
 
 

 

 پهنه بندی مناطق مستعد استحصال آب باران برای حیات وحش با استفاده از روش سلسله مراتبی

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 4، اسماعیل سهیلی3، معصومه شهبازی2، مهرداد خانمحمدی1وحید سروی

 دانشگاه گیالن .دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست1

 .عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه گیالن2

 .دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه یزد3

 .دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه یزد4
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

: چكیده  
 

کمبود بارش و به دنبال آن کمبود آب یکی از مهمترین مشکالت مناطق خشک و نیمه خشک است. از اینرو شناسایی مکان های 

افزایش دسترسی به آب و در نتیجه تأمین آب حیات وحش در مناطق مناسب به منظور جمع آوری آب باران قدمی مهم در راستای 

خشک و نیمه خشک می باشد. در این تحقیق به منظور مناطق مستعد جمع آوری آب باران در پارک ملی بمو از روش سلسله 

ن، ضریب رواناب، شیب، ( استفاده شده است. از میان عوامل موثر بر استحصال آب باراGISمراتبی در سیستم اطالعات جغرافیایی)

های هیدرولوژیکی خاک(، بافت خاک به عنوان معیار جهت بارندگی، فاصله از عوارض آبی، پراکنش جانوران، نفوذپذیری)گروه

بررسی پتانسیل تولید رواناب انتخاب شدند. سپس این عوامل با توجه به نظرات کارشناسی ارزش دهی شده و در محیط نرم افزار  

ARCGIS  ه حاصل از پهنه بندی پارک ملی بمو به منظور مکان یابی نقاط مستعد استحصال آب به روش سلسله مراتبی تهیه نقش

درصد پارک ملی بمو در طبقه مناسب جهت اجرای  5شد. تحلیل نتایج حاصل از پهنه بندی گویای این موضوع است که در حدود 

ر سطح منطقه دارد به خصوص در مرکز پارک که بیشترین تراکم جامعه درصد پراکنش خوبی د 5باشد. این روشهای استحصال می

 22حیات وحش به خصوص پراکنش آهو، بحری، قوچ، دال سیاه و کفتار و پلنگ را در خود جای داده است. همچنین بیش از 

 دارد. آوری باران را ندرصد از سطح پارک ملی بمو پتانسیل الزم برای اجرای برنامه های سامانه های جمع

 

 ، تحلیل سلسله مراتبی، پارک ملی بموGISاستحصال آب باران، حیات وحش، : کلمه(2کلید واژه ها:) 
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 مقدمه :

 

 از مختلفی عوامل خاطر به بارش عمده و است نامناسب زمانی توزیع دارای و نامطمئن کم، بارندگی خشک نیمه و خشک درمناطق
 کم میزان همین و بوده باال مناطق این در تبخیر طرفی از. شود می تبدیل رواناب به بارش زیاد تشد و گیاهی پوشش کمبود جمله
 وحش، حیات اساسی نیازهای سه( 1333) لئوپولد مدیریت، متن بازی عطف نقطه در. کرد خواهد خارج دسترس از نیز را بارش

 .است شده گرفته نظر در بدیهی وحش حیات جمعیت برای آب اهمیت زمان، آن از. پوشش بیان شده است و آب، غذا،: از اعم
 بسیاری برای کننده محدود عامل یک طوالنی مدت به آب کمبود خشک، های زیستگاه در (.1331نژاد قلی و شلمزاری جعفری)

 برای نبارا ذخیره و انتقال آوری، جمع شامل باران آب استحصال (. تکنولوژی Roberts 1977است ) شده ها تلقی گونه از
. است پذیر امکان مصنوعی صورت به و طبیعت در انسان دخالت با هم و طبیعی طور به هم آب استحصال. باشد می بعدی استفاده

 هدایت یا و آوری جمع سپس و گیر آب سطح از رواناب افزایش به کمک از عبارتست مصنوعی روش به باران آب آوری جمع
 انسان، نیاز مورد شرب آب تامین مصارف بر عالوه شده استحصال آب. آن از استفاده رمنظو به معین ای منطقه یک سمت به آب

 برداری بهره قابل نیز دیگر محیطی زیست اهداف و باغبانی و زراعی مصارف ازجمله مواردی در دامها و وحش حیات
حلیل سلسله مراتبی است که اولین یکی از کارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری فرآیند ت (.1331چکشی و یزدی طباطبایی)است

مطرح شد و براساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شد و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به  1321بار توسط ال ساعتی در سال 
 ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانهتحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع مدیران می دهد. فرایند

است، زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن 
(. ترکیب تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک های سیستم 1334معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد )احمدی و همکاران

( و ساختاری مناسب را جهت مکانیابی Saaty , 1980دهد)کانی را افزایش میی تصمیم گیری ماطالعات جغرافیایی کارای
 مستعد مناطق تعیین و باران آب آوری جمع زمینه در سامانه های استحصال آب باران با وجود معیارهای متفاوت ارائه می دهد.

