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آوري آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزي با استفاده هاي مناسب جمعتعیین مکان
)بیرجندحوزه آبخیز: مطالعه موردي(AHPاز مدل 

2و حامد فروغی فر3، اکبر کشاورز2، عباس خاشعی سیوکی1ابوالفضل اکبرپور

چکیده
طور صحیح مدیریت شود اي است که اگر بهاست منبع آب بالقوهحوزههاي بارش در یکسطحی که نتیجه پاسخرواناب 

اي مناسب براي انحصار و ذخیره رواناب سطحی جهت آوري آب باران گزینهجمع. گرددآب استفادهتواند براي تأمین تقاضامی
با استفاده از روش این پژوهشدر . استوجود دارد،هایی که محدودیت دسترسی به آبربردهاي بعدي بویژه در طول دورهکا

بیرجند واقع در استان خراسان حوزه آبخیزآوري آب باران در سطح جمعناسبهاي ممکان) AHP(تحلیل سلسله مراتبی 
آوري آب جمعبر فرآیند معیارهاي تأثیرگذار ،گیري از نظرات کارشناسیبا بهرهجهت انجام این کار. یابی شدندجنوبی مکان

ن هر کدام از آنها ماتریس مقایسات زوجی معیارها تشکیل و وزسپس .صورت دودویی با هم مقایسه شدندو بهمشخص باران
هاي مربوطه با همدیگر ترکیب شده و الیه نهایی مناطق مستعد ها پس از تاثیر وزنهاي فضایی معیارالیه. برآورد گردید

در چهار کالس ضعیف، متوسط، خوب و حوزه آبخیزقرار دادن استعداد که باندنتایج نشان داد. آوري آب باران ایجاد شدجمع
یابد و به طور کلی از یز به طبقات نامبرده اختصاص میخآبحوزهدرصد از کل 66/2و 4/50، 1/46، 82/0بسیار خوب به ترتیب 

. شودآوري آب باران افزوده میبر استعداد آن در جمعحوزه آبخیزغرب به سمت شرق 

AHP ،GISبیرجند،حوزه آبخیز،آوري آب بارانجمع: هاي کلیديواژه

مقدمه
ازیکیآبتامینمسئلههموارهدورانتمامیدر

و وده ـا بـهبشر و دولتايـههـدغدغنـریـتمهم
. را به خود اختصاص داده استکالنیهايگذاريسرمایه

م تأمین آب رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه آب لزو
اي مهم و را براي این جمعیت رو به رشد به مسئله

هاي بشر باعث دگرگونی فعالیت. کندحیاتی تبدیل می
شود، که هاي فضایی میزمین در سطوح وسیع و مقیاس
لف را اعم از هاي مختمنابع آب مورد نیاز در زمینه

.)9(دهدتأثیر قرار میحتو غیره تشهري و کشاورزي
رویه جمعیت و تقاضاي آب افزایش بیاز طرفی

کارشناسان و متخصصین را بر آن داشته است تا جهت 
رفع این مشکل چاره اندیشی کرده و به راهکارهاي 

هاي مقابله با مشکل کم یکی از روش. نوینی روي آورند
آوري و انتقال نزوالت آبی به ویژه در مناطق خشک جمع

از آنها در مصارف جوي کنترل نشده و استفاده بهینه 
هاي با توجه به این موضوع تعیین مکان. کشاورزي است

آوري آب باران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و  جمع
ورهاور . باشدپرداختن به آن یکی از نیازهاي اساسی می

هاي بیوفیزیکی شامل مناسب بودن معیار)10(و هاملت
یشنهاد خاك، مناسب بودن شیب و کاربري اراضی را پ

آوري آب جمعهاي مناسبکردند که در انتخاب مکان
با مطالعه خود )1(گوپتا و همکاران. مفید هستند1باران

آوري باران در ناحیه هاي جمعحلها و راهبه توسعه طرح
آنها در کار خود از . نیمه خشک راجستان هند پرداختند

این پژوهش بر . استفاده نمودندRSو GISهاي روش
بناي روش شماره منحنی رواناب سازمان حفاظت م

بندي منطقه را خاك آمریکا انجام شد که اولویت
آوري باران بر مبناي هاي جمعمنظور گسترش سیستمبه

) 2(جبر و آور. قرار دادحوزهناب در پتانسیل تولید روا
کیلومتر مربع در ایرسال 300در یک منطقه با وسعت 

