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مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال هفتم ،شماره بیستویکم ،زمستان  ،۱۳۹۷صفحه ۴۵ـ۵۸

کاربرد روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در تعیین نقاط مناسب

محسن نوروززاده ،1محمد جواد قانعی بافقی ،*2مهدی

تازه3

تاریخ پذیرش۱۳۹۷/۸/۵ :

تاریخ دریافت۱۳۹6/۱2/۱۱ :

چکیده:
کمبود آب در کشور ایران ،بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک ،همواره مشکلساز بوده است .در این تحقیقق ،بقهمنظور
مکانیابی سقازههای استحصقا آب در شهرسقتان راور ،از ترکیق

رو هقای تصقمی گیری چنقدمعیاره و سیسقت اطالعقا

جغرافیایی استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که از معیارهقای مقورد اسقتفاده در ایقن تحقیقق ،بقهترتی

بقر اسقاو وزن

بهدستآمده از پرسشنامههای تکمیلشده توسط خبرگان ،شامل معیارهای بارندگی ،شقی  ،شقوری ،پوشقش گیقاهی ،بافقت،
ژئومورفولوژی با وزنهای  0/51 ،0/53 ،0/82 ،0/151 ،0/298 ،0/362است .پس از تلفیق الیههای اطالعقاتی مربقوب بقه هقر
معیار ،نقشههای نرما شده ،در وزن هر الیه ضرب و نقشۀ تجمیعشده ،طبقهبندی شد .بر این اساو ،منطقۀ مطالعاتی بقه چهقار
دستۀ کامالً مناس  ،مناس  ،تناس

ک و بسیار نامناس

پروژۀ مذکور را نداشتند ،با استفاده از رو

تقسی بندی شد .مناطقی که بر اساو هریک از معیارها امکان اجقرای

بولین به دو کالو صفر و یک طبقهبندی و مناطق نامربوب از نقشۀ تناس

حقذ

شد .نتایج بهدستآمده با واقعیت زمینی که همان پروژههای اجراشده در منطقه است ،مقایسه و صحت کار ارزیابی شقد .نتقایج
نشان داد که نقشههای بهدستآمده با میزان صحت 65/8درصد با واقعیت زمینی مطابقت دارد.
واژههای کلیدی :مکانیابی ،جمعآوری آب ،تصمی گیری چندمعیاره ،استحصا آب.
 .1دانشجوی کارشناسیارشد بیابان زدایی گروه مهندسی طبیعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 .2استادیار گروه مهندسی طبیعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان؛ نویسنده مسئو mjghaneib@ardakan.ac.ir :
 .3استادیار گروه مهندسی طبیعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان؛
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کمبققود بققار
مشکال

و بققهدنبا آن کمبققود آب ،یکققی از مه تققرین

منقاطق خشقک و نیمهخشقک اسقت .در ایقن میقان

احداث سازههای جمعآوری آب ،اگر بهنحو درستی اجرا شود،
تأثیر مطلوبی در تهنشست رو و مواد آلی موجود در سقیالب
روی اراضی سنگالخی و دارای بافت سبک خواهد داشت کقه

توسعۀ پایدار است و از طر

عدم مقدیریت

مناس  ،به عامل مه تدری

دیگر در صور
و ایجاد خسار

تبدیل میشقود،

همچنققین بققهدلیل متعققدد بققودن معیارهققا و شققاخ

ها نظیققر

معیارهای ژئومورفولوژی ،اقلیمی ،خا شناسی ،پوشش گیقاهی
و ،...انتداب نوع عملیا

کارآمد و مناسق ترین منقاطق بقرای

فیزیکقی و شقیمیایی خقا و

طراحی و اجرای آنها ،عمالً از نظر علمی با دقت مورد انتظقار

پوشش گیاهی میشود .از طرفی ،کنتر سیالبها بهوسیلۀ ایقن

کند ،با مشکل روبهرو میشقود (میقا

خود باعث بهبقود خصوصقیا

که بتواند نیازها را برطر

را افزایش داده و باعث تقویقت پوشقش گیقاهی خواهقد شقد

مراحل بهکارگیری سیست های جمعآوری آب باران ،مکانیقابی
و شناسایی محلهای مناس

(عبداللهی و همکاران.)2015 ،

بقرای اجقرای ایقن پروژههاسقت.