ن مکان یابی مناطق مناسب برای ذخیره ( در طی تحقیقی  با عنوا1331تحقیقاتی صورت گرفته که به صورت زیر است: محمودی )
باران، مطالعه موردی حوزه آبخیز درخت سنجد برای شناسایی مناطق مناسب برای ذخیره نزوالت جوی، میزان نفوذ آب باران و 
 دخیره آن در پروفیل خاک به منظور احیای مراتع پارامترهای در نظر گرفت که عبارتند از: شیب، میزان بارندگی، پوشش سطح

استفاده  ArcGIS9.3در نرم افزار  ext-AHP( از اکستنشن AHPخاک و نفوذپذیری خاک. برای انجام تحلیل سلسله مراتبی)
که اثر بارندگی در منطقه از بقیه عوامل بیشتر بوده و بعد از آن به ترتیب نفوذپذیری خاک، پوشش سطحی خاک، و شیب   کرد

( در طی تحقیقی با عنوان تعیین مناطق مستعد استحصال و ذخیره سازی آب 1334اران )دارای بیشترین اثر بودند. خیرخواه و همک
)مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود سراب شهرستان خوشاب استان خراسان  GISباران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در محیط 

( پرداختند. AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی )رضوی( به عوامل تاثیرگذار بر نفوذ و ذخیره آب باران در پروفیل خاک با 
Winnaar اطالعات سیستم های قابلیت اساس بر را رواناب آوری جمع برای پتانسیل دارای محلهای (2112) همکاران و 

 مکانی تغییرات منظور این برای آنان نمودند. شناسایی جنوبی آفریقای در توکال رودخانه پوتشینی حوزه در جغرافیایی،

 آوری جمع برای مناسب های محل نقشه شامل که خروجی با و گرفته نظر در را شیب و بارش اراضی، کاربری ،خاک

 سیستم و است باالیی تناسب دارای رواناب آوری جمع برای حوزه مساحت درصد 12 حدود دادند نشان بود، رواناب

( در طی 2112همکاران) وMbilinya نماید.  ایفا را مهمی نقش تواند می مناطق این یابی مکان در جغرافیایی اطالعات
مبتنی بر سیستم تصمیم گیری   GISبا سیستم اطالعات جغرافیایی   به بررسی مکان های بالقوه برای استحصال آب باران پژوهشی
DSS  به های ورودی و داده های سنجش از دور استفاده کردند. نقشه DSS خاک، عمق خاک، بافت شیب، بارش، شامل 

 ، stone تراس ،ndivaدر تراس   آب ذخیره های سیستم بالقوه های سایت خروجی های نقشه و کاربری اراضی و زهکشی
 گرم ای مدیترانه اقلیم شرقی منتهاالیه واقع در استان فارس و در بمو ملی می دهد.. پارک نشان bordersتراس  و bench تراس



 
 و اطالعات شده انجام های بررسی بر اساس است. متر میلی 411حدود آن نهساال بارندگی متوسط و است گرفته قرار خشک و

 دهنده نشان وجود دارد که دوزیست گونه  3و  خزنده گونه 13، پرنده گونه 31 ،پستاندارگونه 32بمو تعداد  ملی موجود در پارک
 است ممکن نیز شرایط این با سازگار بسیار حیوانات برخی حتی ،خشکسالی دوره . درباشدمی پارک نظیر این کم زیستی تنوع

 از بود نخواهند قادر نیز جوان حیوانات از بسیاری و نباشند مثل تولید به قادر است ممکن نیز دیگر برخی نباشند.  بقا به قادر
 (Valerio2009بوده ) وحش تحیا برای مهمی تهدید  خشک مناطق در آب کمبود بنابراین بیایند.  بیرون زنده دوره این

(. هدف این Krausman etal. 2006 بکاهد ) آن عواقب از توانست خواهد مختلف روشهای به آب استحصال و
پژوهش، تعیین آب شرب حیات وحش با بهره گیری از سامانه های سطوح آبگیر باران به عنوان راه حلی مدیریتی و کم هزینه برای 

