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  چکیده
با . کمبود آب مشکلی است که در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا موجب شکننده شدن شرایط زیستی شده است

برداري از آب باران دغدغه بسیاري از هاي محدود در این مناطق، ارائه راهکارهایی براي بهرهتوجه به وقوع بارش در زمان
 روش هر براي مناسب محل نیز و آب استحصال جهت مناسب روش انتخاب براي. باشدمناطق میسکنه و مدیران این 

 در گیريمنظورتصمیم به تحقیق این در. گرددمی انتخاب محیطی شرایط به توجه با که است شده ارایه تعاریفی
 هايداده نظیر متعدد مکانیهاي داده از بنديبانکت فاروئینگ، پیتینگ، هايپروژه اجراي مناسب مکانیابی خصوص
 استفاده مورد مرحله سه در مراتبی سلسله تحلیل فرایند کمک به...  و بارندگی ، توپوگرافی خاکشناسی، گیاهی، پوشش

مرحله اول . انجام شده است Arc GIS افزار نرم محیط در مکانی هايداده پردازش که است ذکر به الزم. گرفت قرار
طی مرحله دوم، استانداردسازي عوامل . مراتبی متشکل از هدف، معیارها و زیرمعیارها است شامل تعیین سطوح سلسله

هاي دهی معیارها و زیر معیارها بر اساس تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها با ارزشو وزن
ئینگ، پیتینگ و بانکت بندي به ترتیب مقایسات زوجی معیارهاي پروژه فارو، و میزان ناسازگاري  9تا  1ارجحیتی 

 محاسبه  Expert Choiceدر محیط نرم افزاري  1/0کمتر از این ارقام با توجه اینکه  .برآورد شد 0.04و  0.03، 0.07
با توجه به نتایج تحقیق از بین معیارهاي مورد نظر معیار . باشنددهی انجام شده می، نشان دهنده صحت وزنشد

کمترین تاثیر را بر مکان یابی اجراي 054/0با وزن نرمال  بارندگیبیشترین تاثیر و معیار  629/0زن نرمال توپوگرافی با و
تاثیر گذار بر مکانیابی اجراي پروژه فاروئینگ، معیار توپوگرافی با وزن   ياز بین معیارها. پروژه پیتینگ دارا هستند

  يهمچنین از بین معیارها. کمترین تاثیر را دارند 055/0نرمال  با وزن بارندگیبیشترین تاثیر و معیار  563/0نرمال 
 بارندگیبیشترین تاثیر و معیار  556/0بندي، معیار توپوگرافی با وزن نرمال  بانکتتاثیر گذار بر مکانیابی اجراي  پروژه 

هاي بهینه اجراي نقشه نهایی مکانها، در مرحله آخر، پس از تلفیق این الیه. دکمترین تاثیر را دار 081/0با وزن نرمال 
هاي دهد که در بین نقشهکه نتایج اعتبار سنجی نشان می فاروئینگ، پیتینگ و بانکت بندي تهیه گردید هايپروژه

  . باالترین اعتبار را داراست% 79شایستگی تولید شده، نقشه شایستگی پروژه پیتینگ با میزان صحت 
  ، شایستگی ، فاروئینگ تحلیل سلسله مراتبیپیتینگ، ،  بندي غرافیایی، بانکتسیستم اطالعات ج :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
 255کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قـرار گرفتـه اسـتکه میـانگین بارنـدگی سـالیانه آن در حـدود        

بـه   ،٢٠٠٩،و همکاران 1گرایموري(باشد این مقدار بارش کمتر از یک سوم متوسط بارندگی سالیانه جهان می. میلیمتر است
از طرفی توزیع بارندگی درکشور از نظر زمانی و مکانی یکنواخت نبوده و از این رو بیشـتر  ). 1393نقل از جعفري و همکاران،

از طرف دیگر، رشد جمعیت و افزایش نیاز بـه مـواد غـذایی،    . باشدنقاط کشور همواره با مشکل فرسایش و کم آبی مواجه می
وري بهینـه از ایـن   حفاظت خاك، تـامین آب و بهـره  . نابع آب و خاك و نابسامانی محیط زیست را سبب شده استتخریب م

بـرداري بهینـه از آب کلیـد حـل مسـئله کـم آبـی        چنین شرایط مهار و بهره. باشدعنصر حیاتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر می
... هـاي پیتینـگ و فاروئینـگ و بانکـت و     ایی از قبیـل پـروژه  هـ اي مناسب اجراي پروژه بنابراین باید عرصه. شودمحسوب می