توجه به محقدودیت منقابع آبهقای زیرزمینقی و کقاهش

اسققتفاده از رو هققای تصققمی گیری چنققدمعیاره در سققامانۀ
انسقان،

عقواملی از قبیقل هقو

پوشش گیاهی و بهتبع آن بیابانزایی ،بهویژه در منقاطق خشقک

اطالعا

جغرافیایی با ترکی

و نیمهخشک ،ما را بهسقمت بهرهبقرداری از آبهقای سقطحی

اطالعا

و فناوری ،به مدیران در بهکارگیری دادههقا و مقد ها

میکنققد .آب سققطحی ک قه نتیجقۀ پاسق های بققار -

برای حل مسائل پیچیده کمک میکنقد و آنهقا را در انتدقاب

رواناب در یک حوضه است ،منبع آب بالقوهای است کقه اگقر

بهترین تصمی از بین چندین راهکقار یقاری میرسقاند .مقرور

بهطور صحیح مدیریت شود میتواند برای تأمین تقاضقا ،مفیقد

کلی منابع نشان میدهد که جمعآوری و ذخیقرۀ آب بقاران در

واقع گردد .جمعآوری آب بهمنظور ذخیرۀ رواناب آب سطحی

مناطق ک باران از بهترین تکنیکهای مدیریت و بهرهبقرداری از

بققرای کاربردهققای بعققدی بققهویژه در طققو دورههققایی کققه

آب باران و استفادۀ بهینه از آن اسقت و نیقاز بقه یقک ارزیقابی

ترغیق

اسقت

دقیققق مکققانی و ارزیققابی هیققدرولوژی آبهققای سققطحی و

(نظریان و همکقاران .)2015 ،استحصقا آب بقاران ()1RWH

زیرسطحی زمینی دارد .همچنین ارزیقابی پتانسقیل جمقعآوری

محدودیت دسترسقی بقه آب داریق  ،گزینقهای مناسق

بسقیار مناسق

و

دربرگیرندۀ تمام رو هایی است که برای تمرکقز ،جمقعآوری

آبهقای سققطحی در منقاطق خشقک ،رو

و ذخیرۀ رواناب حاصل از بارندگی بقه کقار میرونقد .در ایقن

بهینققهای بققرای تققأمین آب مققورد نیققاز در منققاطق خشققک و

رو ها رواناب حاصل از باران میتواند از سقف مناز  ،سطح

نیمهخشک است (نظریان و همکاران .)2015

زمین و جویبارها جمعآوری شده و در سازههای فیزیکی و یقا

طباطبققایی و همکققاران ( )2007در ارزیققابی رو هققای

در پروفیل خا ذخیره شود .آب جمعآوریشقده ققادر اسقت

مدتلف جمعآوری آب بقاران بقه ایقن نتیجقه رسقیدند کقه بقا

ذخیرۀ رطوبتی خقا را بهبقود بدشقد؛ همچنقین بقهکمک آن

استفاده از این رو ها ،میتوان آب مورد نیاز مناطقی که زمین

کشقاورزی و دامقداری را در

کافی بهصور مرتع در اختیار دارند ،تأمین کرد و یا منابع آبقی

زمانهای ک آبی تأمین کرد (را استورم 2و همکقارن.)2010 ،

موجود آن منطقه را بهبود بدشید .همچنین در ذخیره ،تجزیه و

مهققار و بهرهبققرداری بهینققه از آب ،کلیققد حققل مس قئلۀ ک آب قی

مکانی و زمانی بقا اسقتفاده از GIS

میتوان آب مورد نیقاز مصقار

تحلیل و مدیریت اطالعا

برای اجقرای

به این نتیجه رسیدند کقه بقین پتانسقیل محلهقای جمقعآوری

پروژههایی از قبیل پیتینگ ،فاروئینقگ و بانکقت و ...شناسقایی

رواناب و مناطقی که تمرکز رواناب و جایی که آب ذخیرهشده

محسوب میشود .بنابراین باید عرصههای مناس

است ،ارتباب مناس

وجود دارد.

1. Rain Water Harvesting
2. Rockström

3. Maia and Schumann
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سازهها فرصت نفوذ آب به داخل خا و نگهداشقت رطوبقت

و اسکومن .)2007 ،3بنابراین یکی از مه ترین و ضقروریترین
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مقدمه

شوند .چون آب از یک طقر

مه تقرین عامقل محدودکننقدۀ

4۷

کاربرد روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در تعیین نقاط مناسب برای...

اجقرای پروژههقای پیتینقگ و

جمقعآوری آب بقه ایقن نتیجققه رسقید کقه طراحقی و اجققرای

فاروئینگ در حوزۀ آبدیز میدقوران نشقان دادنقد ایقن سقامانه

پروژههققای جمققعآوری آب بققاران ،مسققئلهای چنققدمعیاره و

قابلیت مناسبی در این زمینه دارد .اکبرپور و همکقاران ()2015

چندهدفه است که معیارهای بیوفیزیکی ،اقتصادی اجتمقاعی و

مکانی در تعیین منقاطق مناسق

با اسقتفاده از رو

 AHPو جمقعآوری نظریقا

کارشناسقی،

شرایط محیطی را در بر میگیرد .از نظر وی ،سیست اطالعقا

معیارهای شی  ،کاربری اراضی ،بافت خا  ،بارنقدگی ،شقبکۀ

جغرافیققایی و رو هققای ارزیققابی چنققدمعیاره بققرای تعیققین

آبراههای فاصله از مناطق مسکونی و مناطق زراعقی را بررسقی

چارچوب مد های مکانیابی منقاطق مسقتعد جمقعآوری آب

کردند .آنها حوزۀ آبدیز بیرجند را از نظر تناس

مکانی بقرای

الزم است.

متوسط ،خوب و بسقیار خقوب تقسقی بندی کردنقد .سقروری

مقالققههای علمققی و گزار هققای سققازمانهای مربققوب بققه

( )2016بهمنظور شناسایی مناطق مستعد جمعآوری آب بقاران

جمعآوری آبهقای سقطحی ،معیارهقای مقرثر در پروژههقای

تصققمی گیری چنققدمعیاره و

ایشان

در پققار ملققی بمققو ،از رو

جغرافیقایی ( )GISاسقتفاده

سلسلهمراتبی در سیست اطالعقا

کرد .در این تحقیقق ،بقرای انتدقاب معیارهقای مناسق  ،ابتقدا

جمعآوری آب باران را دسته بندی کردند .طبق مطالعا
بیشترین معیارهای کاربردی ،شی

کاربری اراضی ،نوع خقا ،

فاصله از آبراههها و هزینههای اجرا بودند.

تمققامی عوامققل مققرثر در تولیققد روانققاب بررسققی و مطالعققه و

سقققینگ 4و همکقققاران ( )2017بقققا اسقققتفاده از  GISو

نقشههای مربوب به آنها تهیه شد .از میان پارامتر بررسیشقده،

تکنیکهای تصمی گیری چندمعیاره ،سه معیقار کلیقدی شقی ،

رواناب ،شی  ،بارندگی ،فاصله از منابع آبقی ،پقراکنش

روانققاب و تققراک زهکشققی را ارزیققابی نمودنققد و در

ضری

ضققری

جانوران ،نفوذپذیری (گروهقای هیقدرولوژیکی خقا ) ،بافقت

نهایت با اعما وزنهای نرما در الیقههای اطالعقاتی ،چهقار

بقرای بررسقی پتانسقیل تولیقد

بقرای جمقعآوری آب بقاران تعیقین

خا بهعنوان معیار یا شقاخ
رواناب انتداب شدند.

ناحیه را از لحاظ تناسق
کردند.

کومار 1و همکاران ( )2008با بهرهگیقری از نرمافقزار  GISو
تصاویر ماهوارهای ،مکانهای مناس

برای جمعآوری آب بقاران

هد

از پقژوهش حاضقر عبقار

اسقت از .1 :تشقدی

معیارهای اصلی برای تعیین عرصههای مناسق

بقرای احقداث

را شناسایی کردند و الیههای متفاوتی از قبیقل کقاربری اراضقی،

سازههای جمعآوری آب باران بر اساو نظر کارشناسان خبقره،

پوشش زمین ،ریدتشناسی زمین به کار بردند که بقا اسقتفاده از

برای احداث سازههای جمقعآوری

 .2تعیین عرصههای مناس

سققنجش از راه دور مهی قا شققده بققود .ای قن الیققهها بققا اطالعققا

آب بهصور

زمینشناسی و زهکشی با استفاده از تکنیکهای  GISتلفیق شقد.

