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 چكيده


هاي آبخيزداري در کشور ميگذرد و روز به روز  سال از عمر اجراي پروژه 45با وجود اينكه بيشتر از 

يابد، همچنان روند فزاينده فرسايش خاك، نابودي  طرح ها افزايش مي اختصاص يافته به اين هاي بودجه

دهنده ضعف در  رد که نشانادامه دا سرسام آور و بسيار دردناك ناشي از آن طبيعي و خسارات منابع

عموماً با ه کهاي آبخيزداري  طرحطبيعي است. بنابراين در  منابع هاي حفاظت از عملكرد و شكست طرح

ها بايد قوي ديده شود، ارزيابي  عوامل بسيار مختلفي سر و کار داشته و بيشتر جنبه مديريتي طرح

 ها را مشخص نمايد. تيابي به هدف اين طرحداشته باشد و ميزان کارايي و دس يبه مناساميتواند جايگ

(، SPI( و بارش استاندارد شده )GRIهاي خشكسالي آب زيرزميني ) پژوهش حاضر با استفاده از شاخص

گيري دبي قنوات حوزه آبخيز مذکور به مدت شش ماه و پرسشگري از آبدهي  همچنين به وسيله اندازه

بي بر منابع آب زيرزميني در حوزه آبخيز ندوشن يزد هاي آ هاي مالداري به بررسي تاثير سازه چاه

هاي بندهاي حوزه  پرداخته است. نتيجه نشان داد تنها چاه پيزومتري منطقه ارتباط محسوسي با آبگيري

آبخيز نداشته است اما الزم به ذکر است، احتماال اختالف فاصله و اختالف ارتفاع متوسط حوزه و چاه 

هاي  مذکور از حوزه آبخيز ندوشن باشد که نياز به مطالعه بيشتر و چاهباعث عدم متاثر بودن چاه 

باشد. پس براي بررسي ارتباط بندهاي تغذيه و منابع آب زيرزميني  پيزومتري بيشتر در منطقه ندوشن مي

هاي مالداري با اختالف شش ماه، تاثير مستقيم  اقدام به پرسشگري شد. نتايج نشان داد سطح آب در چاه

هاي کم باران سطح آب  ها پر از آب و در سال هاي پرباران معموال چاه که در سال رش گرفته به طورياز با

گيري شده همزمان با  هاي قنات اندازه بسيار پايين و در مواقعي خشک گزارش شد. همچنين بررسي داده

د، و به صورت قطع باش آبگيري بندها نشان داد در بعضي روزها دبي افزايش داشته که بسيار ناچيز مي

هاي  ها نتيجه چنين شد که با داده توان به آبگيري بندها نسبت داد. در نهايت با بررسي تمامي داده نمي

 توان نسبت به تاثير يا عدم تاثير اين بندها نظري ارائه داد. ناچيز نمي
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 مقدمه


 مناطق نيدر ا رايدر مناطق خشک مرسوم بوده است ز ژهيبه و ميقد يها از زمان يخاک ياحداث بندها

. شديم نيتأم ينيرزميز منابع قياغلب از طر ازينبوده و آب مورد ن يدائم ايوجود نداشته و  اي يسطح يآبها

. با توجه شوديبند محسوب م احداث از مسائل مهم در يكي ياهيتغذ يمسئله نفوذ آب از مخزن بندها نيبنابرا

هرساله پس  ينفوذ را داشته باشند، از طرف حداکثر احداث شوند که يدر محل ديبا يخاک يمسئله بندها نيبه ا

مخزن مسدود شده و به  يريکه پس از چند آبگ ماند،يم يجا بندها به نيرسوب در مخزن ا يمقدار يرياز آبگ

اتخاذ گردد تا حداقل رسوب و حداکثر نفوذ را داشته باشد  يبيترت ديلذا با گردديم ليتبد ريتبخ اچهيدر

 (. 1387)اختصاصي و همكاران، 

است که  ييها و رواناب ها البيدر دسترس، فقط س يسطحي ها آب زديدر مناطق خشک، مانند استان 

اکثر  ييايظ جغرافکه به لحا رانيا يعيطب طي. در واقع در شرانديآ يم و تک رخداد به وجود يبه صورت فصل

با استفاده از  يبه انجام اقدامات ازيمخرب ن يهاالبياستفاده از س يبرا است، خشکمهيمناطق خشک و ن

در مواقع  لياز س يبردار عالوه بر کاهش خسارات در زمان وقوع، باعث بهره که مناسب است يها روش

