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مطالعه مکانیابی پتانسیل استحصال آب باران در مناطق خشک با استفاده از
روش  TOPSIS؛ مطالعه موردی دشت انارک
زهرا تحویلی ،1آرش ملکیان ،2حسن خسروی ،3شهرام خلیقی سیگارودی
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تاریخ دریافت1334/12/12 :
تاریخ پذیرش1331/11/13 :

چکیده
استحصال آب باران يكي از مهمترين روشهای مديريت بهرهبرداری از آب برای مقابله با کمآبي ميباشد که با توجه به
نیاز روزافزون کشور به آب ،امری اجتنابناپذير است .اولین مرحله در راستای مديريت منابع آب باران ،شناخت
پتانسیل آب باران است .تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDAنیز بهعنوان يک ابزار مهم در تصمیمگیریهای
مديريت منابع طبیعي و بهطور ويژه مديريت منابع آب شناختهشده است .در اين پژوهش بهمنظور شناسايي شاخص-
های مؤثر در مكانيابي پتانسیل استحصال آب باران از روش تصمیمگیری چندمعیاره استفاده شد .معیارهای موردنظر
ازجمله تناسب باهدف ،دقت و سهولت دسترسي ،میزان پذيرش در جوامع محلي ،هزينه و زمان برای تصمیمگیری
انتخاب شدند و وزن هريک از معیارها با بهرهگیری از روش آنتروپيشانون به دست آمد13 .شاخص برای تصمیمگیری
انتخاب شدند و وزن هريک از آنها با بهرهگیری از روش تاپسیس( )TOPSISمحاسبه و اولويتبندی شدند .نتايج
پژوهش نشان ميدهد در میان شاخصهای رتبهبندی شده ،شاخصهای نفوذپذيری خاک با وزن  ،8/028بافت خاک با
وزن  ،8/038هدايت الكتريكي خاک با وزن  ،8/088عمق خاک با وزن  ،8/038کیفیت آب با وزن  ،8/858درصد
پوشش با وزن  ،8/838متوسط بارش ساالنه با وزن  8/835و افت سطح آب زيرزمیني با وزن  8/530بهعنوان مؤثرترين
شاخصها برای استحصال آب باران در اولويت قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :استحصال آب باران ،آنتروپیشانون ،تصمیمگیری چند معیاره  ،TOPSISدشت انارک،
مکانیابی پتانسیل.
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مقدمه
امروزه درجگان 2/0 ،میلیارد نفر با کمبود آب
روبهرو هستند و برآوردها حاکي از اين است که تا سال
 ،2825دوسوم جمعیت جهان با مشكل کمبود آب
مواجه خواهد شد .اين وضعیت برای کشورهايي مانند
ايران که هماکنون نیز با مشكل کمآبي مواجه است،
ميتواند بسیار نگرانکننده باشد (زهتابیان و همكاران،
 .)2838واقعشدن ايران در منطقه خشک و
نیمهخشک جغرافیايي ،شرايطي را ايجاد کرده که
هرساله موضوع آب و کم و کیف آنيكي از نگرانيهای
عمده مسئوالن و مردم کشورمان است.
با افزايش رو به رشد جمعیت کشور و باال رفتن
سطح بهداشت و با توجه به پیشروی جهان به سمت
خشکسالي نیاز به آب نیز افزايش مييابد .از طرف
ديگر رشد سريع جمعیت و افزايش نیاز به مواد غذايي،
تخريب منابع آبوخاک و نابساماني محیطزيست را
سبب شده است (غفوری .)3100 ،عالوه بر اين،
شرايط اقلیمي و جغرافیايي کشور ،نشانگر عدم توزيع
مناسب منابع آب و تمرکز جمعیت در مناطق خشک و
نیمهخشک ميباشد .ايران سرزمیني است خشک با
نزوالت جوی بسیارکم  ،بهطوریکه اگر میانگین
بارندگي سالیانه در سطح کره زمین را که حدود 088
میليمتر تخمین زده ميشود با متوسط بارندگي
سالیانه ايران که تقريباً رقمي معادل  255میليمتر
است ،مالحظه خواهد شد که بارندگي در ايران حتي
کمتر از يکسوم متوسط بارندگي در سطح دنیاست
(فرح پور2882 ،3؛ فتحآبادی 2و همكاران.)2882 ،
عالوه بر اين زمان و پراکنش ريزشهای جوی و
محل ريزش آن با نیاز بخش کشاورزی که
مصرفکننده اصلي آب در کشور ميباشد ،مطابقت
ندارد  .از سوی ديگر نیاز فزاينده به آب در ايران
موجب بهرهبرداری بيرويه و به هم خوردن تعادل
طیبعي منابع آبشده است .استحصال نزوالت جوی
بهعنوان راهبردی نهتنها برای توسعه منابع آب سطحي
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بلكه برای توسعه منابع آب زيرزمیني نیز به شمار
ميرود .استحصال آب باران يكي از تكنیکهای
مديريت بهرهبرداری از آب باران برای مقابله با کمآبي
ميباشد که در مناطق مواجه با کمبود آب بهسرعت
درحالتوسعه ميباشد .برنامهريزی و مديريت منابع آب
يكي از زيرمجموعههای مديريت منابع طبیعي است
که در زمینه تصمیمگیری ،ارتباط زيادی با تصمیم
گیریهای چند معیاره دارد ( Romero and
.)Rehman, 1987
همچنین شناسايي شاخصهای مؤثر در مكانيابي
و تعیین مكانهای مناسب با استفاده از دادههای
موجود ميتواند نقش مهمي در تصمیمگیریهای
مديريتي داشته باشد .امروزه تحلیل تصمیمگیری
چندمعیاره )MCDA( 1نیز بهعنوان يک ابزار مهم در
زمینه تصمیمگیریهای مديريت منابع طبیعي و
بهطور ويژه مديريت منابع آب شناختهشده است
( .)Sadeghiravesh et al., 2012در انتخاب
شاخصهای مؤثر در تعیین مكان مناسب استحصال
آب باران بايد به ويژگيهايي از قبیل مقدار بارندگي و
نحوه توزيع آن ،توپوگرافي زمین ،نوع خاک ،عمق
خاک و عوامل اقتصادی و اجتماعي هر منطقه توجه
جدی نمود .
تاکنون مطالعات گوناگوني در زمینه کاربرد
شیوههای تصمیمگیری در علوم منابع طبیعي
انجامشده است اما از اين میان مطالعات کمي در
زمینه بهرهگیری ازاينروشها در مورد استحصال آب
باران انجامشده ،که ميتوان به انتخاب معیارها و
شاخصهای مؤثر در مكانيابي پتانسیل استحصال آب
باران با روش  ،)Prasad et al., 2014( AHPانتخاب
شاخصهای مؤثر برای شناسايي محلهای دارای
پتانسیل برای جمعآوری آب باران با استفاده از
سامانههای تصمیمگیری ( )Mbilinya et al., 2007و
انتخاب معیارهای مناسب برای تشخیص مكانهای
مناسب استحصال آب باران با استفاده از سامانه

