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 چكيده:

رايط زيستي شده است. با توجـه بـه   كمبود آب مشكلي است كه در مناطق خشك و نيمه خشك دنيا موجب شكننده شدن ش

وقوع بارش در زمانهاي محدود در اين مناطق، ارائه راهكارهايي بـراي بهـره بـرداري از آب بـاران دغدغـه بسـياري از سـكنه و        

باشد. براي انتخاب روش مناسب جهت استحصال آب و نيز محل مناسب براي هـر روش تعـاريفي شـده     مديران اين مناطق مي

جه به شرايط محيطي انتخاب ميگردد. در اين تحقيق روشهاي رايج استحصال آب در ايران كه  شـامل پيتينـگ،   است كه با تو

اعمـال شـده   كنتور فارو، بانكت، كنترل آب در دامنه و آبراهه ها ميباشند مورد بررسي قرار گرفته است و در يك حوضه آبريـز  

 كه براي هر يك از روشهاي استحصال مشـخص تهيه الگوريتم هايي محدوده هاي هدف مناسب هر يك از اين عمليات با است. 

حوضه آبريز ارائه گرديده جنبه هاي فيزيكي به توجه و با تلفيق اين محدوده ها نقشه پيشنهادي عمليات استحصال آب با شده 

 است.

 

 ، رواناب سطحي، بهره برداري از سيالبGISپتانسيل ذخيره آب باران ،  كلمات كليدي:

 دمهمق -1
در بسياري از نقـاط جهـان بـه صـورت سـنتي, بـويژه در منـاطقي كـه مقـدار           رواناب ناشي از باراناستفاده و بهره برداري از  

ريزشهاي جوي به تنهايي براي زراعت كافي نبوده, متداول و مرسوم بوده است. در روشهاي سنتي, هدف اصلي بهره بـرداري از  

  خاك براي تأمين آب مورد نياز بوده است.سيالبها, افزايش رطوبت روانابها و 

در حال حاضر اغلب نواحي كشور بخصوص مناطق خشك و نيمه خشك كشـور, در اثـر چـراي بـي رويـه پوشـش گيـاهي آن        

تخريب يافته است. در اين مناطق با وجود بارشهاي شديد به علت عدم وجود پوشش گياهي سيالبهاي شـديدي را باعـث مـي    

ها تركيبي از عمليات مكانيكي بيولوژيكي مـي باشـد. در چنـين     رين راههاي حفظ آب و خاك در سرشاخهشود. از جمله موثرت

شرايطي با انجام برخي عمليات مكانيكي سرعت جريان آب در دامنه را كاهش و مقدار نفوذ و رطوبت را افزايش مي نمايـد, در  

گياهي, رواناب كاهش مي يابد. از جمله روشهاي استحصال آب يابد و و با وجود پوشش  نتيجه پوشش گياهي امكان استقرار مي

بانكت، كنترل آب در دامنه و آبراهه ها ميباشد كه در اين تحقيق با توجه به شرايط مورد نياز براي هريك پيتينگ، كنتور فارو، 

 راج گرديده است.استخ GISاز اين راهكارها محدوده هاي مناسب با استفاده از الگوريتم هاي تهيه شده در محيط 
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 مرور منابع-2
 مثالهاي فراواني در زمينه بهره برداري از سيالبها به منظور آبياري وجود دارند كه تقريباً جهان شمول مي باشد. 

در مناطق خشك شوروي سابق نيز استفاده از سيالبها براي آبياري سيالبي از روشهاي متداول در كشت محصوالت زراعي بوده 

گفته مي شود. برخي از محققـين موضـوع اسـتفاده از سـيالبها را در قالـب بهـره بـرداري از         (Kair )اورزي كايركه به آن كش

سيالبها با استفاده از ديوارهاي خاكي كوتاه در عرصه هاي مختلف مطرح نموده و آنرا تحت عنوان آبياري سيالبي مورد بحث و 

 ).1384بررسي قرار داده اند( شعاعي 

نابهاي توليدي از اراضي و ذخيره آنها شيوه ديگري براي مقابله با كم آبي درمناطق خشك و نيمه خشك جهـان  جمع آوري روا

مقادير در فاصله معيني ازپاي دامنه تپه ها, اقدام به احداث خاكريزهايي بر روي خطوط  تراز مي شودكه مي باشد. دراين روش 

ردند. از اين روش در كشورهاي سودان و برزيل به صورت ساده و در مقيـاس  قابل توجهي از روانابها در توده خاك ذخيره مي گ

 كوچك استفاده مي شود.