باشد، روشی را ی کم و نامنظم میلبنان که داراي بارندگ
کنندة آب باران آوريمنظور جانمایی مخازن جمعبه

: کندروش آنها در سه گام اصلی عمل می. توسعه دادند
WMSسازي با استفاده از شبیه-GIS2استفاده از -1
آنها به جاي استفاده از معیار AHPاستفاده از -3

فاده شده است از بارندگی که در این مقاله از آن است
استفاده آبخیزحوزهسازي شده در سطح رواناب شبیه

سازي کردند که طبق توضیحات خود نویسندگان شبیه
. آمیز نبوده استها موفقیتحوزهرواناب در سطح زیر

همچنین آنها فقط به دو زیر معیار مساحت کشت شده 
نظر و نزدیکی به زمین کشاورزي از معیار در زمین مورد

)akbarpour@Birjand.ac.ir: نویسنده مسوول(، دانشگاه بیرجند،دانشیار-1
بیرجنددانشگاه استادیار و دانشجوي کارشناسی ارشد،-3و 2

25/9/92: تاریخ پذیرش24/6/91: تاریخ دریافت

1- Rain water harvesting (RWH)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
وزه آبخیزپژوهشنامه مدیریت ح
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اتریس مقایسات زوجی اکتفا کردند و پوشش زمین در م
هاي دیگر زمین که در مقاله حاضر تحت به پوشش

عنوان نقشه کاربري اراضی از آن استفاده شده است 
بر اساس )6(مبیلینی و همکاران. اي نکردنداشاره

ماکانیا در تانزانیا  حوزهخصوصیات فیزیکی و اکولوژیکی 
DSS مبتنی برGISن دادند که این ایجاد کردند و نشا

بینی تواند به میزان قابل اعتمادي براي پیشابزار می
در نواحی نیمه آوري آب بارانجمعهاي مستعد مکان

با )4(حبیب آبادي و خاصی. خشک استفاده شود
به مکانیابی مناطق مستعد جمع آوري GISاستفاده از

هاي اطالعاتی مورد الیه. باران در استان تهران پرداخت
شامل بارندگی، بافت و عمق GISستفادة آنها در محیط ا

نتایج تحقیق . خاك، شیب زمین و کاربري اراضی بود
آوري باران در آنها استان تهران را از لحاظ استعداد جمع

بندي سطح بسیارخوب، خوب، متوسط و ضعیف طبقه4
با استفاده از سیستم )8(صادقی و همکاران. کرد

به تعیین GISمبتنی بر DSSتصمیم پشتیبانی 
آبخیزحوزهآوري آب باران در جمعهاي مستعد مکان

تعیین این تحقیق از دو روش جهتدر . بیرجند پرداخت
استفاده شده آوري آب بارانجمعهاي مستعدمکان

حوزهاست که روش اول مبتنی بر خصوصیات فیزیکی 
مانند شیب، بارندگی، بافت خاك، عمق خاك، کاربري 

ظرفیت ها بوده و روش دوم براراضی و شبکه آبراهه
ایشان در نهایت به . منطقه در تولید رواناب استوار است

این نتیجه رسیدند که با توجه به وسعت منطقه روش 
این تحقیق تعیین هدف از. باشدتر میاول مناسب

آوري آب باران با استفاده از هاي مناسب جمعمکان
ن با موقعیت جغرافیایی و مقایسه آAHPروش 

حوزه آبخیزهاي احداث شده فعلی در سطح سازه
.باشدبیرجند می

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

هاي کویر حوزهبیرجند که یکی از زیر آبخیزحوزه
حوزه آبخیزترین عنوان مهملوت محسوب می شود، به

480جنوب خراسان در شرق کشور و در فاصله 
8تا 32و 34ري جنوب شهر مشهد، با مختصات کیلومت

طول شرقی 59و 44تا 58و 41عرض شمالی و 33و 
.)7(واقع شده است

درکشوربیرجندحوزه آبخیزموقعیت - 1شکل

هاي مربوط به بافت و عمق خاك منطقه با داده
و بارندگی،  حوزه آبخیزگیري از مناطق مختلف نمونه

اي منطقه را از و تصاویر ماهوارهآبخیزوزهحتوپوگرافی 
افزار و با استفاده از نرمهاي مربوطه تهیه سازمان