مطالعه .در این تحقیق ،تأثیر یا عدم تأثیر سازههای هاللی آبگیر

هر الیه بر اساو تأثیری که روی تغذیقۀ آب زیرزمینقی داشقت،

بر پوشش گیاهی مال موفقیقت ایقن پروژههقا ققرار گرفتقه و

وزندهی شد .برای هر کالو یا یک واحد در نقشقه بقر اسقاو

مکانیابی با اسقتفاده از سیسقت های تصقمی گیری چنقدمعیاره،

اهمیت آن در ذخیرهسازی و انتقا آبهای زیرزمینی ،رتبقۀ بقین

ارزیابی شده است.

یک تا چهار در نظر گرفته شد .خروجی برنامقه ،دسقتهبندیهای

مواد و روشها

مدتلف مکانهای مناس

جمقعآوری آب بقاران را بقرای انقواع

مدتلف رو های جمعآوری نشان میداد.

درجا بر اساو معیارهای اصلی در منطقۀ مقورد

منطقۀ مورد مطالعه
2. Malcaewski
3. Adham

1. Kumar

4. Singh
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اجرای سقازههای جمقعآوری آب ،بقه چهقار ناحیقۀ ضقعیف،

ادهقق  3و همکققاران ( )2016بققا بررسققی  48مطالعققه در
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جعفری و همکاران ( )2014با بررسقی سقامانۀ تصقمی یار

مالکایی وسکی )2010( 2بقا بررسقی مقد های مکانیقابی
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شمالی و طو های ̋ 56◦ 30´ 10تا ̋  57◦ 5´ 57شقرقی ققرار

ماتریسهای مربعی وارد نرمافزار سوپردسقیژن 1شقد .پقس از

گرفته است .مساحت این منطقه حدود  171380هکتار است و

ورود هر ماتریس ،نرمافزار نموداری از وزنها را بقه نمقایش

و  145کیلومتری شهرسقتان کرمقان

میگذارد و نرخ ناسازگاری برای هر ماتریس تشکیلشقده را

قرار دارد .ارتفاع متوسط این حوزه از سطح دریقا  1198متقر و

نشان میدهقد کقه در حالقت کلقی بایقد کمتقر از  0/1باشقد

طی دورۀ آماری  1364تا  1394دارای متوسقط بارنقدگی 64/2

(اصغرپور .)2011 ،در غیر این صور

باید در قضقاو های

میلیمتر و آبوهوای گرم و خشک بقا مشدصقۀ تابسقتانهای

صور گرفته تجدیدنظر شود .البتقه تغییقر قضقاو ها بقرای

گرم و خشک و زمستانهای تا حقدی سقرد اسقت .شقکل ()1

کاهش نرخ ناسازگاری بهگونهای باید صقور

گیقرد کقه در

موقعیت جغرافیایی منطقه را نشان میدهد.

اصلِ قضاو ها خلل ایجاد نشود .در نهایت ،وزنهای نسقبی

در حاشیۀ غربی کویر لو

در هر سطح ،توسط نرمافزار محاسبه شد و وزن نهایی بقرای
هققر گزینققه از حاصلضققرب امتیازهققای نسققبی آن گزینققه در
سطوح باالتر به دست آمد .پس از تلفیق الیهها و تهیۀ نقشقۀ
تناس  ،محلهایی که امکان اجرای پروژههای جمعآوری آب
در آنها وجود نداشقت ،بقهعنوان الیقۀ محقدودیت از نقشقه
حذ

شد .در نهایت ،نقشۀ حاصل از ایقن مرحلقه بقا نقشقۀ

بولین کقه حقداکرر محقدودیتها در آن اعمقا شقده اسقت،
مقایسه گردید.
برای ساخت نقشۀ شی

ابتدا شیت نقشههای توپقوگرافی

 1:25000که توسط سازمان نقشهبرداری تهیه شده ،در محیط
2

نرمافزار  ArcGISبارگذاری گردید و در جدو خصوصیا

شکل ( :)۱منطقۀ مورد مطالعه

مقدار ارتفاع مربقوب بقه خطقوب تقراز وارد شقد .بقا تبقدیل

Figure (1): Study area

رققومی3

روش کار

نقشههای مذکور به الیۀ رستری نقشۀ مقد

در این پژوهش ،بر اسقاو نتقایج حاصقل از پرسقشنامههای

ساخته شد سپس با استفاده از ابزار  3D Analysisنقشۀ شی

تکمیلشده از متدصصان و همچنقین بقا مراجعقه بقه پیشقینۀ

تهیه و در نهایت نقشۀ شی

پققژوهش در ایققن زمینققه بققرای انتدققاب محلهققای مناس ق

 15-8 ، 8-3 ،3و بیش از 15درصد کالوبندی شد.

ارتفقاع

محدوده در پنج کالو -1، 1-0

جمعآوری آب ،معیارهای شی  ،بارنقدگی ،پوشقش گیقاهی،

گرادیان بارندگی منطقه با استفاده از دادههای  12ایستگاه

و ژئومورفولقوژی در نظقر گرفتقه شقد.

کقه

شوری ،بافت خقا

هواشناسی نزدیک به محدوده ترسی شد .به این صور

الیههای اطالعقاتی مربقوب بقه هقر معیقار تهیقه و در محقیط

ابتدا میانگین بارندگی ساالنۀ هر ایستگاه طی سقا های 1364

نرمافزار  ArcGISطبقهبندی شد .برای وزندهی به معیارها بقا

تا  1394در نرمافزار  Excelمحاسبه شد و با توجه به ارتفقاع

زوجی تشکیل

ایستگاه مربوطه از سطح دریقا معادلقۀ گرادیقان بارنقدگی بقه

هقر

دست آمد .با استفاده از ابزار  Raster Calculatorدر نرمافقزار

میشود .ایقن ماتریسهقا

1. Super Decisions

مه ترین ورودی مد  AHPبرای امتیازدهی و اولویتبنقدی

2. Attribut table

استفاده از تکنیک  AHPماتریسهای مقایسا
میشود که در آن با استفاده از نظریا
معیار نسبت به معیار دیگر مشد

کارشناسی ،ارز

3. DEM
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است .این منطقه در عرضهای ̋  31◦ 25´ 34تا ̋31◦ 56´ 59

دسققت آمققد ،میققانگین هندسققی گرفتققه شققده و بهصققور
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منطقۀ مورد مطالعۀ ایقن تحقیقق بدقش غربقی شهرسقتان راور

است .در این گام از امتیازاتی کقه بهوسقیلۀ پرسقشنامهها بقه

کاربرد روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در تعیین نقاط مناسب برای...

