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 چکیده
جه تولید بیشتر هاي شهري با گسترش شهرنشینی و تغییر کاربري اراضی باعث افزایش سطوح نفوذناپذیر و در نتی در حوضه

 Low) توسعه کم هاي مدیریت رواناب شهري استفاده از روشاز روش. شودحجم رواناب و افزایش دبی پیک سیالب می

Impact Development) باشد، که براي حفظ یا بازگرداندن شرایط هیدرولوژیکی طبیعی یک حوضه آبریز به حالت پیش می
مربع کیلومتر 4/15رو عملکرد سیستم زهکش مسیل آب وبرق مشهد با مساحت پیشدر تحقیق . باشدیافتگی میاز توسعه

براي کاهش خطا . تیپ دو و بلوك تناوبی ارزیابی شده است SCSبا سه الگوي زمانی جریان یکنواخت،  ASSAافزار  در نرم
با ارزیابی منطقه . شده است استفاده GISدر محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیک مجاري از سامانه اطالعات جغرافیایی 

سازي شده الگوي مورد مطالعه از نقطه نظر موقعیت مکانی، کاهش ریسک، باال بردن ضریب ایمنی و مقایسه نتایج شبیه
به عنوان دبی طرح در خروجی حوضه در نظر گرفته شده بر ثانیه مکعب  متر 42/42بلوك تناوبی با تولید دبی خروجی 

سناریو  2یالب از حوضچه تاخیري بعنوان روش توسعه کم اثر با پیشنهاد سه مخزن در قالب براي تعدیل دبی س. است
مقایسه نتایج . باشدمی) 3و2(و سناریو دوم شامل مخازن ) 2و1(سناریو اول استفاده از مخزن شماره . صورت گرفته است

متر مکعب  85×85×4و  90×90×4و مخزن با ابعاد هاي صورت گرفته  نشان داد نتایج سناریو اول، با استفاده از دسازيشبیه
  .دهددرصد کاهش می 7/36دبی پیک سیالب خروجی را 
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  مقدمه  .1
توسعه شهري، سبب افزایش سطوح نفوذناپذیر و در نتیجه، تغییر شرایط هیدرولوژیکی طبیعی از جمله افزایش حجم  اب   

هاي شهري، شامل دیدگاه قدیمی در بحث مدیریت رواناب. ها شده استهاي سطحی و همچنین کاهش کیفیت آنرواناب
آوري سریع رواناب و انتقال آن به بیرون  آب به منظور جمع هاي انتقالغیر قابل نفوذ کردن سطوح و افزایش ظرفیت کانال

این دیدگاه، در نهایت موجب افزایش . شهر و همچنین در نظر گرفتن رواناب به عنوان یک منبع غیر قابل استفاده است
افزایش حجم  اما این امر، باعث. )1392 ،تجریشی( شودبها میهزینه هاي اجراي طرح و همچنین هدر دادن این منبع گران

که از آن جمله . دینما یرا دچار اختالل م یزهکش ستمیحجم همواره، س شیافزا نیکه ارواناب سطحی گردیده است، 
همچنین عدم طراحی صحیح، . ها اشاره نمود بار و شرایط سیالبی در سیستم زهکشی و یا محل گره توان به ایجاد اضافه می

شود که شبکه در اکثر موارد  برداري و نگهداري مناسب، باعث می شهري، عدم بهرهاشباع شدن سریع شبکه به علت توسعه 
تاج بخش و ( گرفتگی شوند ها دچار آب ها و کوچه قادر به ایفاي صحیح وظایف خود نبوده و با کوچکترین بارندگی خیابان

با توجه به رشد . شودبه آن میترین منابعی است که در سطح جهانی توجه خاصی آب یکی از بحرانی .)1391 ،خداشناس
شود و از سوي دیگر عدم وجود یک برنامه و روز افزون جمعیت کشور و فشار و خطري که بر روي منابع آب و خاك وارد می

آید که الزم است به آن توجه طرح ریزي درست و مناسب براي استفاده بهینه از این منابع، مشکالت اساسی بوجود می
ریزي  محیطی در  نین با توجه به اینکه کشور ما یک کشور خشک تا نیمه خشک است نیاز به برنامهبیشتري شود و همچ
باشد و با توجه به اینکه هرز آب حاصل از بارندگی ذوب برف یکی از منابع عمده آبی است، در کشور ما زمینه منابع آب می