به بعد در قالب طرحها و برنامه هاي اجرايي و پژوهشـي آبخيـزداري    1348دركشورايران بررسي هاي گسترش سيالب از سال 

در حـوزه آبخيـز زنجـانرود  در قالـب طـرح       آغاز گرديده است. نخستين طرح اجرايي پخش سـيالب در منطقـه سـرچم واقـع    

به اجرا در آمده است.متعاقب آن در ايستگاه  نودهك قزوين اولين طرح تحقيقاتي پخـش   1351آبخيزداري سفيد رود درسال 

 ).1378سيالب توسط بخش آبخيزداري و تثبيت ريگهاي روان مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع اجرا گرديده است( قدوسي, 

روشهاي سنتي بهرهبرداري از سيالب، زراعت سيالبي است كه دراصطالح محلي خوشاب يا هوشاب نام دارد. (توسلي,  از جمله

) خوشابها در واقع سدهاي سنگي خشكه چيني هستند كه در عرض يا كناره دره ها احداث گرديده, مـواد حمـل شـده    1378

 )1384را براي كشت و زرع فراهم مي آورند. (ضيائي،  بوسيله سيالب در سراب آنها ته نشين گشته و شرايط مناسبي

    مواد و روشها -3
و  تد كه سرعت آبهاي جاري از سرعت نفوذ تجاوز كنـد. لـذا روشـهاي مختلـف عمليـات مكـانيكي      ف ا روانآب هنگامي اتفاق مي

. روشـهاي  گـردد  يممحسوب خاك و  آبيك روش حفاظت  باشند,  به نوعي سعي در كاهش سرعت آب داشته كه يبيولوژيك

 مختلف جلوگيري از روانآب را بطور كلي مي توان در قالب دو دسته فعاليت به شرح زير تقسيم بندي نمود:

 مي باشد. نگيتيكنتور فارو پ كنترل و نفوذ آب بر روي دامنه, كه اين روش شامل بانكت , تراسالف) 

هاي چپري , سدهاي سبك فلزي, سد خشـكه چـين و سـد    كنترل سرعت آب درمسير آبراهه و گالي, كه اين روش شامل سد

 گابيوني مي باشد.

عمل بانكت ها جمع كردن آبهاي برف و باران و كاهش سرعت آنها و همچنـين نفـوذ دادن آبهـا بـه زمـين      : بانكت بندي 3-1

يان آب كامال متوقف جردر بانكت هاي شيب دار است. بنابراين بانكتها هم باعث حفظ آب و هم مانع فرسايش خاك مي شوند. 

بانكتهـاي شـيبدار در منـاطقي    د و همچنـين  يـ نما ينفوذ پيدا مـ  يبرا يت كافصبلكه سرعت آب كاهش يافته و فر ،نمي شود

بانكتهاي افقي بيشتر در منـاطقي سـاخته مـي    و  .سبت به نفوذ پذيري خاك بيشتر استساخته مي شوند كه شدت بارندگي ن

است و ساختن آنها در مناطق خشك و كم باران بـه منظـور توليـد     بيشترنفوذ پذيري خاك  شوند كه ميزان بارندگي نسبت به

 ).1380(ضيائي، محصول از اهميت بيشتري برخوردار است. 



دامنـه هـاي خاكـدار     يپـا  با توجه به شرايط طبيعي منطقه استفاده از بانكتهاي افقي جهت توسـعه پوشـش گيـاهي بـر روي    

, جهـات جنـوبي و غربـي, دامنـه     درصـد  20ور درمناطقي پيشنهاد مي شود كه داراي شيب باالتر از هاي كوه و تپه ماه لندفرم

ل يو سـ ميليمتر, خاك نفوذ پذير با عمق مناسب و غير حساس به حركتهاي توده اي, مرتع فقيـر  100منظم, بارندگي بيش از 

  نسبتا باال احداث گردد  يزيخ

  پي تينگ:-3-2
اد چاله هاي كوچك قايقي شكل در مراتع جهت نگهداري باران و هرز آبهـا و نفـوذ آن در خـاك بـه     پي تينگ عبارتست از ايج

 ). 1372منظور افزايش رطوبت قابل استفاده گياهان و در نتيجه افزايش توليد علوفه ( مصداقي 

ست. در منابع مختلـف بـه   اين روش معموالً براي مراتع با وضعيت متوسط تا ضعيف كه در آن تخريب به چشم بخورد مناسب ا