1 - Farah pour
2 - Fathabadi

3 - Multiple Criteria Decision Analysis
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اطالعات جغرافیايي و روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره (محمدحامد )2831،3اشاره کرد .هدف
اصلي از اين مطالعه ،بهرهگیری از مدلهای
تصمیمگیری چند معیاره  TOPSISبرای تعیین و
اولويتبندی مهمترين شاخصهای مؤثر بر ای
مكانيابي پتانسیل استحصال آب باران تحت يک
مطالعه موردی در دشت انارک است تا در مباحث
مديريتي منابع آب منطقه بكار گرفته شود.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه
محدوده موردمطالعه در فاصله  5کیلومتری جنوب
انارک و حدود  288کیلومتری اصفهان بهطرف شرق
قرار دارد .حوزه آبخیز انارک با وسعت  0188هكتار
بین مختصات جغرافیايي ً 12 °58َ 88تا ً° 28َ 88
 11عرض شمالي و ً 51 ° 38َ 88تا ً51 °58َ 88
طول شرقي در بخش مرکزی فالت ايران و زون 12
واقعشده است .محدوده مطالعاتي انارک يک منطقه
کوهستاني است .حداکثر ارتفاع حوزه معادل 2250متر
و حداقل ارتفاع حوزه برابر3188متر در نقطه خروجي
آبراهه اصلي در سمت شمال آن ميباشد .متوسط
ارتفاع وزني حوزه برابر 3000متر برآورد شده است.
بارندگي اندک و آبوهوای گرم و خشک چهره اصلي
اقلیم محدوده مطالعاتي را تشكیل ميدهد .شیب
متوسط حوزه 35درصد است .میانگین ساالنه
ريزشهای جوی در ارتفاع متوسط حوزه معادل 335
میليمتر بوده که اين میزان بارندگي بهطور عمده
بهصورت باران نازلشده و ريزش برف در اين منطقه
بسیار ناچیز است .اقلیم حوزه مطالعاتي با توجه به
شرايط آبوهوای حاکم بران از نوع خشک گرم
ميباشد .اين محدوده از شمال به  8کیلومتری سمت
چپ جاده آسفالته نائین -انارک دشت چاه پارس ،از
جنوب به  2کیلومتری سمت راست جاده آسفالته
نائین  -انارک  ،از غرب به  25کیلومتری شمال شرقي
1 - Mohammed Hameed
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شهر نائین و از شرق به راهآهن تهران– بندرعباس
محدود ميشود .شكل ( )3موقعیت جغرافیايي منطقه
موردمطالعه را در استان اصفهان نشان ميدهد.