ترین عامل محدود کننده توسعه پایـدار بـوده و از طـرف دیگـر در صـورت عـدم       چون آب از یک طرف مهم. شناسایی شوند
ها خصاز سوي دیگر، به دلیل متعدد بودن معیارها و شا. گرددمدیریت مناسب عامل مهم تخریب و ایجاد خسارت تبدیل می

تـرین  در انتخاب نوع عملیـات کارآمـد و مناسـب   ...) نظیر معیارهاي ژئومورفولوژي ، اقلیمی، خاکشناسی، پوشش گیاهی و ( 
ها و نوع عملیات با دقت مورد انتظار از نظر علمی که بتوانـد نیازهـا را   ها، عمالً انتخاب محلمناطق براي طراحی و اجراي آن

به طور کلی مجموعه عملیات مربوط به جمع آوري و ذخیره . ) 2007، 2مایا و شومان(  شودمیبرطرف نماید با مشکل روبرو 
هاي منـابع طبیعـی بـا    هاي اجراي پروژهها و اطالعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور مکانیابی محلو ترکیب داده

هاي سنتی دشـوار بـوده و   ها، مبتنی بر روشتلفیق آن تکیه بر مطالعات صحرایی با توجه به حجم الیه هاي اطالعاتی و لزوم
هـایی ماننـد   در این راستا، استفاده از تکنیـک . باشدممکن است موجب بروز خطا گردد، ضمن آن که نیاز به زمان زیادي می

هـاي  دادهاز یک سو موجب امکـان پـردازش و تجزیـه و تحلیـل     4به کمک سامانه اطالعات جغرافیایی 3تحلیل سلسله مراتبی
ها به طور جامع و در تقابـل بـا   پرحجم و در ارتباط با یکدیگر می شود و از سوي دیگر با این روش، بررسی معیارها و شاخص

یکدیگر جهت دستیابی به اهداف موضوع تحقیق ، با دقت زیاد امکان پذیر بوده و عالوه بر افزایش سرعت انجام کار و افزایش 
بنـدي و کنتـرل آب در   هایی از قبیل پیتینگ، فاروئینگ، بانکتبندي مناطق مناسب پروژهشه پهنهدقت نتایج، امکان تهیه نق

هایی با ترکیب عواملی از قبیل هوش انسان، اطالعات و تکنولـوژي، بـه تصـمیم    چنین روش. کندها را فراهم میمسیر آبراهه
کند و مدیران را در انتخاب بهتـرین تصـمیم از بـین    می ها براي حل مسائل پیچیده کمکها و مدلگیران در بکارگیري داده
پذیر است، بطوري که روش تحلیل سلسله مراتبی بسیار انعطاف .)1393جعفري و همکاران ،( رساندچندین راه کار یاري می

ختن اطالعـات  این است که روي هـم انـدا   نکته شایان ذکر ).2007مایا و شومان، (تواند با پیشرفت تکنولوژي تکامل یابد می
توانـد برنامـه ریـزي و تصـمیم     در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی بدون تحلیل و انجام عملیات ارزیابی چند معیـاره نمـی  

درستی را ارائه دهد، چون اطالعات گوناگون از جنس متفـاوت، بـا واحـدهاي گونـاگون هسـتند، همچنـین وقتـی عوامـل و         
یعنـی نبایـد   . ها نسـبت بـه همـدیگر معـین شـود     کنند باید اولویت و وزن آنمیگیري دخالت معیارهاي مختلف در تصمیم

زمانی که چندین معیار بـراي مکانیـابی در   ). 1386جمالی، (انگاشت که همه به یک اندازه در وزن دهی عوامل اولویت دارند 
-ها با یکدیگر در تضاد و یـا از جـنس  گیرد که معیارشود و پیچیدگی زمانی باال مینظر گرفته می شود، مکانیابی پیچیده می

تـري  در این هنگام کار ارزیابی از حالت ساده تحلیل که ذهن قادر به انجام است خارج شده و ابزار قـوي . هاي مختلف باشند
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زیـرا   ).2004، 5مـارینونی (هاي تصمیم یار مکانی اسـت  ، یکی از کارآمدترین ابزارهاي تعاملی سیستمAHP. نیاز خواهد بود
گیري در شرایطی که معیارهاي تصمیم متضاد و انتخـاب   این فرایند روشی است منعطف، قوي و ساده است که براي تصمیم

