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 چکیده         
-برای تأمين آب مورد نياز دام در مراتع مورد استفاده قرار که  است نتایج مثبت متعدد یک تکنيک مدیریتي بااستحصال آب باران     

و  (MCEوتحليل چند معياره )تجزیه زا با استفاده آب باران استحصالهای احداث سامانه برایمناسب  مناطقاین پژوهش  در. گيرد
های شهرستان در حدفاصل آب بهاره بوم عشایریزیستدر  (GISدر محيط سامانه اطالعات جغرافيایي )( HMمدل هيدرولوژیکي )

ی شناسایي مناطق معيارهای مناسب برانقشه برای این منظور  گردید. شناسایي واقع در استان کهگيلویه و بویراحمدبهمئي و لنده 
در محيط سامانه  اکم زهکشياستحصال آب باران شامل شيب، جنس سنگ، کاربری اراضي و پوشش زمين، ارتفاع رواناب و تر

محيط سامانه اطالعات  دربندی شده معيارها طبقه هایشایستگي هر معيار، نقشهنقشه بندی بعد از طبقه اطالعات جغرافيایي تهيه شد.
از لحاظ هریک از  نتایج نشان داد که و مناطق مناسب برای استحصال آب باران شناسایي شد.گردید گذاری مجغرافيایي رویه

های استحصال برای احداث سامانه مناسبيدرصد منطقه آب بهاره شایستگي  50تا  30جز شيب، حدود پارامترهای انتخاب شده به
بر  های استحصال آب باران است.احداث سامانهبرای متر شيب محدودیت اصلي پارا ،منطقه به دليل کوهستاني بودن آب باران دارد.

برای احداث  مناسبيدرصد از سامان عرفي آب بهاره شایستگي  25وتحليل ترکيبي همه معيارهای انتخاب شده، حدود اساس تجزیه
و سدهای  شکل ایجادهسنگي، آبخيزهای های رخنمونهای حوضهها، حوضچهها و ویژه چالههبهای استحصال آب باران سامانه

 حدود جه به تعدادبا توتأمين کرد.  هادوره خشکي بين بارندگيرا در  آب مورد نياز دام منطقه تواندارد که از این طریق مياصالحي 
دوره  و آب ترلي 4 هر رأس دام به انهزروستا در منطقه سامان عرفي آب بهاره، با فرض نياز رو 5رأس بز و گوسفند در  4000

برای یک  هابرای تأمين آب مورد نياز دام سامانه استحصال آببگير آ، مجموع مساحت ی اصليهابين بارندگي روزه 30 خشکي
 هکتار است.  4/2 حدود ،متریميلي 25باران 

 
مدل  شناسایي، ات جغرافيایي،سيستم اطالع بوم عشایری آب بهاره،زیست استحصال آب باران، ارزیابي چند معياره، :های کلیدیواژه

 .هيدرولوژیکي
 

 مقدمه
های دامي در وردهابا افزایش جمعيت، تقاضا برای فر

های دامي کشور حال افزایش است. بخش مهمي از فراورده
تواند یکي از عوامل محدود شود. آب ميدر مراتع توليد مي

باشد های دامي وردهاتوليد فر و هاچرای دام کننده
(ment Agency, 2009Environ .)آب کافي باعث  نبود

هایي از علوفه توليدی مراتع چرا نشود و یا شود بخشمي
ها از طریق انتقال آب به مرتع تأمين شود که نياز آبي دام
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اغلب  ( وKniffen & Machen, 2008بر است )بسيار هزینه
به دليل شرایط توپوگرافي ممکن نيست. راهکار مناسب در 

 Rain Water) استحصال آب باران این شرایط

Harvesting) (RWH ) تواندمي که استمرتع  ازدر هر نقطه 
 شود.  واقع مفيد موجود، کمبودهای از بخشي جبران برای

هزار سال  9استحصال آب باران روشي است که بيش از 
بياری آآوری و توزیع آب برای برای متمرکز کردن، جمع

ب شرب خانگي و مدیریت تأمين آ های کشاورزی،زمين
ای طور گستردهاگرچه به گيرد.مراتع مورد استفاده قرار مي

-برای تأمين آب کشاورزی و خانگي مورد استفاده قرار مي

نتایج مثبت با وجود گيرد، اما یک تکنيک مدیریتي است که 
 Rangoگيرد )متعدد به ندرت در مراتع مورد استفاده قرار مي

& Havstad, 2011ستحصال و ذخيره آب باران از طریق (. ا
ساخت مخازن کوچک روشي است که هزاران سال توسط 

خشک در مناطق خشک و نيمهویژه به و دامداران کشاورزان
گيرد و ثابت شده که این شکل از مورد استفاده قرار مي

دامداری در یک  کشاورزی و ذخيره آب برای پایداری
 Ayantunde alet Lasage ;2015 ,.منطقه بسيار مهم است )

., 2018et al.)  در حال حاضر به دليل مزایای متعدد این
برای توسعه آن وجود دارد زیادی ها عالقه نوع زیرساخت

(., 2008et al., 2018; Van der Zaag et alAyantunde  )
 (Watering Ponds) که ساخت آبگيرهای آب بارانطوریبه

های پدیده افزاینده در دهه های اهلي یکبرای تأمين آب دام
 et al., 2011; Casas et alCamacho ,.اخير است )

تر از استحصال آب باران در مراتع خيلي کم هزینه (.2011
-و یا لوله (Hauling) های جایگزین مثل حمل آبروش

و احداث چاه است. در بسياری از مناطق  (Piping) کشي
های استحصال و های اهلي با روشدنيا، تأمين آب دام

-هایي مانند مخازن جمعذخيره آب باران با استفاده از سازه

آوری آب های جمعچاله ،(Trick Tanks) آوری آب باران
ذخيره ( Catchment) هایو حوضه (Rain Traps) باران

ای که (. در منطقه80Frasier, 19)شود انجام ميآب باران 
است، تأمين آب برای ميزان بارندگي برای رشد علوفه کافي 

های استحصال آب تواند از طریق سيستمهای اهلي ميدام

استحصال آب باران در هر نقطه از مرتع نه . انجام شودباران 
 شود بلکهتنها باعث ذخيره انرژی و افزایش عملکرد دام مي

زیست و احياء پوشش محيط باعث جلوگيری از تخریب
ای در مطالعه (2017ان )و همکار Delavari. گرددميگياهي 

-های آبگير بر شاخصبا عنوان تأثير عمليات اصالحي هالل

ای در های توزیع فراواني گونههای پوشش گياهي و مدل
این مراتع نارون سيستان و بلوچستان نشان دادند که اجرای 