روش پژوهش
برای شناخت و دستیابي به مناسبترين شاخصها
از نقطهنظرات کارشناسان بهره گرفته شد .فهرستي از
شاخصها بر اساس نظر کارشناسان تهیه شد و سپس
با توجه به نقش هر شاخص دستهبندی گرديد .انتخاب
مجموعه شاخصهای مورداستفاده برای مكانيابي
پتانسیل استحصال باران بر اساس شاخصهای
موردمطالعه در پروژههای مكانيابي پتانسیل
استحصال آب باران و آب زيرزمیني در جهان و
مطالعات انجامگرفته در ايران انجامگرفته است.
بهمنظور تعیین بااهمیتترين شاخصها برای ارزيابي
منطقه ،پرسشنامهای متشكل از شاخصهای انتخابي
طراحي و بین کارشناسان توزيع شد و از متخصصان
درخواست شد که اهمیت و اولويت هر شاخص را با
توجه به  5معیار شامل تناسب باهدف ،سهولت وقت،
میزان پذيرش در جوامع محلي ،هزينه و زمانبر اساس
طیف لیكرت )يكي از رايجترين مقیاسهای اندازه-
گیری در تحقیقاتي است که بر اساس پرسشنامه انجام
ميگیرد( در مقیاس  3الي  5برآورد کنند .سپس با
تجزيهوتحلیل کلیه پرسشنامهها با استفاده از آنتروپي
شانون وزن معیارهای ارزيابي اين شاخصها محاسبه و
با استفاده از روش  TOPSISاولويتبندی شاخصها
انجام گرديد.
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شکل( :)1نقشه جغرافیایی موقعیت منطقه مورد مطالعه

معیار را در اختیار شرکتکنندگان قرار ميدهد تا بر
اساس معیارها و پاسخهای چندگانه ،میزان گرايش خود
را مشخص ميکنند .معموالً در پرسشنامهها بر اساس
مقیاس لیكرت از حالت پنجگانه ذکرشده استفاده
ميشود ) جدول .)3

جدول طیف لیکرت
يكي از رايجترين مقیاسهای اندازهگیری در
تحقیقاتي است که بر اساس پرسشنامه انجام ميشود و
توسط لیكرت ) (3281-3203ابداعشده است
( . )Sdeghiravesh et al.,2832در اين مقیاس يا
طیف محقق با توجه به موضوع تحقیق خود ،تعدادی

جدول ( :)1مقیاس طیف لیکرت
3

2

1

2

5

بسیار کم

کم

متوسط

زياد

خیلي زياد

محاسبه وزن معیارها با استفاده از آنتروپی
شانون
در مسائل تصمیمگیری چند معیاره و بخصوص
مسائل تصمیمگیری چند شاخصه ،داشتن و دانستن
اوزان نسبي شاخصهای موجود ،گام مؤثری در فرايند
حل مسئله بوده و موردنیاز است ،بنابراين بايستي

اهمیت نسبي شاخصها نسبت به يكديگر را مشخص
نمائیم .در اين پژوهش ،از روش آنتروپي شانون
بهعنوان يكي از معروفترين روشهای محاسبه اوزان
شاخصها ،استفاده شده است .اين روش که برگرفته
شده از تئوری اطالعات ميباشد اولین بار توسط کلود
ال شانون ارائه شد .آنتروپي معیار سنجش بي نظمي
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در يک سیستم است (آذر3108 ،؛ سلیماني و
 )Zarepisheh Soleimani, 2009و در تئوری اطالعات
معیاری است برای مقدار عدم قطعیت بهطوری که
) (Piبیان شده است.
مراحل به کارگیری روش آنتروپي شانون عبارتند
از (اصغرپور:)3100 ،
-1تشکیل ماتریس دادهها :در اين مرحله ،پس از
جمعآوری دادههای مربوط  ،ماتريسي تشكیل ميشود
که سطرهای آن را معیارها و ستونهای آن را
شاخصهای مورداستفاده در اين پژوهش تشكیل
ميدهد .جدول ( )2اين ماتريسها را نشان ميدهد
که بیانگر معیار iام ،شاخص  jام ميباشد
جدول( :)2ماتریس دادهها
گزينه

شاخص

A1
A2
:
A3

x1

x2

…

Xn

r11
r21
:
rm1

r12
r22
:
rm2

…

r1n
r2n
:
Rmn

:
…

 -2محاسبه ماتریس  :Pijپس از تهیة ماتريس
دادههای اولیه ،با توجه به اينكه شاخصهای مختلف
ممكن است مقیاسهای متفاوتي داشته باشند ،بايد
شاخصهای مورداستفاده فاقد مقیاس شوند.
بيمقیاسسازی ،با توجه به رابطه  3به دست ميآيد:
() 3

-3محاسبه آنتروپی شاخص jام ( )Ejبا استفاده از
رابطه :2
()2
 -4محاسبة نبود اطمینان یا درجه انحراف ()dj
از اطالعات به دست آمده شاخص  jام:
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()1
-1محاسبه وزن شاخصها با استفاده از رابطه :2
()2

در اين مرحله ،شاخصهايي که دارای وزن بیشتر
هستند ،نسبت به ديگر شاخصها اهمیت بیشتری
دارند و تأثیر آنها در میزان توسعهيافتگي استانهای
کشور ،نسبت به ديگر شاخصها بیشتر است.
اولویتبندی

