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 چکیده

یک خاک و آب تواند منابع یابد که کاربری نامتناسب زمین مي جا اهمیت مي از آن اراضيهای مختلف شناخت قابلیت

که توسعه اراضي بر مبنای  ضمن این .دهد کاهش آینده های نسل منطقه را به خطر اندازد و کیفیت و کمیت آن را برای

صحیح منابع منظور مدیریت  هبا نگرشي پایدار ب پژوهشاین هایي همراه است.  های آن نیز همیشه با محدودیت قابلیت

به ه است. انجام شد آبخیز ایه هحوزدر  در راستای استفاده بهینه از منابع محدود آب و خاکآب و استعدادیابي اراضي 

های  نقشهشد. آوری جمع اراضي، برای تهیه مدل توسعه منطقه بر مبنای پتانسیل موجوداطالعات مورد نیاز این منظور 

پوشش گیاهي و خاک و شیب، ارتفاع از سطح دریا، جهات جغرافیایي، واحد شکل زمین، هیدروگرافي،  شامل الزم

 541 صورت بهوان محیطي منطقه ت ،های اطالعاتي با ترکیب الیه شد.تهیه  ،ArcGISافزار  تراکم آن، با استفاده از نرم

، هضمنظور ارزیابي منابع و مصارف حو هبهای هواشناسي، هیدرومتری و منابع آب  داده ومحیطي استخراج -زیست  یگان

مرتع درصد  1/55و  باغات و کشاورزی هضحو این فعلي کاربریدرصد  3/88که نشان داد نتایج  شد.آوری و آنالیز  جمع

عدم توجه به پتانسیل  از طرفي است.درصد  5/53و  3/18ترتیب ها به ه در این بخشضکه پتانسیل حو در حالياست. 

و به تبع  در سال متر 81/4صورت زیرزمیني است، باعث افت سطح آب زیرزمیني در حد  همنابع آب منطقه که بیشتر ب

و منابع آب  مدیریت یکپارچه بیانگر اهمیت پژوهشاین  نتایجخطر افتادن منابع خاک و آب منطقه شده است.  آن به

 باشد.ميآبخیز  ایه هاراضي در حوز پایدار در توسعههای طبیعي  پتانسیل توجه به
 

ArcGIS مدیریت آب،، کاربری اراضي، حوزه آبخیزتوسعه کشاورزی، : های كلیدی واژه
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و  Nouri) محیطدي اسدت   هدای  شناسایي علمدي تدوان  

هددای محیطددي،   منظددور از تددوان  .(3454، همکدداران

هدای   وری های محیطي است که در بهدره  دهمجموعه دا

در و  سددان مددوور بددوده اقتصددادی از محددیط توسددط ان

 دانسان در محدیط کداربر  های اقتصادی  راستای فعالیت

 .(Nouri ،3445داشته باشد )