. ، توسـط تومـاس  1980سال این روش در  ).2008، 6اسیماکوپولوس(گیرد  قرار می ها مشکل باشد، مورد استفادهبین گزینه
علوم مختلف داشته است عیاره پیشنهاد شد و تا کنون کاربردهاي متعددي در هاي چند مگیريساعتی براي بیان تصمیم. ال
سنتز سلسله مراتبی  اي واي است که بر سه اصل تجزیه، قضاوت مقایسهاین فرایند مبتنی بر نظریه ساده). 2005 مارینونی،(

 و پـور  حکمت بعنوان مثال. م شده استدر این زمینه مطالعات گوناگونی در داخل و خارج کشور انجا. ها استوار استاولویت
 جهـت  مناسـب بـه مکانیـابی منـاطق     GISهـاي  قابلیت و گیري تصمیم پشتیبانی سیستم از استفاده با ،)1386( همکاران

 جمـع  بـراي  پتانسـیل  داراي هـاي محل ،)2007 (همکاران و7وینار .دپرداختن ورامین دشت در مصنوعی تغذیه طرح اجراي
 جنـوبی  آفریقـاي  در تـوکال  رودخانـه  پوتشینی حوزه در جغرافیایی، اطالعات سیستم هايقابلیت اساس بر را رواناب آوري

 که خروجی با و گرفته نظر در را شیب و بارش اراضی، کاربري خاك، مکانی منظورتغییرات این براي آنان .نمودند شناسایی
 آوري جمـع  بـراي  حـوزه  مساحت درصد 18 حدود دادند نشان بود، رواناب آوري جمع براي هاي مناسبمحل نقشه شامل
. نمایـد  ایفا را مهمی نقش تواندمی مناطق این یابی مکان در جغرافیایی اطالعات سیستم و است باالیی داراي تناسب رواناب

 گیـري یممسیستم تص از باران، آب آوري جمع براي پتانسیل داراي هايمحل شناسایی براي ،)2007( همکاران و 8امبیلینی
 خاك، عمق خاك، شیب بافت بارش، اطالعاتی هايالیه منظور این براي .کردند استفاده جغرافیایی اطالعات سیستم پایه بر

 براي پتانسیل داراي هايمحل نقشه حاصل خروجی .شد  GISپایه  بر گیريتصمیم سیستم وارد کاربري و زهکشی شبکه
 جغرافیـایی  اطالعات هايسیستم و دور از سنجش کاربرد قابلیت مطالعه این در آنان .داد نشان را آب ذخیره و آوري جمع

در تحقیقـی از روش   ،)1387( زرکـش  خیرخـواه .نشـان دادنـد   را باران آب آوري جمع براي مستعد هاي مکان شناسایی در
 ،)1393( جعفـري و همکـاران   .تحلیل سلسله مراتبی در مکانیابی مناطق احداث سد زیرزمینی در منطقه نطنز استفاده نمود

با بررسی سامانه تصمیم یار مکانی در قابلیت تعیین مناطق مناسب اجراي پروژه هاي پیتینگ و فاروئینـگ در حـوزه آبخیـز    
 تلفیـق  بـا  ،)1388(همکـاران   و ناصـري  .باشـد میخوران نشان دادند این سامانه قابلیت مناسبی را در این خصوص دارا مـی 

 مصـنوعی  تغذیه جهت سیالب پخش مناسب هايمکان جغرافیایی اطالعات سامانه و معیاره چند گیريتصمیم هايسیستم
 قنوات تغذیه منظور به رواناب آوري جمع مناسب هايمحل تحقیقی در ،)1389(همکاران  و زاده عشقی .دادند تشخیص را
 مسـتعد  منـاطق  شـیب  و بارنـدگی  زمین، کاربري خاك، چون پارامترهایی گرفتن نظر در با گناباد کالت آبخیز هزحو در را

 جمـع  مسـتعد  منـاطق GIS از استفاده با ،)1389(همکاران و آبادي حبیب .کردند شناسایی استان در را باران آوري جمع
یـابی  بـراي مکـان   GISاز تحلیل سلسله مراتبـی بـر پایـه     ،)1391( اولیایی .کردند یابیمکان استان تهران در را باران آوري