البيس نگونهيبا تمرکز و تجمع ا رياخ يها همتأسفانه در ده يول(. 1382و همكاران،  يحمد)ا گردد يخشكسال

است، بلكه در  ختهير ها به هم حوزه يعيطب يها نه تنها روند حقابه ،يمصنوع هيتغذ يها   در قالب پروژه ها

دامن زده است. تا  ياجتماع يها شده در آن به بحران يآور جمع يها و آبها سازه نيا از موارد، خود ياريبس

 هيو متداول تغذ يعيقنوات و وسعت باغات و مزارع وابسته به آن، به روند طب يآبده ها،پروژه قبل از احداث

 از نقاط کشور با احداث ياريکه در بس يبه طور (.1386 ،ياختصاص)داشته است  يبستگ ينيرزميزي ها آب

و  هاحقابه در يماننابسا جاديها، با ا حقابه تيو بدون رعا يعياز حد طب شيب يبندخاک ايو  يسدساز يها پروژه

 نيياست. تع دهيگرد منطقه وارد نيساکن يو اجتماع يبه منابع اقتصاد يريناپذ قنوات، خسارات جبران يآبده

 يو علم يمنطق يراهكارها ارائه اقدامات گذشته و قيدق يابيبه ارز ازين يسازمانده ينوع و شدت و راهكارها

 يها طرح يعنوان شاخص مناسب برا بهي ترسال يها دوره ،يدارزيآب و آبخ يها سازه يدارد. معموالً در طراح

خاصه در  يمصنوع هيتغذ يها پروژه يکه برا يحال . درشود ياستفاده م يتجمع منابع آب يو حت يا و سازه يفن

خشک و  يهاميدر منطقه توجه داشت. در اقل يآب توازن و يخشكسال يها به دوره ديمناطق خشک، با

شده و  بيباعث تخر يکه گاه دهنديرخ م ييآساليس يهابارش از سالها يقط در بعضف رانيا خشک مهين

رخدادها  نيپس توجه به تكرار ا رود،يم ريبه سمت کو يو حت دستنيپائ يها دشت آن به سمت يجار يآبها

 (.1388)اختصاصي،  باشديم مهم اريبس

 در قيبه تحق ير کشور، توجه جدمتأسفانه تاکنون د يزداريآبخ يهاتيفعال يگسترش کم رغميعل

و  سطح محصول در واحد ديتول شيهرزآب، افزا ،يرسوبده ش،يفرسا زانيم ياصل يها خصوص شاخص

از  يهدف اصل ها صورت نگرفته است. شاخص نيا يبر رو يزدارياثرات اقدامات آبخ يکم يابيارز نيهمچن

در دست  يها طرح يبازساز و اصالح اناًيو اح يعات بعدآنها در مطال جيها استفاده از نتا و نظارت پروژه يابيارز

 (.1371)فائو،  باشديمناطق مشابه م گريد به جينتا ميو تعم يبعد يها برتر در طرح يهانهياجرا و انتخاب گز
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که گر  افتنديو در پرداختهي نيرزميسفره آب ز راتييبر تغ البياثرات پخش س يبه بررسدر تحقيقي 

از  ياست اما تا حدود دهينگرد باعث توقف روند افت آبخوان يبند هشت اهيس غيت البيچه طرح پخش س

 (.1395)مسلمي و همكاران،  شدت افت آبخوان کاسته است

 جهينت نيپرداخته و به ا زديهرات  البيپخش س ريتأث زانيم يبه بررس (1397)فاضل پور و همكاران 

را  يدارتر يمعن دارد شده با شاخص بارش استاندارد رابطهاستان يها يقنوات دب يکه از نظر آبده افتنديدست 

عرصه پخش و  يسطح کاهش نفوذ نكهيپخش داشته است. ضمن ا يها به عرصه البينسبت به حجم س

آبخوان نخواهد  هيدر تغذ ياديز ريتأث البيشده نشان داد که پخش س سيضخامت خاك خ شاتيآزما نيهمچن

 يبند در دانه ريينسبت به شاهد مربوط به تغ البيس در پخش يريفوذپذعنوان کردند کاهش ن نيداشت. همچن

 .باشد يم يبند و کاهش قطر دانه

 دشتي نيرزميبر منابع آب ز يدوست ياحداث سد خاک ريتأث يدر بررس (1393)و همكاران  يفخار

سو و  کي ازي از منابع آب هيرو يبرداشت ب ،يسرخس نشان داد که با گذشت چند سال از احداث سد دوست