باعث شده است که پوشش  سيستم استحصال آب باران
که این د داشته باشد طور یکنواخت در منطقه وجوگياهي به
و پایدای بيشتر اکوسيستم را به  تنوع گياهي بهتر موضوع

 ،(2015و همکاران ) Mahmoodi Moghadamدنبال دارد. 
های هاللي آبگير را بر توليد گياهان تأثير احداث سامانه

مرتعي و برخي خصوصيات خاک در مناطق خشک مراتع 
نشان داد آنان ج استپي شهرستان سربيشه بررسي کردند. نتای

ای باعث ذخيره بيشتر نزوالت که ساخت چنين سامانه
 شود.آسماني در خاک و افزایش توليد علوفه در مراتع مي

Ezzat ( 2013و همکاران)،  استحصال آب  هایتکنيکاثر
توليد علوفه، تراکم گياهان و پوشش افزایش ا روی ر باران

کردند.  تأیيدن در سودا Kordofanمراتع شمال ایالت گياهي 
ایش ميزان رطوبت خاک بر در رابطه با تأثير افزنتایج این 

زیست بحث بهبود وضعيت معيشت و کاهش تخریب محيط
الگوهای  ،(2020و همکاران ) Comitre-Marínشود. مي

و  ای از آبگيرهای آب بارانزماني وجود آب در مجموعه
مراتع جنوبدر  ارتباط آن با تغييرپذیری زماني بارندگي را

همچنين وتحليل کردند. تجریه insulaIberian Penغرب 
های کارایي آبگيرها برای حفظ آب ذخيره شده در طي دوره

خشک و بعضي از عوامل اثرگذار )اندازه آبگير و مساحت 
 یينتایج همبستگي باال. نمودندحوزه آبخيز( را نيز ارزیابي 

مؤید سو ه از یکبين وجود آب و بارش باران نشان داد کرا 
دیگر سوی ها و از ظرفيت ذخيره این گونه زیرساخت

 اهميت الگوهای زماني بارندگي در رفتار هيدرولوژیکي
 هایفناوریانتخاب محل مناسب برای اجرای ست. آبگيرها

آوری آب باران در مقياس بزرگ به های جمعمختلف سيستم
یک  های زیست محيطي و زیر ساختي،دليل نياز به داده
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های استحصال موفقيت سيستمحال بااین .است بزرگچالش 
مناطق قابليت  دقيق آب به مقدار زیادی بستگي به شناسایي

های (. روش2012et alAdamat -Al ,.و طراحي آنها دارد )
 RWHهای مختلفي برای انتخاب مناطق مناسب و تکنيک

Adamat, -Ahmad, 2013; Alتوسعه پيدا کرده است )

., 2007al etDe Winnaar  2008; ،مطالعات ميداني .)
 اجرای برای ترین روش برای انتخاب مناطق مناسبمعمول

ها و برای حوضهفقط این روش  امااست  RWHهای کيتکن
مختلفي از قبيل  پارامترهای .استپذیر امکانمناطق کوچک 

کاربری اراضي و پوشش زمين، توپوگرافي، بافت و  بارندگي،
اجتماعي، اکولوژیکي و  –عوامل اقتصادی  عمق خاک،

محيطي برای شناسایي مناطق مناسب برای اجرای  هایاثر
 گيرند.مورد استفاده قرار مي استحصال آب بارانهای تکنيک

وهای رواناب لعه الگ( با مطا2013) Ahmadدر همين زمينه 
 (Hydrological Model) های هيدرولوژیکيمدل از طریق

(HM ) سامانه اطالعات جغرافيایي ده ازاستفابا 
(Geographical Information System) (GIS )سنجش  و

استحصال  قابليتمناطق ( RS) (Remote Sensing) از دور
 Schulteو  Krois .را در پاکستان مشخص کرد آب باران

-برای شناسایي مناطق مناسب برای تکنيک ( روشي4120)

 (یهای خاکریزسيستم ها و)تراس استحصال آب بارانهای 
(Terraces and Bund Systems ) در حوزه آبخيز

Ronquillo وتحليل چند معياره تجزیه در پرو، با ترکيب
(MCA)، مدل هيدرولوژیکي شماره منحني (Curve 

Soil Conservation Service -Number) (CN-SCS ) و
GIS  ارائه کردند. معيارهای انتخابي بر اساس دستورالعمل

OFA  شامل بارندگي، ضریب رواناب، شيب، کاربری
طور کلي بررسي بيشينه به. اراضي، بافت و عمق خاک بودند

توجه جدیدی به  1980از سال دهد که تحقيق نشان مي
توسعه فناوری کاميپوتری،  استحصال آب باران شده است.

-سيستم اطالعات جغرافيایي و سنجش از دور، توسعه روش

-را امکان RWHاسایي مناطق مناسب های جدید برای شن

های متعددی بر است و باعث شده که پژوهش نمودهپذیر 
به همين متمرکز شوند.  RWHانتخاب مناطق مناسب برای 

-احداث سامانه برایهای مناسب محل تحقيقدر این منظور 

با هدف تأمين آب مورد نياز دام  آب باران استحصالهای 
 وتحليل چند معيارهیهترکيب تجز از جامعه عشایری

در محيط سامانه مناسب و مدل هيدرولوژیکي  پارامترهای
آب بهاره در  بوم عشایریاطالعات جغرافيایي در زیست

واقع در استان های بهمئي و لنده شهرستان حدفاصل
ها و مصالح انواع روش کهگيلویه و بویراحمد بررسي گردید.

-ستفاده قرار ميآوری آب باران مورد امختلفي برای جمع

ها و معایب هر روش برای انتخاب گيرد. شناخت ما از مزیت
 ترین روش در هر منطقه ضروریست.مناسب

 

 ها مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

در طول  هکتار، 3386سامان عرفي آب بهاره با مساحت 
عرض  و شرقي  05˚ 18 ' 39"تا  25˚ 13' 42"جغرافيایي 
در حد شمالي  30˚ 53 ' 17"تا  03˚ 49' 31"جغرافيایي 

های بهمئي و لنده در استان کهگيلویه و فاصل شهرستان
های قرار دارد. این منطقه از شمال و جنوب به ستيغ بویراحمد

، از شرق به روستای سازندهای آسماری و سروک آهکي
در  و از غرب به روستای آبلش در شهرستان لنده موگر

در این سامان  (.1د )شکل شومحدود مي شهرستان بهمئي
، زار، اشکفت دراز، رگ البهخهای تلروستا به نام پنجعرفي 

تغييرات ارتفاع در منطقه مورد  و رگ بن قرار دارد. ده خانعلي
 60متر از سطح دریاست. حدود  1674تا  531مطالعه از 