براي این منظـور از پارامترهـاي شـیب، کـاربري اراضـی، نفـوذ       . است کردههاي تغذیه مصنوعی استفاده مناطق مستعد طرح
هـاي  پس از تهیـه الیـه  . پذیري و بارندگی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر نفوذ وذخیره آب باران در پروفیل خاك استفاده شد

  .دمدهی و تلفیق آنها، در نهایت نقشه مناطق مناسب به دست آمربوط به این پارامترها و وزن  اطالعاتی
 کاهش دلیل به آب منابع دبی شدید کاهش ،حوزه آبخیز رودسراب شهرستان خوشاب در عمده و اصلی مشکالت از یکی
 خصوصـیات  از ايپـاره  و باشـد مـی  کوهسـتانی  منطقه یک مطالعه مورد منطقه اگرچه. باشدمی ممتد خشکسالی و بارندگی

 نیمـه  نـوع  از منطقه اقلیم تا شده سبب سبزوار بیابانی مناطق جوار در منطقه شدن واقع لیکن دارد، وجود آن در کوهستانی
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 مـردم  بنـابراین  .نیاییـد  نظر به کافی گیاهان رشد براي) میلیمتر276( آن با متناسب نیز بارش میزان بنابراین و باشد خشک
 و باغـداري  امـور  در آن از اسـتفاده  و زیرزمینـی  آب منـابع  از اسـتفاده  بـراي  هـایی روش و فنـون  به متوسل دیرباز از منطقه

 اکثـر  دلیـل خشکسـالی   بـه  که. رسدمی قنات 100 حدود به مطالعه مورد حوزه هايقنات تعداد طوریکه به شدند کشاورزي
 باتوجـه  لذا  .)1393مهندسین مشاورآبخیز گستر شرق، ( اند شده روبرو کمی بسیار راندمان و دبی با یا و آبی کم دچار قنوات

 مکانیـابی و  بـا  مـرتبط  هايپروژه ،باران آبجمع آوري پتانسیل  شرایط موجود، براي جمع آوري و شناسایی مناطق داراي به
در تلفیـق بـا سـامانه     در این مطالعه نیز روش تحلیـل سلسـله مراتبـی    .شودسطحی در این حوزه توصیه می هايآب ذخیره

در حوزه آبخیز رودسراب شهرستان خوشـاب  بانکت بندي هاي پیتینگ و فاروئینگ و  یابی پروژهدر مکان اطالعات جغرافیایی
   .گیردمورد آزمون قرار می

  ها مواد و روش 

  منطقه مطالعاتی -1   
بخش مرکزي شهرستان خوشاب استان خراسان  هکتار در محدوده  8200حوزه آبخیز رود سرآب با مساحتی در حدود 

طول جغرافیایی (محدوده مورد مطالعه بر اساس طول و عرض جغرافیایی در مختصات جغرافیایی. رضوي واقع گردیده است
 35دقیقه و  21درجه و  36ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  45دقیقه و  47درجه و  57ثانیه تا  10دقیقه و  38درجه و  57

از نظر . باشدخروجی هیدرولوژیک می 11این حوزه داراي . قرار دارد) ثانیه شمالی 55دقیقه و  26درجه و  36ثانیه و 
متر، حداقل  2057حداکثر ارتفاع حوزه . باشدي کویر مرکزي می حوزه ءهاي آبریز کشور، این حوزه جزتقسیمات حوزه

متوسط بارندگی سالیانه این منطقه . باشددرصد می 4/31زه متر از سطح دریا و شیب متوسط حو 1361ارتفاع حوزه برابر 
روستا با جمعیتی در  6در این حوزه . باشداس اقلیم نماي آمبرژه خشک سرد میمیلیمتر و اقلیم آن بر اس 276در حدود 

-سنگی می خنمونرتع، مسکونی و ر، مها در حوزه بصورت کشاورزي دیم و آبی کاربري.کنند خانوار زندگی می 1040حدود 
  .)1393مهندسین مشاورآبخیز گستر شرق، ( باشد

  
  موقعیت حوزه آبخیز رود سرآب در استان خراسان رضوي) 1(شکل 



 

  هاي کنترل رواناب و استحصال آبروش -2 
هاي مختلف عملیات  لذا روش .هاي جاري از سرعت نفوذ بیشتر باشد ه سرعت آبافتد کرواناب هنگامی اتفاق می

