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   آوري رواناب پتانسیل در سیستم حوزه آبخیز ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع

  )  حوزه آبخیز گلبهار خراسان رضوي: مورديهمطالع(
  

  3 شیخ و واحدبردي2اهندانی ، سمانه افتخاري1داود اخضري*
  مدیریت مناطق بیابانی، گروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش2، استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشگاه مالیر1

  وم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشیار گروه آبخیزداري، دانشگاه عل3، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
  5/7/94: ؛ تاریخ پذیرش 15/3/93: تاریخ دریافت

  1چکیده
 میلیـون 8/7 میلیون هکتـار از کـل مـساحت ایـران فقـط 165دلیل محدودیت منابع آبی، از مجموع   به:سابقه و هدف 

افـزایش روز افـزون جمعیـت و کمبـود منـابع آبـی . گیرد ریاب مورد استفاده قرار میهکتار براي کشت محصوالت فا
حـسب شـرایط آب و  آوري آب باران بر هاي جمع روش. تآوري آب باران شده اس جمعسبب توجه بیش از پیش به 

آوري  جمـع. نوع محـصوالت کـشاورزي متفـاوت اسـتهوایی، توپوگرافی، جنس خاك، نفوذپذیري خاك سطحی و 
 و نتـایج مناسـبی ه اسـتشد هکار برد همتر در سال ب میلی 250 تا 200آب باران براي کشت درختان مثمر در بارندگی 

. هـاي مرتعـی شـده اسـت رار بـذر گونـه آب باران سبب افزایش قدرت استقآوري جمعهمچنین . ه استدست آمد به
آبـی مـورد نیـاز در بخـش منـابع    یک روش مناسب براي افزایش منابععنوان تواند به  آب باران میآوري جمع بنابراین

یـابی  آوري روانـاب، مکـان  جمعهاي مکارگیري سیست هترین مرحله در ب مهم. طبیعی و کشاورزي مورد توجه قرار گیرد
اي در زمـان و هزینـه  مالحظه جویی قابل هاي مناسب براي این منظور صرفه با شناسایی محل.  مناسب استهاي عرصه

هـاي داراي تـوان استحـصال   عرصـهیـابی مکانچوبی جهت  ار، تدوین چپژوهشهدف از انجام این . گیرد صورت می
 .رواناب است

ظور ارزیابی مکانی رواناب، در ابتدا از یک مدل مفهومی ارتباط بین بارندگی و پتانـسیل روانـاب من به :ها مواد و روش  
با استفاده از این مدل، مقدار رواناب پتانسیل به دست آمد، سـپس بـا اسـتفاده از تجزیـه و تحلیـل . استفاده شده است

 مناطق داراي بندي اولویتمرحله بعد  در. دید نقشه رواناب پتانسیل تهیه گرARC GIS 9.3 افزار رستري در محیط نرم
جهـت ارزیـابی اقتـصادي از روش .  رواناب بر اساس شاخص اقتصادي در هر زیرحوزه انجام شدآوري جمعپتانسیل 

 با استفاده از بانک اطالعـاتی پژوهشتوان گفت ارزیابی مکانی انجام شده در این  می. سود به هزینه استفاده شده است
 . شده استوسیعی انجام

حـل مناسـب و اقتـصادي بـراي  عنـوان یـک راه تواند بـه  آب باران میآوري جمع حاضر نشان داد که پژوهش :ها یافته
 .تر از آب باران مورد استفاده قرار گیرد گیري هرچه بیش بهره

                                                
  d_akhzari@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*

 گزارش کوتاه علمی
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روش ارائـه .  را داردهاي مشابه این روش توانایی بهبود مدیریت منابع آبی در حوزه آبخیز گلبهار و حوزه :گیري نتیجه
یـد جهـت تهیـه، پـردازش، تلفیـق عنوان یک ابزار قدرتمند و مف شده در این مطالعه، سیستم اطالعات جغرافیایی را به

  . نماید معرفی می هاي مکانی هاي تهیه شده و آنالیز و مدیریت داده ها از الیه ها و استخراج داده الیه
 