درصد  30درصد منطقه مورد مطالعه دارای شيب بيشتر از 
 متشکل ازنطقه به صورت کوهستاني درصد م 60حدود است. 
منطقه است. ي سارندهای آسماری و سروک های آهکستيغ

ل ي و مرتعي تشکيجنگل طبيعي اراضي از مورد مطالعه کامالً
در محدوده سامان عرفي متوسط بارندگي ساالنه  شده است.
 است. متر ميلي 400حدود آب بهاره 

الدیني تاجعشایر موجود در منطقه آب بهاره از طایفه 
وضعيت عشایر مورد ایل طيبي هستند. اولين نکته مهم در 

منطقه آب بهاره این است که بر خالف عرف معمول، تابستان 
( و زمستان را آبلش در شهرستان بهمئيرا در قشالق )منطقه 
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گذرانند و تنها منبع در منطقه یيالق )منطقه آب بهاره( مي
برساني با تانکر از طریق ها در فصل زمستان، آتأمين آب دام

( که 2 شکلنمایندگي امور عشایر شهرستان بهمئي است )

رو ازاین ،کندهای زیادی را به دولت تحميل مياین کار هزینه
های استحصال آب باران در این منطقه استفاده از تکنيک

 بسيار ضرورت دارد.  
 

 
 همئی و لنده در استان کهگیلویه و بویراحمدهای بسامان عرفی آب بهاره در حدفاصل شهرستان -1شکل 

 

 

 از چگونگی تأمین آب دام جامعه عشایری منطقه آب بهاره تصویری -2 شکل

 
 روش تحقیق

های در این تحقيق شناسایي مناطق مناسب برای سيستم
 سه دردر منطقه مورد مطالعه ( RWHاستحصال آب باران )

ناسایي مناطق ش انتخاب معيارهای مناسب برای شامل گام
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تجميع بندی شایستگي هر معيار و ان، طبقهاستحصال آب بار
 انجام و ترکيب معيارها در محيط سامانه اطالعات جغرافيایي

 شده است. 
 

  های انتخاب شدهمعیار
انتخاب مناطق مناسب بررسي سابقه تحقيق نشان داد که 

دو گروه معيار  بستگي به چندین معيار دارد. RWHبرای 
 اجتماعي تعریف شده است. –بيوفيزیکي و اقتصادی  اصلي

در ابتدا روی معيارهای  1990چندین مطالعه در دهه 
بيوفيزیکي از قبيل بارندگي، شيب، نوع خاک، شبکه 

 et alGupta ,.زهکشي و کاربری اراضي متمرکز شدند )

., 1998et al., 1993; Prinz et al1997; Padmavathy ) ،
سعي کردند تا  2000بعد از سال اغلب مطالعات اما 

عنوان یک معيار اجتماعي را به –پارامترهای اقتصادی 
های بيوفيزیکي برای انتخاب مناطق مناسب اصلي با مؤلفه

  et alDe Winnaar ;2007 ,.ترکيب کنند ) RWHبرای 

., 2000et alSenay & Verdin, 2004; Yusof .)  سازمان
 کلي ( شش معيار کليدیFAOخواربار و کشاورزی جهاني )

، وضعيت کشاورزی رولوژی، توپوگرافي،هيد اقليم، شامل
اجتماعي را برای  –وضعيت بافت خاک و عوامل  اقتصادی 

 معرفي های آب باراناجرای تکنيکارزیابي مناطق مناسب 
بر در این تحقيق  (. 2008et alKahinda ,.کرده است )

 جود )در دسترس(،های موو همچنين دادهبع اساس مرور منا
  FAOپيشنهادی  معيارهای کليمتناسب با  از معيارهای

( Drainage Density) ، تراکم زهکشيارتفاع روانابشامل 
(DDشيب ،) و جنس سنگ، کاربری اراضي و پوشش زمين 

در منطقه  برای شناسایي مناطق مناسب استحصال آب باران
خاص منطقه به دليل شرایط  .استفاده شده است مورد مطالعه

مورد مطالعه ازجمله تعداد کم خانوارهای عشایری در منطقه 
های کشاورزی و انجام هر گونه فعاليت ویژه نبود فعاليتهو ب

درآمدزای دیگری غير از دامداری، در این تحقيق برای 
های استحصال آب باران از سيستم شناسایي مناطق مناسب

 شده است.اجتماعي استفاده ن -معيارهای اقتصادی 
 

 قشه معیارهای انتخاب شدهن تهیه
 مدل رقومي ارتفاعبرای توليد نقشه شيب از نقشه 

(Digital Elevation Model )(DEM با قدرت تفکيک )
برای تهيه نقشه جنس سنگ استفاده شده است.  متر 10

 1:100000شناسي کشور با مقياس  منطقه از نقشه زمين
اراضي و پوشش زمين با  نقشه کاربری اده شده است.استف

تهيه شده  Google Earthتصاویر تفسير بصری استفاده 
 Curveاز روش شماره منحني ) برای برآورد رواناب است.

Number( )CN ارائه شده بوسيله سرویس حفاظت خاک )
( استفاده Soil Conservation Service( )SCSآمریکا )

 (.1شده است )رابطه 
  1رابطه 

 

ارتفاع بارندگي به  Pمتر، رواناب به ميليارتفاع  Qکه 
نگهداشت حداکثر بعد از شروع رواناب قابليت  S و مترميلي

با استفاده   Sاست.متر )مقدار ذخيره سطحي خاک( به ميلي
 شود.به صورت زیر محاسبه مي CNاز 

 2رابطه  
 

 
 Soil) گروه هيدرولوژیکي خاک هایاز نقشه استفاده با

roupHydrological G)وضعيت هيدرولوژیکي اراضي ، 
(Hydrological Condition) های مربوطه، مقدار و جدولCN 

برای هر پيکسل از منطقه مورد مطالعه در حالت رطوبتي 
( محاسبه شده است. گروه هيدرولوژیکي خاک با IIمتوسط )

( و 1سازندهای منطقه )جدول شناسي تفسير سنگاستفاده از 
اراضي نيز با استفاده از نقشه کاربری وضعيت هيدرولوژیکي 

 شده است.  تعيين( 2اراضي و پوشش زمين منطقه )جدول 
ها در منطقه مورد مطالعه از برای محاسبه تراکم آبراهه

 استفاده شده است. ها در سطح زیرحوضه 3رابطه 
 

     DD= L/A                                    3رابطه  
 

 Lها به کيلومتر بر کيلومتر مربع، ههتراکم آبرا DDکه 
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 Aها )شبکه زهکشي( در هر زیرحوضه و طول آبراهه
 مساحت هر زیرحوضه به کيلومتر مربع است. 

