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 چکیده 

ترین مراحل تعیین مقدار آوري آب باران، یکی از مهمهاي مناسب جمعها در ارزیابی عملکرد مکانتعیین ضرائب اهمیت شاخص
گیري درباره باشد. تصمیمگیران و مدیران شبکه میها جهت بهبود عمکرد تصمیمها و دیدگاهبندي شاخصعملکرد نهایی و اولویت
گیري چن معیاره وجود دارد که مختلف با هم بسیار پیچیده است. براي رفع این مشکل چندین روش تصمیمضرائب اهمیت عوامل 

هایی است که به صورت وسیع در تحقیقات مورد استفاده قرار تحلیل سلسله مراتبی با تشکیل ماتریس مقایسات زوجی یکی از روش
نیز وارد هاي هر شاخص هاي اصلی، گویهشاخصین روش زمانیکه عالوه بر در ا شود.گیري میگیرد و باعث تسهیل در امر تصمیممی

ها ضریب گیري شوند مشکل ایجاد شده و معیارهایی که داراي تعداد شاخص بیشتري هستند با افزایش تعداد شاخصسیستم تصمیم
هاي تأثیرگذار بر گذاري معیارها و شاخصآید. در این مقاله نتایج حاصل از یک پژوهش کاربردي با هدف ارزشها پایین میارزش آن

آوري آب باران در مناطق شهرستان سنقر و کلیایی از توابع استان کرمانشاه به منظور استحصال آب هاي مستعد جمعبندي مکاناولیت
هاي شده است. ابتدا شاخصاي نوین براي براي رفع این کاستی در روش تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد و بکار گرفته باران ارائه و شیوه

آوري آب باران انتخاب، سپس جداول ارزش به روش مقایسات زوجی طبق جدول ارزش ساعتی تکمیل و یابی جمعمؤثر بر مکان
ها در ها در هر معیار و تعداد کال شاخصروش بردار ویژه محاسبه شد. با توجه به تعداد شاخصها بهضرایب اهمیت معیارها و شاخص

 آید، محاسبه گردید. با حاصلدست میها بههاي هر معیار بر تعداد کل شاخصشاخص دمعیارها، ضرایب اصالحی را که از تقسیم تعدا
پارامترهاي مؤثر منتخب را یک بار با اعمال ضریب دست آمده و مقدار ارزش نرمال شاخص به ،ضرب آن در ضریب ارزش هر شاخص

 شد. بیانها بصورت نزولی ترتیب و درمقابل آن) مشخص و بر اساس اهمیت آن(مال نرمال و یک بار بدون ضریب نر

  بندي، مقایسات زوجی، ارزیابی عملکرد، استحصال آب باران.اولویت کلیدي: هايواژه
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 مقدمه 
اي مشکالت ریشههاي مختلف جهت افزایش کیفیت، بهبود کارایی و اثر بخشی سازمان به دنبال پیدا کردن نواقص و سازمان

شود. لذا متخصصان و کارشناسان مربوط با ها در فرآیندهاي سیستم و افزایش هزینه میهستند که سبب بوجود آمدن دوباره کاري
هاي بهینه براي پیشرفت و کسب حل تکیه بر نگرش جدید مدیریتی الزم است بررسی و اقدامات الزم و مؤثر را جهت پیدا کردن راه

ها و فنونی جهت بهبود وضعیت فرآیندها از نظر کمی و کیفی آشنا شوند تا کار گیرند. طی این روند الزم است با تکنیکسود مطلوب ب
یابی، ارزیابی و رفع کنند و بستر مناسبی را جهت ارائه بهترین هاي نامطلوب سیستم را ریشهگیري از این ابزارها بتوانند وضعیتبا بهره

گیري بررسی باشد. در وقع تصمیمگیري فرآیند انتخاب از بین موارد مختلف براي رسیدن به هدف میمیمکیفیت فراهم سازند. تص
هاي هاي چند معیاره و شاخص. براي تصمیم)1381(محسنی،  معیارهاي رسیدن به هدف و ارجحیت این معیارها نسبت به هم است

هاي معتبري که در مهندسی ارزش کند. از روشگیري مشخص میتصمیمترکیبی چندین روش وجود دارد که اهمیت نسبی آنها را در 
1)VE( می ها مورد استفاده قراربکار رفته و استنباط وزن) گیرد روش تحلیل سلسله مراتبیAHP با تشکیل ماتریس مقایسات زوجی (

وسعه یافته و از آن در مطالعات علوم ت 3توسط ساعتی 1994ارائه شده است و این روش در سال  2باشد که توسط مادجها میشاخص
گیري وارد نماید. به این صورت سیستماتیک در مدل تصمیمبه تواند عوامل کمی و کیفی رامختلف استفاده گردیده است. این روش می

گیري با هم هاي مختلف بر اساس معیارهاي مطرح در تصمیمگیري طراحی شده، سپس گزینهترتیب که نخست ساختار مسأله تصمیم
بندي انتخاب، ارزیابی و شود. در مجموع این روش در مسائل رتبهمقایسه گردیده و در نهایت اولیت انتخاب هر یک از آنها مشخص می

) تعیین اولیت AHPگیرد. نتیجه نهایی (بینی که همگی نیازمند فراهم نمودن شرایط تصمیم هستند، مورد استفاده قرار میپیش
هاي آبیاري مورد گیري موضوعات آب و سامانههاي تصمیم است و در مطالعات مختلفی پیرامون ارزیابی و تصمیمگزینه انتخاب در بین

 . )1388(غفاري و همکاران،  استفاده قرار گرفته است
ن هدف در طبقه باشد. براي رسیدن به ایدر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سه طبقه اصلی وجود دارد که هدف در صدر این طبقات می