محدودههای ه باران منطقه به دست آمقد .نقشقۀ مربقوب بقه

کالو شوری تقسی گردید.
نقشه ژئومورفولوژی منطقه با در نظر گرفتن خصوصیا

معیققار پوشققش گیققاهی بققا اسققتفاده از نقشققههای 1:100000

زمققین و بققا اسققتفاده از نقشققههای توپققوگرافی و نرمافققزار

سققازمان جنگلهققا و مراتققع کشققور در محققیط  ArcGISبققه

 Googlearthتهیه شد و منطقه به پنج دستۀ اراضی مسقکونی،

الیههای رستری 1تبدیل شدند .بهمنظور بررسی خصوصقیا

واحققد کوهسققتان ،دشتسققر پوشققیده ،دشتسققر اپانققداژ و

منطقه ،تعداد  23نمونه خا از پروفیل سقطحی خقا

دشتسر فرسایشی تقسی شد و محدودههای مدتلف تعیقین

خا

برداشققت شقد (شققکل  .)2بافققت خققا بققا اسققتفاده از رو

مرز به الیههای رستری تبدیل گردید.

هیدرومتری تعیقین و سقپس نقشقۀ بافقت خقا موجقود در

نقشۀ محدودیت

مطالعا

منطقه با نتایج آنقالیز خقا  ،کنتقر و بقه الیقههای
 ECبهعنوان معیار شوری در نظر

در این تحقیق ،شاخ

گرفته شد .بر این اساو برای تهیقۀ نقشقۀ شقوری خقا  ،از
استفاده شد

اندازهگیری  ECعصارۀ اشباع در نمونههای خا

و در نهایت الیۀ نقاب مقذکور وارد نرمافقزار  ArcGISشقد و
میانیابی نقاب بقه رو

 IDWانجقام گرفقت و منطققه بقه 5

کالو شوری تقسی گردید.

برای ایجاد سازههای جمعآوری آب مکانهقایی وجقود دارد
که نمیتوان از آنها برای اجقرای تأسیسقا

پقروژه از آنهقا

استفاده کرد .در واقع این مکانها الیههایی بقا ارز

صقفر از

نظققر جمققعآوری آب میباشققند .در ایققن تحقیققق ،کققاربری
مسکونی و کشاورزی که در آنها حقوق مالکیت مطرح است
و همچنین شقی های بقیش از 25درصقد بقهعلت عمقق کق
خا  ،سرعت زیاد آب و تحمیل هزینقههای بقاال در اجقرای
سازۀ هاللی آبگیر ،بهعنوان الیقههای بقدون تناسق
شده و از نقشۀ نهایی تناسق
نرمافزار  ArcGISبهصور

حقذ

شقناخته

میشقود .ایقن الیقه در

الیۀ صفر و یقک در نظقر گرفتقه

شد و بقا ابقزار  Raster Calculatorدر نقشقۀ نهقایی تناسق
ضرب گردید .به این ترتی

مکانهایی که حاوی پیکسلهای

یک باشند ،بدون تأثیر و مکانهایی که مقدار صقفر دارنقد ،از
نقشه حذ

خواهند شد.

بهمنظور بررسی صحت نقشۀ نهایی تهیهشده ه از نقشقۀ
منطق بولین استفاده شد و ه مکان کارهای اجرایی موفقق و
ناموفق در منطقه با نقشۀ نهایی تناس

مقایسه گردیقد .رو

روی ه گذاری بولین (صفر و یک) سادهترین رو

ترکیق

شکل ( :)2موقعیت پروفیلهای خاک

معیارهاست که وزن همۀ آنها مساوی در نظر گرفته شقده و

Figure (2): location of the soil profiles

با یکدیگر جمع شده و یا در ه ضرب میگردنقد و معمقوالً

 ECبهعنوان معیار شوری در نظقر

بققرای تفکیققک منققاطقی کققه دارای مجموعققهای از شققرایط و

گرفته شد .بر این اساو بقرای تهیقۀ نقشقۀ شقوری خقا از

ویژگیهای مورد نظر باشند ،کاربرد دارد .روی ه گذاری بقر

استفاده شد

پایۀ چهار منطق استوار است و نتایج نیز بهصور

یک نقشقۀ

و در نهایت الیۀ نقاب مقذکور وارد نرمافقزار  ArcGISشقد و

بولین ارائه میشود (مددوم و همکاران .)1387

در این تحقیق شاخ

اندازهگیری  ECعصارۀ اشباع در نمونههای خا
میانیابی نقاب بقه رو

 IDWانجقام گرفقت و منطققه بقه 5
1. Raster layer

نتایج
شکلهای ( )3تا ( )8الیههای اطالعاتی تولیدشده در محیط
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 GISرا نشان میدهند.
در شققکل ( )9نقشققۀ محققدودیت منطقققۀ مققورد مطالعققه
برای اجقرای

مشاهده میشود که در واقع مناطق بدون تناس
پروژههای پدش سیالب است.

شش معیار انتدابشده با استفاده از نظر  22نفر کارشقناو
خبره بهصور

دو به دو مقایسه شقدند .در مقایسقا

زوجقی

درجهبندی اولویتهای نسبی مرتبط با معیارها از یقک مقیقاو
پایهای که مقادیر آن از  1تا  9است ،اسقتفاده میشقود .جقدو
( )1رو

امتیازدهی را نشان داده است.

Table (1): Relative priority in pairwise comparison

امتیاز
1
2

ارجحیت
اهمیت برابر
اهمیت برابر تا اهمیت متوسط

Figure (3): Map of slop classes

3

اهمیت متوسط

4

اهمیت متوسط تا اهمیت قوی

5

اهمیت قوی

6

اهمیت قوی تا اهمیت خیلی قوی

7

اهمیت خیلی قوی

8

از اهمیت خیلی قوی تا اهمیت فوقالعاده قوی

9

اهمیت فوقالعاده قوی

جدو ( )2میانگین هندسی امتیقازا

کارشناسقی را کقه از

پرسشنامهها به دست آمقده ،نشقان میدهقد .در سقتون آخقر،
امتیققاز بهدسققتآمده از رو

 AHPقققرار گرفتققه اسققت کققه

ارجحیت هر معیار را با توجه به هد مطالعه ،یعنی مکانیقابی

شکل ( :)۴نقشۀ طبقات بارندگی
Figure (4): Map of rainfall classes

سازههای هاللی آبگیر نشقان میدهقد .عقدد اولویقت در رو
 AHPبین صفر تا یک است .هرچه این عدد به یک نزدیقکتر
باشد ،اولویت معیار مربوب باالتر خواهد بود .طبق جقدو ()1
معیار بارندگی و سپس شی

بیشترین امتیاز را نشان میدهد.