تعیین مناطق مستعد استحصال آب باران با در نظر گرفتن پارامترهای مناسب برای انجام این پژوهش مناطق حفاظت شده و همچنین 
 باشد.توانمند برای تحقق این پژوهش می و به کارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی به عنوان ابزاری

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 : مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 طول فاصل حد در منطقه این .دارد قرار شیراز شهر شرقی شمال در و فارس استان در ایران، غربی جنوب درپارک ملی بمو 

 42244 حدود در حاضر حال در بمو ملی پارک دارد. وسعت قرار 23 51 تا 23 33 جغرافیایی عرض و 52 55 تا 52 23 جغرافیایی

 1351-1331 آماری دوره طی در مطالعه مورد منطقه .است متر 22111 ارتفاع با بمو کوه قله پارک نقطه بلندترین. باشدمی هکتار

 نوسان تیرماه در درجه 5/22تا دیماه در درجه 1/4بین میزان این که  بوده سیلسیوس درجه 5/15 معادل حرارتی درجه میانگین دارای

 دوره کل در منطقه ماهانه بارندگی متوسط حداقل. است مترمیلی 243 ساله 31 بارندگی آمار به توجه با ساالنه بارندگی دارد. میزان

شده به براساس محاسبات انجام .رسدمی( دیماه) مترمیلی 5/122 به نیز آن ماهانه بارندگی حداکثر و( ماه تیر) مترمیلی 4/1 آماری

 .است« نیمه خشک سرد»اقلیم منطقه روش دومارتن اقلیم منطقه نیمه خشک و براساس روش آمبرژه 

 
 عیت پارک ملی بموموق 1شکل 

 

 



 
 روش انجام تحقیق:

انتخاب و  به روش سسلسه مراتبی ابتدا عوامل موٍر بر استحصال آب باران در منطقهبرای تعیین مکان های مستعد جمع آوری باران 

 اساس طبقات خود که در تصمیم گیری موثر هستند؛ کالسه بندی شدند. این عوامل عبارتند از:  بر

 ارتفاعی رقومی مدل اساس بر ین نقشه ا منطقه، شیب نقشه (DEM.تهیه شد  ) 

 تهیه شد. میدانی های بازدید و ایماهواره تصاویر به توجه با این نقشه اراضی، کاربری نقشه 

 تهیه شد. نمونه برداری و تعیین بافت خاک در آزمایشگاه انجام با که خاک، رستری بافت نقشه 

 تعیینتهیه شد.  منطقه شیب و خاکشناسی وضعیت اساس بر که ک،خا هیدرولوژیکی های رستری گروه نقشه 

 ه است.گردید آمریکا انجام کشاورزی وزارت خاک حفاظتاداره روش خاکها بر اساس هیدرولوژیکی گروههای

 هواشناسی های ایستگاه در شده ثبت اطالعات کمک به که حداکثر روزانه حوضه، خطوط هم باران نقشه رستری 

 یه شد.ته

 تهیه شد.  خاک هیدرولوژیک های گروه و اراضی کاربری نقشه ترکیب با که منحنی، نقشه رستری شماره 

  نقشه رستریNDVI  2115، ماه مه  8: این نقشه برای تعیین تراکم پوشش گیاهی در این تحقیق از تصویر لندست 

 یزان تراکم پوشش گیاهی طبقه بندی شد.استفاده شده و شاخص پوشش گیاهی منطقه محاسبه شده و براساس آن م

 رواناب در اراضی منطقه است که براساس ارتفاع  تولید ضریب رواناب منطقه: ضریب رواناب نشاندهنده پتانسیل نقشه

  .شودبارندگی، شماره منحنی و ارتفاع رواناب تهیه می

 دانی مکان هریک از منابع آبی منطقه تعیین نقشه فاصله از عوارض آبی )چشمه و آبشخور و آبراهه( : در بازدیدهای می

 این نقشه تهیه شد.  ArcGISشده و در محیط نرم افزار  

 .نقشه پراکنش جانوران که نقشه وکتوری از سازمان حفاظت محیط زیست فارس تهیه و به فرمت رستری تبدیل شد 

 ضریب رواناب 

 AHPمراحل اجرای روش تحلیل سلسله مراتبی 

( 2112چند معیاره اجازه وزن دار کردن الیه به منظور انعکاس تأثیر نسبی پارامترها را می دهد )گومز و لینز  آنالیز تصمیم گیری

( را برای تعیین وزن  فاکتورها ارائه کرد. نمرده دهی بر اساس مقایسه جفتی بین AHP( فرایند تحلیل سلسله مراتبی)1321ساعتی )

 مراحل انجام این کار بدین صورت است:(. Memarian et al., 2014پارامترها صورت می گیرد)

  .ایجاد درخت سلسله مراتبی: درخت سلسله مراتبی تصمیم گیری بیانگر استراتژی تصمیم به صورت گرافیکی است

 مهمترین بخش در این مراحل انتخاب معیارها و عوامل موثر بر هدف تصمیم گیری است.