صورت وزن نسبی و وزن نهایی ها در دو قسمت جداگانه بهها) قرار دارند. در این فرآیند وزنها (شاخصدوم معیارها و در آخر گزینه
-گردد. این وزنهاي نسبی وزن نهایی محاسبه میدست آمده و از تلفیق وزنگردند. وزن نسبی از ماتریس مقایسه زوجی بهمحاسبه می

که در روند انجام پژوهش در این مقاله مورد باشد ها میآیند که روش بردار ویژه یکی از این روشدست میهاي متعددي بهروشبه ها
 .)1390(جلیلی و همکاران،  استفاده قرار گرفته است

هاي طبیعی روش تحلیل سلسله اي با استفاده از ویژگیهاي تودهاي خطر حرکتبراي ساخت مدل منطقه )،1388و همکاران ( احمدي
 مراتبی در حوزه آبخیز سد طالقان مورد استفاده قرار داده است که نتایج حاصل شده در استفاده از روش قابل قبلو ارزیابی شده است

 .)1388(احمدي و همکاران، 
رمانشاه با استفاده از بکارگیري هاي تغذیه مصنوعی دشت سراب نیلوفر استان کبراي اولیت بندي شاخص )،1390(جلیلی و همکاران 

ها در دیدگاهاي ملزومه، دشت را مورد ارزیابی قرار داده و نقاط قوت و ضعف را روش تحلیل سلسله مراتبی با تعیین ارزش شاخص
 .هاي مستعد را شناسایی کردندشناسایی و مکان

یابی دفن پسماندهاي شهري سمنان براي براي مکان GISبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و )، 1388(پناهنده و همکاران 
اولیت بندي مناطق پنج معیار اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی، زمین ساختی و هیدرولوژي و هیدروژئولوژي که هر معیار نیز داري 

ها حلیل سلسله مراتبی و تلفیق الیهها با روش تگذاري این الیهها را تهیه نموده و با ارزشهاي الیههاي زیر مجموعه بودند نقشهشاخص
-ها را به سه پهنه بسیار مناسب، مناسب و نامناسب تقسیم نمودند که پهنه بسیار مناسب در اولیت تصمیم و در صورت لزوم مکانپهنه

 .هاي مناسب را در توسعه آتی در دستور کار قرار گرفت
براي تعیین الگوي کشت بهینه شبکه آبیاري ورامین با استفاده از مدل تحیلی سلسـله مراتبـی در انتخـاب  )،1388همکاران (غفاري و 

نوع کشت با استفاده از معیارهاي اقتصادي، منابع آب و خاك، پارامترهاي اقلیمی و عوامل گیاهی که داراي هشت شاخص زیر مجموعه 
بندي مطالعه موردي براي پنج منطقه مختلف از شـبکه آبیـاري دشـت  در این اولیتبودند اولیت بندي الگوي کشت را انجام دادند که 

                                                           
1. Value Engineering 
2. Mudge 
3. Saaty 
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ترتیـب گیاهـان جـو، بندي محصوالت مختلف، الگوي کشـت بـه هکتار که پس از اولیت 10000ورامین با مساحت حدودي هر منطقه 
هـاي در این تحقیق براي اولیت بنـدي مکـان .گندم، پنبه، ذرت و صیفی جات و یونجه و سبزیجات در اولیت الگوي کشت قرار گرفتند

ها در معیارها بیشتر گردد ارزش هر چه تعداد شاخص AHP گیريتصمیماستفاده شده است. در  AHPروشآوري آب باران از مستعد جمع
-بـه شـاخصهاي آن کمتراست وزن بیشتري شاخص گردد در صورتی که در معیاري دیگر که تعداداتخاذ شده براي شاخص کمتر می

یابد. در حالیکه ممکن است اهمیت شاخصی که در معیاري دیگر با تعداد شاخص بیشتر قرار دارد خیلـی بیشـتر هاي آن اختصاص می
باشـد. بنـابراین در شود و این از اشکاالت روش تحلیل سلسـله مراتبـی مـیدلیل ماهیت روش ارزش آن کمتر میناچار به باشد. ولی به

ها و زیر معیارها و محاسبه ضریب نرمال این مشکل مرتفع گردیده تصاص ضریب نرمال با توجه به تعداد کل شاخصتحقیق حاضر با اخ
تر روش تحلیل سلسله مراتبی را دقیقسازي صورت گرفته و کاراولیت بندي بهها در معیارها یکسانو با اختصاص ضریب، تعداد شاخص

نماید. در این صورت کارآیی روش افزایش یافته و در اتخاز تصـمیم در نـرم افزارهـایی کـه تمـام تر میو تصمیمات اتخاذ شده را اصولی
 شود.ها بایستی ارزش همسان داشته باشند تا اولیت بندي صورت گیرد بدون مشکل اشاره شده، قابل استفاده میالیه

 
  هامواد و روش

،  20″تا  47°و  44′،  42″گرفته و از نظر موقعیت جغرافیایی بین  قرار استان کرمانشاه، در شهرستان سنقر در معرفحوزة آبخیز  
متر و حداقل  2602عرض شمالی واقع شده است. حداکثر ارتفاع حوزه  34°و 58′،  52″تا  34°و 56′،  34″طول شرقی و 47°و  ′49

هاي یکی از سرشاخه مطالعاتی خسروآباد ةحوز ،. از نظر هیدرولوژیکیستمتر از سطح دریا 1954ارتفاع در خروجی حوزه برابر 
سیرجان واقع شده  -ساختی در زون سنندجاز لحاظ تقسیمات زمین .استمرزي غرب کشور  ةهاي حوزرود از زیرحوزهگاوه ۀرودخان
ستان ) موقعیت حوضه را در کشور و ا1شکل (). 1394است (مهندسین مشاور طرح آبریز،  شامل هشت آباديآبخیز هاي زهحواست. 