-یک روش حفاظت آب و خاك محسوب می بیولوژیکی که به نوعی سعی در کاهش سرعت آب داشته باشند،مکانیکی و 
  : گیرد بشرح زیر استکنترل رواناب که در این مطالعه مورد بررسی قرار میهاي مختلف روش. دنگرد
  پیتینگ  -2-1    

هاي حاصل از باران و  داري باران و هرزآبههاي کوچک قایقی شکل در مراتع جهت نگپیتینگ عبارتست از ایجاد چاله 
این روش ). 1372مصداقی، ( نفوذ آن در خاك به منظور افزایش رطوبت قابل استفاده و در نتیجه افزایش تولید علوفه

در منابع مختلف به . باشد ، مناسب میخوردا ضعیف که در آن تخریب به چشم میمعموال براي مراتع با وضعیت متوسط ت
ولی به طور کلی شرایط مهم ذکر  .آورده شده استاي این تکنیک براي اجرزمین شناسی، خاك  ،رایط مورفومتریکوضوح ش

 درصد 10شیب کمتر از  و هاي با بافت متوسط و نسبتا سنگینمیلیمتر، خاك 300 -100شده عبارتند از  بارندگی 
  ).1387 اسکندري،(
   کنتور فارو -2-2 

هاي منظم که داراي خاك با عمق کم تا  که در دامنه گیرد بطوريا وسعت کم صورت میات در مناطقی باین عملی 
ابع مختلف براي این عملیات در من. باشد، قابل اجرا میالت کشاورزي بتوانند در آن تردد نمایندآمتوسط بوده و ماشین 

این عملیات . سته شده استنمناسب دامیلیمتر  300درصد، بارندگی کمتر از  20هاي تا حدود هاي منظم، شیب دامنه
  ).1372 ،مصداقی(است درصد تعریف شده  20تا  10در آن محدودیت شیب فقط پیتینگ دارد که  مانندشرایطی 

  بانکت بندي  - 3- 2  
. هـا بـه زمـین اسـت     ها و همچنین نفوذ دادن این آبهاي برف و باران و کاهش سرعت آن ها جمع کردن آبعمل بانکت

آب کـامال متوقـف    هاي شـیب دار جریـان   در بانکت. شوندنع فرسایش خاك میها هم باعث حفظ آب و هم مابانکتبنابراین 
دار در منـاطقی  هـاي شـیب  همچنین بانکـت  .نمایده و فرصت کافی براي نفوذ پیدا میشود، بلکه سرعت آب کاهش یافت نمی

شوند کـه  بیشتر در مناطقی ساخته میهاي افقی  تکبان. شوند که شدت بارندگی نسبت به نفوذ خاك بیشتر استساخته می
میزان بارندگی نسبت به نفوذ پذیري خاك کمتر است و ساختن آنها در مناطق خشک و کم باران به منظور تولیـد محصـول   

 ).1380، ضیایی(  از اهمیت بیشتري برخوردار است
 در لـذا  پـذیرد  صـورت  شـده  انجام مطالعات اساس بر است الزم بندي بانکت اجراي براي نظر مورد محل تعیین اصوالً 
 ضـروري  ذیل موارد رعایت عملیات، گونه این براي مناسب هايمکان انتخاب و بندي بانکت اجراي براي محل تعیین موقع
 :است

 .باشد ضعیف گیاهی پوشش لحاظ از نظر مورد محل -
 .باشد سطحی فرسایش مستعد خاك پذیري فرسایش نظر نقطه از نظر مورد محل-
 .باشد مشهود کامالً دامنه روي بر سطحی و شیاري هايفرسایش-
 .نباشد )غیره و لغزش زمین( اي توده حرکات مستعد بالقوه نظر مورد محل-
 .باشد مناسب ساختمان و بافت لحاظ از محل خاك-
 .باشد داشته را مصنوعی یا و طبیعی صورت به گیاهی پوشش احیاي استعداد نظر مورد محل-
 .باشد ايصخره و سنگی زدگی بیرون فاقد االمکان حتی نظر مورد محل-

  .نباشد متر سانتی 20 از کمتر نظر مورد محل خاك عمق -



 

 500 از کمتر هاآن سالیانه بارندگی متوسط که اطقینم در بندي بانکت که است این شود اشاره آن به باید که مهمی مساله
درصـد   60تـا  6بـین  که داراي شـیب  به نوع بانکت پیشنهاد شده در مناطقی با توجه  و داشته کاربرد بیشتر است متر میلی

  ).1390ریاست جمهوري، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي (شود باشد احداث می