مقایسات زیرمعیارها
شیب
با توجه به نظریقا

کارشناسقی و مقایسقا

جدو ( )3آمده ،اولویت طبقه شی

زوجقی کقه در

 8-3درصقد نسقبت بقه

سایر زیرمعیارها باالتر اسقت .شقی های بقیش از 15درصقد
تقریباً نشاندهندۀ واحد کوهسقتان هسقتند کقه بقا توجقه بقه
امتیازا

کارشناسی ،کمترین امتیاز را کس

کردند.

شکل ( :)۵نقشۀ طبقات پوشش گیاهی
Figure (5): Map of vegetation classes
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جدول ( :)۱اولویت نسبی در مقایسۀ زوجی

شکل ( :)۳نقشۀ طبقهبندی شیب
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Figure (6): Soil texture map of the study area

Figure (9): Constraint Map (Unmatched Areas) of the Study Area

بارندگی
برای استفاده از معیار بارندگی در محدودۀ مورد مطالعه ،نقشۀ
خطوب ه باران بهصور

شقکل ( )3تهیقه شقد و مقایسقا

زوجی بقین ایقن محقدودهها صقور

گرفقت .ک بقارانترین

محدودهها در قسمت شما شرقی حقوزه اسقت کقه ارتفقاع
کمتری از سطح دریا نیز دارد .جدو ( )4ماتریس مقایسقا
زوجی بین زیرمعیارهای بارندگی را نشان میدهد .با توجه به
نظر کارشناسان ،هرچه میزان بارندگی بیشتر باشد ،تناس
شکل ( :)۷نقشۀ شوری خاک منطقۀ مطالعاتی

آن

مکان برای جمعآوری آب باران افزایش مییابد.

Figure (7): soil salinity map of the study area

جدول ( :)2ماتریس مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی
Table (2): the pairwise comparison matrix between the main
criteria

شوری

0/28

3/70

1/00

0/24

3/10

3/65

0/15

بارندگی

بافت خا

شوری خا

شی

پوشش گیاهی

ژئومورفولوژی

بافت خا

0/26

1/00

0/27

0/21

0/59

0/83

0/05

بارندگی

وزن

1/00

3/90

3/60

2/10

3/80

4/80

0/36

خا

شکل ( :)۸نقشۀ تیپهای ژئومورفولوژی
Figure (8): Map of the geomorphological types

شی

0/48

4/80

4/10

1/00

3/40

5/20

0/30

پوشش

0/26

1/70

0/32

0/29

1/00

2/30

0/08

گیاهی
ژئومورفولوژی 0/21

1/20

0/27

0/19

0/43

1/00

0/05
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Table (3): The pairwise comparison matrix of slope criteria

درصد شیب 0-۱

۱-۳

۳-۸

۸-۱۵

<۱۵

وزن

نتایج میانیابی بین نمونقههای برداشتشقده از خقا منطققه

0-۱

۱/ 0

0/ ۳

0/ ۳

2/ ۳

2/ ۴

0/۱22

نشان میدهد اکرقر منقاطق خروجقی حقوزه واققع در شقما

۱-۳

۳/ ۷

۱/ 0

0/ ۳

۴/ ۵

۵/ 2

0/262

۳-۸

۳/ ۴

۳/ 6

۱/ 0

۳/ ۷

۵/ ۳

0/۴۷2

شرقی منطقه ،از شوری بسیار زیادی برخوردارند .با توجه بقه

۸-۱۵

0/ ۴

0/ 2

0/ ۳

۱/ 0

۳/ 6

0/0۹2

0/ ۴

0/ 2

0/ 2

0/ ۳

۱/ 0

0/0۴۹

تقسی بندی انجامشقده ،طبققا

گرفت و برتری هریک از دستهها نسبت به دیگری در جدو
( )7نشان داده شده است.

Table (4): The pairwise comparison matrixof rainfall criteria

کمتراز ۱0000

1/0

1/2

4/2

4/9

6/7

0/438

پوشش گیاهی

20000-۱0000

0/5

1/0

3/7

4/1

5/1

0/296

۳0000-20000

0/2

0/3

1/0

2/7

5/4

0/143

محدودههایی از مرتع و جنگل که تراک پوشش گیقاهی تقریبقاً

۴0000-۳0000

0/2

0/2

0/4

1/0

3/3

0/080

یکسان دارند با ه ادغام ،و بهعنوان زیرمعیقار پوشقش گیقاهی

بیش از۴0000

0/1

0/2

0/2

0/3

1/0

0/040

زوجقی و امتیقازا

در سه دسته ارزیابی شد .نتقایج مقایسقا

کارشناسی در جدو ( )5نشان داده شده است.

ژئومورفولوژی
در ایققن معیققار ،سققه دشتسققر پوشققیده ،اپانققداژ و فرسایشققی را

جدول ( :)۵مقایسات زوجی معیار پوشش گیاهی (تراکم)
)Table (5): Pairwise comparisons of vegetation criteria (density

کارشناسان ارزیابی کردند و اراضی مسکونی و کشاورزی بقهدلیل

تراکم

خوب

متوسط

کم

وزن

عدم امکان اجرای پروژه از این نقشقه حقذ شقدند و در الیقۀ

خوب

1/0

0/3

0/3

0/111

اطالعاتی مربوب نیز امتیاز صفر به این اراضی داده شد .بیشقترین

متوسط

3/6

1/0

0/4

0/296

کم

3/9

2/7

1/0

0/591

امتیاز در این معیار به دشتسر اپانداژ تعلق گرفت (جدو .)8
جدول ( :)۸مقایسات زوجی معیار ژئومورفولوژی
Table (8): Pairwise comparisons of geomorphology criteria

بافت خاک

اپانداژ

فرسایشی

پوشیده

وزن

با توجه به آنالیزهای بافت خا  ،سه بافقت شقنی لقومی ،لقومی

اپانداژ

۱/ 0

۵/ 2

۴/ ۷

0/۷0۴

شنی و شنی لومی رسی در منطقه مشاهده شد کقه عمقدۀ بافقت

فرسایشی

0/ 2

۱/ 0

0/ ۵

0/۱0۷

پوشیده

0/ 2

2/ 2

۱/ 0

0/۱۸۸

خا منطقه را بافت شنی-لومی تشکیل میدهد .شکل ( )6نقشۀ
پهنهبندی خا منطقه و جقدو ( )6نتقایج مقایسقا زوجقی و
امتیازا

کارشناسی را دربارۀ معیار بافت خا نشان میدهد.