 کرمانشاه به تصویر کشیده است.

 
 ): موقعیت جغرافیایی حوضۀ مطالعاتی1شکل (

مرطوب خشک تا نیمهبارش، توزیع زمانی پراکنده و بدنبال آن کمبود آب درمناطق نیمه در عصر حاضر شاهد مشکالتی اعم از کمبود
آوري آب باران و استفاده بهینه از هاي مناسب جهت جمعبوده است. مطالعات حاکی از آن است که بیشتر محققین بر شناسایی مکان

آوري آب باران و همچنین چند منظوره بودن آنها در برداشت آب، اند. با توجه به کارآمدي سامانه جمعاین منبع خداداي تأکید کرده
ها ن آب، پیاده سازي این سامانهافزایش ذخیره رطوبت خاك و آب در دسترس گیاهان، کنترل سیالب و فرسایش و استفاده جهت تأمی

غیرشهري و روستایی صورت گیرد. از سوي دیگر شناسایی  -هاي آبخیز شهريتواند به عنوان یکی از ابزارهاي توسعه پایدار در حوزهمی
باشد. از آنجایی که هاي مدیران اجرایی، طراحان و پژوهشگران میها را در آن اجرا کرد از اولین چالشمکانهایی که بتوان این سامانه

هاي تاکنون یک بررسی جامع و کامل جهت تلفیق و مقایسه مطالعات اجرایی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه در حوضه
هاي مورد نیاز میخوران شهرستان سنقر (توابع استان کرمانشاه) انجام نگرفته است، تالش بر آن است که پس از ساخت و ترکیب الیه

در این تحقیق  .دست آیدهاي مستعد بهمکان AHPگذاري با فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سپس ارزش GISمحیط منطقه در 
آوري آب باران در منطقه سنقر و کلیایی که شامل: پوشش گیاهی (چهار یابی جمعمجموعه عوامل مختلف مؤثر بر تعیین اولویت مکان
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ب (شش شاخص)، جهت شیب (پنج شاخص)، بارندگی (پنج شاخص)، سنگ شاخص)، درصد تاج پوشش (پنج شاخص)، درصد شی
یک بار با اعمال  باشند نیزمی هاي هیدرولوژیک خاك (چهار شاخص)شناسی (پنج شاخص)، کاربري اراضی (چهار شاخص)، گروه

 گردید.بندي و رتبه اولویت بندي  ضریب نرمال و یک بار بدون ضریب نرمال در جداول نهایی
 

 ماتریس مقایسات زوجيماتریس مقایسات زوجيتشکیل تشکیل 
بی فـرض کنـیم شـاخص ترکیبـی  شاخص ترکی نیم  ملعامـل    n، از ، از   Xفرض ک شد.تشـکیل شـده باشـد.  1x, 2,x 3x,…,n x عا شده با شکیل  ین بـراي تعیـین وزن هـر کـدام از ایـن  ت کدام از ا هر  یین وزن  براي تع

 شود:شود:با توجه به اهمیت آنها از روش مقایسات زوجی بدین ترتیب استفاده میبا توجه به اهمیت آنها از روش مقایسات زوجی بدین ترتیب استفاده می w2, w3w,…, nw ,1عواملعوامل
      ))11                                                                                              (                                                                                              (nn xwxwxwxwX ....... 332211 ++++= 

به را نوشته و با توجه بـه   nxتا تا   11xهاي مختلف هاي مختلف ) تشکیل داده و در اولین سطر و اولین ستون آن عامل) تشکیل داده و در اولین سطر و اولین ستون آن عامل  n   ( (××  ))11   + +n+ +   11یک جدول (یک جدول ( را نوشته و با توجه 
 شود.شود.تا به آنها نسبت داده میتا به آنها نسبت داده می  11شود و عددي بین شود و عددي بین هاي دیگر سنجیده میهاي دیگر سنجیده مینظرات کارشناسان مجرب، اهمیت هر عامل نسبت به عاملنظرات کارشناسان مجرب، اهمیت هر عامل نسبت به عامل

 روش بردار ویژه و محاسبه وزن عامل ها در ماتریس مقایسات زوجی
هاي متفاوتی وجود دارد هاي فوق، روشاز ماتریس ها) iw(هاپس از تکمیل جداول و تعیین درجه اهمیت نسبی براي محاسبه وزن

باشدکه به دلیل توانمندي در محاسبه میزان ناسازگاري، براي مقایسه میزان ناسازگاري می 1(EM)ها، روش بردار ویژهکه یکی از روش
به ازاي مقدار  Wبه بردار ویژه Aپذیرجداول مختلف از این روش استفاده گردیده است. در این روش از تجزیه ماتریس مربع و وارون 

)(ماکزیمم آن 2ویژه maxλ :استفاده می شود یعنی  
                                                                         WWA .. maxλ=                                                         (2)        

مومیاي جهت یافتن مقادیر ویژه و بردارهاي ویـژه، معادلـه عمـومیدست آوردن شیوهدست آوردن شیوهبراي بهبراي به له ع یژه، معاد WWAاي جهت یافتن مقادیر ویژه و بردارهاي و .. λ=   ستگاه را بـه صـورت یـک دسـتگاه یک د صورت  به  را 
 معادالت خطی می نویسیم:                                                                      معادالت خطی می نویسیم:                                                                      

..0ي درایه هاي آن صفرند.)                                    نشان دهنده ماتریس ستونی است که همه 0(  =− WWA λ                                              
 )I  ماتریس همانی است و لذاWIW .=                                                   .(               0... =− WIWA λ 