  ارزیابی اقتصادي، زیابی مکانیآوري رواناب، ار جمع :هاي کلیدي واژه

  
 مقدمه

ــم ــی از مه ــروري یک ــرین و ض ــل ت ــرین مراح ت
یابی  آوري آب باران، مکان هاي جمعکارگیري سیستم هب

ــراي اجــراي ایــن و شناســایی محــل هــاي مناســب ب
هاي مناسـب بـراي با شناسایی محل. تکنولوژي است

اي در زمـان و مالحظـه جـویی قابـلاین منظور صرفه
هـاي اطالعـات  سیـستم. )10 (گیرد  صورت میهزینه

ــایی  ــGIS(1(جغرافی ــودن چ ــراهم نم ــا ف ارچوب  ب
سـازي، تجزیـه و  آوري، ذخیـره مشخص بـراي جمـع

مکـانی،  هاي مکانی و غیر تحلیل، نمایش و تبدیل داده
 نمایـد نگرش مفیدي را براي اهداف خاص فراهم می

)3, 14.( 

 يآور جمـع یـابی مکـاندلیـل اهمیـت موضـوع  به
اي در دنیـا در ایـن زمینـه  اب مطالعـات گـستردهروانـ

از جمله این مطالعات . )19 ,16 (صورت گرفته است
  : توان به موارد زیر اشاره نمود می

ی بـا عنـوان پژوهـشدر  )2007( سکار و راندهیر
آوري آب باران در سیستم  ارزیابی مکانی پتانسیل جمع

ي آب آور  آبخیز روش مشخصی از ارزیابی جمعحوزه
. آوري را ارائه دادند هاي جمع پتانسیل و ارزیابی هزینه

ها و همچنـین سـود  در این روش ساده ارزیابی هزینه
آوري آب پتانسیل در حـوزه رودخانـه  حاصل از جمع

. تانتون واقع در شـرق ماساچوسـف توسـعه داده شـد
نتایج نشان داد که بـراي بـه حـداقل رسـاندن تلفـات 

یــد متغیرهــاي اســتراتژي ه آن باروانــاب و ذخیــر
 .)18 (آوري آب باران مورد اسـتفاده قـرار گیـرد جمع

                                                
1- Geographic Information System 

اي در یک محل  صورت خوشه آوري که به مناطق جمع
بوده ید أیتاند از نظر مکانی و اقتصادي مورد  جمع شده

هـا کـه موقعیـت مکـانی  حـوزه ولی در بعضی از زیـر
آوري آب متفرق بوده باید توسـعه اقتـصادي بـا  جمع
ت منظـور تـسهیل در مـدیری بی هیدرولوژیکی بـهارزیا

آوري آب مــورد  ذخیــره و بــاال بــردن رانــدمان جمــع
هاي انجام  پژوهش. )20 ,15 ,6 ,1 (استفاده قرار گیرد

آوري آب در مناطق خشک و  جمع که نددادنشان شده 
محیطـی بـاالیی  خشک اهمیت اقتصادي و زیست نیمه

  ).8 ,7 ,5 ,2(دارد 
ارچوبی چتا  گرفته شد میم حاضر تصپژوهشدر 
 داراي تـوان استحـصال هـاي عرصـه یابی مکانجهت 

رواناب در حوزه آبخیز گلبهار مشهد که داراي شرایط 
 تدوین گـردد تـا باشد خشک می اقلیمی خشک و نیمه

گیري مـدیران و  ابزار مناسبی را براي پشتیبانی تصمیم
 متولیان بهره برداري و مدیریت منابع آب محلی فراهم

   .نماید
  

  ها مواد و روش
کیلـومتري  12 حوزه آبخیـز گلبهـار در: معرفی منطقه

 کیلـومتري غـرب شـهر 41جنوب شهر گلبهـار و در 
د قرار گرفته هاي بینالو شرقی کوه مشهد در دامنه شمال

، 1شـکل  .باشـد  هکتار مـی11792و مساحت کل آن 
موقعیــت حــوزه آبخیــز گلبهــار را نــسبت بــه اســتان 