با توجه به تمام مسائل فوق، براي . )1390 ،شعبانلو( باشد جهت کمبود آب کشاورزي، صنعتی و آشامیدنی حائز اهمیت می
مواجه موفقیت آمیز با چالش هاي پیش روي مدیریت رواناب شهري، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، تغییر در نگرش 

  . رسدو رویکردهاي مدیریتی الزم به نظر می
شـود   شیوه برخورد با رخـداد سـیالب مشـاهده مـی     هاي اخیر در سطح دنیا در زمینه کاهش خسارات سیل وآنچه در سال  

و بـه    "فعالیت عملیاتی و اجرایی"اجزاي این آموزه علمی در قالب . باشدتغییر نگرش از مهار سیالب به مدیریت سیالب می
. )1390 ،شـفقتی و مقیمـی  ( شکل صحیح آن، از ملزومات ضروري و پیشگیري و کاهش خسارات  سیل در کشور می باشـد 

 توسـعه  مفهـوم  بـه  کمیت رواناب، و کیفیت بر خود شهر توسعه اثرات کاهش براي جهان، مهم شهرهاي از بسیاري هامروز
 با توسعه هاي روش و (BMP) بهینه مدیریتی هايشامل روش که مدیریتی، سبز مدرن هايتکنولوژي از و کرده توجه پایدار

 و توسعه از قبل حوزه، طبیعی شرایط بازسازي و تقلید هاتکنولوژي این .گیرندمی هستند، بهره )LID(جانبی  اثرات حداقل
 همچـون  شـده  طبیعـی علفکـاري   تاسیسات سمت به سطحی رواناب ها،روش این در. دهندمی قرار هدف را عمران شهري

 به باران آب از بیشتري حجم ها، آن در سرعت رواناب کاهش با تا گردد می هدایت شده، کاري گیاه قطعات و باغچه جوي
 سطوح افزایش اثر در که شود می نامطلوبی اثرات کاهش به منجر این تاسیسات، دقیق یابیمکان. شود داده نفوذ زمین درون

 .(Bay Area Storm water Management Agencies Association, 1999) اسـت  شهري یافته توسعه درمناطق نفوذناپذیر،
 هـاي سـطحی   آب آوري جمـع  سیسـتم  یـک  ارزیـابی  بـراي  اخیر هاي سال در افزاري سخت و افزاري نرم ابزارهاي توسعه با

هاي زهکشی روانـاب شـهري، در ایـن     هاي موجود در سیستمبا توجه به پیچیدگی .نماید می ناپذیر را اجتناب آن سازي مدل
 Autodesk Storm and Sanitaryرواناب و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سیسـتم از مـدل   -تحقیق براي انجام محاسبات بارش

Analysis  وGIS استفاده شده است.  
  
  



 

   هامواد وروش .2
 9کیلومترمربع در قسمت شمالی منطقه  4/15محدوده مورد مطالعه حوضه آبریز مسیل آب و برق با مساحتی حدود    

-حوضه با استفاده از نقشههاي سطحی موجود در سطح هاي انتقال آبمسیر کانال). 1شکل(باشد شهرداري مشهد واقع می
شبکه   2شکل شماره . تهیه شده از سازمان فناوري و اطالعات و انجام بازدیدهاي محلی مشخص گردیده است 1:500هاي 
  .دهدهاي جمع آوري سطحی را نشان میآبراهه
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )حوضه آبریز مسیل آب و برق(محدوده مورد مطالعه : 1شکل 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 

 
 

  نقشه آبراهه مسیل آب و برق: 2شکل 
 

  ASSA نرم افزار .3
 آبخیز حوضه هر مدل این در. است پیشرفته سادگی، عین در و بوده هیدرولوژیکی هاي مدل اکثر مشابه این مدل ساختار   

 مشخصات و آبخیز زیرحوضه زهکش مشخصات زیرحوضه، هر فیزیکی خصوصیات و شده تقسیم کوچکتر هاي حوضه به زیر
 سپس و سازي شبیه خطی غیر مخزن عنوان به آبخیز زیرحوضه هر. شود می داده آن به ورودي اطالعات به عنوان بارش