است. در طول چند  شده افت در سطح آب زانيم شيباعث افزا گريد ياز سو يرواناب سد دوست زانيکاهش م

  است. دهياز سد گرد يخروج آب آبخوان سرخس وابسته به حجم هيباعث تغذ ياحداث سد دوست ريسال اخ

 ,SPI يهاشاخص وان با استفاده ازآبخ هيبر تغذ البيپخش س ريتأث يبه بررس (1396)نژاد  يفاضل پور و ملك

SDI, GRI   درصد  98 نكهيبه ا توجه که با دنديرس جهينت نيبه ا تيپرداختند، در نها زديدر آبخوان هرات

بوده است.  يريعرصه بدون آبگ ياديزي طرح بوده و در سالها يها در سه سال اول بعد از اجرا عرصه يريآبگ

ها در مناطق خشک و  طرح نگونهيا احداث باال ريها و تبخ صهعر يريکاهش نفوذپذ ليبه دل نيهمچن

 برخوردار است. ينيياز عملكرد پا خشک مهين

 خشک در مناطق هاليمس لهيشارژ مجدد آبخوان به وس نديفرآ يبه بررس (2016)و همكاران  گانتايد

و شارژ  ينيرزميز و يسطح يها نفوذ و تلفات آب يندهايفرآ ،يعدد يساز هيشب قيپرداختند و از طر ايبينام

خشک به طور قابل  يآبرفتي ها شارژ در سفره يندهايمطالعه نشان داد که فرآ نياند. ا کرده يرا بررس يمصنوع

. باشد يو ... م هااچهيشامل در مرطوبي هاستميرسيدر ز هيتغذ يندهايمتفاوت از آن دسته از فرآ يتوجه

و نكات  يعيشارژ طب ندياز فرآ حيدرك صح ازمندين مناطق خشکو  هاليدر مس يمصنوع هيتغذ نديادامه فرآ

لذا پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير بندهاي آبخيزداري بر منابع  .باشد يم يمصنوع هيتغذ يمثبت و منف

گيري کرد که احداث اين بندها در مناطق  آب زيرزميني در حوزه آبخيز ندوشن يزد انجام گرديد تا بتوان نتيجه

 تواند مفيد باشد؟ يخشک م

 

   

 ها مواد و روش

 

 منطقه مورد مطالعه

 1420 متر و حداقل ارتفاع 3356مربع با حداکثر ارتفاع  لومتريک 1249ندوشن به وسعت  زيحوزه آبخ

 122،  1396به  يمنته ساله20دوره  کي. متوسط بارش حوزه در باشد يم ايمتر از سطح در 2111متر با متوسط 
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 بهشتيو ارد نيفرورد اسفند، بهمن، يها سال است. قسمت اعظم نزوالت منطقه مربوط به ماهدر  متريليم

 يمحمد) دهديم ليرا باران تشك حوزه نزوالت هيدرصد بارش منطقه به صورت برف و بق 18 کي. نزدباشد يم

 ريمتغ گراديتدرجه سان 15تا  12ارتفاع از  حسب منطقه بر انهيسال يمتوسط دما (.1392مقدم و همكاران، 

 ميدومارتن جز اقل يبند منطقه بر اساس طبقه مياست. اقل يد ماه نيو سردتر ريماه سال ت ني. گرمترباشد يم

طول دارد. نقشه حوزه  لومتريک 68آن  يو آبراهه اصل لومتريک 188 برابر حوزه طي. محباشد يخشک و سرد م

آبخوان حوزه،  يمصنوع هيتغذ ي پروژه 8 نياز ب ست.نشان داده شده ا (1)شكل  در در استان تيو موقع زيآبخ

 ليدر حوزه انتخاب شد. دل ها پروژهي ندهيبه عنوان نماصدرآباد، ندوشن و بند دوقلوي علويه تعداد چهار بند 

بندها که  نيا يبندها و کاربر نيا دستنيپائ در وجود اکثر قنوات حوزه هااچهيمخزن در شتريها سهم ب انتخاب

 ريبندها نسبت به سا دستنيپائ يروستاها تيو جمع وسعت . در آخربودنوات و آبخوان ذکر شده ق هيتغذ

  بندها شد. نيبندها سبب انتخاب ا





 موقعيت بندهاي پژوهش )حوزه آبخيز ندوشن( -1شكل
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 روش تحقيق

 

هاي آبخيزداري حوزه آبخيز ندوشن از روش ارزيابي فني استفاده  در اين مطالعه جهت ارزيابي پروژه