منطقه مـورد مطالعـه از  .دهد میي نشان خراسان رضو
واقع جزئـی از زون  شناسی ایران در نظر ساختار زمین
 اي بـا چینه هاي سنگدمجموعه واح بینالود است که از
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 مورد بررسی تـشکیل هسن مزوزوئیک و نئوژن در پهن
ــه روش دومــارتن ،ایــن حــوزهاقلــیم . شــده اســت  ب

ا خـشک سـرد تـ خشک و بـه روش آمبـرژه نیمـه نیمه

 متوسط بارنـدگی سـاالنه حـوزه .دباش خشک سرد می
  .متر برآورد شده است  میلی216 گلبهار آبخیز

  

  
  .ي گلبهار نسبت به استان خراسان رضوزی حوزه آبختیموقع -1شکل 

Figure 1. Location of Golbahar Watershed in Razavi Khorasan Province.  
  

  پژوهشروش 
اظ پتانسیل ویژه آب قابل     بندي مناطق از لح    اولویت

بنـدي هـر  براي اولویـت: حوزه در هر زیر   آوري  جمع
 از لحـاظ بتانـسیل ویـژه آب قابـل ها زیرحوزهیک از 

، ابتـدا نقـشه زیرحـوزه بـا نقـشه روانـاب آوري جمع
اندازي شـد و از ایـن  هم  رويGISبتانسیل، در محیط 

یی را که از لحاظ پتانسیل ویـژه آب ها زیرحوزهطریق 
ــ ــیشآوري جمــعل قاب ــد  ، داراي ب ــادیر بودن ــرین مق ت

دســت آوردن مقــدار  بــراي بــه. شــدند بنــدي اولویــت
 در هـر زیرحـوزه، آوري جمـعپتانسیل ویژه آب قابل 

در هـر زیرحـوزه بـر مـساحت پتانسیل مقدار رواناب 
 زیرحـوزه 29 شد، کـه حاصـل کـار  تقسیمزیرحوزه
   .باشد  شده میبندي اولویت

 روانـاب   آوري  جمـع  براي   ها  هزیرحوز بندي  اولویت
مـی تـوان بـا : پتانسیل بر اساس شاخص اقتـصادي     

 مناسـب هـاي عرصهاستفاده از نقشه پتانسیل رواناب، 
در نتیجـه بـا .  نمـودیابی مکان آب را آوري جمعبراي 

ــشه ــه نق ــه ب ــیب،  توج ــی، ش ــاربري اراض ــاي ک ه
خصوصیات فیزیکی خاك و عمق خاك، شدت نفـوذ 

 مناسـب بـراي هـاي عرصـهاب و نقشه پتانـسیل روانـ
 رواناب با توجه به شـرایط هـر زیرحـوزه آوري جمع
  . شدیابی مکان

ــت  ــهدر نهای ــاي عرص ــراي ه ــب ب ــراي مناس  اج
 Arc GISافزار  هاي قابل انجام با استفاده از نرم عملیات

د با توجه به شرایط حوزه مورد مطالعه ی گردیابی مکان
 آوري جمعي ها شامل پیتینگ، سطوح نوار این عملیات
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ــی  ــارو آوري جمــعآب، ســطوح هالل ــور ف  آب و کنت
 مناسب براي هر یک از هاي عرصه یابی مکان .باشد می

عملیات با توجه بـه شـرایط هـر زیرحـوزه از لحـاظ 
کاربري، بافت، شیب و عمق خاك و همچنین پتانسیل 

  . رواناب انجام شد
 مناسـب بـراي هـاي عرصه یابی مکانپس از انجام 

 بنـدي اولویـترواناب در مرحله بعد براي  آوري جمع
هاي   نظر اقتصادي، هر کدام از عملیاتهر زیرحوزه از

صورت جدا در هر زیرحوزه مورد تحلیـل  ذکر شده به
اقتصادي قرار گرفتند و سپس در هر زیرحوزه ارزیابی 