 

 خروجی نقطه تا هیدروگراف این سپس. شود می محاسبه واحد هیدروگراف یک شده، داده به مشخصات توجه با آن براي
یک مخزن  .شود می تعیین حوضه زیر از خروجی دبی نهایت در و شده روندیابی موج سینماتیکی صورت به آبخیز حوضه

شود که میزان حجم و ذخیره آب در آن با دبی خروجی از مخزن رابطه خطی داشته باشد چنانچه خطی به منبعی اطالغ می
نسبت میزان حجم آب ذخیره در طول زمان مشخص، به میزان جریان خروجی از آن مقدار ثابتی نباشد به آن مخزن غیر 

   (Choi & J.Ball, 2002).گردد اطالغ میخطی 

  ساختار فایل ورودي به مدل .4
 هاي سطحیهايآب آوريجمع سیستم یک ارزیابی براي اخیر هايسال در سخت افزاري و افزاري نرم ابزارهاي توسعه با   

 از که استفاده گردیده باعث GISجغرافیایی  اطالعات هايسیستم توسعه همچنین. نمایدمی ناپذیر اجتناب آن سازيمدل
 نرم ابزارهایی که همچنین و یافته افزایش روز به روز است وابسته آن پارامترهاي و مکان به که مطالعاتی در ابزار این

 در. گرددواحد می پایه اطالعات سري یک مبناي بر محاسبات دقت افزایش باعث عمالً گذارندمی اختیار در آن افزارهاي
 حالت مشابه کمک موس با و دستی صورت به مدل افزار نرم کاري صفحه در باید هازیرحوضه معرفی براي سنتی روش

 به روش این در است که بدیهی .گردندمی تعریف هستند هیدرولوژیکی واحدهاي همان که را هازیرحوضه کردن دیجیت
روش کار به این صورت . )1389 ،کرجی و همکاران( داشت انتظار تواننمی را زیادي دقت افزار نرم محدود امکانات دلیل

با سه الیه  نقشه این ادامه در). 3شکل (شودمی مشخص AutoCAD افزارنرم توسط واحدهاي هیدرولوژیک است که
Junction ،Sub basin  وLink محیط  درArcGIS فرمت  این سه الیه به و شده فراخوانی  Shape fileدر . گردد می تبدیل

نماید که اطالعاتی همچون کاربري اراضی، فایل امکان این را فراهم می Shape fileبا اضافه کردن فیلد در سه  GISمحیط 
را وارد ... ها، درصد مساحت نفوذ ناپذیر، ضریب منینیگ و ها، شماره حوضهشیب حوضه، عمق اولیه، ارتفاع کف، شماره گره

مساحت  شیب، قبیل از الزم اطالعات مناسب دقت و سرعت با کند کهمی فراهم را امکان این GISهاي از دیگر قابلیت. نمود
زیر حوضه و  88در نهایت حوضه مورد نظر به . نماید  الصاق هیدرولوژیکی واحد هر به و محاسبه را عرض و طول حوضه ،

و تهیه الگوي بارش  مدل به اطالعات این انتقال بعدي مرحله). 4شکل(باشد کانال می 88گره و  89شبکه زهکشی شامل 
 .باشد می
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  الگو توزیع زمانی بارش .5
 است با طراحی سیالب پایه که طراحی بارش. است بارش طراحی انتخاب طراحی، سیالب برآورد در گام نخستین   

 داراي شدت طراحی بارش. است بارندگی زمانی توزیع ها این ویژگی ترین مهم جمله از که شود می مشخص هایی ویژگی
 طرح باران تعیین شدت براي. است مختلف هاي شدت داراي بارندگی مدت وقوع طول در عمل در و نیست یکنواخت و ثابت

 Shape و تهیه AutoCAD فرخوانی اطالعات از: 4شکل   AutoCAD ترسیم حوضه بندي در: 3شکل 
   



 

 را آن و کند می را تعیین بارندگی زمان طی باران ریزش چگونگی الگو این کرد که استفاده مناسب الگوي یک از باید
توزیع  هايروش از این مطالعه در. )1379 ،لشنی زند( نامندمی طراحی باران الگوي زمانی یا زمانی توزیع اصطالحا