  تجزیه و تحلیلروش  -3
هاي ی از مشخصات و ویژگیرحله برخجمع آوري اطالعات مورد نیاز حوزه مطالعاتی اولین مرحله تحقیق بود، در این م

هاي موجود در اداره منابع طبیعی  هاي اراضی از گزارش يخصوصیات فیزیوگرافی، اقلیم، خاکشناسی و کاربر منطقه از جمله
   .استخراج شد

عوامـل قـرار    ، در باالترین سطح، هدف قرار دارد و در سطوح بعدي، بـه ترتیـب معیارهـا، زیرمعیارهـا و    AHPدر فرایند 
و تصـمیم گیرنـدگان بایـد    گیري هسـتند  که با یک مقیاس نسبی قابل اندازهی بر معیارهایی است نتباین فرایند م. اندگرفته

گیـري از  بعد با بهـره  ، معیارها ابتدا بصورت کیفی بوده وAHP در روش. براي معیارها داشته باشند2 به 2اي بصورتمقایسه
شـود و اگـر   تعیین می) Consistency Ratio(ن فرایند نسبت ناسازگاري در ای. شوندی ارایه میجدول ساعتی بصورت کم

بـه   ).9،2007کیمرن و همکـاران ( دارد 2به  2هاي  ل سازگاري مقایسهباشد، داللت بر سطح قابل قبو 1/0میزان آن کمتر از 
اطالعاتی اولیه مورد نیاز فرایند تحلیل سلسله مراتبـی بـه منظـور     هاي هاي اطالعاتی به عنوان دادهالیهمنظور تهیه برخی از 

ماري در محیط نرم افـزاري  آب، از تحلیل زمین آدر حوزه آبخیز رود سربندي بانکت و هاي پیتینگ، فاروئینگ ژهمکانیابی پرو
GIS صـر بـا سـایر عناصـر در     ندر طراحی این مدل ارتبـاط هـر ع  . در ادامه، مدل شاخه درختی طراحی شد. داستفاده گردی

دف اصـلی موجـود از   مشخص گردید و ارتباط هـ » هدف اصلی، معیارها و زیر معیارها « اي و در سطوح مختلف  ساختار رده
 در گام بعدي بدلیل اینکه عوامل در نظر گرفتـه . ترین رده موجود از سلسله مراتب تشکیل شده مشخص شدمسئله با پایین

دهی مستقیم و بـا   سازي هر یک از عوامل از طریق وزنستند مثالً هکتار و کیلوگرم، استانداردشده داراي واحدهاي مختلف ه
بندي هر معیـار بـر   در این روش، رتبه. تحلیل سلسله مراتبی انجام شداستفاده از روش رتبه بندي از صفر تا یک انجام یافت 

ی مربـوط بـه هـر یـک از     هـاي اطالعـات  امل، در ابتدا الیهندارد سازي عوبه منظور استا. گیران انجام شدحسب اولویت تصمیم
ندي اعمال شدند پـس  بهاي جدید بر اساس رتبهوارد کرده و سپس ارزش Arc GISهاي مختلف را در محیط  عوامل پروژه
یـایی، شـامل   هاي اطالعاتی مورد نیاز، با بکارگیري فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سامانه اطالعات جغراف از تهیه الیه

ازگاري، اقـدام بـه   و تعیین میزان ناسا دهی به معیارها و زیر معیارهها، وزنشاخه درختی، استاندارد سازي دادهطراحی مدل 
  .  در حوزه آبخیز رودسرآب گردیدبندي  ، بانکتفاروئینگ ،هاي پیتینگاي مناسب اجراي پروژههبندي مکانتهیه نقشه پهنه

                                                
9 Cimren 



 

  
  درختی اطالعات مورد استفاده به منظور وزن دهیمدل شاخه ) 2(شکل 

  
  قضاوت هاو تعیین میزان ناسازگاري  و زیر معیارها وزن دهی معیارها - 1- 3   

دهی به کمک روش مقایسه زوجی بدین منظور، وزن. انجام شد Expert Choiceبه کمک نرم افزار  ادهی زیر معیارهوزن
اي  هاي نسبی در مقیاس پیوسته یک زمان با یکدیگر مقایسه شدند، که البته ارزش در این روش دو زیر معیار در. انجام شد