وزن هر زیرمعیار در نرمافزار سوپردسیژن نرما سازی شد .پس
از نرما سازی وزنهای مربوب به هر معیار مقداری بقین صقفر

جدول ( :)6مقایسات زوجی معیار بافت خاک
Table (6): Pairwise comparisons of soil texture criteria

شنی رسی لومی شنی-لومی

برای اعما وزنهای بهدستآمده از نظریقا

کارشناسقی،

لومی-شنی

وزن

شنی رسی لومی

1/0

2/7

0/3

0/259

شنی-لومی

0/4

1/0

0/3

0/126

لومی-شنی

3/1

3/7

1/0

0/613

تا یک میگیرند و مجموع کل امتیازا
بود .با توجقه بقه جقدو امتیقازا

برابقر بقا یقک خواهقد
بیشقترین وزن مربقوب بقه

زیرمعیار بیش از  180میلیمتر در الیۀ بارندگی و کمتقرین وزن
مربوب به دشتسر فرسایشی در الیۀ ژئومورفولوژی است.
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کمتراز ۱0000

20000-۱0000

0/1
0/2
0/3
1/0

0/042
0/104
0/317
0/535

۳0000-20000

60-0
۱20-60
۱۸0-۱20
<۱۸0

60
1/0
3/9
7/1
8

۱20
0 /3
1 /0
5 /2
4 /7

۱۸0
0/1
0/2
1/0
2/9

Table (7): Pairwise comparisons of soil salinity criteria

۴0000-۳0000

بارندگی(میلیمتر)

-0

-60

-۱20

<۱۸0

وزن

جدول ( :)۷مقایسات زوجی معیار شوری خاک
بیش از ۴0000

جدول ( :(۴ماتریس مقایسات زوجی معیار بارندگی

وزن

<۱۵

شقوری مقورد مقایسقه ققرار

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.21.35

جدول ( :)۳ماتریس مقایسات زوجی معیار شیب

شوری
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جدول ( :)۹امتیازهای کارشناسی و امتیاز نرمال زیرمعیارها
Table (9): Expert scores and normal scores for sub criteria

امتیـــــاز

معیار

زیرمعیار

کارشناسی

بارندگی

0/362

پوشققققش
گیاهی

0/082

بافت خا

0/053

شقققققوری
خا

0/151

ژئومورفولوژی

0/051

کارشناسی

نرمال

0/122
0/262
0/472
0/092
0/049
0/122
0/472
0/262
0/092
0/111
0/296
0/591
0/259
0/126
0/613
0/438
0/296
0/143
0/080
0/040
0/704
0/107
0/188

0/036
0/078
0/141
0/027
0/014
0/015
0/038
0/114
0/193
0/009
0/024
0/048
0/014
0/006
0/032
0/066
0/045
0/021
0/012
0/006
0/036
0/005
0/013

نقشۀ نهایی تناسب
با توجه به روشقی کقه توضقیح داده شقد ،نقشقۀ نهقایی تناسق
بهصور شکل ( )10حاصل شد .این نقشقه شقامل پیکسقلهای
 90در  90متری است کقه عقدد آن پیکسقل نشقاندهندۀ میقزان
تناس

آن مکان است .این نقشه در چهار طبققۀ کقامالً مناسق ،

مناس  ،کمی مناس

و بسقیار نامناسق

تقسقی شقد .مسقاحت

هریک از این دستهها در جدو ( )10آمده اسقت .محقدودههایی
که بدون تناس

در نقشه مشد

محدودیت در نقشۀ نهایی تناس

شدهاند ،حاصل تلفیقق نقشقۀ
هستند.

همان گونه که در شکل ( )10مشقد
اراضقیِ کققامالً متناسق

اسقت ،بیشقترین

و دارای تناسق ِ متوسققط عمققدتاً در

مناطقی قرار دارند کقه داری شقی

 1تقا  8درصقد و تقراک

پوشش گیاهی آن متوسط تا ضعیف اسقت .همچنقین از نظقر
شققوری در منققاطقی بققا شققوری ک ق تققا متوسققط و از نظققر
ژئومورفولوژی در دشتسر اپانداژ و از نظر بافقت خقا
طبقا

در

بافت لومی شنی و شنی لومی قرار میگیرد کقه بافقت

متوسط است.

صحتسنجی با استفاده از نقشۀ بولین
وزندهی به واحدها در هر الیۀ اطالعقاتی در ایقن مقد  ،بقر
اساو منطقۀ صقفر و یقک اسقت؛ یعنقی در نقشقههای پایقه،
واحدهای اطالعاتی از نقطهنظر مناس

یا نامناس

بقودن بقه

صور

صفر و یک مشد

مناس

بودن وجود ندارد .جدو ( )10دامنقههای مناسق

نامناس

میشوند و حد واسطی از لحاظ
و

را که در تهیۀ نقشۀ بولین بقه کقار رفتقه ،نشقان داده

است .شکل ( )11نقشۀ تلفیقق نقشقۀ بقولین بقا نقشقۀ نهقایی

جدول ( :)۱0مساحت محدودههای تناسب
Table (10): the area of suitability boundaries

بدون تناس
بسیار نامناس
تناس ک
تناس متوسط
کامالً مناس

شکل ( :)۱0نقشه تناسب نهایی (نقشه مدل سازی شده تحقیق)
Figure (10): Final suitability map (Modeled research map of
)research

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

53154
18288
47474
38144
14324

31
10/7
27/7
22/3
8/3

تناس

و جدو ( )12درصد ه پوشانی نقشۀ تناس

نهقایی

با نقشۀ بولین را نشان میدهد .با توجه به این جدو  ،هرچقه
میزان ه پوشانی محدودههای کامالً مناسق

بقا نقشقۀ بقولین

بیشتر باشد ،صحت مکانیابی انجامشده بیشتر خواهد بود.
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شی

0/298

1-0
3-1
8-3
15-8
<15
60-0
120-60
180-120
<180
خوب
متوسط
ک
شنی رسی لومی
شنی-لومی
لومی-شنی
10000-0
20000-10000
30000-20000
40000-30000
<40000
اپانداژ
فرسایشی
پوشیده

امتیـــــاز

امتیــاز
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Table (11): Proper and inappropriate domains for Boolean map

معیار

دامنۀ نامناس

دامنۀ مناس
>mm100

بارندگی

<mm100
>ds/cm 20000

ندارنقققد .جقققدو ( )13درصقققد محقققدودههای

مناسققق

مد سازیشده را در دو منطققۀ موفقق و نقاموفق پروژههقای

شوری خا

تا ds/cm 20000

شی

 8-1درصد

 %1-0و > %8

پوشش گیاهی

تراک ک و متوسط

تراک زیاد

جدول ( :)۱۳درصد مساحت محدودههای تناسب در محدودۀ

ژئومورفولوژی

دشتسر اپانداژ

سایر واحدها

پروژههای اجراشده

هاللی آبگیر نشان میدهد.