شاخصها

براساس

معیارهای

انتخابی و روش TOPSIS

روشهای تصمیمگیری چند معیاره راهكاری مناسب
برای حل اينگونه مسائل است .درواقع با استفاده از
اين روش با توجه به معیارهای مختلف تصمیمگیری،
ميتوان بهترين گزينه يا گزينهها را از بین گزينههای
مختلف تصمیمگیری انتخاب نمود .بهطوریکه
تصمیمگیرنده مسئول است گزينهها را اولويتبندی
کند و بر اساس هدف ،راهحل مشخصي را برحسب
اولويت بیان کند (آذر و رجب زاده3103،؛ اصغرپور،
.)3102
در اينجا به شرح مدل  TOPSISکه در اين پژوهش
مورداستفاده قرارگرفته است پرداخته ميشود:
روش  TOPSISيكي از مطمئنترين روشهای علمي و
مديريتي فن تصمیمسازی و تصمیمگیری ميباشد،
اين روش ميتواند با در نظر گرفتن تمامي جوانب
ازجمله جنس معیارها ،اولويت و وزن معیارها نسبت
به يكديگر و  ..گزينهها را نسبت به يكديگر سنجیده و
آنها را به شیوه عقالني رديف نمايد .در اين روش
بردار وزنها شاخصها بهعنوان ورودی و رتبهبندی
گزينهها بهعنوان خروجي در نظر گرفته شود (شماعي
و موسیوند3128 ،؛ رامشت و همكاران .)3128
مراحل استفاده از روش TOPSIS

تبديل ماتريس تصمیمگیری موجود به يک
-3
ماتريس (بدون مقیاس) با استفاده از رابطه (:)5
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() 5

= nij

 -2ايجاد ماتريس (بي مقیاس) وزين با مفروض بودن
بردار  Wبه عنوان ورودی به الگوريتم .طبق رابطه
(.)8
=W

()8

= w = ND.Wn°n

به طوری که  NDماتريسي است که امتیازات
شاخصها در آن (بي مقیاس) و قابل مقايسه شده
است و  Wn*nماتريسي است قطری که فقط عناصر
قطر اصلي آن غیر صفر است.
 -1مشخص کردن راه حل ايده آل مثبت و منفي
برای گزينه ايده آل ( )A+و ايده ال منفي ( )A-به
صورت رابطه های زير تعريف ميشود:
= A+

()0
= A-

()0
=J
= J

 -2محاسبه اندازه جدائي(فاصله)
فاصله گزينه iام باايده آل هابا استفاده از روش
اقلیدسي مطابق رابطههای ( )2و ( )38است.
= di+

I=1,2,….,m

()2
()38

= di-

I = 1,2,….,

 -5محاسبه نزديكي نسبي  Aiبه راه حل ايده آل.
اين نزديكي نسبي را به صورت رابطه ( )33تعريف مي
کنیم
;0

= Ci+

()33

مالحظه ميشود که چنانچه  Ai=A+گردد آنگاه
 di+=0بوده و خواهیم داشت  cli+=1 :و در صورتي
که  Ai=A-شود آنگاه  di-=0بوده و  cli+=0خواهد
شد .بنابراين هر اندازه گزينه  Aiبه راه حل ايده
آل( )A+نزديكتر باشد ،ارزش  cli+به واحد نزديكتر
خواهد بود.
 -8رتبهبندی گزينهها :بر اساس ترتیب نزولي cli+
ميتوان گزينه های موجود از مساله مفروض را
رتبهبندی نمود.
پس از رتبهبندی و اولويتبندی گزينهها توسط
نرمافزار تاپسیس از بین  13شاخص موجود در شرايط
منطقه مطالعاتي  0شاخص با اهمیتتر و موثرتر برای
مكانيابي پتانسیل استحصال آب باران انتخاب شد.

نتایج
محاسبه وزن معیارهای ارزیابی شاخصها با
استفاده از آنتروپی شانون
با توجه به اينكه در مسائل تصمیمگیری ممكن است
چندين معیار وجود داشته باشد که اهمیت نسبي
آنها متفاوت است .ازاينرو به هر يک از معیارها
يکوزني داده ميشود ،بهطوریکه مجموع وزنهای
معیارها برابر يک گردد اين وزنها درواقع اهمیت
نسبي و درجه ارجحیت هر معیار را نسبت به ساير
معیارها برای تصمیمگیری موردنظر نشان ميدهد.
برای ارزيابي وزنهای روشهای مختلفي وجود دارد.
در اين پژوهش از روش آنتروپي شانون جهت وزن
دهي معیارها استفاده گرديد.
برای نمونه برای محاسبه وزنها معیار تناسب باهدف
بر اساس آنتروپي شانون اينگونه عمل شد .ابتدا بر
اساس ماتريس تصمیمگیری که در اين پژوهش
میانگین نمرات دادهشده به شاخصها بر اساس
معیارها در منطقه موردمطالعه است ،محاسبات وزن با
استفاده از جدول ( (1صورت گرفته است.
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جدول ( :)3میانگین امتیازات داده شده به شاخصها به عنوان ماتریس تصمیمگیری
ويژگي