  .گیرندساله مورد بررسی قرار می 25تیپ دو و دوره بازگشت  SCSتناوبی و  هايبلوك ، یکنواخت بارش،
 جریان یکنواخت-

 تمرکز زمان و باشد آبریز حوضه تمرکز زمان برابر آن تداوم که شود می ناشی بارانی از سیالب شدیدترین که جایی از   
 براي را سیالب مقدار منطقه یک در بخواهیم اگر لذا است متفاوت حوضه هر براي آن مقدار که بوده پارامتر فیزیکی یک

 حوضه تمرکز زمان برابر آن مقدار که هاییتداوم در را بارندگی شدت حداکثر بایستمی کنیم مختلف محاسبه هايحوضه
 شدت مقدار مختلف هايتداوم ازاء به بتوان آن روي از که نموداري یا رابطه داشتن جهت باشیم بدین داشته دست در باشد

 به اند استخراج شده موجود هاي داده اساس بر که نمودارها و توابع این. )1392 ،سلوکی( الزامی است زد تخمین را بارندگی
، 5، 2 بازگشت هاي دوره در و ساعت 10 تا دقیقه 10 از هایی تداوم در را بارندگی شدت مقادیر که است شده ارائه نحوي

، زیر هاي تمرکزها و نزدیک بودن زمانتوجه به زیاد بودن زیر حوضه با).   5شکل(دهندمی بدست سال 100، 50، 25، 10
  .یابددسته زمانی تقسیم و به هر زیر حوضه اختصاص می 5ها را به حوضه
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  2فراوانی شهر مشهد-مدت  –نمودار شدت : 5شکل 
  بلوك تناوبی-

 تعیین ساعت 6 تا دقیقه 10 هايتداوم در بارندگی میزان، IDFهاي  منحنی از استفاده با که است صورت بدین کار روش   
 3 ساعت در بارندگی بلوك بزرگترین سپس. گرددمی محاسبه بارش هايبلوك با منتخب زمانی گام هر در میزان بارش و
 قرار آن از قبل سپس و بزرگترین بلوك از بعد ابتدا بزرگی ترتیب به بعدي هايبلوك شده، داده قرار )تداوم بارش یکدوم(

  .)Chow, 1964(یابدمی ادامه بارش هايبلوك کلیه جایگذاري تا کار این و شوندمی داده
  SCS IIروش -

هاي درون هاي بسیاري از حوضهساعته که براي محاسبه هیدروگراف سیالب 24هاي الگوي تیپ پیشنهادي براي بارندگی   
  الگوي مزبور توسط دفتر . ارائه شده است 6تواند مورد استفاده قرار گیرد، در نمودار شکل شهري میشهري و برون

 (USDA, SCS, 1973). حفاظت خاك ایاالت متحد آمریکا تهیه شده است

.  
  

                                                
2 Intensity Duration Frequency  



 

  
  

  
  
  
  
  
  

  ساعته24بارندگی  2الگوي تیپ : 6شکل 
  . آورده شده است SCS IIهاي بلوك تناوبی و ، توزیع بارش زمانی روش7در شکل 

 
  

  
  
  
  
  
 
  

 تناوبی بلوك  روش :ب SCS II: الف زمانی بارش توزیع: 7شکل 

و ) 8شکل (سازي صورت گرفت و نیز ورود اطالعات بارش، شبیه ASSAها در نرم افزار فایل Shape fileپس از فراخوانی   
به توان می     روش بلوك تناوبی را با توجه به تولید حداکثر دبی طرح  . شودمشاهده می 2نتایج حاصل در جدول شماره 

در این مطالعه جهت ارزیابی نفوذ، . دادرگبار در منطقه مورد استفاده قرار  اوجزمان وقوع  نییمطمئن جهت تع یعنوان روش
گیرد استفاده شده  د استفاده قرار میمیالدي ارائه شده و امروزه نیز مور 1939هورتن که این پدیده در سال  از روش

  ).McCuean, 1989(است

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ASSAافزار نرم محیط در مشهد برق و آب مسیل سازي شبیه: 8شکل 
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 بارش مختلف الگوهاي با آبریز حوضه طرح دبی 1جدول 
  
 
 

 

  حوضچه کنترل سیالب .6
ذخیره سازي و مهار سیالب در . هاي کنترل سیالب استها استفاده از حوضچههاي تعدیل شدت سیالبیکی از روش