هاي صحرايي( انجام گرفت. همه داده  گرديد. ارزيابي فني به دو روش کتابخانه اي و بازديد ميداني )اندازه گيري

رحله جمع آوري آمار، آمار بارندگي هاي الزم جمع آوري گرديد و سپس تجزيه و تحليل آنها انجام شد. در م

 20ايستگاه باران سنجي خود سفلي، صدرآباد، ندوشن، سورك، علويه و نيوك با دوره  6منطقه با استفاده از

 ي( محاسبه شد. شاخص بارندگSPIمحاسبه گرديد و شاخص بارندگي استاندارد شده ) 96ساله منتهي به 

 يشو پا يفمنظور تعر  ( به1993و همكاران ) يکه توسط مكك تاس بعد يشاخص ب يک(، SPIاستاندارد شده )

 ينو همچن يخشكسال يدهتا پد يدهدم يلگرامكان را به تحل ينا SPI يژگيتوسعه داده شد. و يخشكسال

 .يدنما يينتع يااز دن يا هر نقطه يو برا ينمع يزمان ياسمق يکرا در  يترسال

مناطق همجوار اقدام به  يرزمينيز يها بر آب يخاکو  يرهايذخ ينقش بندها يبررس يهمچنين برا 

 15 يحدود ي خارج از منطقه با فاصله يزومترپ يکمنطقه کرده اما به جزء  يزومتريپ يها چاه ييشناسا

شد.  يلو تحل يهتجز هچا ينا يستابيسطح ا يها نشد. داده يافت يگريد يزومتر( پ2از مرز حوزه )شكل يلومترک

بودن  يناکاف يلنشد. به دل يافت يمناسب يها داده يزن يخاک يمتأثر از بندها يها در خصوص قنوات و چاه

قنوات صدرآباد،  يدب يهفتگ يريگ در دست، اقدام به اندازه يها داده يلتكم يدر منطقه، برا يازمورد ن يها داده

 يابيمنظور ارز شش ماه قنوات مذکور محاسبه شد. به ماهانه يکرده و دب ينگبه روش مان يهندوشن و علو

حجم مخازن بندها در  يو حجم مخازن ساخته شده در هرسال از نمودار تجمع يرزمينيسطح آب ز ينارتباط ب

 .يدحوزه استفاده گرد


 ندوشن زيحوزه آبخ ريتحت تأث يزومتريچاه پ نيكترينزد تيموقع -2شكل
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 نتايج و بحث

  

 ينيرزميو آب ز يارتباط نوسانات بارندگ

با  سفره،ي ستابيسطح ا نيو همچن دستنيقنوات پائ يها بر آبده پروژه ياجرا ريتأث ينظور بررسبه م

سارها، در  بندي ندوشن نسبت به محل اجرا يزومتريقنوات و چاه پ تيشده، موقع يآور توجه به آمار جمع

 نشان داده شده است. (3)شكل 

 


 شنو قنوات حوزه ندو زومتريها، پ سازه تيموقع -3شكل

 

 12ماهه،  6 يهاهيدر پا ينيرزميشاخص بارش استاندارد و منابع آب ز سهيمقا (7و  6، 5، 4) هاي شكل

 48و  24، 18 دو شاخص در بازه يهمبستگ (1). با توجه به جدول دهديماهه را نشان م 48ماهه و  24 ماهه،

کم  يهمبستگ زانيم اما باشد، يم نيرينسبت به سا يشتريب يهمبستگ يماهه دارا 24بوده و  دار يماهه معن

 .کرد يمذکور بررس زومتريبندها را بر پ ايها و  ارتباط بارش توانيبوده و نم
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ماهه 6هاي بارش استاندارد و منابع آب زيرزميني در پايه  مقايسه شاخص -4شكل   

 

 
ماهه 12هاي بارش استاندارد و منابع آب زيرزميني در پايه  مقايسه شاخص  -5شكل   

 

 
ماهه 24هاي بارش استاندارد و منابع آب زيرزميني در پايه  مقايسه شاخص -6شكل   
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ماهه 48هاي بارش استاندارد و منابع آب زيرزميني در پايه  مقايسه شاخص  -7شكل   

 

يدو شاخص مورد بررس يهمبستگ  -1جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششماهه SPIششماهه  GRI 