تناسب باهدف

سهولت و دقت

میزان پذيرش
جوامع محلي

هزينه

زمان

1/8

1/5

2/8

3/2

1/2

درصد موادآلي در خاک

1/2

1/3

2/2

1/0

1/2

نفوذپذيری خاک

2/2

1/8

1/1

2/2

2

زهكشي خاک()mm/h

2/2

1/1

1/2

2

1/8

بافت خاک

1/2

3/2

1/5

1/0

1/8

هدايت الكتريكي عصاره خاک ()ds/m

1/2

1/0

1/0

2/2

1/5

تیپ گیاهي

2/0

1/2

2/2

1

1/3

وضعیت مرتع

1/5

1/0

1/2

1/1

2/0

درصد پوشش گیاهي

1/0

1/0

1/5

1/1

1/2

متوسط درازمدت بارش ساالنه ()mm

2/0

2/5

1/2

2/2

1/3

متوسط بارندگي ماهانه()mm

2/0

1/2

1/2

2/0

2/2

مجموع بارش های بیشتراز38میلیمتر

2/8

1/2

1/0

2/2

1

تبخیر()mm/month

2/8

1/0

1/0

1/2

1/8

درصدشیب

2/5

2/2

1/2

2/0

3/0

جهت

1/0

3/2

2/2

3/2

2/2

ناهمواری(شاخص کمي)TPI

1/2

1/0

2/0

2/2

2

1/8

2/5

2/1

½
2/2

رتبه آبراهه(بارتبه بندی شرو)

1/2

1/5

3/2

2/2

2/2

کیفیت آب

1/2

1/2

1/5

1/1

1/1

ضريب رواناب

3/2

1/0

2/2

2/0

2/0

ضخامت آبرفت (عمق اليه نفوذ ناپذير)()m

1/2

2/0

2/2

2/0

2/0

مقداردبي()m3/s

2/2

2/5

2/2

2/0

2/8

افت سطح آب زيرزمیني ()cm/yr

1/0

1/8

1

1/3

1

قابلیت انتقال آب زيرزمیني()m2/s

1/8

2/0

2/0

2/1

1/2

تراکم گسل(خطواره)

1/1

1/3

2

2/5

2/2

جنس سازند

2/2

1/8

2/2

2/2

3/2

کاربری اراضي

3/2

1/3

1

1/3

2/8

توجه به مشارکت مردمي

1/2

2/2

1/2

2/2

1

شاخص
عمق خاک ()cm

تراکم زهكشي)(1/km

تراکم جمعیت

2/2

2/2

2/8

2

3/2

فاصله ازجاده()m

1/2

1

2/2

2/2

3/0

دوری و نزديكي منابع آب()m

1/2

1/1

2/8

2/5

3/0

مرحله اول :با استفاده از اين ماتريس از رابطه )(32

مقدار  Pبرای تمامي شاخصها و معیارها به دست
آورده ميشود.

()32

= Pij
= 8/822

=P11
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شده است.

نتايج مرحله اول برای معیار اول در جدول) ( 2ارائه

جدول ( :)4نتایج حاصل از مرحله اول در روش آنتروپی شانون
شاخص
معیار اول
P

َ A1

A2

A3

A5

A4

A7

A6

A9

A8

A11

A10

A13

A12

A15

A14

8/818 8/812 8/810 8/810 8/810 8/810 8/813 8/820 8/828 8/815 8/815 8/812 8/812 8/820 8/822

شاخص
معیار اول
P

A17

A16

A18

A19

A20

A22

A21

A24

A23

A26

A25

A27

A28

A29

A31

A30

8/815 8/828 8/821 8/812 8/811 8/812 8/820 8/822 8/813 8/812 8/812 8/811 8/815 8/828 8/812 8/812

مرحله سوم :در اين مرحله مقدار عدم اطمینان  dبه

مرحله دوم :در اين مرحله با استفاده از
مقدار اطمینان را برای  Eبه
رابطه

دست آمد جدول).( 8

دست ميآيد:

جدول (:)6نتایج مرحله سوم در روش آنتروپی شانون

()31

مقدار Kمطابق رابطه ) ( 32به دست آمد.
()32

=

D

D1

D2

D3

D4

D5

جمع

1-E

/823

8/832

8/820

8/818

8/825

8/320

=K

مرحله چهارم :اکنون وزنهای معیارها با استفاده از
رابطه )  (35محاسبه ميشود.

نتايج مرحله دوم در جدول )  (5ارائه شده است.

()35

= Wj
= 8/323

جدول ( :)1نتایج مرحله دوم در روش آنتروپی شانون
E1

E2

E3

E4

E5

8/202

8/203

8/201

8/281

8/252

=W1

نتايج مرحله چهارم در جدول )  (0ارائه شده است.