Table (13): The Percentage area of suitability boundaries in the
area of implemented projects

محدوده

کمی مناسب

10/3

29/5

تناسب متوسط

22/2

55/5

کامالً مناسب

67/5

0

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق سعی شد با رو

تحلیل سلسقلهمراتبی ،منقاطق

مناس

برای اجرای پروژههای استحصا آب ،پهنهبندی گردد.

ترکی

جغرافیایی

رو های تصمی گیری در سیست اطالعا

شکل ( :)۱۱نقشۀ تلفیقشدۀ تناسب نهایی و بولین

مدلی انعطا پذیر را دربارۀ مکانیابی ارائه میدهد که میتقوان

Figure (11): Combined map of final suitability and Boolean

معیارهای مدتلف کمّی و کیفی را در کنار ه بررسی کرد .امقا

جدول ( :)۱2درصد همپوشانی محدودههای تناسب با نقشۀ بولین
Table (12): The percentage overlap of suitability boundaries
with Boolean map

درصد مساحت درصد مساحت در
محدوده

درصد

در نقشۀ تناسب

محدودۀ مناسب

نهایی

نقشۀ بولینشده

بدون تناسب

31

0

0

بسیار نامناسب

10/7

0

0

تناسب کم

27/7

10/5

37

تناسب متوسط

22/3

8/6

38/4

کامالً مناسب

8/3

5/5

65/8

همپوشانی

باید به این نکته توجه کرد که معیارهای انتدابشده در هریک
از مناطق مطالعاتی ،از لحاظ در دسترو بودن یا مقرونبهصرفه
بودن متفاو

است .بنابراین نمیتوان یک مد کلی برای همقۀ

منققاطق ارائققه داد؛ ازایققنرو تلفیققق سیسققت های تصققمی گیری
چندمنظوره در  GISبایقد بقا در نظقر گقرفتن معیارهقای قابقل
دسترو باشد.
نتایج نشان داد که از بین معیارهای مورد استفاده ،بیشقترین
امتیاز به بارندگی تعلقق گرفقت؛ درحالیکقه در مطالعقهای کقه
یوسفی و همکاران ( )2015انجام دادنقد ،ایقن معیقار کمتقرین
ارز

را داشته است .دلیل این تفاو میتواند ناشی از تجربقۀ

برای مقایسۀ پروژههای اجراشده در منطقه بقا مد سقازی

کارشناسان دربارۀ سازههای ناموفق در منطقه باشقد .بقا وجقود

انجامشدۀ این تحقیق ،محدودههای موفق و نقاموفق از لحقاظ

این ،نتقایج علقی خاصقی ( )2010و القدامت )2010( 1دربقارۀ

استقرار پوشش گیاهی و زادآوری طبیعقی گیاهقان مشقد

معیار بارندگی با تحقیق حاضر تطابق دارد.

شد .نتایج نشقان داد کقه 67/5درصقد از محقدودۀ سقازههای
موفق هاللی آبگیر در دستۀ کامالً مناس

پس از معیار بارنقدگی ،معیارهقای شقی

و شقوری خقا

ققرار گرفتقه اسقت،
1. Al-Adamat
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بسیار نامناسب

درصد مساحت در
پروژههای موفق
0

درصد مساحت در
پروژههای ناموفق
15
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جدول ( :)۱۱دامنههای مناسب و نامناسب برای نقشۀ بولین

درحالیکه سازههای ناموفق هیچ ه پوشانی با محدودۀ کقامالً

کاربرد روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در تعیین نقاط مناسب برای...

سقطحی زمقین از

ژئومورفولوژی نیز در این تحقیق بقر اسقاو نقوع دشتسقرها

مه ترین عوامل در عرصههای منابع طبیعی است .همقان گونقه

امتیققازدهی شققد .امتیققاز بیشققتر دشتسققر اپانققداژ در بققین

که از نتایج نشان داده است ،شی های  3تا  8درصقد بیشقترین

زیرمعیارهای ژئومورفولوژی میتواند بهدلیل وضعیت دانهبندی

امتیاز را در این معیار به دست آوردهاند .نتقایج ایقن تحقیقق بقا

و شی

نتققایج ب قالکو  1و همکققاران ( )2013و اکبرپققور و همکققاران
( )2015مطابقت دارد.

مناس

در این دشتسر باشد.

نکتۀ شایان ذکر این است که روی ه انقداختن اطالعقا
در محققیط  GISبققدون تحلیققل و انجققام عملیققا ارزیققابی

اهمیت معیار شوری خا و بقاال بقودن امتیقاز ایقن معیقار

چندمعیاره نمیتواند برنامهریزی و تصمی درستی را ارائه دهد؛

میتواند بهدلیل تأثیر آن در استقرار پوشش گیاهی باشد .همقان

چققون اطالعققا گونققاگون از جققنس متفققاو بققا واحققدهای

گونه که تحقیقا

مدتاری و همکاران ( )1382دربارۀ گیاه تقا

گونققاگون وجققود دارد .همچنققین وقتققی عوامققل و معیارهققای

استقرار نها گیاه در مراحل اولیقه جلقوگیری میکنقد و سقب

آنها نسبت به یکقدیگر معقین شقود؛ یعنقی اولویقت همقه در

کققاهش شققادابی گیققاه میشققود .بنققابراین بققا توج قه بققه نتققایج

وزندهی عوامل یکسان نیست .نتایج مد سازی در این تحقیقق

آن

با نتایج علقی خاصقی ( ،)2010یوسقفی و همکقاران (،)2015

مکان بقرای جمقعآوری آب و اسقتقرار پوشقش گیقاهی بهتقر

گوهری ( ،)2015کتسال )2009( 2و سینگ و همکاران ()2017

خواهد بود.

همدوانی دارد.