باید . ها مورد بررسی قرار گرفت، میزان ناسازگاري وزندهیالزم به ذکر است که پس از وزن. شوددرجه بندي می 9تا  1از 
به منظور . غییرات داشته باشدت) 1/0( دهی تا حد امکان از صفر تا یک دهمناسازگاري در وزن توجه داشت که میزان

ارها انتخاب شدند هاي استاندارد شده مربوط به هر کدام از زیر معیالیه Expert Choice دهی زیر معیارها، در برنامه وزن
  .یل شده و محاسبات انجام شددر این مرحله ماتریس ارجحیت زیر معیارها تکم .گر اضافه گردیدند و به بخش توصیف

هاي تحلیل سلسله مراتبی زیر قشه، در گام بعد، نقضاوت هاي زوجیزن دهی زیر معیارها و تعیین میزان ناسازگاري پس از و
هاي نرمال معیارها و همچنین میزان در این مرحله نیز وزن. شدندبندي کالسهمعیارها که در مرحله قبل آماده شده بود 

هاي نرمال معیارها و اطمینان از مناسب پس از تعیین وزن. گردیدند ئهراتوسط نرم افزار محاسبه و ا قضاوت هاناسازگاري 
و پیتینگ  ،هاي فاروئینگعیارهاي مربوط به هر یک از پروژههاي نرمال م ان سازگاري قضاوت ها، با اعمال وزنبودن میز

، از طریق انتخاب کامالً نهایتدر . ایجاد شدندها  هاي مناسب هر یک از پروژه بندي مکانبندي، نقشه نهایی پهنهبانکت
تصادفی ده نقطه براي هر یک از عملیات در منطقه مورد مطالعه، با انجام بازدیدهاي میدانی و کنترل عوامل مشارکت کننده 

  .شددر تعیین مناسب بودن هر محل براي نوع خاصی از عملیات، اعتبار نقشه پهنه بندي تعیین 

  نتایج
، پوشش )گروه هیدرولوژیکی خاك، عمق خاك و کاربري اراضی( مرتبط با خاك يرهازیر معیامعیارها و دهی  وزن
 و بانکت بندي ، پیتینگ هايپروژه) میزان بارندگی( اقلیم و )صد شیبرجهت و د( توپوگرافی ،)تیپ گیاهی (گیاهی 

  .ه گردیده استئارادر جداول زیر  فاروئینگ



 

  ناسازگاري قضاوت ها براي پروژه بانکت بنديوزن دهی معیارها و تعیین میزان ) 1(جدول 
 خاك پوشش سطح زمین بارندگی توپوگرافی پارامترها
 3.00 5.00 5.00 1.00 توپوگرافی
 0.33 0.50 1.00 0.20 بارندگی

 0.33 1.00 2.00 0.20 پوشش سطح زمین

 1.00 3.00 3.00 0.33 خاك
 4.67 9.50 11.00 1.73 مجموع

  دهی معیارهاي موثر در پروژه بانکت بنديماتریس وزن )2(جدول 
 وزن ها خاك پوشش سطح زمین بارندگی توپوگرافی پارامترها
 0.550 0.64 0.53 0.45 0.58 توپوگرافی
 0.083 0.07 0.05 0.09 0.12 بارندگی

 0.118 0.07 0.11 0.18 0.12 پوشش سطح زمین
 0.249 0.21 0.32 0.27 0.19 خاك

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 مجموع
  .بدست آمده است 04/0ضریب ناسازگاري برابر  

  وزن دهی معیارها و تعیین میزان ناسازگاري قضاوت ها براي پروژه پیتینگ) 3(جدول 
 خاك پوشش سطح زمین بارندگی توپوگرافی پارامترها
 6.00 4.00 8.00 1.00 توپوگرافی
 0.33 0.25 1.00 0.13 بارندگی

 2.00 1.00 4.00 0.25 پوشش سطح زمین
 1.00 0.50 3.00 0.17 خاك

 9.33 5.75 16.00 1.54 مجموع
  

  ماتریس وزن دهی معیارهاي موثر در پروژه پیتینگ)4(جدول 
 وزن ها خاك پوشش سطح زمین بارندگی توپوگرافی پارامترها
 0.622 0.64 0.70 0.50 0.65 توپوگرافی
 0.056 0.04 0.04 0.06 0.08 بارندگی

 0.200 0.21 0.17 0.25 0.16 سطح زمینپوشش 
 0.122 0.11 0.09 0.19 0.11 خاك

 1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 مجموع
  بدست آمده است 03/0ضریب ناسازگاري برابر 

  