 

گروه هیدرولوژیکی خاک و نوع جنس سنگ در  -1جدول 

 منطقه مورد مطالعه

 جنس سنگ سازند ردیف
گروه 

 هيدرولوژیکي

 آسماری 1
سنگ آهک ضخيم با ميان الیه 

 مارن
B 

 C شيل، رس، آهک پابده 2

 سروک 3
سنگ آهک، سنگ آهک مارني 

 و شيل
B 

 گورپي 4
مارن، شيل خاکستری مایل به 

 آبي، سنگ آهک نازک
C 

 

کاربری اراضی و  ،وضعیت هیدرولوژیکی اراضی -2جدول 

 پوشش زمین در منطقه مورد مطالعه

 ردیف 
کاربری اراضي و پوشش 

 زمين 

وضعيت هيدرولوژیکي 

 اراضي

1 
اراضي بدون پوشش گياهي 

 )خاک لخت(
 فقير

 خوب بستر رودخانه 2

 متوسط جنگل نيمه متراکم 3

 فقير درختان پراکنده 4

 فقير رخنمون سنگي 5

 فقير رخنمون سنگي- مرتع فقير 6

7 
رخنمون سنگي- درختان 

 پراکنده
 فقير

  هابندی شایستگی معیارطبقه
 برای معيارهای مختلف متفاوتهای مقياسبه دليل 

به صورت سطوح  3انتخابي، همه معيارها مطابق جدول 
ترین منطقه مناسبشایستگي مختلف امتيازدهي شدند. 

های استحصال آب باران دارای برای اجرای سيستم
امتيازهای گزارش شده برای هر   بيشترین امتياز و بعکس

بر اساس نظرات  3سطح شایستگي معيارها در جدول 
  باشد.رشناسي ميکا

 
 تجمیع و ترکیب معیارهای مختلف برای تولید نقشه

  RWHنهایی شایستگی مناطق 
ها برای تجميع و ادغام معيارهای تنوعي از روش

مورد  RWHمختلف برای تهيه نقشه مناطق مناسب 
روش معمول مورد استفاده  MCAگيرد. استفاده قرار مي

را برای معيارهای  هاوتحليل است که دادهبرای تجزیه
و  HMترکيب شده با   MCAکند.گوناگوني ترکيب مي

GIS  یک ابزار خوب برای شناسایي مناطق مناسب برای
RWH ای مورد استفاده قرار ميطور گستردهاست و به

. چندین مطالعه این رویکرد ( 2016et alAdham ,.) گيرد
و  HMبه همراه  MCAقوت  ترکيبي را با لحاظ مزیت

ISG وتحليل نقاط قوت و نقاط ضعف کار بردند. تجزیهبه
-پيشرفته GISو  MCAدهد که ادغام هر روش نشان مي

طرفانه برای ترین روش و یک روش عقالني، عيني و بي
 et Adham) است RWHتهيه نقشه مناطق مناسب برای 

., 2016al) .در این مطالعه از روش ترکيب رو ازاین
 GIS/RSو  HM( با MCAياره )وتحليل چند معتجزیه

استفاده شده است  RWHبرای تهيه نقشه مناطق مناسب 
 4های برابر به آمده بر اساس دامنهمقادیر بدست که نقشه

شایستگي  شایستگي زیاد، کالس شایستگي خيلي زیاد،
 بندی شد. طبقهمتوسط و شایستگي کم 
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 در مناطق مورد مطالعه RWHیازها برای هر معیار برای شناسایی مناطق مناسب بندی، سطوح شایستگی و امتمعیارها، طبقه -3جدول 

 امتياز مقدار کالس شایستگي معيار ردیف

 1 277-216 کم متر(ارتفاع رواناب )ميلي 1

 2 337-277 متوسط

 3 397-337 زیاد

 4 458-397 خيلي زیاد

 5 5> خيلي کم شيب )درصد( 2

 4 5-10 کم

 3 10-15 متوسط

 2 15-30 زیاد

 1 30< خيلي زیاد

 1 خيلي کم بستر رودخانه کاربری اراضي/ پوشش زمين 3

 3 کم جنگل نيمه متراکم

 4 متوسط درختان پراکنده

 5 زیاد مرتع فقير -رخنمون سنگي

 6 خيلي زیاد درختان پراکنده -رخنمون سنگي

 6 خيلي زیاد )خاک لخت( اراضي بدون پوشش گياهي

 7 زیاد العادهفوق رخنمون سنگي

 4 متوسط پابده جنس سنگ 4

 4 متوسط گورپي

 2 کم آسماری

 2 کم سروک

 1 3 - 2/4 کم تراکم زهکشي 5

 2 2/4-2/5 متوسط

 3 2/5 -3/6 زیاد

 4 3/6-3/7 خيلي زیاد
 

 باران مورد نیاز دام از طریق استحصال آب آب مقدار سبه امح
که در یک مرتع مشخص باید استحصال ي مقدار آب باران

ها، مقدار آب مورد نياز ها، تعداد دامبه نوع دام ، بستگيشود
 هر رأس دام، مقدار بارندگي ساالنه و الگوی پراکنش آن

در صورت وجود البته دارد.  ترین دوره خشک()طوالني

محاسبات  باید در نيزحيات وحش در مرتع، نياز آبي آنها 
که طوریبه (.Ajorlu & Ebrahimian, 2013) لحاظ شود

مساحت سطح آبگير  ،هر چه مقدار بارش ساالنه کمتر باشد
 et alKathey ,.) تر باشدو حجم مخزن ذخيره باید بزرگ

ق یک قاعده کلي، در یک رخداد بارندگي به بط(. 2008
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آب باران ليتر  3/2متر(، تقریباً ميلي 5/25مقدار یک اینچ )
شود. این قاعده مترمربع از سطح آبگير نازل مي 09/0در هر 

تواند مبنایي برای محاسبات مربوط به مساحت آبگير، مي
آب  محاسبات مربوط به ابعاد و حجم سيستم استحصال

 ,Smith & Moench) باشد با استفاده از روابط زیر باران

2010.)  
 max= N * W dayV                        4رابطه 

 
 none p * d day= V dry period V                   5رابطه

 
 RWH = P * A * C * 1000              6رابطه 

 
تعداد  N، (ليترمقدار آب مورد نياز در هر روز ) Vdayکه 

 Vdry، ليتر()حداکثر آب مورد نياز هر دام در روز  Wmaxدام، 

period ر یک دوره بدون بارندگي )ليتر(، مقدار آب مورد نياز د
d none p  ،تعداد روزهای فاقد بارشRWH  مقدار آب باران