آمددایش  نتیجدده در واراضددي  پتانسددیلارزیددابي 

 .همدواره مدورد توجده محققدین بدوده اسدت      ، سرزمین

های محیطي بدرای  توانبه منظور ارزیابي  ي کهپژوهش

رت گرفدت، نشدان داد   توسعه کشاورزی در هانفورد صو

کشاورزی آبدي در  های مطلوب برای که تمامي شاخص

محدوده مدورد مطالعده وجدود دارد و در واقدع تمدامي      

سددطح منطقدده دارای تددوان بددالقوه در زمیندده توسددعه  

 .(3444و همکداران،   Evans) کاربری کشاورزی اسدت 

Movahed و Dabaghzadeh (3454 ،)منظددددور  بدددده

تان دز در اسد  هرودخاند  زیسدت محیطدي  ارزیابي تدوان  

هدای اکولدوژیکي   دو روش بر اسداس شدبکه   ،خوزستان

Mac Harg  و از ابزار  نددداو مخدوم مورد استفاده قرار

GIS هدا اسدتفاده    تحلیدل و مددیریت داده   ،برای تجزیه

هدای زیسدت   یگدان در این مطالعه برای تعیین  .نمودند

اسددتفاده و پدد  از تلفیدد   محیطددي از مدددل مخدددوم

ارزیدابي تدوان محدیط     ،هاهای اطالعاتي و آنالیز آن الیه

تدایج نشدان   ن .با تاکید بر فعالیت اکوتوریسم انجام شدد 

ه تداریخي،  شامل ابنی موجودهای داد با توجه به قابلیت

منطقده بدرای   هدای طبیعدي،   اماکن باسدتاني و جاببده  

 نتدایج  .باشدد  های اکوتوریسم مناسب ميتوسعه فعالیت

 در جنگلدي  پوشدش  عامل که داد نشانها همچنین  آن

 محددودیت  ایدن  و بوده محدودکننده عامل مدل دو هر

  .است بوده بیشتر مخدوم مدل در

De Meyer  يپژوهشدد در ، (3453همکدداران ) و، 

-تصدمیم افزار بدرای   قالب یک نرم مدلي مفهومي را در

 هدای  ین بر اساس قابلیتگیری در زمینه آمایش سرزم

واحدهای ار ابتدا افز در این نرم .ارا ه دادند آن سرزمین

های  شده و انواع تیپهای آن تعریف سرزمین و ویژگي

 هدر یدک از   در مرحلده بعدد   .شود سرزمین مشخص مي

هددای خددود  بددر اسدداس ویژگددي واحدددهای سددرزمین 

 .شوند ميبندی  دسته

Erickson اراضددي مناسددب   ،(3453) همکدداران و

 قبیدل پوشدش  از  عدواملي اسداس   برای کشاورزی را بر

 .نمودندد بنددی   شناسدایي و طبقده   ،خاک و نوعگیاهي 

در زمینه بدازبیني   ها پژوهشاین  ،ها نشان داد نتایج آن

کند و افزایش  يمهای قدیمي به مدیران کمک  سیاست

 هدایي  پدژوهش  دنبال خواهد داشدت.  هامنیت غذایي را ب

 Li و Daiآمایش سرزمین توسدط  منظور توسعه ه ب نیز

انجام شده  ،Hammond (3454)و  Awuah( و 3453)

 کنندده امدل محدود وبه نقش عها  پژوهشدر این  .است

 در آمایش سرزمین اشاره شده است.

Nouri ( 3454و همکدداران) ،   بدده ارزیددابي تددوان

اکولوژیک محیط برای تعیین مناط  مستعد کشاورزی 

 ،در بخش مرکدزی شهرسدتان کیدار    GISبا استفاده از 

بدا  و  اختندد واقع در استان چهارمحدال و بختیداری پرد  

هدا بدا    محیطي و سنجش آن های زیست استخراج یگان

مدل اکولوژیک، مناط  مستعد برای کاربری کشاورزی 

و همکداران   Newrouzi Avergany. را مشخص نمودند

 ،سیسدتمي بر اساس رهیافت تجزیه و تحلیل  ،(3454)

بددرای توسددعه را ناحیدده چغدداخور، شهرسددتان بددروجن 

هدای   العه و ارزیدابي تدوان  مورد مطهای کشاورزی  توان

و بدا اسدتخراج واحددها و سدنجش     محیطي قراردادندد  

ها بدا معیارهدای اکولدوژیکي، تدوان و اسدتعدادهای       آن

 .نمودند را برآوردواحدها  بالقوه

کالن  هایریزی برنامه ،شود در سطح ملي تالش مي

در  .دشومدیریتي بر مبنای اصول توسعه پایدار مبتني 

بخش خاک و آب نیز مدیریت جامع ایدن مندابع مدورد    

 اقددامات  گذشدته  های سال طي .استگرفته  رتوجه قرا

و چده بدا    مطالعداتي  هدای  طرح قالب در چه ایگسترده

 ه اسددت. امدداگرفتدد صددورت مقددررات و قددوانین تدددوین

همچندان   وه ناتمام ماندد  اقداماتاین  مختلف، دالیل به

 و هدا  فعالیدت  عادالنده  توزیع و سرزمین آمایش موضوع

 توجهدددات درکدددانون سدددرزمین پهنددده در جمعیدددت

اسدت   گرفتده  قدرار  کشدور  گیرانو تصمیم ریزان برنامه

(Salehi و Pourasghar ،3443 .) شدرایط آب  يسویاز، 

و از همدده مهمتددر کردسددتان  ا در اسددتانخدداک و هددو

یدابي،   ، پتانسدیل استان این ی درکشاورز استعداد باالی

ایدن مندابع را امدری     مدیریت همه جانبهریزی و  برنامه

مدیریت صحیح  رو این نماید. ازناپذیر مي مهم و اجتناب

زایدي   منابع خاک و آب استان از نظر اقتصادی، اشتغال

 برای استان و از لحاظ ارزآوری برای کشور مهم اسدت. 