 وامل موثر، پارامترهای مورد نظر دو به دو مقایسه می شوند.مقایسه زوجی: در این مرحله با توجه به ع 

  ماتریس وزن ها: وزن پارامترهای مورد نظر توسط اکستنext- AHP  در نرم افزارArcGIS 10.2  .محاسبه گردید 

 
ع آوری باران دارد. عالوه بر این برای طبقات موجود در هر الیه باید سطح مقدار این وزن بستگی به میزان نقش هر الیه در جم

( CRبرای اینکه مقایسه های ماتریس زوجی قابل تأیید باشند، باید نرخ ناسازگاری ). شدانتخاب  3تا  1( از بین مقادیر Sبرازندگی )
 د. باشباشد. در واقع تعیین کننده صحت وزن دهی انجام شده می 1/1کمتر از 

نقشه  ه و براساس ارزش پیکسل هابا هم تلفیق شد Raster Calculaterالیه های اطالعاتی توسط تابع  ،پس از انجام فرایند فوق
 . پهنه بندی میگردد.استعداد جمع آوری باران برای حیات وحش 
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 بحث :نتایج و 
عبارتست از الیه شیب، الیه کاربری  اسب جهت استحصال آب بارانمکانیابی مناطق منترین معیارهای در نظر گرفته شده برای مهم

( NDVIاراضی، بافت خاک، گروه های هیدرولوژیکی خاک، شماره منحنی، فاصله از عوارض آبی، شاخص پوشش گیاهی )
نقشه های  پس از تبدیل تمامی( 2کنش جانوران و نقشه ضریب رواناب که فایل رستری هریک تهیه شد )اشکال شماره نقشه پرا

 بندی کالسه مؤثر هستند؛ تصمیم گیری در که خود طبقات اساس ها برمورد نیاز به فرمت رستری هرکدام از الیه

 سپس درخت سلسه مراتبی ایجاد شد.  .شدند

 ارزیابی شاخص ها 

( و بررسی میدانی 2112)وزن های اهمیت نسبی و سطوح برازندگی با توجه به منابع داخلی و خارجی به خصوص تحقیقات امبیلینی 

 خالصه شده است. 2و  1منطقه و نظرات کارشناسی تعیین شده که در جداول شماره 

 بی مقیاس سازی به روش نرم 

 شود.در این نوع بی مقیاس سازی هر عنصر ماتریس تصمیم گیری را به بر مجذور مربعات عناصر هر ستون تقسیم می
 

 

 

 



 

 
رواناب، شیب، کاربری اراضی، بافت خاک، پراکنش جانوران، گروههای هیدرولوژیکی خاک، فاصله از منابع نقشه ضریب  (:2شماره )شکل 

 آبی

 

 وزن های اهمیت نسبی پارامترها 1جدول

  معیارها 

 اهمیت نسبی
 کاربری اراضی پراکنش جانوارن ضریب رواناب فاصله از عوارض آب بافت خاک نفوذپذیری شیب

15 11 15 15 25 11 11 

 

 

 

 برازندگی طبقات  مختلف در هر الیه اطالعاتی ورودی به سیستم سطوح 2 جدول

 معیار

 درجه اهمیت

اهمیت 

 مساوی
 نسبتا مرجح اهمیت بینابینی

اهمیت 

 بینابینی
 اهمیت بینابینی اهمیت زیاد

اهمیت 

 شدید

اهمیت 

 بینابینی

اهمیت فوق 

 العاده زیاد

1 2 3 4 5 5 2 2 3 

 5-2 2-12 12-15  15-31  31-55 >55 شیب
2-1 

5-2 

های نفوذپذیری)گروه

 هیدرولوژیکی خاک(
  B  C  D   

  لومی  لومی شنی   بافت خاک
لومی 

 رسی
  

 1-111   111-211 211-511   511>  فاصله از عوارض آب

  کاربری اراضی

اراضی سنگریزه دار 

درصدتاج  15

 پوشش

اراضی سنگریزه دار 

درصد تاج 41

 پوشش

 
رونزد و توده ب

 درصد31سنگی 

برونزد و توده 

 21سنگی 

 درصد

   