ArcGIS9.3هاي هاي اطالعاتی مربوط به نقشه، الیه

، حوزه آبخیزکاربري اراضی، عمق و بافت خاك، زهکشی 
شیب، بارندگی منطقه، فاصله از مناطق مسکونی و 

2و دیم ایجاد شد که در شکلهاي آبی فاصله از زراعت
ها با توجه به نیاز طرح در این الیه. اندنشان داده شده

. هاي طبقات مختلف هر معیار تعیین گردیدمحدوده
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اده شده درتولید رواناباستفيهاهاي رستري معیارنقشه- 2شکل 
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استفاده شده درتولید روانابيهامعیارهاي رستري نقشه- 2شکلادامه 

)AHP(روش تحلیل سلسله مراتبی 
را پیشنهاد AHPروش 1980در سال ال ساعتی

ایجاد یک ساختار AHPاولین قدم در فرآیند .کرد
باشد که درآن سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی می

ها و ارتباط بین آنها نشان داده اهداف، معیارها، گزینه
یند سلسله مراتبی آچهار مرحله بعدي در فر. شودمی

، )ارها در صورت وجودو زیر معی(محاسبه وزن معیارها 
ها و ها، محاسبه امتیاز نهایی گزینهمحاسبه وزن گزینه

شود ها را شامل میبررسی سازگاري منطقی قضاوت
)12(.

در این تحقیق به ترتیبی که در زیر آورده شده است به 
هاي مختلف با هاي مربوط به معیارتعین وزن الیه

رین و همچنین تعیین بهتAHPاستفاده از روش 
. آوري آب باران پرداخته شدهاي جمعمکان

طرح پرسشنامه و - 2مراتبی تشکیل ساختار سلسله- 1
آوري نظرات کارشناسان مختلف در مورد میزان جمع

ها نسبت به تعیین هدف اهمیت و ارزش هرکدام از معیار
9مقیاس 1جدول،کمیتی ساعتی9با توجه به جدول 

.دهدکمیتی ساعتی را نشان می

هاکمیتی ساعتی براي مقایسه دودویی معیار9مقیاس - 1جدول

محاسبه -4تشکیل ماتریس مقایسه زوجی معیارها  -3
میانگین هندسی هر سطر از ماتریس مقایسه زوجی 

) (
)1(

میانگین هندسی هر سطر از ماتریس مقایسه زوجی: 
ام       jام نسبت به معیار iاهمیت معیار : 

هاي هندسی حاصل از مرحلهنرمالیزه کردن میانگین-5
)2(

گیريتعداد معیارهاي تصمیم: امiوزن معیار : 
ها بررسی سازگاري در قضاوت

هاي فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از مزیت
هاي انجام شده براي امکان بررسی سازگاري در قضاوت

وقتی . تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها است
شود احتمال اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر برآورد می

اي پس باید سنجه. ها وجود داردناهماهنگی در قضاوت
. ها را نمایان سازدرا یافت که میزان ناهماهنگی داوري

که از 1)(به همین منظور ضریب سازگاري ساعتی 
به شاخص تصادفی بودن 2)(تقسیم شاخص سازگاري 

چنانچه این . گرددورد میشود برآحاصل می3)(
باشد سازگاري در 1/0ضریب کوچکتر یا مساوي 

ها مورد قبول است در غیر این صورت باید در قضاوت
.ها تجدید نظر شودقضاوت

)3                                               (
)4                                        (

امتیاز                       تعریف                                            توضیح
اهمیت مساوي در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوي دارند1
استjبیشتراز iاهمیت اندکی بیشتربراي تحقق هدف اهمیت 3
میباشدjخیلی بیشتر از iاهمیت بیشتر اهمیت 5
باشدمیjخیلی خیلی  بیشتر از iاهمیت خیلی  بیشتر  اهمیت 7
به طور قطعی به اثبات رسیده استjنسبت به iاهمیت مطلق  اهمیت خیلی بیشتر 9

هاي میانه وجود داردهنگامی که حالت2،4،6،8

1- Consistency ratio 2- Consistency index 3- Random index
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ضریب سازگاري : ها شاخص سازگاري در قضاوت: 
گیرندگانهاي تصمیمدر قضاوت

تعداد معیارهاي : شاخص تصادفی بودن : 
در روش میانگین بیشینهمقدار ویژه : maxλگیريتصمیم