جدول( :)7نتایج مرحله چهارم در روش آنتروپی شانون
W1

W2

W3

W4

W5

8/323

8/320

8/302

8/221

8/188

بدين ترتیب وزن تمامي معیارها محاسبه شد.
نتایج محاسبه وزن نسبی معیارها با استفاده از
روش آنتروپی شانون
نتايج حاصل از وزن دهي با کمک روش آنتروپي
شانون در جدول ) (0قابلمشاهده است .همانطور که
مشاهده ميگردد در میان اين  5معیار ،معیار زمان

دارای باالترين وزن و بعدازآن هزينه دارای بیشترين
اهمیت ميباشد.
نتايج نشان ميدهد که معیار زمان با وزن 8/188
دارای بیشترين اهمیت ميباشد ،بعدازآن معیار هزينه
با وزن  8/221در درجه دوم اهمیت قرار دارد و
همچنین معیار میزان پذيرش در جوامع محلي با وزن

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
06

 8/302در درجه سوم اهمیت قرار دارد و بعدازآن به
ترتیب معیارهای تناسب باهدف و سهولت و دقت با
وزنهای 8/323و  8/320قراردادند .بنابراين با توجه
به اين نتايج در بررسي و انتخاب شاخصهای مناسب
استحصال آب باران ،معیارهای مذکور برای ارائه يک
سامانه جامع و مناسب شاخصها برای ارزيابي يک
منطقه حائز اهمیت است ،که البته ممكن است با
توجه به عوامل و مناطق مختلف معیارهای متنوعتری
مورداستفاده قرار گیرند و اهمیت آنها متفاوت باشد.
نتایج

اولویتبندی

شاخصهای

پتانسیل

استحصال آب باران با استفاده از روش TOPSIS

در اين پژوهش به منظور انتخاب موثرترين
شاخصها و رتبه بندی آنها براساس  5معیار گفته
شده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه مدل
تاپسیس استفاده گرديد )جدول  . (0پس از رتبهبندی
گزينهها توسط نرمافزار تاپسیس از بین اين 13
شاخص  0شاخص با اهمیتتر و موثرتر برای
استحصال آب باران انتخاب و در چهارگروه اقلیم،
خاک ،پوشش گیاهي و هیدرولوژی تقسیمبندی شدند.
نتايج حاصل از مدل  TOPSISترتیب رتبهبندی
شاخصها از باالترين رتبه تا کمترين رتبه را بهصورت

سال هفتم • شماره بیست و هفتم• بهار 6931

زير نشان ميدهد .عالمت مساوی بین شاخصها
نشاندهندهی وزنهای مساوی شاخصها ميباشد.
نفوذپذيری خاک -بافت خاک -هدايت الكتريكي
خاک -عمق خاک -کیفیت آب -درصد پوشش-
متوسط بارش ساالنه -متوسط بارش ماهانه -تبخیر-
قابلیت انتقال آب زيرزمیني -افت سطح آب
زيرزمیني= وضعیت مرتع -توجه به مشارکت مردمي-
تیپ گیاهي -ضريب رواناب -دوری و نزديكي منابع
آب -زهكشي خاک=کاربری اراضي -درصد مواد آلي-
ضخامت آبرفت -درصد شیب -مقدار دبي -جهت-
ارتفاع -جنس سازند -ترکم زهكشي -رتبه آبراهه=
تراکم گسل -فاصله از جاده -بارشهای بیش از 38
میليمتر -تراکم جمعیت.
شاخصهای نفوذپذيری خاک با وزن  ،8/028بافت
خاک با وزن  ،8/038هدايت الكتريكي خاک با وزن
 ،8/088عمق خاک با وزن  ،8/038کیفیت آب با وزن
 ،8/858درصد پوشش با وزن  ،8/838متوسط بارش
ساالنه با وزن  8/835و افت سطح آب زيرزمیني با
وزن  8/530دارای باالترين امتیاز هستند .اين
شاخصها از جهت اينكه بیشترين نزديكي نسبي را در
رتبهبندی به دست آوردهاند ،دارای بیشترين اهمیت
هستند.
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جدول ( :)8نتایج حاصل از رتبهبندی تاپسیس
زمان