Pearson Correlation 1 007/0  

Sig. (2-tailed) 
 916/0  

N 247 247 

ماهه12  SPI 12ماهه GRI 

Pearson Correlation 1 085/0  

Sig. (2-tailed)  187/0  

N 241 241 

ماهه18  SPI 18ماهه GRI 

Pearson Correlation 1 199/0 **
 

Sig. (2-tailed) 
 002/0  

N 235 235 

استداريمعندرصد99درسطح ** 
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ارتفاع از  يمتر 250و اختالف  يلومتريک 15فاصله حدود  يلبه دل يتواندم يبودن همبستگ يينپا

 ينمدنظر نرمال بوده است. همچن يحوزه باشد. الزم به ذکر است شاخص بارش استاندارد در بازه زمان يخروج

 يپ ييرزمينبارش بر منابع آب ز يرتأث ييراتو تغ ياحداث يها به ارتباط حجم سازه يتوان( م8شكل ) يبا بررس

 برد.

 



 ينيرزميها، بارش استاندارد و شاخص منابع آب زدحجم مخزن بن سهيمقا -8شكل

 

 يمالدار يها قنوات و چاه يآبده يچگونگ يبررس

در  آب سطح ي درباره ياقدام به پرسشگر ينيرزميها بر منابع آب ز بارش مياثرات مستق افتنيمنظور  به

بود، شد.  شده ثبت يها قنات صدرآباد که تنها داده يموجود برا يها داده ريمنطقه و تفس يمالدار يها چاه

 يو دب يچاه مالدار 10 در با عمق آب سهيو مقا يبر حسب سال آبساالنه بارش  سهيبا رسم نمودار مقا تاًينها

ماهه24  SPI 24ماهه GRI 

Pearson Correlation 1 268/0 **
 

Sig. (2-tailed)  0 

N 229 229 

استداريمعندرصد99درسطح ** 

ماهه48  SPI 48ماهه GRI 

Pearson 

Correlation 

1 199/0 **
 

Sig. (2-tailed)  004/0  

N 205 205 

استداريمعندرصد99درسطح ** 
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 ياه ها باالتر و در بارش آب چاه سطح ها در بارش باال شد که اکثر سال نيچن جهيچند سال موجود صدرآباد، نت

 زيقنات صدرآباد و بارش ن يدب سهيو نمودار مقا( 9)شكلاست  افتهي يريها کاهش چشمگ عمق آب در چاه کم

 (.10)شكلشده است  يبارش موجب کاهش دب کاهش و يدب شينشان داد بارش باال باعث افزا





 و بارش ساالنه ينمودار رابطه ارتفاع آب چاه مالدار -9شكل

 

 

 قنات صدرآباد يبارش و دبنمودار رابطه  -10شكل

 

 افتي ريگ قنوات، همزمان با اندازه يبندها بر دب اچهيدر يها آب ريتأث يچگونگ افتني يبرا نيهمچن

با حجم  متناسب مالحظه نشد اما يچندان ريقنوات کرده که تأث يدب يريگ سطح آب در بندسارها اقدام به اندازه

حاصل شد که  يکم اريبس شير دو قنات ندوشن و صدرآباد افزاد ،يريدر چند ماه آبگ افتهينفوذ  يآب تجمع

آن  راتيو تأث يبارندگو نسبت داد  بندهاي ريبه آبگ توانيو نم باشد يم هيدر ثان تريل 1کمتر از  يدب شيافزا نيا
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 ي بارهدارد. در ياهفته کياما با زمان بارش فاصله  بوده همزمان ،يريگ گرفت، چراکه اندازه دهيناد توانيرا نم

 (.11)شكلوجود نداشت  يبندها و دب آب يتجمع حجم نيب يدار يارتباط معن زين هيقنات علو








 صدرآباد Cندوشن و  Bعلويه،  A/ نمودارهاي ارتباط نفوذ تجمعي و دبي قنوات -11  شكل
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 نتيجه گيري

 

ارتفاع  يباال بوده دارا ي(اس سال آببر اس)که بارش  ييهاسال در اکثر يمالدار يها چاه دادنشان  جينتا

 تيوضع نيها خشک ثبت شده است. همچن چاه يدر مواقع ياست حت نيپائ که بارش ييها و در سال شتريآب ب

و  يدب شيکه بارش باال سبب افزا کند يم يرويامر پ نياز ا (قنات صدرآباد)چند سال  آماري تنها قنات دارا يدب

. دارد مطابقت (1396)پور و همكاران  پژوهش فاضل جهيبخش با نت ني. اودش يم يسبب کاهش دب بارش کاهش

. باشد يم هابارش نسبت به يو ارتفاع آب در چاه مالدار يماهه دب شش ريبر اساس تأخ رهاييتغ يالبته تمام

ات بسيار کم ها تاثير مستقيم بر آبدهي دارد اما اين تغيير دهد بارش گيري دبي قنوات نيز نشان مي نتايج اندازه

دارد و نميتوان نسبت به تاثير يا عدم تاثير بندها بر منابع آب   گيري دقيق و بلند مدت بوده و نياز به اندازه

 زيرزميني نظر قطع داد. 