گیرد که بخشی از اي صورت میها معموال با احداث سدهاي کنترل سیالب و سدهاي چند منظورههاي علیاي حوضهبخش
ها معموال امکان احداث سدهاي مزبور یابد، ولی در مناطق مسطح و دشتها اختصاص میها به امر کنترل طغیانمخزن آن

ها و استخرهاي مصنوعی و یا انحراف جریان سیالبی به  سازي سیالب در حوضچهتوان ذخیرهوجود ندارد و از این رو می
گونه استخرها غالبا در اراضی  محل استقرار و احداث این . (ICOLD, 1973)هاي طبیعی را مورد توجه قرار دادداخل گودي

ها و امثالهم و یا در طول معینی از مسیر ها، پارکینگها، میادین ورزشی، تفرجگاهکم اهمیت و غیر حیاتی شهري نظیر پارك
ر، از شرایط بالقوه مناسبی براي تمامی یا بخشی از نقاط گود و فروافتاده اماکن مزبو. شودها انتخاب میها و مسیلروسیالب

توان از شدت بار هاي مزبور میسازي سیالب در داخل حوضچهبا توجه به عمل ذخیره. احداث حوضچه برخوردارند
تري را تر و اقتصاديهاي سطحی کاست و نتیجتاً سیستم مناسبآوري  و دفع آبها بر شبکه جمعهیدرولوژیکی سیالب

  . (Stephenson, 1981)فتبراي این کار در نظر گر
یابی شد که این اي مکاندر سه محل مناسب ابتدا با توجه به شرایط منطقه ASSAافزار سازي مخزن در نرممدل

چهارراه صیاد شیرازي که جهت تاثیر این . 3و  6گلشن .2زاده، بلوار صارمی بین سرو و رحیم. 1هاي  مخازن در موقعیت
در سناریو اول از دو مخزن . هاي متفاوت دو سناریو تعریف شدو برق و قرار دادن مساحت مخازن در دبی خروجی مسیل آب

موقعیت مخازن نشان  9در شکل . مورد ارزیابی قرار گرفته شده است) 3و  2(و در سناریو دوم مخزن شماره )  2و 1(شماره 
  . داده شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

  موقعیت مخازن تعدیل سیالب: 9شکل 
تعیین نحوه استهالك و تعدیل سیالب در حوضچه باید عالوه بر مشخصات هیدروگراف ورودي و خصوصـیات فیزیکـی   براي 

 أها غالبمجاري خروجی حوضچه. هاي خروجی از مخزن معلوم و مشخص گرددهاي هیدرولیکی سازهحوضچه، ابعاد و ویژگی
ــانی      ــونده تحتــ ــتغرق شــ ــا مســ ــراي آزاد یــ ــک مجــ ــامل یــ ــه(شــ ــ ) روزنــ ــک ســ ــت و یــ ــز آزاد اســ   ر ریــ

(Streeter & Wylie, 1981).  
.  با فرآیند سعی و خطا صورت گرفته است ASSAسازي مخازن تعدیل سیالب در نرم افزار با توجه به مطالب فوق شبیه

این مخازن خاکی با پوشش ژئوممبران در نظر گرفته شده است و برآورد هزینه احداث آن با فهرست بهاي آبیاري و زهکشی 

 روش )مترمکعب بر ثانیه(دبی خروجی حوضه 
 زمان تمرکز هر زیر حوضه  17/28

 تناوبیبلوك  42/42
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 برآورد ژئوممبران پوشش با خاکی مخزن ساخت هاي آیتم طبق 5/1هاي اجرایی تاسیسات در ضریب و جهت هزینه 93سال 
  .است گردیده

  گیري نتیجه .7
انجام ) 6گلشن ( 2و مخزن شماره ) زادهبلوار صارمی بین سرو و رحیم( 1سازي سناریو اول براي مخزن شماره شبیه

ابعاد متفاوت احجام حوضچه، اوریفیس و سرریز با توجه به دبی خروجی قبل توسعه و بعد از گرفت که با در نظر گرفتن 
 راه چهار( 3 شماره و) 6 گلشن(2 شماره مخزن دو براي 2 شماره سناریو سازي شبیه). 3جدول (توسعه، ارزیابی شده است