  51  31  21    ضریب رواناب )درصد(

 پراکنش جانوارن
عدم حضور 

 جانوران
       

حضور 

 جانوران

 



 
 محاسبه وزن معیارهای تصمیم 

 Expertن کار از نرم افزار ( روش سلسه مراتبی استفاده شد. برای ایSaaty.1980برای ارزیابی معیارها از ماتریس زوجی )

choice   استفاده شد. این روش هم برای مقایسه میان رده های مختلف هر معیار انجام شده و هم برای مقایسه بین معیارها  11ورژن

گردد. سپس هر یک از معیارها با بکار رفته است . براساس ماتریس مقایسه زوجی، اهمیت و ارزش معیارها دو به دو تعیین می

 بدست آمده است. ( 3)جدول استفاده از روش نرم استاندارد شده و در نهایت وزن هر یک از الیه ها 
 

 ی مورد مطالعهماتریس وزن معیارها 3جدول

کاربری 

 اراضی
 بارندگی شیب

های نفوذپذیری)گروه

هیدرولوژیکی 

 خاک(

بافت 

 خاک

فاصله از 

عوارض 

 آب

ضریب 

رواناب 

 )درصد(

پراکنش 

 جانوارن
 معیار

 وزن 1324/1 1254/1 1222/1 1222/1 1212/1 1352/1 155/1 1422/1

 

دهد که ضریب رواناب بیشترین وزن را به خود اختصاص نتیجه کاربرد محاسبه وزن دهی بر اساس ماتریس اهمیت نسبی نشان می

 . داده است. و پس از آن به ترتیب شیب و  بارندگی  بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند

 

 

 

 GISتهیه الیه های اطالعاتی در محیط 

متر که از معیارهای فوق تهیه شده است  121*121الیه های اطالعاتی رستری در ابعاد  ArcGISدر این مرحله در محیط نرم افزار 

وبیت گزینه شوند. مطلمورد تلفیق قرار گرفت. در این مرحله ماتریس اوزان در سطوح مختلف سلسله مراتب با یکدیگر ضرب می

  آید: ها از رابطه زیر به دست می

 
  

SIشاخص تناسب : 

Wn ماتریس اوزان در سطح :n  

Wn-1 ماتریس اوزان در سطح :n-1 

W2 2: ماتریس اوزان در سطح 

با هم تلفیق شدند. در این مرحله مطابق با شاخص تناسب،  Raster Calculaterبر این اساس الیه های اطالعاتی توسط تابع 

اوزان محاسبه شده در هر سطح سلسه مراتب در الیه رستری مربوطه ضرب گردیده و سپس این الیه ها با یکدیگر تلفیق شدند. 

بدین ترتیب پیکسل هایی که دارای بیشترین ارزش باشند، به عنوان مناسب ترین مکان جهت استقرار سامانه استحصال آب باران 

 شود.انتخاب می



 
 

 مناطق مستعد استحصال آب باران برای حیات وحش استخراج نقشه نهایی

ها با تلفیق این الیه Arcmapپس از تهیه الیه های اطالعاتی مربوط به شاخص های در نظر گرفته شده و وزن دهی آنها، در محیط 

طبقه بندی این به روش ترکیب خطی وزنی، نقشه مناطق مناسب برای اجرای برنامه های استحصال آب باران به دست آمد. برای 

استفاده شده و منطقه به پنج طبقه بسیار مناسب، مناسب، متوسط ،  GIS نقشه از روش شکست های طبیعی هیستوگرام در محیط 

 نامناسب و بسیار نامناسب طبقه بندی شد. 

سازی جنکس است کند، بر مبنای تکینیک بهینه از آن استفاده می ArcGISروش شکست های طبیعی هیستوگرام که نرم افزار 

 شود که مجموع واریانس درون هر طبقه حداقل باشد.ای انتخاب میکه در این روش هیستوگرام طبیعی به گونه

 
 نقشه مناطق مستعد استحصال آب باران :3 شکل
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 نتیجه گیری :
 

بمو انجام شد. در این تحقیق از فرآیند این مطالعه جهت مکانیابی مناطق مستعد استحصال آب باران برای حیات وحش پارک ملی 

تحلیل سلسله مراتبی در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی استفاده شد. برای انتخاب معیارهای مناسب، ابتدا تمامی عوامل موثر در 

ی شده ، عوامل  ضریب تولید رواناب مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و نقشه های مربوط بدانها نیز تهیه شد. از میان پارامتر بررس