 )3                                                                                                            (0)..( =− WIA λ 
).(0ه همگنباشد باید دترمینان ماتریس ضرائب در دستگا W≠0به منظور آنکه A به ازاي ماتریس مربعِ =− AA λ  نیز برابر صفر

.0باشد یعنی =− IA λ. 
گردد که یک بردار ویژه به ازاي استفاده از هر کدام از آنها نیز حاصل میλحل این دترمینان منجر به مقادیر ویژه متعددي براي 

)(خواهد شد. بزرگ ترین مقدار ویژه بدست آمده maxλ  را در نظر گرفته و براي تعیین مقادیر وزنی عوامل از این مقدار ویژه استفاده
 شود. می

 

 تجزیه و تحلیل 
شـده و وارد فراینـد تحلیـل در این تحقیق، عوامل تأثیرگذار بر نفوذ و ذخیرة آب باران در حـوزة آبخیـز معـرف اسـتان کرمانشـاه مشخص

عداد، صورت کلی بیان شـد کـه از ایـن تعـداد، شاخص بهشاخص به  5959مراتبی گردید. سلسله ین ت که از ا شد  شدگویـه در نظـر گرفتـه شـد  4848شاخص و شـاخص و   1111صورت کلی بیان  ته  ظر گرف یه در ن هاي شـاخص گو
روش گروهـی طـی فراینـد مهندسـی  نظران مجرب بـهنامه و توسط نظریات کارشناسان، اساتید و صاحبشده با استفاده از پرسشانتخاب

آمده بعـد از دستهاي به) نتایج مقایسۀ زوجی پارامترها و وزن8تا  1گذاري شد. جداول (ه روش انفرادي و مقایسۀ دو به دو ارزشارزش و ب
پارامترهاي مؤثر منتخب را یک بار با اعمال ضریب نرمال و یک بار بدون ضریب  9و جدول  دهدتشکیل ماتریس مقایسۀ زوجی را نشان می

صـورت کیفـی ، معیارها ابتدا بهAHPدر روش  ها بصورت نزولی ترتیب و نشان داده شد.ن) مشخص و بر اساس اهمیت آندرمقابل آ(نرمال 
شـود و اگـر میـزان آن شوند. در این فرایند نسبت ناسـازگاري تعیـین میصورت کمّی ارائه میگیري از جدول ساعتی  بهبوده و بعد با بهره

هاي جفتـی دارد کـه در ایـن مطالعـه، میـزان ناسـازگاري بـراي هریـک از سطح قابل قبول سازگاري مقایسـهباشد، داللت بر  1/0کمتر از 
روش بردار ویژه مورد تجزیـه و  شده نیز بهتفکیک در جداول زیر نشان داده شده است. جداول تکمیلمعیارهاي اصلی و زیرمعیارهاي آن به

 رح زیر است.شآمده به دستتحلیل قرار گرفتند. جداول به

                                                           
1-Eigenvector Method                                                                      2-Eigenvalue  
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 هاي مربوط به آنگذاري معیار پوشش گیاهی و شاخصارزش :1جدول شماره 

 پوشش گیاهی

ارزش 
 معیار

تعداد 
 زیرشاخص

ارزش 
 زیرشاخص

 ضریب
 نرمال

ارزش نرمال 
 زیرشاخص

 ارزش
 کل شاخص

ارزش کل زیر شاخص 
 1000ضربدر 

0188/0 4  0833/0    
Astragalus   

(gossypinus) 
Hordeum   

(bolbosum) 
Bromus 

(tomentellus) 

 1 3952/0  0329/0 000619147/0 619147/0 

Astragalus   
(gossypinus) 

Gundelia 
(turneforti) 

Phlomis 
(olivery) 

 2 1404/0  0116/0 00021996/0 21996/0 

Astragalus   
(gossypinus) 

Bromus 
(tomentellus) 

Gundelia 
(turneforti) 

 3 2322/0  0193/0 00036378/0 36378/0 

Astragalus   
(gossypinus) 

Hordeum   
(bolbosum) 
Gundelia 

(turneforti) 

 4 2322/0  0193/0 00036378/0 36378/0 

 022686504/0 نرخ ناسازگاري
 هاي مربوط به آنگذاري معیار درصد تاج پوشش و شاخصارزش :2جدول شماره 

 درصد
 تاج پوشش

 ارزش معیار
 تعداد

 زیرشاخص
 ارزش

 زیر شاخص
 ضریب
 نرمال

ارزش نرمال 
 زیرشاخص

 ارزش
 کل شاخص

ارزش کل زیر 
 1000شاخص ضربدر 

 0254/0 4  104166/0    
10<  1 4912/0  0511/0 001299633/0 299/1 

25-10  2 2598/0  02706/0 000687388/0 6873/0 
25-50   3 1376/0   0143/0  000364067/0  3640/0  
50-75   4 0728/0   0075/0  000192617/0  1926/0  
75-100   5 0386/0   004/0  000102129/0  1021/0  

 049447169/0 نرخ ناسازگاري
 

 هاي مربوط به آنگذاري معیار درصد شیب و شاخصارزش :3جدول شماره 
 درصد
 شیب

 ارزش معیار
 تعداد

 زیر شاخص 
 ارزش

 زیر شاخص
 ضریب
 نرمال

ارزش نرمال 
 زیرشاخص

 ارزش
 کل شاخص

ارزش کل زیر شاخص 
 1000ضربدر 

 1365/0 6  125/0    
5-0  1 0411/0   005138/0 0007/0 7/0 

10-5  2 0705/0   00881/0 001202/0  202/1  

20-10  3 0908/0   01135/0 001549/0  549/1  

30-20  4 1209/0   01511/0 002062856/0  0628/2  

60-30  5 1909/0   02363/0 003257/0  257/3  

60>  6 4859/0   060/0 00829066/0  290/8  

 099281846/0 نرخ ناسازگاري
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 هاي مربوط به آنگذاري معیار جهت شیب و شاخصارزش :4جدول شماره 
 جهت
 شیب