معیارهای پوشش گیقاهی ،بافقت خقا و ژئومورفولقوژی
بهترتی

در این تحقیقق ،فققط نظریقا

کارشناسقان خبقره دربقارۀ

در ردههای بعدی امتیقازدهی ققرار گرفتنقد .در معیقار

معیارها اعما شده و بررسی اثر هریک از عوامقل محیطقی بقر

پوشش گیاهی ،پوشش متوسط امتیاز بیشتری نسقبت بقه سقایر

تناس

بیشتری در روابط بقین ایقن

زیرمعیارها داشت .میتوان چنین برداشت کقرد مکانهقایی کقه

عوامل دارد .در این باره ،صادقی ( )2011بقا اسقتفاده از روابقط

پوشش گیاهی کمتری دارند ،نیاز بقه توجقه بیشقتری از لحقاظ

تجربی و عوامل هیدرولوژی و ژئومورفولوژی ،پتانسقیل تولیقد

تأمین رطوبت و افزایش پوشش دارند .ایقن موضقوع بقا نتقایج

رواناب را بهمنظور مکانیابی محلهای مناس

جمقعآوری آب

زرینآبادی و واعظی ( )2016مطابقت دارد.

بررسی کرد و به این نتیجه رسقید کقه اسقتفاده از سیسقت های

بافت خا در بحث نفوذپذیری خا و نگهداری رطوبت

مکانیابی ،نیاز به تحقیقا

تصمی گیری کارایی بیشتری در تعیین مناطق مناس

دارند.

حائز اهمیت است .بنابراین بافتهقای متوسقط تقا نیمهسقنگین
تناس

بهتری برای جمعآوری آب دارند .عمقدۀ خقا منطققه

دارای بافت سبک (شنی لومی) اسقت .همقان گونقه کقه نتقایج
نشان داد ،بافت شقنی رسقی لقومی امتیقاز بیشقتری را در بقین
زیرمعیارها کس

کرده است و عمقدتاً در قسقمتهای شقمالی

منطقه وجود دارد؛ نتایج اکبرپور و همکاران ( )2015این نتیجقه
را تأیید میکند .با وجود اینکقه بافقت خقا و شقی
قسمتها تناسق

در ایقن

خقوبی دارد ،امتیقاز بسقیار پقایین معیارهقای

بارندگی و شوری خقا  ،ایقن قسقمت را در محقدودۀ بسقیار
نامناسقق

در نقشققۀ نهققایی تناسقق

قققرار داده اسققت .معیققار
1. Bulcock

2. Ketsela
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نشان داد که افزایش شوری بقهویژه در خا هقای سقطحی ،از

مدتلف در تصمی گیری دخالت میکنند ،بایقد اولویقت و وزن

حاصلشده ،هرچه میزان شوری خا کمتقر باشقد تناسق
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بهترتی

بیشقترین امتیقاز را داشقتند .شقی
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Extended abstract
Introduction: Deficit of rainfall and consequently, water scarcity is one of the most important problems in arid
and semi-arid areas. Water collecting structures have a positive effect on light textured lands due to deposition of
clay and organic matter, as well as controlling the floods will enhance the vegetation (Abdollahi et al., 2015).
Water Collection in order to store surface water runoff, especially during periods where water availability is
limited, is an appropriate option in dry areas (Nazarian and Najafinejad, 2015). Due to the numerous criteria and
indicators (such as geomorphology, climate, soil, vegetation etc.) in choosing the type of efficient operation and
the most suitable areas for their design and implementation, it is practically difficult to select the correct
operation with the expected accuracy (Mia and Skumann 2007); Therefore, one of the most important and
essential steps in the application of rainwater collection systems is to identify suitable sites for the
implementation of these projects.
A general overview of resources shows that collecting and storing rain water in arid areas is one of the best
techniques for managing and using rainwater and it is a suitable method to provide the required water in arid and
semi-arid areas. Rain water collection requires a spatial assessment and hydrological studies of surface and
ground water (Nazarian et al. 2015). The main purpose of this research is to determine the most important
criteria for locating suitable areas for rainwater harvesting as well as mapping these locations.
Materials and methods: In this research, based on the results of completed questionnaires from experts, as well
as by referring to the research background in this field, to select appropriate areas for collecting water, slope
criteria, rainfall, vegetation, salinity, soil texture and Geomorphology were considered as main criterias. Layers
were classified in the ArcGIS software. For weighting the criteria, using the AHP technique, matrixes of paired
comparisons were created and using the expert opinion, the value of each criterion was determined and the
results were entered into the Super Decision software. Land suitability map was made by combining layers. and
the map was compared with the Boolean map. In order to verify the accuracy of the results, Land suitability map
was compared with a map of successful and unsuccessful executives' work in the.
Results: The final suitability map was obtained as follows. The map is divided into four classes, perfectly
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suitable, appropriate, slightly suitable and very inappropriate. the area of each of these categories listed in Table
1.

Figure (1): Final suitability map
Tabel (1): Area of each category of suitability

inappropriate
very inappropriate

Area (ha)
53154
18288

Present area
31
10.7

slightly suitable
appropriate
perfectly suitable

47474
38144
14324

27.7
22.3
8.3

Comparison of implemented projects in the region with modeling shows that 67.5% of the successful structures
are in perfectly suitable range, while unsuccessful structures do not have any overlaps with a perfectly suitable
range.
Discussion and conclusion: In this research, using AHP, areas were zoned for the implementation of rainwater
harvesting projects. The results showed that among the used criteria, the highest score was attributed to rainfall.
While this criterion had the lowest value in the study conducted by Yousefi et al. (2015). The reason for this
difference can be due to experts' experience of unsuccessful structures in the region. Nevertheless, the results of
Ali Kasi (2010) and Al-Adamat (2010) regarding the rainfall criterion are consistent with the present research.
After rainfall, the criteria for gradient and salinity were the highest scores respectively. The results showed that
slopes of 3 to 8 percent achieved the highest score. The results of this study are consistent with the results of
Bulcock et al. (2013) and Akbarpour et al. (2015).
Vegetation, soil texture and geomorphology criteria were ranked in subsequent grades, respectively. Places with
less vegetation require more attention in terms of providing moisture and increasing coverage. This is in line
with the results of Zarrin Abadi and Vaezi (2016). Medium to semi-heavy soil texture has a better suitability for
rain water collection. Results showed that, sandy clay loam texture had had the highest score among the subcriteria. This texture appears mainly in the northern parts of the region, and the results of Akbarpour et al. (2015)
confirmed this result.
Between geomorphology criteria Epandage pediments had the highest score due to suitable slope and grading.
The important point is that overlapping information in the GIS without analyzing and performing multi-criteria
evaluation operations cannot provide the right planning and decision. Also, when different factors interfere in
decision making, their priorities and weights should be determined. Results of modeling in this research is
consistent with the results of Ali Khasi (2010), Yousefi et al. (2015), Gohari (2015), Ketsela (2009) and Singh et
al. (2017).
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