق  –که آگاهی ناکافی در مورد مسائل اقتصادی 

RWH  و عدم کارایی درست آنها درASARs  .یدستورالعمل هدا نیبنابرامی شود FAO (2228ممکدن اسدت ) 

 نباشدند. اید RWH دیجد یها ستمیس یکارآمد و اجرا یزیر برنامهی مجموعه دستورالعمل ها برا نیجامع تر

 ییگذارد و آنهدا یم ریتأث RWH عملکردبر  میکه به طور مستق مهمترین عواملی هستند یها حاودستورالعمل

مقادیر شایستگی را از  یاگسترده فیو فائو طد محصول مرتبط هستنهای آب و نیازمندیبا  میکه به طور مستق

فدائو شدامل  یهدا، دستورالعملنیعالوه بر ای ارائه کرد. ، بافت خاک و بارندگ بیلف مانند شعوامل مخت برای

و  RWHراجدع بده  مردم، تجربده یهاتی، اولوتی، به عنوان مثال تراکم جمعیاجتماع-یاقتصاد اریمع نیچند

 دیدجد یورفندا پدذیرش یدک شیو افزا RWH تیموفقاز  نانیاطم یبرا یکه عوامل مهم  است نیزم مالکیت

RWH ی هستند. ما از منابع اطالعاتی کده مدرور و بررسدی کدردیم، چهدار روش اصدلی توسط کشاورزان محل

 GISگیرند. یک مورد استفاده قرار می ASARsدر  RWHشناسایی کردیم که برای انتخاب مناطق مناسب برای 

به کار برده مدی شدود  MCAیا  HMبا ای به تنهایی یا در ترکیب که به طور گسترده RSپشتیبانی شده بوسیله 

مطالعه بررسی شدده بدرای شناسدایی  84درصد از  85(، در 8)گروه  GISترکیب شده با  MCA(. 5-8)جداول 

گیرد که بیشترین درصد را در بین چهار گدروه دارد، در حدالی مورد استفاده قرار می ASARsدر  RWHمناطق 

مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است که کمترین درصدد را  درصد از منابع 17در حدود  2که روش گروه 
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یک چالش بزرگ اسدت.  RWHبه خود اختصاص داده است. تعیین مفیدترین روش برای انتخاب مناطق مناسب 

خشدک، هدای منداطق خشدک و نیمدهها و نیازمنددیمقایسه چهار روش یا ابزار را بر اساس ویژگی 8جدول 

هدا و های خاص، قابلیت کابرد برای مناطق مختلف، صحت و محدودیتهای دادهزمندیخصوصیات هر روش، نیا

توانایی یک روش برای کاربرد در مناطق متفاوت ارائه کرده است. هر چهار روش به طدور جداگانده در منداطق 

یدزان های مختلف به کار برده شدند اما اغلب مندابع اطالعداتی اطالعدات کمدی در مدورد ممختلفی با شاخص

کند. بنابراین نتایج میدانی )صحرایی( برای مقایسه با دو یدا برای مناطق انتخاب شده فراهم می RWHموفقیت 

هدا و تضدادهای اصدلی وجدود تعداد بیشتری روش مورد استفاده در همان حوزه آبخیز برای شناسایی شباهت

-شدرفتهیپ GISو  MCAدهد که ادغدام  ینشان م هر روش ضعف نقا  ما از نقا  قوت و لیو تحل هیتجزندارد.  

 است. RWH یمناسب برا یی مناطقشناسا یطرفانه برا یو ب ینی، عیروش عقالن یکروش و  نیتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 انددر سه دهه اخیر به کار رفته ASARsکه در  ه چهار روشمقایس -8دول ج

 مالحظات  هامحدودیت هامزیت شناخت روش

 GIS/RS: 1گروه 

و  GISهدای ه از قابلیدتاستفاد

RS هددای بددرای تولیددد نقشدده

شماتیکی مختلف برای شناسایی 

 RWHمناطق مناسب برای 

فراهم کردن اطالعات دقیق با وضوح 

زمانی و مکدانی زیداد . اثدربخش از 

لحاظ هزینه و زمان و یک ابزار مفید 

ای کده ویژه در منداطق دور افتداده

اطالعات خیلی کمی در مدورد آنهدا 

 دارد. وجود 

فراهم کردن یک روش آسدان بدرای 

شناخت بهتر الگوها و اجازه پدرس و 

ای جو در مورد شایستگی هر منطقه

 شود که تجزیه و تحلیل می

هدای دقت نتایج به مقدار زیادی بده داده

های وردی بدا وردی بستگی دارد، اما داده

وضوح باال کم هستند. یک تصویر واقعدی 

کند فراهم نمی از هیدرولوژی حوزه آبخیز

و روابط بین سدراب و پایداب کدم اسدت 

 )کمبود وجود دارد(.

هددای صددحرایی بددرای نیدداز بدده بررسددی

 اعتبارسنجی دارد. 