وضوح شرايط مرفومتريك, زمين شناسي, خاك براي اجراي عمليات پي تينگ آورده نشده است, ولي بصورت كلي شرايط مهم 

 مي باشد. تحقيق, شرايط اجراي پي تينگ را به شرح ذيل آورده است كه مبناء اين 1372ذكر گرديده است.  مصداقي 

 درصد 8كمتر از  ج) شيب     ب) خاكهاي با بافت متوسط و نسبتاً سنگين    مترميلي 100تا  300الف) بارندگي 

 كنتور فارو: -3-3

عبارت است از نهر يا فارو بر روي مراتع شيب دار و تخريب شده به منظور كنترل فرسايش و افزايش نفوذپذيري آب در خاك.  

دامنه هاي منظم كه داراي خاك با عمق كم تا متوسط بوده اين عمليات در مناطقي با وسعت كم صورت مي گيرد بطوريكه در 

و ماشين االت كشاورزي بتوانند در آن تردد نمايند قابل اجرا است. در منابع مناطق مناسـب بـراي ايـن عمليـات دامنـه هـاي       

ايطي ماننـد پـي   ميليمتر را اشاره نموده است. اين عمليات نيز شـر  300ارندگي بين زير ب درصد, 20منظم, شيبهاي تا حدود 

 ). 1372مصداقي (درصد تغيير مي نمايد.  20تينگ را دارد كه در آن محدوديت شيب تا 
 كنترل آب در مسير دره ها: -3-4

قـرار مـي گيرنـد,    متوسـط  از نظر سيل خيزي در طبقـه   وداشته  2و 1در محدوده مورد مطالعه در بستر آبراهه هايي كه رتبه 

چين از جملـه سـازه   سدهاي خشـك .  سدهاي چپري،  سدهاي سبك چوبي و  فلزي و ه مي گرددها توصي شيوهاستفاده از اين 

 باشند. هاي قابل استفاده در چنين مناطقي مي

 



 و پتانسيلهاي استحصال آب   وضعيت منطقه -4
ان زنجـان  اسـت  غـرب ايـران و شـمال شـرق      دركيلومتر مربـع   145با مساحت منطقه مورد مطالعه، حوضه آبريز رودخانه عال 

 شكل( مي رسد. ميليمتر درارتفاعات حوزه  440ميليمتر تا  240از  حوضه مورد مطالعهدر پراكنش بارش  . )1ميباشد (شكل 

در اين حوضه محدوده كم شيب در شمال حوضه و ارتفاعات با شيب متوسط تا زياد به طـرف جنـوب امتـداد يافتـه اسـت      ) 2

   .)3(شكل 

 
 مورد مطالعه در استان و كشور نمائي از محدوده -1شكل 

 

 
 نقشه شيب حوضه مورد مطالعه -3همباران حوضه مورد مطالعه                               شكل  -2شكل      

 



 حفاظت آب و خاك در باال دست  مكانيابي پتانسيل هاي 4-1
ود از ايجاد روانـاب  نموان باران را در دامنه ها حفظ سر شاخه ها و دامنه ها نواحي اوليه شروع رواناب مي باشد. در صورتيكه بت

و در نتيجه سيالب جلوگيري به عمل مي آيد. يكي از عوامل موثر بر ايجاد رواناب از بين رفـتن پوشـش گيـاهي اسـت كـه در      

ا كـاهش مـي   نتيجه آن, قطرات باران بطور مستقيم با خاك برخورد نموده و با از بين بردن ساختمان خاك قابليت نفـوذ آب ر 

شسـته   نخـاك همـراه بـا آ    ،بشدن آ ي. در اثر جاردهد و بسرعت خاك سطحي اشباع و آب از سطح دامنه جاري مي گردد 

ن ييتنـد در پـا   يالبهايآب در محل وقـوع بـارش, از سـ    يبا حفظ و نگهدارشده و از دامنه به سمت آبراهه ها جاري مي گردد.