رواناب، شیب، بارندگی، فاصله از عوارض آبی، پراکنش جانوران، نفوذپذیری)گروهای هیدرولوژیکی خاک(، بافت خاک به 

عنوان معیار یا شاخص جهت بررسی پتانسیل تولید رواناب انتخاب شدند. وزن معیارهای ضریب رواناب، شیب، کاربری اراضی، 



 
ض آبی، پراکنش جانوران، نفوذپذیری)گروهای هیدرولوژیکی خاک( و بافت خاک به منظور تولید بارندگی، فاصله از عوار

 1بدست آمد)اشل تعریف شده بین  1222/1و 1212/1،  1324/1،  1222/1، 1352/1، 1422/1، 155/1، 1254/1رواناب به ترتیب 

تولید رواناب از سایر عوامل بیشتر است. ضریب رواناب خود  (. با توجه به این اعداد نتیجه می شود که تأثیر ضریب رواناب در1تا 

متأثر از شدت بارندگی، شدت نفوذ آب در خاک یا سرعت نفوذپذیری، بافت خاک، عمق خاک شیب زمین و نوع سازند زمین 

وذ ناپذیر بیشتری باشند یعنی سطح نفباشد. مناطقی که دارای برون زد سنگی میشناسی وحتی درجه حرارت هوا و یا خاک نیز می

دارند پتانسیل تولید رواناب باال و در نتیجه استحصال آب باران را دارند. در این مطالعه میزان ناسازگاری مقایسات زوجی برای 

به دست آمد که داللت بر سطح قابل قبول سازگاری مقایسه جفتی دارد. نقشه حاصل از  132/1مکانیابی مناطق مستعد تولید رواناب 

درصد از  22بندی پارک ملی بمو به منظور مکان یابی نقاط مستعد استحصال آب باران گویای این موضوع است که بیش از پهنه 

آوری باران را ندارد. البته این امر قطعی نیست و عدم سطح پارک ملی بمو پتانسیل الزم برای اجرای برنامه های سامانه های جمع

رها، بررسی شرایط محیطی، جمع آوری داده ها و اطالعات و در روشها و تکنیک ها و فرآیند هایی همواره در انتخاب معیاقطعیت

 5ها وجود دارد؛ اما با توجه به نتایج این بررسی بخش بزرگی از منطقه وابسته به منابع آب زیر زمینی خواهند بود. حدود تحلیل

د پراکنش خوبی در سطح منطقه دارد به خصوص در مرکز درص 5باشد. این درصد منطقه مستعد اجرای روشهای استحصال می

پارک که بیشترین تراکم جامعه حیات وحش به خصوص پراکنش آهو، بحری، قوچ، دال سیاه و کفتار و پلنگ را در خود جای 

 داده است. 
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 منابع فارسی :
ناطق خشک، اولین همایش ملی سامانه های . روش های مختلف جمع آوری آّب در م1331جعفری شلمزاری م، قلی نژاد ب،  .1

 سطوح آبگیر باران. 

 .2. شماره2. تامین آب پارک ها و مناطق حفاظت شده. محیط شناسی تهران. دوره1353چاه کوتاهی، سیروس.  .2

ق . استحصال آب باران شیوه ای جهت استفاده از دانش بومی به منظور تامین آب در مناط1331چکشی ب، طباطبایی یزدی ج،  .3

 خشک، اولین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران.

(. ساخت مدل منطقه ای خطر حرکت های توده ای با استفاده از 1324حمدی، ح.، محمدخانی، ش.، فیض نیا، س.، و قدوسی، ج. ) .4

 (. 1)52بیعی ایران، ، مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان. مجله منابع ط(AHP)ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم 

(. تعیین مناطق مستعد استحصال و ذخیره سازی آب باران با استفاده از 1334خیرخواه، آرزو.، محمدی، فاطمه و معماریان، هادی ) .5

)مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود سراب شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی(. سامانه  GISتحلیل سلسله مراتبی در محیط 

 . 2ر باران. سال سوم. جلد های سطوح آبگی

(. طرح مدیریت پارک ملی بمو مرحله توجیهی )طرح ریزی( 1321سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر زیستگاهها و امور مناطق ) .5

 جلد یازدهم حیات وحش و آبزیان.

رخت سنجد. اولین (. مکان یابی مناطق مناسب برای ذخیره آب باران، مطالعه موردی حوزه آبخیز د1331محمودی، نریمان. ) .2

 همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران.
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