برای کاربرد به عنوان گام 

اول در شناسایی منداطق 

در  RWHمناسب بدرای 

ASARs  ایدددددن روش

 خیلی مفید است

 GIS/RSو  HM: 2گروه 

بدرای مطالعده  HMبه کاربردن 

روانداب و بدرای  –طه بدارش راب

برآورد روناب در کل یک حدوزه 

آبخیز برای شناخت بهتر جریان 

 HM)رژیم( آب. سپس ترکیدب 

بدرای شناسدایی  GISو RS با 

 RWHمناطق مناسب برای 

HM پذیر و نتدایج منطقی و انعطاف

دهد و هنگامی کده خیلی دقیقی می

شود، ابزار منطقی ترکیب می GISبا 

گیدری فدراهم میمبرای تسهیل تصد

کند و یک روش مؤثر بده لحداظ می

 هزینه و زمان است. 

HM  )یک روش پایده ای )اساسدی

سازی رواناب در هر حوزه برای شبیه

کند و یدک شدناخت آبخیز ارائه می

هددا و خددوبی از روابددط بددین وادی

-های باال و پایین فراهم میرودخانه

هدای معمدول بده کند. اغلدب مددل

ابی در اینترندت سادگی قابل دسدتی

 هستند. 

دقت نتایج به مقدار زیدادی بسدتگی بده 

پیچیدگی مدل، کاربران و دسترس بدودن 

هدا در مقیداس ها دارد، اغلدب مددلداده

حوزه آبخیز قابل استفاده هستند، و اغلب 

های زیدادی بدرای ها نیاز به دادهاین مدل

واسنجی و اعتبارسنجی دارند، که ممکدن 

 ASARsبویژه در است غیرقابل دسترس 

 باشد 

های سازیها اغلب مرتبط با شبیهاین مدل

های رواناب هستند و دیگر شاخص -بارش

 -مهددم از قبیددل پارامترهددای اقتصددادی

 گیرنداجتماعی را نادیده می

و  GISبددا  HMترکیددب 

RS  بدا دیگدر ابزارهددا از

بدددرای  MCAقبیدددل 

بدسدددت آوردن نتدددایج  

خیلی دقیق برای بررسی 

مؤکداً  RWHشایستگی 

 شودتوصیه می

و  MCA ،HM: 8گدددددددروه 
GIS/RS 

ترکیددب معیارهددای مختلددف بددا 

برای برآورد وزن  MCAکاربرد 

نسبی برای هر معیدار بده جدای 

وزن یکسان برای همه معیارهدا، 

سپس به کار بدردن خصوصدیات 

Hm  وRS  وGIS  بدددددددرای

شناسایی مناطق مناسدب بدرای 
RWH 

 این روش ترکیبی در ارتبا  بدا هدم

عوامل کمی و هم عوامل کیفی خیلی 

 پذیر است. انعطاف

قابل استفاده برای معیارهای مختلف 

 در مناطق مختلف. 

MCA (AHP توانددایی ) بررسددی

قضاوت کارشناسدی را دارد، فدراهم 

-کردن واقعیت و اعتبار برای تصمیم

 RWHمناطق  گیری  شایستگی

MCA (AH )وزن )رتبه( هر شداخص در 

تحدت تدأثیر تجربده و به مقددار زیدادی 

ها باید عملکرد محقق است. بنابراین وزن

هدای به دقت محاسبه شوند. محددودیت

GIS  وHM  از قبیل پیچیددگی مددل و

ها نیز باید کیفیت و در دسترس بودن داده

 در نظر گرفته شود.  

HM  وMCA  مبتنی بر

GIS  برای منداطقی کده

هددای کددافی دارنددد داده

 شود مؤکداً توصیه می

 GISو  MCA: 8گروه 

بددرای ترکیددب  GISتوسددعه 

ای از معیارهددا بددرای مجموعدده

انتخاب منداطق مناسدب بدرای 

RWH  بددر اسدداس اسددتفاده از

گیری یدا بده کدار قوانین تصمیم

به صدورت جداگانده  GISبردن 

 MCAسپس ترکیب با 

پذیری برای کاربرد یک خیلی انعطاف

MCA  مبتنی بدرGIS  در منداطق

یدا بده روز کدردن مختلف و تغییدر 

معیارها آسان است. این متدلوژی در 

های آبخیز با انددازه مسداحت حوزه

مختلف و مناطقی که اطالعات کمدی 

در مورد آنها وجود دارد به کار بدرده 

 می شود. 

MCA  باGIS  کارا و اثربخش است 

رابطه بین مناطق پایداب و سدراب هندوز 

 غیرواضح است. 

ل ترکیبی را آنالیز حساسیت باید قوت مد

 ارزیابی کند. 

  MCAو  GISهای هدر ابدزار محدودیت

های قبلی بحث شده بایدد در که در روش

 نظر داشته شود

MCA (AHP پتانسیل )

باالیی برای مناطقی کده 

های کمی دارند ارائه داده

 کند. می
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