خش های بزرگ استان است که بحوضهتلوار از  حوضه
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شدود  محصوالت زراعي اسدتان در آن تولیدد مدي    هعمد

(Heydari ،3454 توسعه کشاورزی در این .) و  حوضده

های رویه از منابع آب موجود با حفر چاهنیز استفاده بي

 حوضده متعدد در منطقه، لزوم تجدید نظر در مدیریت 

کدرده   ناپدذیر  مبنای استعدادهای موجود را اجتنداب  بر

ضدمن بررسدي    ،اسدت سعي شده  است. در این تحقی 

بددا ارا دده مدددیریت  حوضدده،وضددعیت کدداربری اراضددي 

مبنای استعدادهای منطقه، الگدویي   اراضي بر هیکپارچ

تبیین لزوم توجده   د.شوجامع برای آمایش اراضي ارا ه 

عندوان   هبه اصول توسعه پایدار در مصرف مندابع آب، بد  

، هدف حوضهتوسعه اراضي در این  هعامل محدودکنند

تواند باشد. نتایج این پژوهش مي اصلي این پژوهش مي

و بده   حوضده مبنایي برای توسعه یکپارچه و پایدار این 

تبع آن در دیگر مناط  کشور باشدد و مدورد اسدتفاده    

 گیران در سطح ملي قرار گیرد. مسئولین و تصمیم

 

 ها مواد و روش

مهرآباد در –تلوار هضحوزیر: مورد پژوهش منطقه

بین طول آبخیز سد سفیدرود  حوزهناحیه جنوبي 

و شرقي  48° 54′41″و  41° 1′32″جغرافیایي 

 31° 5′35″و  31° 15′ 31″عرض جغرافیایي 

واقع شده است و در شرق استان کردستان شمالي 

 1384 وسعت کل محدوده مطالعاتي .(5 )شکل

مربع آن را  کیلومتر 1143 مربع است که کیلومتر

مربع را دشت تشکیل  کیلومتر 5111ارتفاعات و 

از نوع که  دهگالن-دشت قروه آبخوان آبرفتي .دهد مي

 درصد 13است،  مربع کیلومتر 5341و با مساحت  آزاد

 .گیردمي را در برهای منطقه  دشت از کل وسعت

 

 
 پژوهشموقعیت منطقه مورد  -1 شکل

 

 ارزیابی توان اكولوژیک

نظر های همگن از شناسایي و تعریف پهنه ورمنظ به

 در این مختلف،ی هاتوان سرزمین برای کاربری

های محیطي و حصول  گذاری ویژگي هم از روی پژوهش

، الزم است رو از این .شدبه واحدهای همگن استفاده 

منابع موجود در هر منطقه های اکولوژیک و  شاخص

شناسایي  برای .دوندقی  شناسایي ش صورتبه

شیب، ارتفاع از  های نقشهابتدا  ،های اکولوژیک شاخص

 نقشهسطح دریا، جهات جغرافیایي، واحد شکل زمین، 

 و خاک و احتمال فرسایش آن نقشههیدروگرافي، 

افزار  ، با استفاده از نرمپوشش گیاهي و تراکم آن هنقش

ArcGIS،  برای تهیه نقشه شکل  ،سپ  .شدتهیه

-3 طبقه )شکل هشت نقشه شیب منطقه در ،زمین

ب( -3طبقه )شکل  هفتالف(، نقشه طبقات ارتفاع در 
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طبقه )شکل  نههای جغرافیایي نیز در و نقشه جهت