جهت ارزیـابی اقتـصادي از . اقتصادي صورت گرفت
   .استفاده شد 1روش سود به هزینه

با توجه به عملیات چهارگانه مدیریتی : به درآمد محاس
 کــه شــامل پیتینــگ، پــژوهشپیــشنهاد شــده در ایــن 

 آب و سـطوح آوري جمـعکنتورفارو، سـطوح نـواري 
هاللی شکل هستند عمر مفید بـراي هـر یـک از ایـن 
عملیات محاسـبه و ارزیـابی اقتـصادي بـر اسـاس آن 

اي عمر مفید در نظر گرفته شـده بـر. انجام شده است
 سـال، سـطوح 2 سـال، پیتینـگ 4عملیات کنتورفارو 

 سـال تعیـین 4 سال و سطوح هاللـی شـکل 2نواري 
  ).13( شده است

هاي مدیریتی ذکر شـده  قابل ذکر است که فعالیت
ي حوزه ها زیرحوزه آب در هر یک از آوري جمعبراي 

فنی ذکـر شـده تـدوین قواعد آبخیز گلبهار بر اساس 
  .شده اند

جهت تعیین هزینه هر یک از عملیـات : برآورد هزینه 
 اسـتفاده شـده اسـت 1 رابطـهمدیریتی چهار گانـه از 

)17.(   
  

 )1(                                          E=Σ di (Ai)  
  

هاي استقرار هـر یـک از عملیـات   هزینهEکه در آن، 
ـــه ـــورد مطالع ـــه م ـــه در منطق ـــدیریتی چهارگان    ،م

Ai گانهیات مدیریتی چهارهر یک از به عمل مساحت، 
di :یـک از عملیـات هزینه الزم جهـت اسـتقرار هـر 

  . مدیریتی چهارگانه
، هزینه هر یک از عملیات قابل انجام در 1 جدول

 . دهد حوزه آبخیز گلبهار را نشان می

  
 .1 گلبهارزی قابل انجام در حوزه آبخاتی از عملکی هر نهیهز -1جدول 

Table 1. The cost of all management action in Golbahar Watershed.  
  عملیات مدیریتی

Management Action 
 )ریال( هزینه جهت استقرار

Establishment Cost (Rial)  
 )هکتار(عملیات پیتینگ 
Pitting  

500.000 

 )هکتار(عملیات کنتور فارو 
Contour Furrow  

600.000  

 )هکتار(اي  هاي هاللی شکل و ذوزنقه پشته
Stack of Arches (Hectar)  

500.000  

 )هکتار(آوري رواناب  سطوح نواري جمع
Strip Bound of Runoff Collection  

200.000  

  

                                                
1- Benefit to Cost 
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 دو حالت پژوهشجهت ارزیابی اقتصادي در این 
در حالت اول نرخ بهره برابر . در نظر گرفته شده است

که در واقـع نـرخ   درصد در نظر گرفته شده است12
در . )1 (یج براي وام هـاي بـانکی اسـتعادي بهره را

 درصد در نظر گرفته شده 6حالت دوم نرخ بهره برابر 
است که این نرخ بهره بـا توجـه بـه تـسهیالت ویـژه 

 شود هاي کشاورزي در نظر گرفته می دولتی براي طرح
 نرخ تنزیل در واقع تفاوت نرخ بهـره و تـورم را .)9(

ه نرخ تورم رایج به این ترتیب با توجه ب. دهد نشان می
دو مقـدار کمـی ) 9( باشـد می درصد 15در ایران که 

دسـت  باشـد بـه  درصد مـی9 و 3براي نرخ تنزیل که 
  . آید می

که نرخ سود به هزینه را براي هـر یـک  پس از این
ي ها زیرحوزههاي قابل انجام در هر یک از  از عملیات

  کـه   شده انجام دادیم در ادامـه بـراي ایـنبندي اولویت
 را از لحــاظ اقتــصادي نیــز هــا زیرحــوزههــر یــک از 