سطح آبگير  Aمقدار باران )متر(،  Pاستحصال شده )ليتر(، 
ضریب رواناب آبگير است. با توجه به اینکه دام  C)مترمربع( و 

 موجود در منطقه مورد مطالعه از نوع گوسفند و بز است، 

Wmax شود )ليتر در روز لحاظ مي 8تا  4بين Azarnivand

2019 & Zare Chahooki, ). A که  شودميای تعيين به گونه
RWH  برابر باVdry period  .باشد 

 

   نتایج
تا   531 با دامنه ارتفاعيبوم عشایری آب بهاره زیست

زیرحوضه  14و دو حوضه کلي  از متر از سطح دریا 1674
ها در شهرستان ي یکي از حوضهکه خروج تشکيل شده است

 (. 3)شکل  بهمئي و خروجي حوضه دیگر در شهرستان لنده است
 

 
 بوم عشایری آب بهارههای زیستزیرحوضه -3شکل 

 

برای مدل تعيين  معيارهای انتخاب شده نقشه
های شایستگي منطقه آب بهاره برای احداث سامانه

 استحصال آب باران 
 نشان دادهآب بهاره  مان عرفيسانقشه شيب  4در شکل 

 شده است. 
های شایستگي شيب سامان عرفي کالس 4در جدول 

های استحصال آب باران نشان آب بهاره برای احداث سامانه
 داده شده است. 
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 های استحصال آب باران احداث سامانهبرای آب بهاره  های شایستگی شیب سامان عرفینقشه کالس -4شکل 

 

 های استحصال آب باراناحداث سامانهبرای آب بهاره  های شایستگی شیب سامان عرفیسکال -4جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( کالس شایستگي کالس شيب ردیف

 0/86 28/97 خيلي زیاد >5 1

 3/14 106/29 زیاد 5-10 2

 5/51 186/46 متوسط 10-15 3

 32/83 1111/81 کم 15-30 4

 57/69 1953/64 خيلي کم <30 5

 

آب  شناسي سامان عرفيندهای زميننقشه ساز 5در شکل 
های شایستگي کالس 5در جدول  بهاره نشان داده شده است.

احداث برای شناسي سامان عرفي آب بهاره سازند زمين
 های استحصال آب باران نشان داده شده است. سامانه

 

 های استحصال آب باراناحداث سامانهبرای عرفی آب بهاره شناسی سامان های شایستگی سازند زمینکالس -5جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( کالس شایستگي کد زمينشناسي اسم سازند ردیف

 12/20 413/13 متوسط Pd پابده 1

 26/66 902/72 متوسط Gu گورپي 2

 4/58 155/26 کم As آسماری 3

 56/56 1915/51 کم R-Sv سروک 4

 100 3386/62 کل حوضه
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 آب بهاره شناسی سامان عرفیندهای زمیننقشه ساز -5شکل 

 

 
 آب بهاره راضی و پوشش زمین سامان عرفینقشه کاربری ا -6شکل 

 

نقشهه کهاربری اراضهي و پوشهش زمهين       6در شکل 
 سامان عرفي آب بهاره نشان داده شده است. 

راضهي و  های شایستگي کهاربری ا کالس 6در جدول 
احهداث  بهرای  آب بههاره   سامان عرفهي پوشش زمين در 

 های استحصال آب باران نشان داده شده است. سامانه
و  B-Wبرای محاسبه متوسط بارندگي ساالنه حوضهه  

B-N  در سههامان عرفههي آب بهههاره از متوسههط بارنههدگي
ههای هواشناسهي ليکهک در    ترتيب در ایسهتگاه ساالنه به

مهاني  و دهدشهت در دوره ز  1390تا  1379دوره زماني 
نقشهه   7استفاده شهده اسهت. در شهکل     1390تا  1350
های هيدرولوژیکي خاک در سامان عرفي آب بهاره گروه

مسهاحت و درصهد    7نشان داده شهده اسهت. در جهدول    
اختصاص یافته به هر گروه هيدرولوژیکي خاک در سامان 

نقشهه   8عرفي آب بهاره نشان داده شده است. در شهکل  
ضي در سامان عرفي آب بههاره  وضعيت هيدرولوژیکي ارا

 قابل مشاهده است. 
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 های استحصال آب باراناحداث سامانهبرای آب بهاره  راضی و پوشش زمین سامان عرفیهای شایستگی کاربری اکالس -6جدول 
 درصد مساحت مساحت) هکتار( کالس شایستگي کاربر اراضي و پوشش زمين ردیف

 0/15 5/10 خيلي کم بستر رودخانه 1

 27/94 946/29 کم جنگل نيمه متراکم 2
 23/67 801/55 متوسط درختان پراکنده 3
 22/20 751/87 زیاد رخنمون سنگي- مرتع فقير 4
 16/52 559/38 خيلي زیاد رخنمون سنگي- درختان پراکنده 5
 3/43 116/10 خيلي زیاد اراضي بدون پوشش گياهي )خاک لخت( 6
 6/09 206/33 فوقالعاده زیاد  رخنمون سنگي 7

 100 3386/62 کل حوضه
 

 
 آب بهاره سامان عرفیهای هیدرولوژیکی خاک در نقشه گروه -7شکل 

 

 آب بهاره درولوژیکی خاک در سامان عرفیمساحت و درصد اختصاص یافته به هر گروه هی -7جدول 
 درصد مساحت  مساحت )هکتار(  گروه هيدرولوژیکي خاک  ردیف

1 B 2070/77 61/15 
2 C 1315/85 38/85 

 100 3386/62 کل حوضه

 
 آب بهاره سامان عرفینقشه وضعیت هیدرولوژیکی اراضی در  -8شکل 
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 آب بهاره سامان عرفیلوژیکی اراضی در رومساحت و درصد اختصاص یافته به هر وضعیت هید -8جدول 

 درصد مساحت  مساحت  وضعيت هيدرولوژیکي اراضي  ردیف

 33/19 1311/25 ضعيف  1

 38/72 1123/7 متوسط  2

 28/09 951/39 خوب  3

 100 3386/62 کل حوضه

 

مساحت و درصد اختصاص یافته به هر  8در جدول 
وضعيت اراضي خاک در سامان عرفي آب بهاره نشان داده 

 شده است. 
 سامان عرفي( در CNنقشه شماره منحني ) 9در شکل 

قابليت نقشه  10 در شکلآب بهاره نشان داده شده است. 
نگهداشت حداکثر بعد از شروع رواناب )مقدار ذخيره 

قابل ( در سامان عرفي آب بهاره Sسطحي خاک( )
 است. مشاهده 

 

 
 آب بهاره سامان عرفی( در CNنقشه شماره منحنی ) -9شکل 

 
 آب بهارهسامان عرفی در  (Sحداکثر بعد از شروع رواناب )مقدار ذخیره سطحی خاک( ) رینگهداقابلیت نقشه  -10شکل 
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 سامان عرفيدر  (Qنقشه ارتفاع رواناب ) 11در شکل 
های کالس 9در جدول آب بهاره نشان داده شده است. 