در نقـاط مختلـف    ينـ يرزميو ز ير سـطح يز يه نفوذ نموده و كم كم بصورت آبهاد. آب در دامنيآ يبه عمل م يريدست جلوگ

در حـال حاضـر   ابـد.  ي يز كاهش ميش خاك نيافته و فرسايبهبود  ياهيق پوشش گين طريگردد. بد يحوزه قابل استحصال م

 يب يافتـه اسـت.  اغلب نواحي كشور بخصوص مناطق خشك و نيمه خشك كشور, در اثر چراي بي رويه پوشش گياهي آن تخر

يكـي از راههـاي    شود يرا باعث م يديشد يالبهايس ياهيد به علت عدم وجود پوشش گيشد يبا وجود بارشها اطقن منيدر ا

 يكيات مكـان يـ عمل يبا انجـام برخـ   يطين شرايدر چن .حفظ آب و خاك در سرشاخه ها عمليات مكانيكي بيولوژيكي مي باشد

ت شـده و بـا   يـ تقو ياهيـ جه پوشش گيد, در نتينما يش ميمقدار نفوذ و رطوبت را افزاان آب در دامنه را كاهش و يسرعت جر

پتانسيل هاي موجود در منطقه براي اجراي عمليـات فـوق تعيـين     تحقيقدر اين ابد ي ي, رواناب كاهش مياهيوجود پوشش گ

 مي گردد.

 

  پي تينگ: 4-1-1
 استفاده شد: ر يبه شرح ز با توجه به اطالعات موجود در منطقه براي مكانيابي مناطق مناسب براي اجراي عمليات پي تينگ 

ميلي متر و بيشتر از  300استفاده و به كالس كمتر از  منطقهمنجه از ايستگاههاي بارش منطقه از نقشه هاي همباران براي  -

از ديـدگاه   سـاالنه دارنـد كـه    يمتر بارنـدگ يليم  300 تا  كيلومتر مربع از منطقه 73د حدوكه ميلي متر تقسيم گرديد.  300

 بارش مناسب است.

براي تشخيص بافت خاك به دليل موجود نبودن نقشه هاي خاك شناسي و قابليت اراضي, از نقشه هاي تيـپ اراضـي بـراي     -

 به عنوان مناطق مناسب در نظر گرفته شد.  و نسبتاً سنگينبا خاكهاي با بافت متوسط  واحدهاي  اين منظور استفاده گرديد.

درصـد از آن جـدا گرديـد كـه حـدود       8متر استخراج و شيبهاي كمتر از  90رادار با دقت مكاني   DEMشيب حوزه نيز از  -

 از حوزه را شامل مي شود. كيلومتر مربع 82/11

از آنجايي كه اين عمليات  .اجراي عمليات پي تينگ بدست آمدي ابا روي هم گذاري نقشه هاي فوق نقشه پتانسيل  مناسب بر

جدا و منـاطقي  بود،  , اراضي شهري و كشاورزي باغاتوب, خمرتع  يكاربر بايد در مراتع ضعيف انجام شود, مناطقي كه داراي

پي تينگ بدست آمـد  كه در كاربري هاي فوق قرار گرفته بودند, حذف و در نهايت نقشه مكانهاي مناسب براي اجراي عمليات 

 آورده شده است. نگ يتيل احداث پينقشه پراكنش پتانس) 4كه درشكل (
 



 
 محدوده هاي مستعد عمليات پيتينگ در حوضه مورد مطالعه -4شكل 

 

 ين نـواح يـ نگ را دارند. ايتيل احداث پيلومتر مربع پتانسيك 11/5 حوضه آبريز، حدودلومتر مربع يك 145حدود از در مجموع 

 ست.دامنه ها واقع شده ا يباال دست دشتها و پااغلب 
 

 كنتور فارو: 4-1-2

ميليمتـر را   300 زيـر درصد, ارنـدگي بـين    20در منابع مناطق مناسب براي اين عمليات دامنه هاي منظم, شيبهاي تا حدود 

 واحـداث كنتـور فـار    يل هايپتانس يابيمكان يبرا درصد تغيير مي نمايد 20محدوديت شيب تا . اين عمليات اشاره نموده است

 ). 1372( مصداقي  :ديل انجام گرديمراحل ذ

ميلي متر و بيشـتر   300جه از ايستگاههاي منطقه استفاده و به كالس كمتر از تبراي بارش منطقه از نقشه هاي همباران من -

ي ساالنه دارند كه از ديدگاه بارش ميليمتر بارندگ  300كيلومتر مربع از منطقه تا   73ميلي متر تقسيم گرديد. حدود  300از 

 مناسب است.