 ارزش معیار
 تعداد

 زیر شاخص
 ارزش

 زیر شاخص
 ضریب
 نرمال

ارزش نرمال 
 زیرشاخص

 ارزش
 کل شاخص

ارزش کل زیر 
 1000شاخص ضربدر 

 048/0 5  104166/0    

508/0 1  شمال   0529/0 00254/0  54/2  

1371/0 2  غرب   0142/0 0006855/0  6855/0  

2207/0 3  شرق   022/0 0011035/0  1035/1  

0815/0 4  جنوب   0084/0 0004075/0  4075/0  

0526/0 5  بدون جهت   0054/0 000263/0  263/0  

 012323466/0 نرخ ناسازگاري
 

 هاي مربوط به آنگذاري معیار بارندگی ساالنه و شاخصارزش :5جدول شماره 

بارندگی 
 متر) ساالنه(میلی

ارزش 
 معیار

 تعداد
 زیرشاخص

 ارزش
 زیر شاخص

 ضریب
 نرمال

ارزش نرمال 
 زیرشاخص

 ارزش
 کل شاخص

ارزش کل زیر 
 1000شاخص ضربدر 

 2509/0 5  104166/0    

0376/0 1  100کمتر از    0039/0 0009826916/0  9826/0  

100-200  2 0687/0   0071/0 001795/0  7955/1  

200-300  3 1348/0   014/0 00352305/0  5230/3  

300-400  4 2695/0   028/0 007043/0  0434/7  

400>  5 4894/0   050/0 0127906/0  7906/12  

 046417/0 نرخ ناسازگاري
 

 هاي مربوط به آنگذاري معیار سنگ شناسی و شاخصارزش :6جدول شماره 
سنگ 
 شناسی

ارزش 
 معیار

 تعداد
 زیرشاخص

 ارزش
 زیر شاخص

 ضریب
 نرمال

ارزش نرمال 
 زیرشاخص

 ارزش
 کل شاخص

ارزش کل زیر شاخص 
 1000ضربدر 

 0608/0 5  104166/0    
 58/2 002587/0 0425/0  4085/0 1  آندزیت

دیوریت، 
گرانودیوریت، 

 سینیت
 2 2653/0  0276/0 001680/0 68/1 

دگرگونی 
آهکی، مرمر، 

 شیست
 3 1617/0  0168/0 0010241/0 02/1 

میکاشیست، 
شیست سبز و 
گرودنادار و 
 آندالوزیت

 4 0983/0  0102/0 000622/0 62/0 

هاي پادگانه
 آبرفتی

 5 0661/0  0068/0 0004186/0 41/0 

 02215/0 نرخ ناسازگاري
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 هاي مربوط به آنگذاري معیار کاربري اراضی و شاخصارزش :7 جدول شماره

کاربري 
 اراضی

 ارزش معیار
 تعداد

 زیرشاخص
 ارزش

 زیر شاخص
 ضریب
 نرمال

ارزش نرمال 
 زیرشاخص

 ارزش
 کل شاخص

ارزش کل زیر 
شاخص ضربدر 

1000 

 0575/0 4  0833/0    
 59/2 002598/0 0451/0  5422/0 1  مرتع

 4/0 0004082/0 0071/0  0852/0 2  زراعت آبی
 021/1 001021/0 0177/0  2132/0 3  زراعت دیم

 76/0 0007633/0 0132/0  1593/0 4  باغ
 05220/0 نرخ ناسازگاري

 

 هاي مربوط به آنهاي هیدرولوژیک خاك و شاخصگذاري معیار گروهارزش :8جدول شماره 

هاي گروه
هیدرولوژیک 

 خاك

 ارزش معیار
 تعداد

 زیرشاخص
 ارزش

 زیر شاخص
 ضریب
 نرمال

ارزش نرمال 
 زیرشاخص

 ارزش
 کل شاخص

ارزش کل زیر 
شاخص ضربدر 

1000 

 1539/0 4  0833/0    
A  1 0633/0  0052/0 000811/0 811/0 
B  2 1315/0  0109/0 00168/0 68/1 
C  3 2636/0  0219/0 00338/0 38/3 
D  4 5416/0  0451/0 00694/0 94/6 