برای شایستگي ارتفاع رواناب در سامان عرفي آب بهاره 

قابل مشاهده های استحصال آب باران احداث سامانه
 است. 

 

 
 آب بهاره در سامان عرفی (Qنقشه ارتفاع رواناب ) -11شکل 

 

 های استحصال آب باراناحداث سامانهبرای آب بهاره  گی ارتفاع رواناب سامان عرفیهای شایستکالس -9جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( کالس شایستگي مقدا رواناب ردیف

 4/69 158/86 کم 277-216 1

 55/69 1886/40 متوسط 337-277 2

 16/54 560/30 زیاد 397-337 3

 23/06 781/11 خيلي زیاد 458-397 4

 100 3386/62 کل حوضه

 

های مقدار تراکم زهکشي در زیرحوضه 10در جدول 
 مختلف در سامان عرفي آب بهاره نشان داده شده است. 

سامان  ( درDDنقشه تراکم زهکشي ) 12در شکل 
 عرفي آب بهاره نشان داده شده است. 
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 آب بهاره های مختلف در سامان عرفیوضهزهکشی در زیرح مقدار تراکم -10جدول 

 تراکم زهکشي

  )کيلومتر بر کيلومتر مربع(

 طول آبراهه

 )کيلومتر(

 مساحت زیرحوضه 

 )کيلومتر مربع(
 نام زیرحوضه

7/30 2/68 19/57 N-B1 

5/72 2/48 14/16 N-B2 

4/19 1/53 6/41 N-B3 

3/88 0/91 3/51 N-B4 

4/17 1/59 6/62 N-B5 

5/37 1/17 6/30 N-SB1 

4/40 1/89 8/32 N-SB2 

5/35 4/21 22/51 W-B1 

6/35 2/39 15/19 W-B2 

3/63 0/34 1/23 W-B3 

3/34 3/64 12/18 W-B4 

5/51 0/83 4/55 W-B5 

3/16 4/59 14/53 W-SB1 

5/15 5/62 28/96 W-SB2 

    

 

 
 ب بهارهآ در سامان عرفی (DDنقشه تراکم زهکشی ) -12شکل 

 

های شایستگي تراکم زهکشي کالس 11در جدول 
های استحصال احداث سامانهبرای آب بهاره  سامان عرفي

 آب باران نشان داده شده است. 
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 های استحصال آب باراناحداث سامانهبرای آب بهاره  سامان عرفیدر تگی تراکم آبراهه های شایسکالس -11جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( کالس شایستگي مقدار تراکم زهکشي )کيلومتر بر کيلومتر مربع( ردیف

 37/20 1259/94 کم 3/16-4/19 1

 22/19 751/47 متوسط 4/19-5/23 2

 25/63 868/12 زیاد 5/23-6/26 3

 14/97 507/14 خيلي زیاد 6/26-7/29 4

 100 3386/62 کل حوضه

 

داث احبرای آب بهاره  سامان عرفیشایستگی  نقشه
 حصال آب باران تهای اسسامانه

آب بهاره  نقشه شایستگي سامان عرفي 13در شکل 
های اسحصال آب باران نشان داده شده احداث سامانهبرای 

 است. 
های شایستگي سامان عرفي آب کالس 12در جدول 

های استحصال آب باران نشان داده بهاره برای احداث سامانه
 شده است.

 

 
  حصال آب باران تهای اساحداث سامانهبرای آب بهاره  شایستگی سامان عرفی نقشه -13شکل 

 
 حصال آب بارانتهای اساحداث سامانهبرای آب بهاره  های شایستگی سامان عرفیکالس -12جدول 

 درصد مساحت مساحت )هکتار( کالس شایستگي کالس شایستگي استحصال آب باران ردیف

 32/25 787/48 کم 11 – 7 1

 50/72 1717/95 متوسط 15-11 2

 24/51 830/16 زیاد 19-15 3

 1/37 46/29 خيلي زیاد 23-19 4

 100 3386/62 کل حوضه
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 مقدار آب بارانی که باید استحصال شود
محاسبات مربوط به مقدار آب باران مورد  13در جدول 

در   ها در هر روستابرای تأمين نياز آب دام استحصالبرای نياز 
این نشان داده شده است.  ه سامان عرفي آب بهارهمنطق

محاسبات بر اساس روابط ارائه شده در بخش روش کار و با 
عشایر سامان . ستا شده عات زیر انجامالدر نظر گرفتن اط

 7عرفي آب بهاره از اواخر شهریور تا اواسط بهار یعني حدود 
با  ماه در منطقه حضور دارند و بر اساس گفتگوی ميداني که

بارش اصلي در  7تا  6در این مدت زمان بين  ،آنها انجام شد
ي )دوره های اصلیعني فاصله بين بارندگي ،باردباران ميمنطقه 

d  عبارتي دیگر پارامتریا به ،روز است 30در حدود خشکي( 

none p  با توجه به روز در نظر گرفته شد. 30محاسبات در 
 ویژه درهب منطقه آب بهاره کوهستاني بودن و هوای نسبتاً خنک

هر رأس دام در روز مقدار آب مورد نياز  ،مستانفصل پایيز و ز
ليتر در نظر گرفته  4یعني  (ليتر 8تا  4) حداقل مقدار استاندارد

-یستگاهترین ابر اساس آمار بارندگي روزانه نزدیک شده است.

-امکان وقوع باران ،های هواشناسي به سامان عرفي آب بهاره

متر و با تداوم سه ساعته در منطقه ميلي 25با ارتفاع  ایه
متر در نظر ميلي P ،25مقدار پارامتر رو ازاین ،وجود دارد
با فرض احداث سامانه آبگير بتني برای استحصال گرفته شد. 

درصد در نظر گرفته شد  80آب باران، ضریب رواناب 
(Frasier, 1980 .) 