 کنیم، در هر زیرحوزه با در نظـر گـرفتن بندي اولویت
هاي قابـل  نرخ سود به هزینه براي هر یک از عملیات

انجام در آن زیرحوزه نرخ کلی سود به هزینـه در هـر 
هـاي  زیرحـوزهدست آمد که از این طریق  زیرحوزه به

 . شـدندبنـدي اولویـتز مختلف از لحاظ اقتصادي نیـ
 موفی نـازسکنیدبراي تعیین ضریب رواناب از مدل 

  ).4(استفاده شد 
 

  نتایج
، رابطـه بـین ضـریب روانـاب جــدول و 2 شـکل

  .دهد دست آمده از مدل را نشان می ضریب رواناب به

  

  
   .موفی نازسکنیدست آمده از مدل د  رواناب بهبی رواناب جدول و ضربی ضرنیرابطه ب -2شکل 

Figure 2. The relation between runoff coefficient of table and runoff coefficient of Diskin Nazimof Model.  
  

در این قسمت با اسـتفاده : تهیه نقشه پتانسیل رواناب   
ــه ــق  از رابطــه ب ــل و تلفی ــده در قــسمت قب دســت آم

هاي شیب، بافت خاك و کاربري اراضـی، نقـشه  نقشه
 سـلولیناب حوزه آبخیز گلبهـار بـا ابعـاد پتانسیل روا

 Arc GISافـزار   متر در محـیط نـرم100 متر در 100
نقـشه پتانـسیل روانـاب حـوزه  3شـکل . دست آمد به

  . دهد آبخیز گلبهار را نشان می
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 . گلبهارزی رواناب حوزه آبخلینقشه پتانس -3شکل 

Figure 3. Runoff potency of Glbahar Watershed.  
  

ها از نظر پتانـسیل ویـژه آب         زیرحوزه بندي  ولویتا
ــل  ــعقاب ــکل :آوري جم ــشه 4 ش ــت نق ــدي اولوی  بن

 آوري جمـعها از نظر پتانسیل ویژه آب قابـل  زیرحوزه
   .دهد را نشان می

  

  
  .آوري  آب قابل جمعژهی ولیها از نظر پتانس بندي زیرحوزه  نقشه اولویت-4شکل 

Figure 4. Prioritization of sub watersheds based on special potency of collectable water.  
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 مــدیریتی پیــشنهادي در هــر عملیــاتتهیــه نقــشه 
طور که در بخش روش کار گفته شد،  همان: زیرحوزه
 اقتصادي بر اساس بندي اولویت مبناي پژوهشدر این 

 مـدیریتی قابـل عملیاتنرخ سود به هزینه هر یک از 

نقــشه ، 5 شــکل .باشــد زه مــیانجــام در هــر زیرحــو
 را حـوزه هاي مدیریتی پیشنهادي در هـر زیـر عملیات

  .دهد مینشان 

  

  
  

  .حوزه ری در هر زيشنهادی پیتیری مديها اتینقشه عمل -5شکل 
Figure 5. The proposed management actions in each sub watershed.  

 
س از پ: ها  زیرحوزه اقتصادي   بندي  اولویتتهیه نقشه   

ــه ــایج ب ــل نت ــابی  تجزیــه و تحلی ــده از ارزی دســت آم
 بنـدي اولویـت، نقـشه ها زیرحوزهاقتصادي هر یک از 

 در هـا زیرحوزهاقتصادي حوزه آبخیز گلبهار در غالب 
شـکل .  درصد تهیه گردید9 و 3دو حالت نرخ تنزیل 

 3 با نرخ تنزیـل ها زیرحوزه اقتصادي بندي اولویت، 6

 اقتصادي هر زیرحوزه بندي اولویت، 7درصد و شکل 
طور کـه   همان.دهد  درصد را نشان می9با نرخ تنزیل 

 بـراي هـر ها زیرحوزهشود ترتیب اولویت  مشاهده می
ي هــا زیرحــوزهدو حالــت تفــاوت چنــدانی نــدارد و 

هاي میـانی حـوزه آبخیـز گلبهـار  دار در بخش اولویت
   .اند واقع شده
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  .درصد 9 لی با نرخ تنزها زیرحوزه يادبندي اقتص  نقشه اولویت- 7شکل 

Figure 7. Economical prioritization of sub watersheds 
(based on discount rate of 9%). 