 05220/0 نرخ ناسازگاري
 

 هاي مختلف در حالت با اعمال و بدون اعمال ضرایب اصالحیبندي شاخص: اولویت9جدول شماره 
 بدون اعمال ضریب نرمال   با اعمال ضریب نرمال 
 <400بارندگی 1  <400بارندگی 1
 Dگروه هیدرولوژیک  2  <60شیب  2
 300-400بارندگی 3  300-400بارندگی 3
 <60شیب  D  4گروه هیدرولوژیک  4
 200-300بارندگی  5  200-300بارندگی  5
 کاربري اراضی مرتع C  6گروه هیدرولوژیک  6
 Cگروه هیدرولوژیک  7  30-60شیب  7
 30-60شیب  8  کاربري اراضی مرتع 8
 سنگ شناسی اندزیت B  9گروه هیدرولوژیک  9
 جهت شمال 10  جهت شمال 10
 Bگروه هیدرولوژیک  11  20-30شیب  11
 100-200بارندگی  12  100-200بارندگی  12
 20-30شیب  13  سنگ شناسی اندزیت  13
 سنگ شناسی دیوریت 14  سنگ شناسی دیوریت 14
 >10درصد تاج پوشش  15  10-20شیب  15
 10-20شیب  16  >10درصد تاج پوشش  16
 دیمکاربري اراضی زراعت  17  5-10شیب  17
 جهت شرق 18  جهت شرق 18
 سنگ شناسی دگرگونی آهکی 19  سنگ شناسی دگرگونی آهکی 19
 A گروه هاي هیدرولوژیک 20  زراعت دیم 20
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 بدون اعمال ضریب نرمال   با اعمال ضریب نرمال 
 5-10شیب  21  >100بارندگی  21
 >100بارندگی  A  22گروه هاي هیدرولوژیک  22
 کاربري اراضی باغ 23  کاربري اراضی باغ 23
 1پوشش  24  0-5شیب  24
 10-25درصد تاج پوشش  25  10-25درصد تاج پوشش  25
 جهت غرب 26  جهت غرب 26
 سنگ شناسی میکاشیست 27  سنگ شناسی میکاشیست 27
 0-5شیب  28  1پوشش  28
 کاربري اراضی زراعت آبی 29  سنگ شناسی پادگانه هاي آبرفتی 29
 3پوشش  30  کاربري اراضی زراعت آبی 30
 4پوشش  31  جنوبجهت  31
 سنگ شناسی پادگانه هاي آبرفتی 31  25-50درصد تاج پوشش  31
 جهت جنوب 32  3پوشش  32
 25-50درصد تاج پوشش  33  4پوشش  33
 2پوشش  34  جهت بدون سمت 34
 جهت بدون سمت 35  2پوشش  35
 50-75درصد تاج پوشش  36  50-75درصد تاج پوشش  36
 75-100درصد تاج پوشش  37  75-100درصد تاج پوشش  37

 
  نتایج و بحث

در  بنديمختلف و طیف وسیع کالس هايدر مدل استحصال رواناب یابیو کمک به مکان در الگوسازي GIS با توجه به توانایی طور کلیبه
نادرست شده جلوگیري کـرده  گیريتصمیمکه سبب  توان از هر گونه اقدامیگیري کارشناسان باالتر بوده و میقدرت تصمیم ،AHPروش 

عالوه بر فاکتور بارندگی که جزء عوامل اصلی و پایـه در  .شودمحیطی شود. بنابراین، نتیجه میو زیست اقتصادي هايو سبب کاهش هزینه
گونـه بیـان کـرد کـه نتـایج اینتـوان طور کلی میبحث ذخیرة آب باران است، عامل شیب و بافت خاك بیش از سایر عوامل مؤثر است. به

)، 2009( 3پراکاش و مانـدر)، جوزي2006)، جلیل و همکاران (2006و همکاران ( 2بو)، هاتی2005پور ()، قدسی2002( 1تحقیق با گاموس
ي و )، عـامر2011سـیوك و همکـاران ()، خاشعی2011) ، پارسـامهر و همکـاران (2009لو و همکـاران ()، حسـن2007یزدانی و دخانی (

نگلی و گونـگ، ))20142014)، جلیلی و همکاران ()، جلیلی و همکاران (20122012((  4لیلی)، یونگ)، یونگ20122012کشاورز و همکاران (کشاورز و همکاران (  )،2011)، صادقی و همکاران (2011همکاران (   5لی و گو
خوانی دارد و خـوانی دارد و ) هم) هم20162016((  8) و گویزانی) و گویزانی20152015و و   20072007) خیرخواه زرکش () خیرخواه زرکش (20122012و همکاران (و همکاران (  7)، کادم)، کادم20122012((  6و زیادتو زیادت )، الشمیري)، الشمیري20022002((

در مطالعـاتی کـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت، عوامـل  ) مطابقت ندارد.) مطابقت ندارد.20012001((  9) و قدسی) و قدسی20022002)، آراستگی و معدل ()، آراستگی و معدل (33201201با نتایج نامی (با نتایج نامی (
یابی مناطق مستعد استحصال و تولید رواناب داشته و بعـد از بارنـدگی، اثـر نفوذپـذیري از بقیـۀ عوامـل بارندگی بیشترین تأثیر را در مکان

هایی بیشتر تأثیرگذار است که تفاوت فاحشی بین میـزان رسد که اثر بارندگی در حوضهبه نظر می بیشتر بوده است. ذکر یک نکته ضروري
بارش در نقاط مختلف حوضه شاهد باشیم. نتایج حاصل از این مطالعه مبین این مطلب است که روش مـورد اسـتفاده از اعتبـار بـاالیی در 

مراتبی در محـیط کارگیري فراینـد تحلیـل سلسـلهل آب باران برخوردار بوده و بههاي استحصابندي مناطق مناسب براي اجراي پروژهپهنه
همچنـی  باشد.یابی مناطق مستعد استحصال آب باران میعنوان یک سیستم تصمیم یار مکانی مؤثر در مکانسامانۀ اطالعات جغرافیایی به

                                                           
4. Gomes 
5. Hatibu  
3. Jothiprakash & Mandar 
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ضریب اصالح خطالی زیر معیارها که باعث نرمـال شـدن ضـرائب نتایج حاصل شده استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از 
دهد در صورتیکه از ضریب اصالحی استفاده شود ترتیب معیارها در حالت با اعمال ضریب نرمال و بدون اعمال ضریب شود نشان میمی

شاخص مشخص شده بـدون  10تنها در ها تغییر یافته و ها متفاوت خواهد بود و ضرایب اولویت مکانی اکثر شاخصنرمال اولویت ارزش
درصـد بـوده و  80ها در حدود باشد. تغییر مکانی شاخصها میتغییر باقی مانده است. تغییرات مورد نظر در جهت افزایش دقت اولویت