جاي محاسبه هندسی که یک روش تقریبی است، به 
به شرح زیر استفاده Lاز ) (مقدار ویژه بیشینه 

رداري است که از ضرب بشود که در آن می
بردار (مقایسه دودویی معیارها در بردار ماتریس

: )12(آید میدست به) وزن یا ضریب اهمیت معیارها

)5            (
ضرب ماتریس مقایسه زوجی معیارها در ماتریس صلاح

ي آنهااهوزن
تعداد : گیريهاي معیارهاي تصمیمبردار وزن: 

گیريمعیارهاي تصمیم
از ) n(شاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیارها 

:جدول زیر قابل استخراج است

)5() (شاخص تصادفی بودن- 2جدول
n1234567891011

RI0058/096/012/124/132/141/145/149/151/1

ا توجه به افزایشی، کاهشی یا در این مرحله ب- 6
ش معیارها در تعیین هدف کاهشی بودن ارز-افزایشی

نظر با استفاده از نظر کارشناسی به طبقات مختلف مورد
تحت عنوان سطوح برازندگی داده 9الی 1آنها ارزشی از 

هاي هاي مختلف را با توجه به وزنسپس الیه-7. شد
با GIS 9.3محاسبه شده در مراحل قبل در  محیط

هاي ترین مکانهمدیگر ترکیب کرده و مناسب
بعد از تهیه -8. آوري آب باران مشخص شدندجمع

آوري آب باران، فراوانی نقشه مناطق مستعد جمع
رسم و 4هاي آن طبق شکلتجمعی ارزش پیکسل

خوش تغییرات نقاطی را که در آنها شیب نمودار دست
هاي ن مرزهاي کالسعنواتري شده است را بهمحسوس

جهت -9. )3(ارائه شدند5بندي در جدولطبقه
مقایسه نتایج تحقیق با شرایط فعلی و اقداماتی را که تا 

هاي آبخیزداري در سطح به حال جهت احداث سازه
هاي مربوط به صورت گرفته است دادهمنطقه بیرجند

حوزه هاي احداث شده در موقعیت جغرافیایی سازه
ادارهاز 1390و 1389هاي جند طی سالبیربخیزآ

منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان بیرجند تهیه شدند 
دست آمده با شرایط واقعی مورد و در نهایت نتایج به

.  مقایسه قرار گرفتند
(TOPSIS)روش تاپسیس-10

ي پایه این روش بر این مفهوم استوار است که گزینه
ال مثبتفاصله را با راه حل ایدهترین انتخابی، باید کم

)A+:ترین فاصله را با راه بیشو) بهترین حالت ممکن
داشته ) بدترین حالت ممکن: -A(حل ایده ال منفی

فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به . باشد
حل این مسئله . طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است

:طی شش مرحله می باشدبا این روش مستلزم
به -2سازي ماتریس تصمیم کمی کردن و بی مقیاس-1

تعیین راه -3دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون 
به دست آوردن - 4آل مثبت و راه حل منفی حل ایده

-5آل مثبت و منفی ي هر گزینه تا ایدهمیزان فاصله
-6تعیین نزدیکی نسبی یک گزینه به راه حل ایده آل 

رتبه بندي گزینه ها

نتایج و بحث
3ماتریس مقایسه زوجی معیارها نیز در جدول

معیارهاي بارندگی، شیب، بافت . نشان داده شده است
خاك، عمق خاك، فاصله از زراعات دیم، فاصله از 
زراعات آبی، زهکشی، کاربري اراضی و فاصله از مناطق 

و C1 ،C2 ،C3 ،C4 ،C5 ،C6 ،C7 ،C8مسکونی به ترتیب با
C9نشان داده شده است.

ماتریس مقایسات زوجی معیارها- 3جدول
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

C1 454324421
C2 32231331
C3 3332241
C4 222211
C5 3211 3
C6 2121
C7 131
C8 21
C9 1
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ه معیارهاي مختلف با استفاده از روش هاي مربوط بوزن
میانگین هندسی نرمال شده تعیین و در جدول زیر ارائه 

پس از ضرب ماتریس مقایسه زوجی در ماتریس .شد
. برآورد شدندCIو Lمقدار AWها و محاسبه بردار وزن

ضریب سازگاري ) RI(بر شاخص تصادفی CIبا تقسیم 
آمد که مقداري به دست09014/0ساعتی برابر با