  . درصد3 لی با نرخ تنزها زیرحوزه يبندي اقتصاد  نقشه اولویت- 6شکل 
Figure 6. Economical prioritization of sub watersheds 
(based on discount rate of 3%). 

 
  گیري بحث و نتیجه

یی از لحاظ اقتصادي ها زیرحوزهنتایج نشان داد که 
باشند که  داراي شرایط مناسب براي استحصال آب می

آوري داراي مقــادیر  جمــع از نظــر روانــاب قابــل اوالً
 مناسب عملیات استحـصال آب تري باشند و ثانیاً بیش

هاي روش   از ویژگییکی. تر باشند با هزینه استقرار کم
هـاي   نسبت به دیگـر روشپژوهشارائه شده در این 

 آب ایـن آوري جمـعارائه شده براي ارزیـابی مکـانی 
 ،چگـونگی ابـزاراست که عالوه بـر در نظـر گـرفتن 

 ايه  سامانهکارگیري بههاي الزم براي  وسایل و مهارت
میــزان ( شـرایط اقلیمـی آب بـاران یعنـی آوري جمـع
، شرایط توپوگرافی  کاربري،صرف آب نحوه م،)بارش

منطقه و خصوصیات فیزیکی منطقه، شرایط اقتـصادي 
منطقه مورد مطالعه نیز در نظر گرفته شده است که این 

تواند باعث بهبود مدیریت منابع آبـی در سـطح  امر می
هـاي  حوزه آبخیز شود، زیرا با توجـه بـه تنـوع روش

ــد در انتخــاب روش مناســب  ــه استحــصال آب، بای ب
هایی از قبیل مقدار بارندگی، نحـوه توزیـع آن،  ویژگی

توپوگرافی، زمین، نوع خـاك، عمـق خـاك و عوامـل 
در . اقتصادي و اجتماعی هر منطقه توجه جدي نمـود

هاي استحصال آب  ، نتایج طراحی سیستمپژوهشاین 
 ارائه گردیـده ها زیرحوزهبا توجه به شرایط هر یک از 

 از روشـی مناسـب و پـژوهشدر کـل در ایـن . است
 رواناب آوري جمعجدید براي ارزیابی مکانی پتانسیل 

روش ارائه . ستم حوزه آبخیز استفاده شده استدر سی
، سیـستم اطالعـات جغرافیـایی را شده در این مطالعه

عنـوان یــک ابـزار قدرتمنـد و مفیــد جهـت تهیــه،  بـه
هـاي  ها از الیـه ها و استخراج داده پردازش، تلفیق الیه

هاي مکـانی معرفـی  ه شده و آنالیز و مدیریت دادهتهی
تواند در هـر مقیـاس از سـطح حـوزه  مینماید که  می

عنـوان یـک روش  آبخیز مورد استفاده قرار گرفته و به
هـاي  بـرداري و ارزیـابی منطقی براي کمک بـه نقـشه
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خروجی . یابی استفاده گردد مکانی، در مطالعات مکان
ی اراضـی مـستعد حاصل از این روش نمـایش مکـان

ــع ــشان آوري جم ــز ن ــوزه آبخی ــک ح  آب را درون ی
بدین ترتیب با استفاده از روش ارائه شـده در . دهد می

 آوري جمـعهـاي  منظور طراحی سیستم  بهپژوهشاین 
ــل ــدار قاب ــه مق ــه  آب، ب ــت و هزین ــوجهی در وق ت

  از ایـن پـژوهشنتایج حاصـل. گردد  میجویی صرفه
فیایی ابـزاري مفیـد و سیستم اطالعات جغرانشان داد 

 مناسب جهت هاي عرصهکار آمد براي ارزیابی مکانی 
 این نتیجه با نتایج پژوهش . آب باران استآوري جمع