اي الحظـهباشد که تأثیر قابل مدرصد می 15گروه تقسیم شده، اولویت گروه مناطق در حدود  11چون اولویت بندي مناطق مستعد به 
 ها خواهد داشت. گیريبر دقت تصمیم

 
  و پیشنهادها گیرينتیجه

  شـود، روش مناسـبی بـراي تکمیـل جـداول هاي انفرادي با وجود اینکه معموالً در تحقیقات از آن استفاده مـیدر حالت کلی روش
از دقت الزم برخوردار نیست.  بـه ایـن دلیـل روش گیري باشند زیرا بین نظرات مختلف تضاد و ناسازگاري ایجاد شده و در تصمیمنمی

گردد که نظـرات سـازگارتري اعمـال شـود. در تکمیـل باشد پیشنهاد میتري که در آن روش تکمیل جدول به صورت گروهی میکامل
   نسـبت متضـاد ها و تعیین ضرائب اهمیت عالوه بر اینکه نظـرات افـراد بـا هـم در مـورد یـک صورت گروهی در مطالعه ارزشجداول به

تـري در شودکه به نتـایج دقیـقباشد بلکه  بین نظرات مختلف دو نسبت، تضاد کمتري ایجاد گردیده و سازگاري جداول بیشتر مینمی
دلیل جـواب بهتـر یک روش کارشناسی بوده ولی به AHP اگر چه استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیگردد. ها منجر میبندياولویت

گیـرد و نسـبت بـه سـایر گیري در تحقیقات محیطی این روش همچنان مورد استفاده قرار میهاي تصمیمبت به سایر روشداشتن نس
هـاي دیگـر مقایسـه گردد در تحقیقات نتایج حاصل شده از این روش با روشباشد. بنابراین پیشنهاد میها داراي مزیت نسبی میروش

ها با هم در جدول مقایسات زوجی ها و زیر معیارنرم افزار محاسباتی بسیار کارآ تعداد شاخصشود و در صورت موجودیت یک مدل و یا 
 ها از نظر فنی قابل مقایسه با هم باشد.ها با این روش مقایسه شود. البته سعی بر این باشد که تعداد شاخصآورده شود و نتیجه ارزش

 
 منابع 

− - Ahmadi, L And creepy, huh And Mir Mohammad Sadeghi, AS. 1384. Achieving Continuous Improvement in the 
Organization for the Application of Value Engineering and Six Sigma Techniques. Second National Monsoon 
Conference on Value, 2nd and 3rd of December.-Ahmadi, H., Mohammad  

− - Akbarpour, A., Shahezi Siyuki, A., Farmer, A. Foroughi Far, H., 2015. Determination of appropriate rainwater 
harvesting locations for use in agricultural uses using the AHP model. Water Management Issue, Sixth Year. No. 12. 
P. 65.  

− - Al-Shamiri, A. and F. M. Ziadat., 2012. Soil-landscape modeling and land suitability evaluation.the case of 
rainwater harvesting in a dry rangeland environment. International Journal of Applied Earth Observation and Geo 
information. 18. 157-164. 

− - Ameri Ekhtearabadi, A. Nikpour, M. And Shojaa Talatpa, F., 2011. Determination of Proper Places for the Basin 
Using Analytical Hierarchy Process. Case Study: Hamedan Province. First International Conference and 3rd 
National Conference on Dam and Hydroelectric Power Plants, Tehran. 

− - Arastegi R and Moaadel, E., 2002. Investigating the attractiveness of fuel cell compared to other technologies used 
in the automotive industry. Sharif, (24): 49-57. 

− - Eshghizadeh, M., Noah, N. and Heydari H., 2010. Selection of suitable runoff sites for feeding Qanats (Case study: 
Kalat watershed, Gonabad). Journal of Watershed Research, No. 89, pp. 36 - 27. 

− - Ghodosi Shahrzaie, H., 2001. Improvement of irrigation network performance by sensitivity analysis in DEA data 
envelopment analysis models. Tarbiat Modares University. Master thesis, 115 p. 

− - Ghodsipur, H., 2005. Analytical Hierarchy Process AHP, Amir Kabir Industrial University Publication Center. 
fourth edition. 

− -  Gomes E.G. and Lins M. P. E., 2002. Integrating geographical information systems and multicriteria methods A 
case study. Annals of Operations Research, 116(1-4): 243-269. 

− - Guizani M., 2016. Storm Water Harvesting in Saudi Arabia: a Multipurpose Water Management Alternative. 
Journal of Water Resour Manage. 11269-016-1255-4. 

− - Hassan Lo, M; Khalfi, J. And Hashemi, M., 2009. Location of suitable areas for the construction of underground 
dams in Zanjan plain using satellite imagery, second national congress of sedimentation, Zanjan, Islamic Azad 
University, Zanjan Branch. 

− - Hatibu N., Mutabazi K., Senkondo E.M and Msangi A.S.K., 2006. Economics of rainwater harvesting for crop 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

747 
 

enterprises in semi-arid areas of East frica.gricultural Water Management, 80(1): 74-86. 
− - Jalili, J., Jalili, H., H. And Hadidy, M., 2014. Artificial feeding of groundwater aquifers through surface drainage 

canals using AHP method, Journal of Watershed Management Sciences and Engineering. Eighth year. No. 24, 
Spring. Pages 29-36. 

− - Jalili, J; Jebli, S. Q; Qamarnaia, e. And Monaam, M, j. C., 2006. Using Analytical Hierarchy Process and Value 
Engineering in Determining the Importance of Performance Evaluation Indicators for Irrigation Networks. Second 
Water Resources Management Conference. 11 p. 