دهنده رعایت سازگاري باشد و نشانمی1/0کوچکتر از 
.گیرندگان تحقیق استهاي تصمیمدر نظرات و قضاوت

هاي مربوط به معیارهاوزن-4جدول
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

0535/00499/00585/00728/01098/00822/01383/01635/02712/0

این با توجه به ارزش طبقات مختلف معیارها در
به 9الی 1نظر کارشناسی عددي از طرح با استفاده از

با رسم .هر یک از آنها طبق جدول زیر تعلق گرفت
نهایی، هاي نقشه پیکسلنمودار فراوانی تجمعی ارزش

مرزهاي طبقات مختلف آن تعیین گردید که نتایج آن 
با توجه به . شودمشاهده می6و جدول 3در شکل 

تر حسوستغییر شیب نمودار م7و 4نمودار در نقاط 
هاي مربوط به معیارها نقشه پس از ترکیب الیه. باشدمی

حاصل و استعداد منطقه در چهار 4ارائه شده در شکل
بندي طبقه ضعیف، متوسط، خوب و بسیار خوب کالس

طبقات ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب به . شد
حوزه درصد از کل 66/2و 4/50، 1/46، 82/0ترتیب 

با توجه به شکل با . تصاص دادندرا به خود اخآبخیز
به سمت شرق آن شرایط حوزه آبخیزپیشروي  از غرب 

آوري آب جهت آوري آب باران و ایجاد مخازن جمعجمع

هاي کشاورزي، دامپروري، انتقال آن و استفاده در بخش
شرب و حتی صنعت به عنوان جبران میزان کمبود آب، 

دف تحقیق بهبود یافته و مناطق خوب جهت نیل به ه
. اندپراکنده شدهحوزه آبخیزبیشتر در قسمت شرقی 

و با حوزه آبخیزنواحی بسیار خوب بیشتر در شرق 
حوزه تر جنوب شرقی و نواحی مرکزي تراکمی کمرنگ

توان میزان باالي علت این امر را می. قرار دارندآبخیز
ها در این نواحی با توجه به میزان وزنی که به بارش

عالوه برآن . رندگی اختصاص یافته است دانستمعیار با
وضعیت معیارهاي شیب، عمق خاك و فاصله از زراعات 

بخش بوده و و در نتایج دیم نیز در این مناطق رضایت
مناطق داراي استعداد ضعیف . اندتاثیر نبودهحاصله بی

مشاهده حوزه آبخیزهاي غربی نیز بیشتر در قسمت
. شدند

ازندگی طبقات مختلف در هر معیارسطوح بر-5جدول
123456789میزان ارزش

%2-0%48- 45شیب
30 -45%

2-5%18 -30%10 -18%5-10%

160-150150-140140-130130-120شیب
توده سنگی زاربیشهجنگلکاربري اراضی

مرتع
رودخانه زراعت مسکونی

آبی و باغات
کشت دیم

35- 5015- 8035- 10050- 12080-100عمق خاك
-LS-LS-SLSL-SL-LL-SL-L-S CL-SLSCCL-Cبافت خاك Rock

7رده 6رده 5رده 4رده 3رده 2رده 1رده زهکشی
فاصله تا مناطق  

مسکونی
0–500500-10002000-10001000–500<5000

هاي فاصله تا زراعت
آبی

<50002000-50002000-1000500-10000-500

هاي فاصله تا زراعت
دیم

<50002000-50002000-1000500-10000-500

محل مورد مطالعهمحدوده و درصد مساحت هر طبقه از - 6جدول
طبقاتمحدوده شاخص   درصد مساحت   

ضعیف%4-11/3    823/0
متوسط%5/5-4          1/46
خوب%7-5/5           4/50

خیلی خوب66/2%26/8-7
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آوري بارانهاي مربوط به نقشه ترکیبی مناطق مستعد جمعنمودار فراوانی تجمعی پیکسل- 3شکل

آوري بارانمنظور جمعبیرجند بهآبخیزحوزهبندي استعداد طبقه-4شکل

نتایج به دست آمده با موقعیت 5با توجه به شکل 
حوزه ده در سطح هاي آبخیزداري احداث شفعلی سازه

هایی که سازه. همخوانی و مطابقت خوبی دارندآبخیز
موقعیت آنها در کالس ضعیف قرار گرفته است پشته 

دهند که موقعیت نتایج نشان می. باشندمیخاکی 
جهت حوزه آبخیزهاي فعلی احداث شده در سطح سازه