 

 ه باید استحصال شود مقدار آب بارانی ک -13جدول 

 ردیف
نام 

 روستا

تعداد 

 خانوار

تعداد 

 بز

تعداد 

 گوسفند

 مجموع

(N) 

حداکثر مقدار آب مورد 

 نياز در هر روز )ليتر(
Wmax 

مقدار آب مورد نياز در 

 دوره خشکي )ليتر(
V dry period 

مساحت سطح آبگير 

استحصال آب باران )متر 

 مربع(

 6900  138000 4600 1150 350 800 7 رگالب 1

 6000 120000 4000 1000 300 700 4 رگبن 2

 5550 111000 3700 925 125 700 3 تلخهزار 3

4 
اشکفت 

 دراز
4 600 155 755 3020 90600 4530 

5 
ده 

 خانعلي
3 200 70 270 1080 32400  1620 

 24000 480000 16000 4000 1000 3000 21 مجموع

 

از در دوره خشکي مقدار آب مورد ني 13در جدول 
، همان مقدار آب باراني است که باید dry period V)ليتر(، 

که برای استحصال این حجم از آب طوری، بهاستحصال شود
باید  (C) و ضریب رواناب (P) باران، بر اساس مقدار باران

برای تأمين آب مورد نياز دام هر  مساحت سطح آبگير باران
 ل باشد. با ستون آخر جدو مطابق روستا

 

 بحث 
های استحصال آب باران به مقدار زیادی موفقيت سيستم

بستگي به شناسایي مناطق مناسب و طراحي فني آنها به 
های مناسب شناسایي مناطق لحاظ انتخاب پارامترها و روش

بررسي و مرور منابع  (.2012et alAdamat -Al ,.دارد )
در  RWHتحقيق نشان داد که روش انتخاب منطقه مناسب 

کند و در سه مجموعه دستورالعمل طي زمان تغيير مي
و همکاران  IMSD (1995 ،)Oweisکند: انعکاس پيدا مي

(. منابع اصلي معيارهای مورد 2003) FAO( و 1998)
اغلب تحقيقات از یکي از این سه مجموعه برای استفاده 
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تبعيت یا مشتق شده است. انتخاب معيارها برای مناطق 
، 1990اولين تغيير مهم بود. مطالعات در دهه  HRWمناسب 

(., 1993; Prinz et al., 1997; Padmavathy et alGupta 

., 1998et al .ابتدا روی معيارهای بيوفيزیکي متمرکز شدند )
، پارامترهای اقتصادی اجتماعي با 2000بعد از سال 

 et alDe Winnaar ,.)گردیدند معيارهای بيوفيزیکي ترکيب 

2007; ., 2000et alVerdin, 2004; Yusof  &Senay .) 
گيری کردند که برای بهبود انتخاب مناطق مطالعات نتيجه

معيارهای اقتصادی اجتماعي نياز است که  RWHمناسب 
این موضوع در راستای رویکردهای کلي از قبيل آبخيزداری 

(., 2007et alGregersen )،  است که در آن توسعه و
 .اقتصاد و رفاه اجتماعي مرتبط استمدیریت آب با 

مشابه است، اما  RWHمعيارهای بيوفيزیکي برای همه انواع 
اجتماعي برای انتخاب  -برای استفاده از معيارهای اقتصادی 

اجماعي علمي حاصل  RWHهای مناطق مناسب و تکنيک
ترین جامعاز FAO (2003 )های نشده است. دستورالعمل

ریزی کارآمد و اجرای برای برنامهها مجموعه دستورالعمل
ها حاوی . این دستورالعملاست RWHهای جدید سيستم

 RWHطور مستقيم بر عملکرد مهمترین عواملي هستند که به
 شد، از منابع اطالعاتي که مرور و بررسيد. نگذارتأثير مي

 های زیادیروش RWHبرای انتخاب مناطق مناسب برای 
رد. تعيين مفيدترین روش برای گيمورد استفاده قرار مي

 یک چالش بزرگ است. RWHانتخاب مناطق مناسب 
طور جداگانه در مناطق مختلفي با به هااز روشیک هر

 رده شدند اما اغلب منابعکار بهای مختلف بهشاخص
ای مناطق بر RWHاطالعات کمي در مورد ميزان موفقيت 

نقاط تحليل وبررسي منابع و تجزیه. انتخاب شده وجود دارد
 MCAدهد که ادغام قوت و نقاط ضعف هر روش نشان مي

ترین روش و یک روش عقالني، عيني و بيپيشرفته GISو 
 است. RWHطرفانه برای شناسایي مناطق مناسب برای 

Isioye ( 2012و همکاران ،)Moges (2009 و )-Al

Adamat ( نتيجه2010و همکاران ) گيری مشابهي را
با  MCAمشخص شد ترکيب  کهنحویهب، کردندگزارش 

GIS ترین روش سازگار با دانش بومي کشاورزان است قوی

(., 2014et alTumbo .) ترین روش برای کاربرد در مناسب
یک مورد خاص بسيار وابسته به اهداف و نيازهای اصلي 

پذیری، قابليت کاربرد گسترده، عنوان مثال انعطافپروژه )به
به کيفيت، در دسترس بودن و قابليت کارایي و دقت( و 

 4فقط حدود بر اساس نتایج حاصل هاست. اطمينان داده
درصد از منطقه مورد مطالعه از لحاظ شيب شایستگي زیادی 

بنابراین . های استحصال آب باران داردامانهبرای احداث س
توان گفت که پارامتر شيب محدودیت اصلي منطقه مورد مي

که های استحصال آب باران است سامانه احداثبرای مطالعه 
با  .باشدميطالعه دليل آن کوهستاني بودن منطقه مورد م

 1(، حدود 2016و همکاران ) Adhamتوجه به توصيه 
های استحصال آب درصد منطقه مورد مطالعه برای تکنيک

درصد  4، حدود (Pond) هاحوضچهو ( Pan) هاباران چاله
 10حدود  ،(colation TankPer) های نفوذبرای مخزن

درصد برای  42درصد برای سدهای اصالحي و حدود 
و  Mkiramwinyiتوصيه  به بنا بندی مناسب است.تراس

تا  10با شيب  هارودخانه نزدیک مناطق، (2007همکاران )
 استحصال برای مکان درصد( بهترین 66تا  22درجه ) 30

ت شيب منطقه، باشند، بنابراین بر اساس وضعيمي باران آب
توان در اراضي منتهي به خروجي دو زیرحوضه کلي مي

آب بهاره، مناطقي با این شرایط پيدا کرد.  عرفي سامان
Critchley ( 1991و همکاران)،  را استحصال آب باران

درصد توصيه  5های بيشتر یا مساوی برای مناطقي با شيب
رواناب این مناطق به دليل توزیع نامنظم  زیرا کنند،نمي

مصالح رو ازاین ،حساس به ميزان فرسایش زیاد هستند
درصد  1، بر این اساس تقریباً حدود زیادی مورد نياز است

های استحصال آب باران مناسب منطقه برای احداث سامانه
های (، شيب1995) IMSDبر اساس دستورالعمل است. 