. دشبا توجه به خصوصیات ارتفاعي منطقه تهیه  ج(-3

در  .تلفی  شدنداز روش دو ترکیبي با هم ها این نقشه

از  ،محیطي پایه یک نقشه واحدهای زیستادامه 

 هواحدهای شکل زمین با نقش هنقش گذاری هم روی

 باگذاری این نقشه  هم از روی .شد تیپ خاک تهیه

نقشه واحدهای  نیز های گیاهي تیپنقشه 

در نهایت از  .دش استخراجمحیطي پایه دو  زیست

 ،نقشه تراکم گیاهيگذاری نقشه پایه دو با  هم روی

 .دست آمد هبمحیطي  زیست  یگان 541 تعداد

 

 
 )الف(                                                                                                

 
 )ج(                                                                                                       )ب(                                                

 نقشه جهات جغرافیایي( جو  نقشه طبقات ارتفاعي( ب، نقشه شیب( الف ،برای تهیه نقشه واحدهای شکل زمین مرجع های نقشه -2شکل 

 

ایران و کشورهایي که از نظر اکولوژیک به ایران در 

شباهت دارند، تعدادی مدل اکولوژیک تهیه شده است 

توان نسبت به مقایسه و سنجش  ها مي اساس آن که بر

ترین ها و تعیین مناسباطالعات اکولوژیک با این مدل

 (. دراینMakhdum ،3442ها اقدام نمود )کاربری

های کشاورزی و  کاربریپژوهش از مدل اکولوژیکي 
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 ( استفاده شد. در نهایتMakhdum ،3442مرتعداری )

های استخراج با الگوگیری از مدل و استفاده از نقشه

ها برای هر یک از  تک یگانمشخصات تک شده،

با توجه به سویي د. از شها و طبقه آن مقایسه  کاربری

های موجود در هر یگان، توان آن یگان برای  ویژگي

های اکولوژیک  ری مرتبط تعیین و جدول ویژگيکارب

پ  از تکمیل جدول  شد. به تفکیک هر یگان مشخص

گیری  برای کل منطقه، ستوني در آخر آن به تصمیم

 و در مقابل هر یگان اختصاص داده شد نهایي

ترین نوع کاربری با توجه به مشخصات و  مناسب

 برای هر واحد، د.شهای استخراج شده، تعیین  نقشه

ها با روش موجود در هر یک از پیش  طبقات توان

های بعدی  به طرف شماره ه یکها از شمار فرض

های  د. در هر مدلي، چنانچه پیش فرضشمقایسه 

با وضعیت طبقات توان آن واحد همخواني  موجود

گیری پیشنهاد شده در پیش  داشت، همان تصمیم

اب گیری نهایي برای آن واحد اتخ عنوان تصمیم فرض به

د. در مرحله بعد پ  از ارزیابي توان اکولوژیک، ش

 ترسیم شد. حوضهنقشه آمایش سرزمین برای 

های هواشناسي داده: پایهها و اطالعات داده

 .دشآوری طرح جمع ههای موجود در محدودایستگاه

متوسط میزان  ،هواشناسيهای درازمدت داده آنالیزاز 

 .محاسبه شد هضحو های دشت و ارتفاعاتبارندگي در 

جنوب بارندگي مربوط به ارتفاعات جنوب و  بیشینه

متر میلي 444 همبارانکه منحني  محدوده است غربي

نقشه منابع و قابلیت  .این نواحي را پوشش داده است

 کشور، موسسه خاک و آبیه شده در هتاراضي استان 

مورد استفاده قرار ه برای استخراج بافت خاک منطق

های این منطقه چهار  برای خاکدر این نقشه  .گرفت

بافت لومي رسي، بافت رسي شني،  شامل دسته کلي

 .قابل تشخیص استبافت لومي شني  و بافت لوم

های  استناد دادهبه  حوضهوضعیت فعلي کاربری اراضي 

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل اخذ شده از

استخراج و   صورت نقشه هباستان  های سازمان وکشور 

نشان  شکلاین  .نشان داده شده است 3در شکل 

ه شامل ضهای موجود در این حو کاربری دهد که مي

 درصد 1/3مرتع،  درصد 2/55کشاورزی،  درصد 2/81

 است. مناط  مسکوني درصد 3/4 و باغات
 

 
 دمهرآباآبخیز تلواردری فعلي اراضي حوزه نقشه کارب -3شکل 

 