− - Jothiprakash V. and Mandar V.S.A.T.H.E., 2009. Evaluation of rainwater harvesting methods and structures using 
analytical hierarchy process for a large scale industrial area. Journal of Water Resource and Protection, 1: 427-438.  

− - Kadam ajaykumar K., Sanjay S. Kale., Nagesh N. Pande., N. J. Pawar and R. N. Sankhua., 2012. Identifying 
Potential Rainwater Harvesting Sites of a Semi-arid, Basaltic Region of Western India, Using SCS-CN Method. 
Journal of Water Resour Manage. 26:2537–2554. 

− - Keshavarz, A., khasheaai seuki, AS. And Najafi, M., 2012. The proper location of drinking water by using the 
FAHP fuzzy hierarchy analysis. Case study: Birjand Plain. Master thesis, Water Engineering Department, 
Agricultural Hospital of Birjand University, 91 p. 

− - Khani, Sh., Feyznia, S. And holy, C., 2005. Construction of a regional model of mass motion risk using qualitative 
features and hierarchical analysis of the AHP system. Case study: Taleghan watershed. Journal of Natural Resources 
of Iran, 58 (1). 

− - Khairkhah Zarkesh, A., Mohammadi, F., And Meamarian, e., 2015. Determine areas prone to harvesting and 
storing rainwater using hierarchical analysis in the GIS environment. Journal of Rainwater Basin Systems. P. 14. 

− - Khairkhah Zarkesh, M, Nasser, M. And Khalilpour H., 2007. Zoning suitable areas for artificial nutrition in 
Varamin Plain with the help of GIS and DSS decision support system. Environmental Quarterly, (42): 1-8. 

− -  khasheaai seuki, AS; Ghahreman, b. Kochaczadeh, M., 2011. Evaluation of Water Extraction Potential by Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process (FAHP), Case Study: Neyshabour Plain. Iranian Journal of Water Research, 5 (9): 
171-180. 

− -  Li X V., Gong. 2002. Compacted Microcatchments with local earth materials for rainwater harvesting in the semi 
arid region of china, Journal of Hydrology. 257, 134 144. 

− -  Mahmoudi, N., 2012. Locating suitable areas for storing rain water, Case study: Catchment area. First National 
Conference on Rainfall Rainwater Levels System. 

− -  Mbilinyi B.P., Tumbo S.D., Mahoo H.F., Senkondo E.M. and Hatibu. N. 2007. Indigenous knowledge as decision 
support tool inrainwater harvesting. Physics and Chemistry of the Earth, 30:792–798. 

− -  Name, m H., 2013. Identification of suitable places for collecting heavenly deserts using Geographic Information 
System (Case Study: Birjand Plain). Geographic Quarterly of the Land, the tenth year. No. 39. 

− -  Oweis T.Y and Taimeh A.Y., 1996. Evaluation of a Small Basin Water Harvesting System in the Arid Region of 
Jordan. Journal of Water Resources Management. 10: 21-34,1996.  

− -  Parsamehr, A., Khosravani, Z, Mohammadi, B. And Heidari, M., 2011. Application of Geographic Information 
System for Integrated Surface Water Management, Case Study of Alamdar Watershed, 5th Iranian Conference on 
Watershed Management and Water Resources Management, Kerman, Iran Irrigation and Water Engineering 
Association. 

− -  Pelak N and Porporato A., 2016. Sizing a rainwater harvesting cistern by minimizing costs. Journal of Hydrology. 
541: 1340–1347. 

− -  RELMA in ICRAF and UNEP., 2005. Potential for rainwater harvesting in Ten African Cities, A GIS overview. 
− -  Rosmina N., Safwan Jauharib A., Hatib Mustaamalc A, Husind F and Yusri Hassan M., 2015. Experimental study 

for the single-stage and double-stage two-bladed Savonius micro-sized turbine for rain water harvesting (RWH) 
system. 2nd International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application, ICSEEA. ScienceDirect. 
Energy Procedia. 68: 274 – 281. 

− -  Saaty T.L., 1980. The analytic hierarchy process, planning, priority setting, resources allocation. New York: 
McGraw. 

− -  Soltani A. Feasibility of susceptible areas for rainwater harvesting, based on AHP in GIS environment (a case 
Study: Khosroabad watershed, Iran). Journal of Rainwater Catchment Systems., 2017; 5 (2) :65-76. 

− -  Sturm M., M. Zimmemtann. K. Schdtz. W. Urban, H. Hartung., 2009. Rainwater harvesting as an alternative 
water resource in rural sites in central northern Namibia, Journal of Physics and Chemistry of the Earth, 34: 776-
785. 

− - Watershed management of Kermanshah Natural Resources Bureau, Kermanshah Provincial Consultation 
Engineers, Detailed Exploration Studies of Ghiran Basins and Khosrowabad., 2015. Integration plan. 

− - Welderufael W.A., Woyessa Y.E and Edossa D.S., 2013. Impact of rainwater harvesting on water resources of the 
modder river basin, central region of South Africa. Journal of Agricultural Water Management. 116: 218–227. 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

748 
 

− - Winnaar G., Jewitt G.P.W. and Horan M., 2007. A GIS-based approach for identifying potential runoff harvesting 
sites in the Thukela River basin, South Africa. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 32(15): 1058-1067. 

− - Yazdani, M. And Dokhani, S., 2007. Study of vegetation and green space of Zayandehrood margin and effect of 
buffer strips, National conference on green space and environment, Tehran. 

− - Young Lee, J., Bak, G. & Han, M., 2012. Quality of roof harvesting rainwater e Comparison of different roofing 
materials. Journal of Environmental Pollution. Elsevier Lid 162, 422- 429.  