براي تشخيص بافت خاك به دليل موجود نبودن نقشه هاي خاك شناسي و قابليت اراضي, از نقشه هاي تيـپ اراضـي بـراي     -

كه داراي خاك با عمق كم تـا متوسـط   اين منظور استفاده گرديد. با توجه به مشخصات واحدهاي موجود در منطقه, واحدهاي 

 به عنوان مناطق مناسب در نظر گرفته شد. ودهب

درصد از آن جدا گرديد كه حـدود   20تا   8ن يمتر استخراج و شيبهاي ب 90رادار با دقت مكاني   DEMشيب حوزه نيز از  -

 لومتر مربع از حوزه را شامل مي شود.يك 76/12

گي, تيپ اراضي و شيب بـر اسـاس مـوارد ذكـر شـده      بر اين اساس, اليه هاي بارند) آورده شده است 5همانطور كه در شكل (

 كالس بندي و روي هم گذاري شد. 

 



 
 محدوده هاي مستعد عمليات  كنتور فارو  در حوضه مورد مطالعه -5شكل 

 

در نهايت مناطق مناسب براي اين منظور مشخص گرديد. ار آنجائيكه اين نوع عمليات بايد در مراتـع تخريـب شـده و ضـعيف     

, نقشه هاي با نقشه كاربري اراضي ضرب و نواحي از مناطق مستعد كه داراي كاربري كشاورزي, مرتع خوب, جنگل انجام گيرد

كيلومتر مربـع   145در مجموع از حدود . و در نهايب نقشه پتانسيل احداث كنتور فارو بدست آمد ذفو اراضي شهري بودند, ح

 .كنتور را دارداحداث كيلومتر مربع پتانسيل 53/5حوضه آبريز، حدود 

 

 بانكت   4-1-3
عبارتست از كانالهايي كه بر روي دامنه هاي شيب دار احداث مي گردد. هـدف از احـداث بانكـت حفـظ آب در خـاك و      بانكت 

احداث درختان و يا كاشت علوفه در داخل اين كانالها در مناطق خشك مي باشد كه يكي از روش هـاي حفاظـت آب و خـاك    

ميلي متر و دامنه هاي مـنظم   150ب براي احداث بانكت همانند در روش قبل نياز به بارندگي باالتر از مي باشد. مناطق مناس

با خاكهاي نسبتاً عميق با بافت نسبتاً سبك تا متوسط مي باشد. بانكت در شيبهاي نسـبتاً تنـد نيـز قابـل احـداث مـي باشـد        

 جام است.درصد نيز قابل ان 70بطوريكه بر حسب نوع بانكت تا شيبهاي 

مانند دو روش فوق اليه هاي بارندگي, تيپ اراضي و شيب با توجه به شرايط ذكـر شـده   ) نشان مي دهد 6همانطوريكه شكل (

روي هم گذاري شد. سپس نقشه پتانسيل نقاط مناسب براي احداث بانكت بدست آمد و نواحي كشاورزي, مراتع خوب, جنگلها 

 29حدود درصد سطح حوضه يعني  20، لومتر مربع مساحتيك 145رد  مطالعه با در حوضه موو اراضي شهري حذف گرديد. 

 باشد. يماحداث بانكت مساعد  ياز اراضكيلومتر مربع  

 



 
 محدوده هاي مستعد عمليات  بانكت  در حوضه مورد مطالعه -6شكل 

 
 ل استحصال آب در دامنه هايپتانس -4-1-4

, بنـابراين در اغلـب   ه هاي كوهستاني و يا تپه هاي بـا برونزدگـي سـنگي اسـت    بيشتر سطح حوضه مورد مطالعه شامل محدود

مناطق بخصوص در دامنه هاي شيب دار خاك تشكيل نشده است و اغلب دامنه از ديدگاه ژئومرفولوژيكي داراي رخساره تـوده  

نفوذناپذير بودن سنگ بسـتر در  در اين مناطق با كوچكترين بارندگي با توجه به نبود خاك و . سنگي و برون زد سنگي هستند

ميتوانـد  و  آب قابل استحصـال مـي باشـد   در صورت مهار،  كه و سيالبهاي تند را باعث مي گردنددامنه شروع به جريان نموده 

  براي تأمين آب نيز استفاده شود.