 آبدهی محدوده مطالعاتی

هدای   برآورد مقددار مندابع آب   برای :سطحی های آب

های هیددرومتری،   های درازمدت ایستگاهسطحي، داده

جمدع آوری و آندالیز شدد.     ،تحت پوشدش وزارت نیدرو  

کدل حوضده بده    مطاب  دستورالعمل مندابع آب وزارت  

 برای محاسدبه آبددهي   د.زیر حوضه تقسیم شتعدادی 

هدای هیددرومتری، در محدل    های فاقد داده هضزیر حو

 هورودی به دشت و نیدز در محدل خروجدي از محددود    

. در شدد های آبدهي، استفاده  از روش نسبت ،مطالعاتي

این روش با استفاده از آمار آبدهي، بارندگي و مساحت 



 5331، 3، شماره 8جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي331

 
 

 هیددرومتری  منتهي بده هدر ایسدتگاه    آبخیزهای  حوزه

فاقدد آمدار، بدا     آبخیدز های د. در مورد حوزهشمحاسبه 

 .دست آمد هبه ضزیر، آبدهي حو هاستفاده از رابط

b

b

a

b

a
a Q

A

A

P

P
Q                  (5)  

متوسط،  ترتیب دبي به bP و bQ ،bA، که در آن

، aQ دارای آمار حوضهو بارندگي متوسط  حوضهسطح 

aA و aP و  حوضهترتیب دبي متوسط، سطح به

. است فاقد آمار آبدهي آبخیز هزحوبارندگي متوسط 

با  های محدوده مورد مطالعه بدین ترتیب برای رودخانه

باران در  های هم گیری از منحني ه و بهرهضبستن حو

ه ض، مقادیر بارش متوسط در سطح حوGISسامانه 

د. سپ  با استفاده از روش نسبت شمحاسبه 

ها و بارندگي و در اختیار داشتن ارقام مربوط  مساحت

به سه پارامتر بارندگي، مساحت و آبدهي برای ایستگاه 

دست، میزان  یا پایینهیدرومتری واقع در باالدست 

های ورودی و خروجي دشت و  آبدهي حجمي در محل

مورد مطالعه،  هخروجي از کل محدود ،همچنین

م آب ورودی از خارج از محدوده و محاسبه شد. حج

بندها و  آب سطحي از طری ،  های میزان مصارف آب

که با کم  نحوی . بهشدها نیز در نظر گرفته  پمپ موتور

های  هضمصرف شده در باالدست حوکردن حجم آب 

فاقد آمار از ارقام آبدهي محاسبه شده در خروجي هر 

 شد.ه، مازاد جریان سطحي حاصل ضحو

آوری شده از  اطالعات جمع :زیرزمینی های آب

محدوده مطالعاتي مشخص ای در های مشاهده چاه

آبخوان آبرفتي با وسعت  ،هدر این منطقد که کنمي

درصد از کل وسعت دشت  13که  مربع کیلومتر 5341

 سه از آبرفتي آبخواناین  .وجود دارد ،شود را شامل مي

 قروه ،(مربع کیلومتر 344) دوليچار آبرفتي آبخوان

( مربع کیلومتر 214) دهگالن و( مربع کیلومتر 311)

یابي به وضعیت  منظور دسته ب .است شده تشکیل

های  پروانههای زیرزمیني در این آبخوان،  مصارف آب

از شرکت  5381صادره تا پایان سال آبي برداری  بهره

استان و شرکت مدیریت منابع آب کشور ای آب منطقه

این  .قرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل آوری و  جمع

دهنه چشمه و  5382 ،حلقه چاه 4535 شامل هاداده

، این آمار  سهم ارتفاعات از .استرشته قنات  523

رشته  552و حلقه چاه  5881 ،دهنه چشمه 5121

های ارتفاع سطح آب همچنین، داده .استقنات 

های پیزومتری از شرکت آب  زیرزمیني در چاه

ای استان دریافت و با اطالعات تعدادی از  منطقه

ین سنجي قرار گرفت. ا های منطقه مورد صحت چاه

صورت روزانه یا هفتگي است که به میانگین  هها بداده

منظور تعیین وضعیت ه ب ساالنه تبدیل وماهانه و 

مورد آنالیز قرار زیرزمیني منطقه های  منابع آب

آبیاری تحت فشار،  همنظور توسعه ب در منطقه .گرفتند

که بر بیالن  حفر شده استمجاز تعداد زیادی چاه غیر

 آب منطقه تاویر بسزایي دارند.