 مخزن کوچک حجم به توجه با داد نشان ها سازي شبیه از حاکی نتایج که گرفت صورت متفاوت ابعاد با) شیرازي صیاد
   .)4جدول (است نداشته توسعه قبل زمان به نسبت خروجی سیالب دبی روي بر تاثیري ،3 شماره

 مختلف احجام با 2و  1شماره  مخزن با دو 1سناریو  سازي مدل 2جدول 

 
 مختلف احجام با 3و  2شماره  مخزن با دو 2سناریو  سازي مدل  3جدول 

  هزینه ساخت
 )میلیارد ریال(

درصد 
کاهش 
  سیالب

  طول تاج
سرریز  

  )متر(

ارتفاع تاج سر 
  ریز

  )متر(

قطر 
  اریفیس 

  )متر(

  ارتفاع اریفیس 
  )متر(

شکل 
  اریفیس

  حجم مخزن
شبیه   شماره مخزن  )متر مکعب(

  سازي

5.97  27.46 
 3  3.5×85×85  لوله تراز کف 0.6 3 1 1 2  3.5×80×80  لوله تراز کف 0.6 3 1

4.80 20.08 
 3  3.5×60×60  لوله تراز کف 1 3 1 2 2  3.5×85×85  لوله تراز کف 1 3 1

4.46 18.39 
 3  3.5×60×60  لوله تراز کف 0.6 3 1 3 2  3.5×80×80  لوله تراز کف 0.6 3 1

 4 2  4×80×80  لوله تراز کف 0.6 3.5 1.5 14.43 3.2
  

 3  4×20×20  لوله تراز کف 0.6 3.5 1.5

2.1 9.43 
 3  4×25×25  لوله تراز کف 0.6 3 1 5 2  4×60×60  لوله تراز کف 0.6 3 1

و متر مکعب  90×90×4با ابعاد  1و مربوط به انتخاب مخزن شماره  1سازي شامل سناریو با مقایسه نتایج، بهترین شبیه
 هیدروگراف. دهددرصد کاهش می 07/36باشد که دبی خروجی را میمتر مکعب  85×85×4با ابعاد  2مخزن شماره 

 یک شماره مخزن دو احداث ساله براي 25با دوره بازگشت  شده انتخاب نهایی ابعاد به توجه با برق و آب مسیل در خروجی

  اخت سهزینه 
 )میلیارد ریال(

درصد 
کاهش 
  سیالب

  طول تاج
  )متر(سرریز  

 ارتفاع تاج
  سر ریز

  )متر( 

  قطر اریفیس 
  )متر(

ارتفاع 
  اریفیس 

  )متر(

شکل 
  اریفیس

  حجم مخزن
  شبیه سازي  شماره مخزن  ) متر مکعب(

6.96  36.07 
 2  4×85×85  لوله تراز کف 1 3 1 1 1  4×90×90  لوله تراز کف 1 3 1

5.97 28.05 
 2  3.5×80×80  لوله تراز کف 0.6 3 1 2 1  3.5×85×85  لوله تراز کف 0.6 3 1

4.8 24.85 
 2  3.5×60×60  لوله تراز کف 1 3 1 3 1  3.5×85×85  لوله تراز کف 1 3 1

2.82 17.68 
 2  3.5×50×50  لوله تراز کف 0.6 3 1 4 1  3.5×60×60  لوله تراز کف 0.6 3 1

1.65 12.45 
 2  3.5×30×30  لوله تراز کف 0.6 3 1 5 1  3.5×50×50  لوله تراز کف 0.6 3 1



 

 مشاهده که همانطور. است شده آورده 9 شکل درمکعب  متر 100×  100×  6 و مکعب متر 130×130× 6 ابعاد با دو و
  .است مواجه تأخیر یک با مخازن احداث از بعد و قبل پیک دبی زمان شود می

  
 

 
 
 
 
 
  
  

  سیالب تعدیل مخزن دو احداث با برق و آب مسیل خروجی در رواناب هیدروگراف: 9 شکل
تواند جایگزین خوبی توان گفت استفاده تلفیقی از حوضچه و کانال میبا توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق می

  .نمایدجویی میهایی با ابعاد بزرگ و پر خطر شود و هزینه زیادي را صرفهبراي کانال
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