 GISکـه نـشان دادنـد  )2005 (مبینلیناي و همکـاران
 مناسـب بـراي هـاي عرصـه یابی مکاندقت باالیی در 

 .)12(راسـتا اسـت   آب بـاران را دارد، هـمآوري جمع
و کوسـکون و  )2004 (مهـدوي و همکـاران مطالعـه

هـاي مناسـب  حـلجهت تعیـین م) 2004(موسوآگلو 

سیـستم تغذیه آب زیرزمینی نیز نـشانگر آن بـود کـه 
اطالعات جغرافیایی ابزاري مفید و کار آمد در ارزیابی 

   .)11 ,3 ( آب باران استآوري جمعمکانی 
 400لـف، سـاالنه حـدود  مختيهـابنا به گزارش

صورت بارنـدگی  مکعب آب قابل استفاده بهمترمیلیارد 
حجـم . )21 ,20 (شود میهاي آبخیز ایران  وارد حوزه

صورت تبخیـر و روانـاب از  توجهی از این آب به قابل
 آوري جمـعمنظور کنترل و  به. شود دسترس خارج می

 هاي عرصهرسد تهیه نقشه  نظر می این حجم رواناب به
هـاي  ري از حـوزه رواناب در بـسیاآوري جمعمناسب 

خـشک الزم و ضـروري  آبخیز مناطق خـشک و نیمـه
صـورت  شود ایـن نقـشه بـه بنابراین پیشنهاد می. است

ربـط قـرار  ذيکاربردي تهیه و در اختیار سازمان هاي 
   .گیرد
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Abstract1 
Background and Objectives: Due to limited water resources, only 8.7 million hectares of total 165 
million hectares of total area of Iran can be used for production of irrigated crops. Increasing human 
population and scarcity of water resources have resulted in more attention for rainwater harvesting. 
Based on climate, topography, soil type, soil permeability and different types of agricultural products 
rainwater harvesting methods are different. The rainwater harvesting technique has been used for 
cultivation of fruit trees in the 200 to 250 mm rainfall per year and obtained suitable results. 
Rainwater harvesting also increase the establishment ability of seedlings of rangeland plants. So, the 
rainwater harvesting method can be used as a convenient method to increase water resources in 
natural resources and agriculture land to increase the available water. Locating the appropriate field 
is the most important step in the implementation of rainwater harvesting system. The considerable 
time and money savings has been made with the identification of suitable sites for this purpose. The 
aim of this research is to develop a framework to locate the areas for water harvesting.  
Materials and Methods: To assess the potential for runoff generation, a conceptual model of 
rainfall- runoff has been applied. Integrating this conceptual model and Arc GIS, spatial distribution 
of runoff potential across the study area has been estimated. Then, prioritization of areas and sub 
watershed for surface water harvesting purposes has been carried out based on physical and 
economic index. The benefit/cost indicator has been used in the economic analysis.  
Results: The results showed that these economically prioritized sub watersheds are those with 
higher total amount of surface water harvesting potential while have lower establishment costs.  
Conclusion: Water harvesting can be used to minimize water loss and augment water supplies in 
watershed systems. Water scarce countries such as some parts of Iran are facing to poor rainfall 
distribution. Recent initiatives focus to explore more efficient alternatives to water supply and 
recognition of numerous opportunities to implement runoff harvesting as a means to supplement 
water availability. The most important step in making use of rainwater harvesting systems is 
appropriate site selection. Identifying appropriate areas for water harvesting systems results. The aim 
of this research is developing a framework for spatial assessment of rain water harvesting potential. 
It worth to mention that an extensive data set has been used for the spatial assessment purpose. The 
proposed methodology improve the capability for water resource management in the Golbahar and 
other similar watersheds. The proposed methodology in this study, has utilized the Geographical 
Information System as a powerful and useful tool in prepering processing, in integrating, and 
extracting required information from various data layer for spatial assessment. Therefore, by 
identification and allocation water harvesting system to the most suitable areas, while increasing 
efficiency of this system a remarkable saving in the time and cost is gained.  
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