 

 و بحث نتایج

مبنای  برمهمترین نتایجي که : سرزمینآمایش 

 وممخد یکيژکولول امدو  تحلیل سیستميو تجزیه 

صورت  هدست آمده است، بهمورد مطالعه ب حوضهبرای 

این نقشه که  .شده است ه اارنقشه آمایش سرزمین 

 ،شودمحیطي محسوب مي نقشه نهایي واحدهای زیست

گیری نهایي برای هر واحد، استخراج  بر مبنای تصمیم

 .نشان داده شده است 4 شکلو در 
دارای  حوضهدهد که این نشان مي 4شکل 

های کشاورزی،  های مختلفي از جمله توان کاربری

. توان یک، دو و سه استمرتعداری و حفاظت 

د که با توجه به نشو مشاهده مي حوضهکشاورزی در 

 وضعیت توپوگرافي، غالب بودن تیپ اراضي دشتي،

 کشاورزی در این منطقه را فراهم آورده است. هتوسع

در منطقه وجود  کاری توان یک و دو مرتعداری و دیم

تواند مورد  ریزی و مدیریت آن مي دارد که با برنامه

اصولي دام قرار  استفاده کشت محصوالت دیم و چرای

از تخریب پوشش گیاهي و لخت  که طوری هب، گیرد

فاظت نیز در این شدن خاک جلوگیری نماید. توان ح

داری و  منطقه وجود دارد. اگرچه این بخش برای مرتع

کشاورزی مناسب نیست، اما توان حفاظت و چرای 

باشد. درصد مساحت دارای وحش را دارا مي  حیات

کاربری بر اساس طرح آمایش انجام  توان خاص هر

 شده است.  ارا ه 1شده در شکل 

ا تمرکز بر ب حوضهاین شکل بیانگر تنوع استعداد 

درصد منطقه دارای  13که  طوری هب باشد، زراعت مي

درصد دارای توان  58توان کاربری کشاورزی، 

مانده دارای  کاری و سه درصد باقي داری و دیممرتع
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این پژوهش نقشه آمایش  . دراستتوان حفاظتي 

مورد  حوضهدست آمده با کاربری فعلي اراضي  هب

منظور توان اراضي با به این مقایسه قرار گرفت. 

صورت جدول ارا ه شد.  هکاربری آن انطباق و نتایج ب

نشان داده  5ای از نتایج این مقایسه در جدول نمونه

این جدول بیانگر انطباق نسبتاً خوبي بین  شده است.

های پیشنهادی است. این  کاربری فعلي با کاربری

تر خصوص در اراضي با توان زراعي بیش ههمخواني ب

با این توضیح که توسعه کشاورزی بیشتر  ،مشهود است

 باشد.  مي حوضهاز توان 

 

 
 مهرآباددآبخیز تلوار حوزهنقشه آمایش  -4 شکل

 

 
 درصد مساحت دارای توان خاص هر کاربری بر اساس کار آمایش  -5شکل 
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 آب منابع