هزينه

میزان پذيرش در جوامع
محلي

سهولت و دقت

تناسب با هدف

معیارها

امتیاز

80188

80221

80302

80320

80323

اهمیت

80038

100

203

208

105

108

عمق خاک

80282

102

100

202

103

102

درصد مواد آلي

80028

2

202

101

108

202

نفوذپذيری خاک

80228

108

2

102

101

202

زهكشي خاک

80038

108

100

105

203

202

بافت خاک

80088

105

202

100

100

201

هدايت الكتريكي عصاره خاک

80202

103

1

202

102

200

تیپ گیاهي

80530

200

101

102

100

105

وضعیت مرتع

80838

102

101

105

100

100

درصد پوشش

80835

103

202

201

205

200

متوسط دراز مدت ساالنه بارش

80523

202

200

102

201

200

میانگین بارندگي ماهانه

80330

1

202

100

201

208

مجموع بارش های بیشتر از ده
میلي متر

80220

108

102

100

100

208

تبخیر

80128

300

200

201

202

205

درصد شیب

80258

202

203

202

203

100

جهت

80222

203

202

200

100

102

ارتفاع

80228

202

201

205

108

2

تراکم زهكشي

80308

202

202

203

105

102

رتبه آبراهه

80858

101

101

105

102

201

کیفیت آب

80211

200

200

202

100

203

ضريب رواناب

80121

208

200

202

200

102

ضخامت آبرفت

80101

1

200

202

105

202

مقدار دبي

80530

102

103

1

108

100

افت سطح آب زيرزمیني

80522

202

102

200

200

108

مقدار آب زيرزمیني

80308

302

205

2

103

101

تراکم گسل

80213

208

202

202

108

202

جنس سازند

80228

1

103

1

103

203

کاربری اراضي

80580

302

202

102

202

102

توجه به مشارکت مردم

80380

302

2

208

202

202

تراکم جمعیت

80352

300

202

202

1

102

فاصله از جاده

80222

200

205

108

101

201

دوری و نزديكي منابع آب
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انتخاب نهایی شاخصها براساس وزن و دستهبندی
در چهار گروه اقلیم ،خاک ،پوشش و هیدرولوژی
پس از رتبهبندی شاخصها بر اساس وزنهای
بهدستآمده توسط روش  TOPSISاز بین اين 13
شاخص  0شاخص بااهمیت و در اولويت با توجه به وجود
آن شاخص در شرايط منطقه انتخاب شد و به ترتیب در
چهار گروه اقلیم ،خاک ،پوشش و هیدرولوژی دستهبندی
گرديد که در جدول ( )2قابلمشاهده است:
جدول ( :)3دستهبندی شاخصها
خاک