 

  وزن دهی معیارها و تعیین میزان ناسازگاري قضاوت ها براي پروژه فاروئینگ) 5(جدول 
 خاك زمینپوشش سطح  بارندگی توپوگرافی پارامترها
 3.00 4.00 7.00 1.00 توپوگرافی
 0.17 0.50 1.00 0.14 بارندگی
 0.20 1.00 2.00 0.25 پوشش سطح زمین
 1.00 5.00 6.00 0.33 خاك
 4.37 10.50 16.00 1.73 مجموع

  ماتریس وزن دهی معیارهاي موثر در پروژه فاروئینگ)6(جدول 
 وزن ها خاك  پوشش سطح زمین بارندگی توپوگرافی پارامترها
 0.521 0.69 0.38 0.44 0.58 توپوگرافی
 0.058 0.04 0.05 0.06 0.08 بارندگی

 0.103 0.05 0.10 0.13 0.14 پوشش سطح زمین
 0.318 0.23 0.48 0.38 0.19 خاك

 1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 مجموع
  .بدست آمده است 07/0ضریب ناسازگاري برابر 

هاي ههاي مناسب پروژهاي نرمال معیارها، نقشه پهنه بندي مکانبا اعمال وزن Arc GISدر نهایت با کمک نرم افزار 
  ).5 تا3شکل (  شدتهیه  بانکت بندي ،پیتینگ وفاروئینگ 

  
 نقشه مناطق مناسب جهت اجراي پروژه فاروئینگ در حوزه آبخیز رود سرآب -)3(شکل



 

 
 پیتینگ در حوزه آبخیز رود سرآبنقشه مناطق مناسب جهت اجراي پروژه  -)4(شکل

  
  نقشه مناطق مناسب جهت اجراي پروژه بانکت بندي در حوزه آبخیز رود سرآب -)5(شکل



 

  بحث ونتیجه گیري
هکتـار داراي   927در مجمـوع  ) هکتـار  8198(هاي بدست آمده از کل مساحت حوزه آبخیز مـورد نظـر   با توجه به نقشه

هکتـار داراي تناسـب زیـاد     1087هکتار داراي تناسب زیاد براي پروژه فاروئینـگ و   2594تناسب زیاد براي پروژه پیتینگ، 
  . بندي می باشدبراي پروژه بانکت

، پیتینـگ  فاروئینگمعیارهاي پروژه مقایسات زوجی دهی معیارها، میزان ناسازگاري  در نتایج بدست آمده در مرحله وزن
برآورد شده انـد نشـان دهنـده     1/0با توجه به اینکه کمتر از این ارقام  .ورد شدبرآ04/0و  03/0، 07/0 و بانکت بندي بترتیب
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؛ 2007امبیلینـی و همکـاران،   (کارامد در مکان یابی پروژه هاي جمـع آوري آب بـاران و روانـاب هـاي سـطحی مـی باشـد        
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Abstract 
Water shortage has led to a fragile living condition in arid and semi-arid regions of the globe. Due to the 
limited time and amount of rainfall in these areas, presenting solutions for the utilization of rain water is the 
main concern of many residents and managers of these areas. There are some criteria to select the appropriate 
method of water harvesting and also site selection according to environmental conditions. In this study, to site 
selection of the projects Pitting, Furrowing, and Terracing, several types of spatial data, i.e. plant cover, soil, 
topography and climate were overlaid within a GIS framework through the Analytic Hierarchy Process (AHP) 
in a three step approach. In the first step, the hierarchical level was formed using the objectives, criteria and 
sub-criteria. During the second step, pair wise comparisons were implemented and consistency ratio was 
computed. Inconsistency ratio of the judgments for the projects Furrowing, Pitting and Terracing were 
determined to be 0.07, 0.03, and 0.04, respectively. These ratios were lower than the standard level of 0.1. 
Therefore the calculated weights were desired to be validated. Results showed that the criteria topography and 
climate with a normal weight of 0.563 and 0.055 respectively had the highest and the lowest impact on the 
site selection of Pitting.   The same situation was happened for the projects Furrowing and Terracing with the 
normal weights 0.563, 0.055 and 0.566, 0.081, respectively. In the third step, all layers were overlaid to 
extract the suitability maps of the defined projects. Validation analysis of the suitability maps revealed that 
the suitability map of the Pitting project with the accuracy level of 79% was in the highest level of accuracy 
among the extracted suitability maps.   
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