برآورد اهداف مورد نظر تحقیق انطباق خوبی با نقشه 
دارند و تقریباً در طبقه خوب AHPل از مدل نهایی حاص
هایی که با پیکان قرمز رنگ مشخصسازه. اندواقع شده

اند سرریز انحرافی و بند خاکی شورآب سیوجان شده

هاي داري و تغذیه سفرههستند که با هدف آبخوان
اند و احداف این پژوهش را دنبال زیرزمینی احداث شده

شتر در کالس متوسط واقع کنند به همین دلیل بینمی
در تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته . اندشده

، جبر و آوار )8(است مانند تحقیقات صادقی و همکاران 
بعضی از . و غیره این مقایسه صورت نگرفته است)2(

هاي سیاسی جزء ها از لحاظ مرزبندياین سازه
هرستان بیرجند محسوب شده اما موقعیت جغرافیایی ش

گیرد که بیرجند قرار نمیآبخیزآنها در محدوده حوزه 
.اندواقع شدهآبخیزحوزهخارج از محدوده 6در شکل
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بیرجندحوزه آبخیزهاي آبخیزداري در موقعیت سازه- 5شکل

topsisه از روش آوري باران  با استفادبیرجند به منظور جمعحوزه آبخیزبندي استعداد طبقه-6شکل

ها ارائه شد بررسی6در شکل topsisنتایج روش 
نشان داد که در قسمت غرب و شمال غرب منطقه که 
عمدتاً از جنس صخره با عمق خاك کم و شیب زیاد 

آوري و نفوذ آب بوده خاك ظرفیت پایینی براي جمع
ه را به خود زدرصد از مساحت حو6/23این ناحیه . دارد

درصد 9/45بخش اعظم منطقه که . دهداص میاختص
است در طبقه متوسط قرار حوزه آبخیزکل مساحت 

هاي مرکز، شمال شرق و گیرد و بیشتر در قسمتمی
هاي خوب و بسیار طبقه. جنوب غرب مشاهده می شود

ه زدرصد مساحت حو9/6و 5/23خوب که به ترتیب 
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و براي اند،هستند در نواحی شرقی و جنوبی واقع شده
. گیرندهاي آبخوان داري در اولویت قرار میتوسعه طرح

هاي اجرا شده موجود عمدتاً مشاهده می شود که طرح
سیستم طراحی . انددر طبقه خوب و متوسط واقع شده

پذیر بوده و می تواند با تغییرات آتی شده حاضر انعطاف
عالوه هه خود را هماهنگ کند، بزدر خصوصیات حو

هاي مورد نظر خود را در این توانند استراتژيیمدیران م

ها نشان داد که روشمقایسه روش.سیستم اعمال کنند
topsisمناطق ضعیف را بیشتر از روش تحلیل سلسله

این در حالی است که روش . دهدمراتبی نشان می
خوب را دو برابر بیشتر از هتحلیل سلسه مراتبی طبق

علت تفاوت ه علت این امر ب. دهدنشان میtopsisروش 
.هاي بکار برده استها و وزندر نوع روش
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Determination of the Appropriate Sites to Rain Water Harvesting using Analysis
Hierarchical Process (AHP)

Abolfazl Akbarpoor1, Abbas Khashei Siuki2, Akbar Keshavarz3 and Hamed Forooghifar2

Abstract
Surface water that is the result of rainfall-runoff responses in a basin is a potential water

source that if it is managed properly, can be useful to demand secure. Rain Water Harvestings
an suitable option for monopoly and store runoff for future use, especially during the period that
has restricted access to water. In this study has determined susceptible places for Rain Water
Harvesting using AHP method in Birjand plain at southern Khorasan Province. For research
using opinions of various experts, effective criteria's in rain water harvesting process are
determined and are pair wise compared together then paired comparison matrix of criteria was
established and weight of each of them was estimated. After determining the weights, spatial
layers of criteria combined together and was created the final layer of rain water harvesting
prone areas. the results showed that with placing Talent plain in four-class weak, moderate,
good and very good respectively, 0.82, 46.1, 50.4 and 2.66 percent of the total basin is allocated
to the classes listed and generally from west to East of  plain, is added  on its ability to rain
water harvesting.

Keywords: Rain Water Harvesting, Birjand Plain, Analysis Hierarchical Process, GIS
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