های استحصال آب درصد برای بعضي از تکنيک 15کمتر از 
درصد منطقه  10ران مناسب است، بر این اساس، حدود با

های استحصال آب باران آب بهاره برای احداث سامانه
ها، درصد برای حوضچه 5های کمتر از مناسب است. شيب

های درصد برای مخازن نفوذ و شيب 10های کمتر از شيب
درصد برای سدهای اصالحي مناسب است  15کمتر از 
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(., 2006; Munyao, et al2014; Mati Schulte,  &Krois 

., 2009et al2010; Ramakrishnan  بر این اساس حدود ،)
درصد  4ها، حدود درصد منطقه آب بهاره برای حوضچه 1

درصد برای سدهای اصالحي  10برای مخازن نفوذ و حدود 
درصد از منطقه مورد مطالعه از  60مناسب است. حدود 

-برای احداث سامانه لحاظ جنس سنگ شایستگي زیادی

های استحصال آب باران دارد. بر اساس دستورالعمل 
IMSD (1995احداث مخازن نفوذ در خاک ،)ای های ماسه

-ميرو ازاینهای رسي مناسب است، ها در خاکو حوضچه

بيشتر  توان گفت که سازندهای پابده و گورپي با ميزان رس
قه را پوشش درصد منط 38نسبت به سایر سازندها که حدود 

 50ها مناسب هستند. حدود اند، برای احداث این سامانهداده
درصد از منطقه مورد مطالعه از لحاظ کاربری اراضي و 

های نهپوشش زمين شایستگي زیادی برای احداث ساما
 درصد از سامان عرفي 40حدود استحصال آب باران دارد. 

برای  آب بهاره به لحاظ ارتفاع رواناب شایستگي زیادی
 40حدود های استحصال آب باران دارد. احداث سامانه

آب بهاره به لحاظ تراکم زهکشي  درصد از سامان عرفي
های استحصال آب شایستگي زیادی برای احداث سامانه

آب بهاره به  سامان عرفيدرصد از  25باران دارد. حدود 
لحاظ همه معيارهای انتخابي شایستگي زیادی برای احداث 

طور کلي های استحصال آب باران دارد. بنابراین بههسامان
توان گفت که از لحاظ هر یک از پارامترهای انتخابي بهمي

درصد منطقه آب بهاره شایستگي  50تا  30جز شيب، حدود 
های استحصال آب باران دارد. بر زیادی برای احداث سامانه

ود حد ی انتخابي،وتحليل ترکيبي همه معيارهااساس تجزیه
آب بهاره شایستگي زیادی برای  سامان عرفيدرصد از  25
ها و ویژه چالهههای استحصال آب باران بداث سامانهاح

های سنگي، آبخيزهای های رخنمونها، حوضهحوضچه
-ای شکل و سدهای اصالحي دارد که از این طریق ميجاده

 دام این منطقه را در فاصله زماني حدوداً توان آب مورد نياز
. با توجه به تأمين کرد های اصليیک ماهه بين بارندگي

روستا در  5در  رأس بز و گوسفند 4000 حدود وجود
 25وقوع مقدار باران با فرض امکان ، منطقه مورد مطالعه

ها، مساحت بين بارندگي روزه 30 دوره خشکي متری وميلي
تأمين آب مورد نياز برای  استحصال آب باران بگير سامانهآ
دراز زار، اشکفتبن، تلخهالب، رگدر روستاهای رگ ،هاامد

و  16/0و  45/0، 55/0، 6/0، 69/0ترتيب و ده خانعلي به
توان در کل سال مياینکه با وجود هکتار است.  4/2جمعاً 

کارایي رو ازاین، استفاده کردسامانه استحصال آب باران از 
ته به بارندگي چون کامالً وابس ،بيني استآن غيرقابل پيش

بنابراین (. Rango & Havstad, 2011) باشدمنطقه مي
سيستم استحصال آب باران که توسط دامداران در مراتع 

عنوان منبع مکمل )پشتيبان( برای منبع شود بهاستفاده مي
چون قابليت اعتماد به  شود.اصلي تأمين آب استفاده مي

در صورتي این سيستم و بارندگي در مناطق خشک کم است 
ها در نظر گرفته شود عنوان منبع اصلي برای دامتواند بهمي
در منطقه وجود داشته بارش باران کافي و تقریباً منظم که 

ای طراحي شود که همواره ذخيره آب و سيستم به گونه باشد
 بيش از مصرف باشد. 

 

 سپاسگزاري
این پژوهش با حمایت مالي اداره کل امور عشایر استان 

يلویه و بویراحمد و بویژه همکاری و مساعدت شایسته کهگ
توحيدی مهندس  یجناب آقاعلي پور، مهندس  یجناب آقا

و سر کار خانم مهندس سبزعلي انجام گرفته است. برحسب 
کننده تحقيق تشکر و ادب و احترام از همه افراد حمایت

 کنم. قدرداني مي
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           Abstract  

      Rainwater harvesting is a management technique with many positive results that can be used 

to supply the water needed by livestock in rangelands. In this study, suitable sites for the 

construction of rainwater harvesting systems using multi-criteria analysis (MCE) and 

hydrological model (HM) in the GIS environment were identified in the nomadic ecology of Ab 

Bahareh at the interval of Bahmaei and Lendeh counties in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

province. For this purpose, appropriate criteria maps to identify sites of rainwater harvesting 

system including slope, rock type, land use and land cover, runoff depth, and drainage density 

were provided in the GIS environment. After classifying the suitability map of each criterion, 

the classified map of the criteria was overlaid into the geographic information system 

environment and the appropriate sites for the rainwater harvesting system were identified. The 

results showed that in terms of each of the selected parameters, except for the slope, about 30 to 

50 percent of the Ab Bahareh area was very suitable for the construction of rainwater harvesting 

systems. Due to the mountainous nature of the region, the slope parameter is the main limitation 

for the construction of rainwater harvesting systems. Based on the combined analysis of all the 

criteria selected, about 25% of the nomadic ecosystem of Ab Bahareh is highly suitable for the 

construction of rainwater harvesting systems, especially pits and ponds, rock outcropping 

catchment, road catchment, and check dams that can be provided during the dry season between 

rains. In regard to the number of 4000 goats and sheep in 5 villages in the nomadic ecosystem of 

Ab Bahareh, assuming the daily requirement of each livestock to 4 liters of water and the dry 

period of 30 days between the main rains, the total catchment area for the 25 mm rainwater 

harvesting system to meet the needs of livestock in the region is about 2.4 hectares. 

 

Keywords: Multi criteria evaluation, rainwater harvesting, nomadic ecosystem of Ab Bahareh, 

geographical information system, identification, hydrological model. 

 

 
 