هم از  حوضهمیزان آبدهي : آب معادل بارندگی

طری  میزان رواناب حاصل از بارندگي و هم از طری  

متوسط  د.شمحاسبه های هیدرومتری آنالیز داده

های هم باران  ارتفاع بارندگي که از نقشه منحني

متر و برای میلي 352محاسبه شده، برای ارتفاعات 

ضرب   از حاصل .متر حاصل شدمیلي 341 دشت

آب حاصل از میزان حجم  ،مساحت در ارتفاع بارندگي

نتایج محاسبات برای سه دشت  دست آمد. هب بارندگي

ها به تفکیک استخراج  عمده و ارتفاعات مشرف بر آن

متر و میلي 2/311 د. در دشت چاردولي میزان بارشش

مکعب در سال، در میلیون متر 32/521 حجم بارش

 متر و حجم بارشمیلي 3/352میزان بارش  قروه دشت

 مکعب در سال و در دشتمترمیلیون  32/531

 متر و حجم بارشمیلي 5/312دهگالن میزان بارش 

. در شدمکعب در سال محاسبه میلیون متر 41/313

ارتفاعات مشرف بر دشت چاردولي ارتفاع بارش 

میلیون  33/353 متر و حجم بارشمیلي 5/311

ت مشرف بر دشت قروه مکعب در سال، در ارتفاعامتر

 13/11 متر و حجم بارشمیلي 5/451ارتفاع بارش 

طور کلي آب  هدست آمد. ب همکعب در سال بمیلیون متر

های  و دشتترتیب برای ارتفاعات  معادل بارندگي به

مکعب میلیون متر 11/144و  33/5842منطقه، برابر 

 شد.محاسبه  ،در سال

 
 مقایسه نتایج آمایش با کاربری فعلي اراضي -1 جدول

 ردیف
 آمایش 

 )اولویت کاربری(
 کاربری فعلي

درصد انطباق آمایش با 

 کاربری فعلي

 11-544 ترکیبي از مرتع فقیر، دیم، آیش طبقه توان سه زراعت 5

 11-544 ترکیبي از مرتع فقیر، دیم، آیش کاری ی و دیممرتعدار یکطبقه توان  3

 31 -14 باغ طبقه توان دو زراعت 3

 11-544 ترکیبي از دیم، آیش، مرتع خوب کاری ی و دیممرتعدار یکطبقه توان  4

 11-544 مرتع فقیر یطبقه توان سه مرتعدار 1

 31 -14 مرتع فقیر کاری ی و دیممرتعدار یکطبقه توان  2

 11-544 مرتع متوسط یطبقه توان سه مرتعدار 1

 11-544 آیش و ترکیبي از مرتع متوسط، دیم زراعتطبقه توان سه  8

 31 -14 آیشو  ترکیبي از مرتع متوسط، دیم یطبقه توان سه مرتعدار 3

 11-544 مرتع خوب و ترکیبي از دیم، آیش زراعت یکطبقه توان  54

 11-544 مرتع متوسط توان حفاظت 55

 31 -14 مرتع خوب یطبقه توان سه مرتعدار 53

 11-544 ترکیبي از آیش و دیم توان دو زراعتطبقه  53

 11-544 آیش و ترکیبي از مرتع فقیر، دیم یطبقه توان سه مرتعدار 54

 
 هایهای ایستگاهداده تحلیل اساس بر هیدرومتری:

 از ورودی حجمي آبدهي میزان هیدرومتری نیز

 مترمکعب، میلیون 32/532 معادل دشت به ارتفاعات

 میلیون 42/318 معادل دشت از خروجي آب حجم

 محدوده کل از خروجي آب حجم و مترمکعب

 .شد برآورد مترمکعب میلیون 5/332 معادل مطالعاتي،

بدیهي است که تفاوت این مقادیر با نتایج حاصل از 

 حوضهعلت افت آب در  هروش آب معادل بارندگي ب

 .استتعرق -ناشي از نفوب و تبخیر

های  برداری کننده از آب منابع بهره :مصارف آب

 های صادره تا پایان سال انهزیرزمیني بر اساس آمار پرو

مورد  جمع آوری شدههای و دادهبهنگام شده  5381

به تفکیک  3در جدول نتایج حاصل  آنالیز قرار گرفتند.

دهد که این جدول نشان مي نشان داده شده است.

تخلیه ساالنه های منطقه باعث  چاه برداری منابع بهره

های زیرزمیني  از منابع آب مکعبمیلیون متر 35/411

م کل تخلیه از حج ،که از این مقدار شوندمي

مکعب در میلیون متر 11/351های آبرفتي،  آبخوان
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میلیون  22/534رقم  سال است که بیشینه آن با

 است.مکعب مربوط به آبخوان آبرفتي دهگالن متر

 با استفاده از نتایجوضعیت منابع آب زیرزمینی: 