اقلیم

پوشش

هیدرولوژی

عمق خاک

متوسط بارش
ساالنه

درصدپوشش

کیفیت آب

نفوذپذيری

-

-

افت سطح آب
زيرزمیني

بافت

-

-

-

هدايت
الكتريكي

-

-

-

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اينكه دشت انارک جزء مناطق خشک
فالت مرکزی ايران به شمار ميآيد ،تأمین آب جهت
مصارف مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بنابراين در اين منطقه استحصال آب باران امری ضروری
و اجتنابناپذير ميباشد .تشخیص شاخصهای مؤثر در
تعیین مكانهای مناسب استحصال آب باران ميتواند
نقش مهمي در تصمیمگیریهای مديريتي داشته باشد.
اين کار با استفاده از روشهای سنتي کاری پیچیده،
زمانبر و پرهزينه و همراه با خطا و اشتباه ميباشد .در
اين راستا استفاده از تكنیک تصمیمگیری چندمعیاره
موجب تسهیل ،کاهش هزينه و زمان و افزايش دقت
نتايج ميگردد .در تايید اين مطلب ،زبردست (،)3102
در پژوهشي در مورد کاربرد تكنیک سامانه تصمیمگیری
چندمعیاره در برنامهريزی شهری و منطقهای ،گزارش
نموده است که اين روش با توجه بهسادگي ،انعطاف-
پذيری ،امكان بهکارگیری معیارهای کمّي و کیفي بهطور
همزمان و نیز قابلیت بررسي سازگاری در قضاوتها
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بهمنظور بررسي موضوعات مرتبط با برنامهريزی شهری و
منطقهای روش مفید و مناسبي ميباشد.
بهمنظور تعیین شاخصهای مؤثر در مكانيابي
پتانسیل استحصال آب باران دشت انارک از معیارهای
تناسب باهدف ،سهولت و دقت ،میزان پذيرش در جوامع
محلي ،هزينه و زمان استفاده شد .همچنین از 13
شاخص بهره گرفته شد که شاخصهای بافت خاک،
عمق خاک ،نفوذپذيری خاک ،هدايت الكتريكي خاک،
درصد پوشش گیاهي،متوسط بارش ساالنه ،کیفیت آب و
افت سطح آب زيرزمیني با نظر کارشناسان و روش
تصمیمگیری چندمعیاره تاپ سیس برای مكانيابي
انتخاب شدند.
استفاده از روش تاپسیس در پژوهشهای
انجامگرفته ،نشان ميدهد مدل مذکور روشي انعطاف-
پذير و مقرونبهصرفه است و ابزاری برای معرفي ،انتخاب
و وزن دهي شاخصها در مطالعات مختلف بهمنظور
بررسيهای بیشتر محسوب ميشود و در مواجه با
تصمیمات مديريتي پیچیده کارآمد و مفید است .در
تايید اين مطلب خیرخواه ( )3100نیز در تحقیقي از
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در مكانيابي مناطق
مناسب احداث سد زيرزمیني در منطقه نطنز استفاده
نمود .وی به اين نتیجه رسید که بكارگیری سامانه
تصمیمگیری موجب تسهیل،کاهش هزينه و زمان و
افزايش دقت در مكانيابي سدهای زيرزمیني شده است.
همچنین مولینا و همكاران ( ،)2838در تحقیقي که در
اسپانیا بر روی مديريت منابع آب انجام دادند ،از روش-
های تصمیمگیری بهره گرفتند .آنها در تحقیق خود به
بررسي فاکتورهای هیدرولوژيكي ،اقتصادی و اجتماعي
پرداختند .ايشان در نهايت به اين نتیجه رسیدند که
استفاده از اين سامانه تصمیمگیری برای تعیین مكان
سودمندترين و کم سودترين منطقه آبیاری در حوزه
موردمطالعه ،سامانه مناسب و کارآمد است.
پارامتر خاک بهعنوان اليه سطحي زمین بستر اجرای
پروژهها و محل استقرار گیاهان محسوب ميشود
(ولنتین .)3203 ،خاک يكي از مهمترين مؤلفههای
تأثیرگذار بر استحصال آب باران است .در اين پژوهش
نیز بهعنوان يكي از شاخصهای موثرتعیین گرديد و
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خصوصیات خاک ازجمله نفوذپذيری خاک ،بافت خاک،
هدايت الكتريكي و عمق خاک بیشترين وزن را به خود
اختصاص دادند .در مطالعات نامي (  )3122و موبلیني و
همكاران (  )2880خصوصیات خاک بهعنوان عامل مؤثر
در استحصال آب باران انتخاب شدند.
در منطقه مورد مطالعه بافت خاک شني -شني لومي
است و هدايت الكتريكي خاک نیز در اکثر قسمتهای
دشت باال ميباشد .بنابراين با توجه به اينكه شاخص
خاک در استحصال آب باران بسیار مؤثر است ،خاک
منطقه مطالعاتي برای استحصال آب باران زياد مناسب
نیست.
پارامتر بارش از مهمترين مؤلفههای تأثیرگذار
برتعیین مكان مناسب استحصال آب باران است که در
اين پژوهش جز پارامترهای مهم معرفي شده است.
مناطق دارای بارندگي بیشتر ،پتانسیل استحصال آب
باران بیشتری دارند و بالعكس.
پارامتر کیفیت آب نیز از عوامل تاثیر گذار در
استحصال آب باران است که در اين پژوهش شاخص
مهمي در نظر گرفته شده است .کیفت آب دشت
متوسط است و مناطقي که کیفیت آب مناسبي دارند
دارای پتانسیل استحصال آب باران بیشتری هستند.
پارامتر افت سطح آب زيرزمیني از پارامترهای مهم
در تشخیص مكان مناسب استحصال آب باران ميباشد.
سطح آب زيرزمیني در منطقهی موردنظر برای پروژه
های استحصال آب باران بايد در حدی باشد که تغذيه
آن باعث زهدار شدن اراضي و يا ايجاد مشكل برای رشد
و نمو گیاهان نگردد .در اين تحقیق نیز افت سطح آب
زيرزمیني بهعنوان يک شاخص بااهمیت در نظر گرفته
شد .در مطالعهای خاشعي سیوکي و همكاران ( )3128
نیز اين شاخص را مهم معرفي کردهاند .پارامتر پوشش
گیاهي هم در تعیین مناطق مناسب استحصال آب باران
اهمیت دارد .منطقهای که پوشش گیاهي آن کم باشد،
برای استحصال آب باران مناسبتر است .در اين پژوهش
پوشش گیاهي عامل مهمي در نظر گرفته شده است.
دشت انارک دارای پوشش گیاهي کم است و برای
استحصال آب باران مناسب ميباشد .حامد ( )2831در
مطالعه خود پوشش گیاهي را عامل تاثیرگذاری در
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تشخیص مكانهای مناسب استحصال آب باران معرفي
کرده است.
نتايج حاصل از مكانيابي پتانسیل استحصال آب
باران در مناطق خشک و نیمهخشک با بهرهگیری از
مدلهای تصمیمگیری چند معیاره  TOPSISنشان داد
که از میان  13شاخص مورد بررسي شاخصهای
نفوذپذيری خاک ،بافت خاک ،هدايت الكتريكي ،عمق
خاک ،کیفیت آب ،درصد پوشش ،متوسط بارش ساالنه و
افت سطح آب زيرزمیني بهترتیب مؤثرترين شاخصها
برای استحصال آب باران هستند که در پروژههای
استحصال آب باران بايد در اولويت قرار گیرد.
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Rain water harvesting potential locating in arid regions using TOPSIS
;Case study Nain Plain
Z. Tahvili1, A. Malekian2, H. Khosravi3, S. Khalighi Sigaroudi 4

Abstract
Rain water harvesting is one of the most significant water utilization management techniques to
cope with water scarcity. Recognizing the potential of rain water is the first step in rain water
management. The multi criteria decision analysis (MCDA) is known as an important tool in
natural resources management decision particularly in water management. In this research,
multi-criteria decision-making approach and geographic information system (GIS) were used to
identify the areas with rainwater harvesting potential. The criteria including suitability for
purpose, accuracy and ease of access, acceptance in the local communities, the cost and time
were selected, and the weight of each criterion was calculated by using the Shannon entropy
method. Totally, 31 indicators were selected for decision making and the weight each index was
calculated and prioritized using TOPSIS. The results show that among the ranked indices, soil
permeability has the highest weight (0.820) and the soil texture show the second order with the
weight of 0.810, while the average annual rainfall and groundwater levels with the weights of
0.615 and 0.517 indicate the lower priority for rain water harvesting.
Keywords: Shannon entropy, Identification, Potential, Rain water harvesting, Decision
Making, TOPSIS, Anarak plain.
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