در  ينيرزميز آب بندها بر منابع نيمثبت ا ريها تأث شاخص يندوشن، با بررس چيپ زومتريدر رابطه با پ

 يکه برا دهديمذکور نشان م زومتريبارش و سطح پ يهمبستگ زانيبودن م کمو  ردوجود ندا زومتريچاه پ نيا

ندوشن استفاده  چيپ زومتريچاه پ يها از داده توانيندوشن، نم زيبارش حوزه آبخ يحت و بندها ريتأث يبررس

 امر نيا ليدل توانديم زيحوزه آبخ يمتر از خروج 250و اختالف ارتفاع حدود  يلومتريک 15 حدود کرد. فاصله

 . باشد

   

 

   منابع فارسي

 

 . يزداريآبخ يطرحهاي ابيارز يبرا ي، ارائه مدل 1382 -م، ج،  ،يج، اختصاص ،يع، قدوس ،يسامان يح، نظر ،ياحمد -

 .، ص 4، ش  56. ج  رانيا يعيمجله منابع طب

و  يعيدانشكده منابع طب رشد،جزوه درسي کارشناسي ا ز،يآبخ يها جامع حوزه تيري، مد 1388 -م،  ،ياختصاص -

 دزي دانشگاهي رشناسيکو

 ،يگزارش طرح پژوهش زد،يبنادك سادات  زيحوزه آبخ يزداريآبخ يپروژهها يابي، ارز 1387م.ر،  ،ياختصاص -

 .زديدانشگاه  يابانيپژوهشكده مناطق خشک و ب

در کاهش  يزدارياثرات اقدامات آبخ يفيو ک يکم يابي، ارز 1386 ،يتازه و محمدرضا کوثر يم.ر؛ مهد ،ياختصاص -

 يزداريآبخ يعلوم و مهندس يمل شيهما ني: حوزه بنادك سادات)، چهارم يو رسوب (مطالعه مورد شيفرسا زانيم

 دانشگاه تهران. يعيکرج، دانشكده منابع طب ز،يآبخ يحوزهها تيريمد رانيا

. دانشگاه علوم زيآبخ يها حوزه يزير عات و برنامه. مطاليزداريآبخ ينژاد. راهنما ينجف ي. ترجمه عل 1371فائو.  -

 ص. 259گرگان. ج اول.  يعيو منابع طب يکشاورز

 يبر آبده البيپخش س ريتأث ي(. بررس1397ج. ) ،يم.ر. برخوردار ،ينژاد، ح. اختصاص يم.ر. ملك ،يفاضل پور عقدائ -

 تيري)، پژوهشنامه مدزيمهر انكوهيات منطقه م: قنوياستاندارد شده (مطالعه مورد يقنوات با استفاده از شاخص دب

 ،( 17)  9 ز،يحوزه آبخ
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آبخوان با  هيبر تغذ البيپخش س ريتأث ي). بررس 1396جالل. (  ،يبرخوردار ،ينژاد، اختصاص يملك ،يفاضل پور عقدائ -

 خشكبوم. هي. نشرزدي: آبخوان هرات ي(مطالعه مورد SPIو  GRI  ،SDI ياستفاده از شاخصها

 ينيرزميبر منابع آب ز ياحداث سد دوست ري، تاث1393پور،  يفاضل ول ميسعادت و محمدابراه ديسع م؛ي, مريارفخ -

 طيمح ،يعي، منابع طب يکشاورز تيراهكارها و چالش ها با محور دار،يتوسعه پا يالملل نيدشت سرخس، کنفرانس ب

 راهكارها و چالش ها دار،يوسعه پات يالملل نيکنفرانس ب يدائم رخانهيدب ز،يتبر ،يو گردشگر ستيز

استان  ،يدشت هشتبند يآب دهندر بر منابع البيپخش س راتيتأث يابي). ارز 1395س. (  ،يح. آبكار، ع. چوپان ،يمسلم

 ،( 4)  8 ز،يآبخ تيريو مد يهرمزگان، مجله مهندس
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