 براي شناسايي دامنه هاي مناسب مراحل ذيل انجام گرديد:

 شد.ه واحدهاي اراضي جدا اراضي تپه و كوه از واحدهاي ديگر نقش

 .انتخاب شد.درصد  20شيب هاي باالتر از 

 ميلمتر جدا گرديد. 200نواحي با بارندگي باالتر از 

ميليمتر معيـار انتخـاب نـواحي مناسـب      200درصد و نواحي با بارندگي باالتر از  20شيبهاي باالتر از  حوضه مورد مطالعه، در

 استحصال آب از دامنه ها بدسـت آمـد.   يمناسب برا يبا قرار دادن نقشه فوق اراض گرفت. استحصال آب باران در دامنه ها قرار

  دهد. يآب در دامنه ها را نشان م يجمع آور ي) مناطق مناسب برا7شكل (

 



 
 محدوده هاي مستعد استحصال آب از دامنه ها  در حوضه مورد مطالعه -7شكل 

توان اسـتفاده نمـود.    يمانند منبع آب, بندهاي كوتاه خاكي, بندهاي سنگ مالت سازه هايي من دامنه ها از ين دست اييدر پا

دامنـه را   يآب در پـا  يل استحصال آب از دامنه ها بـا اسـتفاده از جمـع آور   يلومتر مربع پتانسيك  75مورد مطالعه  حوضهدر 

 شود. يدرصد منطقه را شامل م  52دارند كه حدود 

 

 در آبراهه ها رانبا ل استحصال آبيپتانس  -4-1-5
بـه  تا آب بـاران   كرددر پايين دست دامنه ها مخازن كوچكي ايجاد  ميتوانكه داراي بارندگي نسبتا بااليي هستند  يدر مناطق

 و ميلي متر تجاوز مي نمايـد  300آن مخازن هدايت گردد. در ايران بخصوص در مناطق خشك كشور كه بارندگي به ندرت از 

يا برونزد سنگي است و خاك در اين مناطق تشكيل نشده و يا خيلي سـطحي و   يها بصورت توده سنگنه اين مناطق اغلب دام

در مراحل اوليه تشكيل مي باشد. در اين مناطق احداث سازهاي مختلف كوچك در آبراهه ها براي ذخيره آب اقتصادي بـوده و  

ه اين آبراهه ها خاك تشكيل شـده و داراي ضـخامت   روش مناسبي براي حفظ آب و خاك مي باشد. با توجه به اينكه در حاشي

 مناسبي مي باشد, با ذخيره آب در آبراهه ها مي توان كشاورزي را دراطراف آنها رونق داد.

كه در شكل  ي ذخيره آب, با طي مراحل ذيل شناسايي گرديدندراالزم ب پتانسيلبا مناطق بر اساس پارامترهايي  تحقيقدراين 

 ورده شده است.) موقعيت آنها آ 8(

  
 محدوده هاي مستعد استحصال آب از آبراهه ها  در حوضه مورد مطالعه -8شكل 



استخراج  GISي اين منظور آبراهه ها از مدل رقومي ارتفاعي در محيط برابه روش استرالر:   3تا  2انتخاب آبراهه هاي با رتبه 

 بع انتخاب گرديد.كيلومتر مر 5,  2گرديد. حد آستانه براي آبراهه هاي رتبه 

 تا در صورت بارندگي رواناب در آنها صورت گيرد. دنديبودند انتخاب گرددرصد  20مناطقي كه داراي شيب باالتر از 

 (كل حوضه) ميلي متر باشد. 150بارندگي ساالنه بيشتر از با  يمناطق

 
 و پيشنهادات نتيجه گيري -5

و ايجاد شرايطي براي استحصال آب با انجام برخي عمليات مكانيكي سـرعت  براي استفاده از پتانسيل آب باران هرچند محدود 

يابد. همانطوريكه اشاره شد  هركـدام روشـهاي استحصـال آب     جريان آب در دامنه را كاهش و مقدار نفوذ و رطوبت افزايش مي

خود را داشتند و بـا تركيبـي از    شامل پيتينگ، كنتور فارو، بانكت، كنترل آب در دامنه و آبراهه ها محدوده هاي هدف مناسب

فيزيكـي اسـتخراج   اين عمليات ميتوان نتيجه بهينه را اخذ نمود. الگوريتم هاي تهيه شده در اين تحقيق با توجه جنبـه هـاي   

ليكن توصيه ميشود در مطالعات آتي جنبه هاي اقتصـادي  ).  9(شكل گرديده است و تقريبا در كل حوضه گسترده شده است. 

 نيز مورد بررسي قرار گيرند.و اجتماعي 
 

 هاي استخراج شده براي عمليات استحصال آب در حوضه مساحت محدوده -1جدول 

 



 
 محدوده هاي مستعد روشهاي مختلف استحصال آب در حوضه مورد مطالعه -9شكل 
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