 هایگیری طوالني مدت سطح آب چاهاندازه

، تغییرات سطح سفره آب زیرزمیني ای مشاهده

د. نتایج شصورت ماهانه، فصلي و ساالنه استخراج  هب

آبخوان  در آبنمود معرف تغییرات سطح آب صورتهب

ساالنه آن در ای از تغییرات د که نمونهشآبرفتي رسم 

 آبنمود اینررسي نشان داده شده است. ب 2 شکل

 آبرفتي آبخوان 5311 سال تا که نماید مي مشخص

 آبنمود 5383 تا 5311 سال از و بوده تعادل درحال

اضافه برداشت از دهنده  یافته که نشان نزولي سیر

این  سطح مستمر منابع آب زیرزمیني و به تبع آن افت

متری سطح آب  53افت حدود  ،راین نموداهاست.  آب

تلوار )منطقه  حوضهسال در  51زیرزمیني در طول 

 آن ساالنه متوسط که دهدرا نشان مي دهگالن(-قروه

 58ن مقدار افت معادل ای .باشد مي متر 81/4 برابر

های زیرزمیني  مکعب کاهش منابع آبمیلیون متر

عنوان علت اصلي افت این منابع  هآنچه ب منطقه است.

های غیرمجاز، صدور مجوز  شناخته شده است برداشت

رویه اراضي در قالب  ها و توسعه بيکف شکني چاه

 (Amini، 3454)باشد های آبیاری تحت فشار مي طرح

ها، منابع آب زیرزمیني  که در صورت عدم کنترل آن

 در معرض خشکي کامل قرار خواهند گرفت. 

 
 (مکعببه میلیون مترارقام تخلیه ) به تفکیک دشت و ارتفاعات تلوار حوضهتخلیه منابع آب زیرزمیني  وضعیت -2جدول 

 چاه قنات چشمه جمع کل
 محدوده

 تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه

 دشت چاردولي 141 18/15 8 13/3 33 344/5 112 34/83

 دشت قروه 333 11/32 33 34/2 548 12/1 423 11/44

 دشت دهگالن 5314 33/584 33 23/3 388 21/55 5225 22/534

 ارتفاعات مشرف بر دشت چاردولي 24 33/3 33 13/52 518 14/53 315 31/33

 ارتفاعات مشرف بر دشت قروه 4 2/4 2 13/4 543 45/53 513 82/53

 بر دشت دهگالنارتفاعات مشرف  542 14/3 8 81/4 123 33/58 133 13/33

 ارتفاعات شمالي محدوده مطالعاتي 5211 44/533 23 4/1 235 35/34 3431 45/335

 جمع کل 4535 35/411 523 32/43 5382 33/31 2312 35/251

 

 
 تلوار حوضه آبخوان آبرفتيزیرزمیني تغییرات سطح آب  -2 شکل

 

 گیری نتیجه

در برای هر واحد آمایش سرزمین  پژوهشدر این 

ا توجه به توان بحوزه آبخیز تلوار در استان کردستان 

منابع و مصارف آب  .طبقات هر کاربری استخراج شد

مدت مشخص های درازنیز با استفاده از دادهمنطقه 

 رت زیر قابل بیان است.وص هب پژوهشد. نتایج این ش
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مهرآباد -تلوارحوضه  برای کامل آمایش برنامه •

تعداد  ،با توجه به توان طبقات هر کاربری نشان داد که

توان . در حوضه وجود داردمحیطي -زیست  یگان 541

 . استکشاورزی  ،غالب اراضي

های شناخته شده با کاربری فعلي مقایسه توان •

ها با وضعیت  ب  نسبي این کاربریااراضي بیانگر تط

 ششکشاورزی در این اراضي به میزان . استموجود 

 درصد بیشتر از توان پیشنهادی توسعه یافته است. 

نشان  حوضهه مصارف و منابع آب مقایس •

توسعه کشاورزی در اولویت که  رغم این علي ،دهد مي

علت نادیده گرفتن  ه، اما بهای پیشنهادی است کاربری

باعث فشار  پتانسیل منابع آب منطقه، این توسعه

 شده است. حوضهزیرزمیني شدید به منابع آب 

صورت آبیاری تحت  هب اکه اکثرتوسعه کشاورزی 

سطح آب زیرزمیني در  هافت قابل مالحظ، استفشار 

که این افت  طوری هبدنبال داشته است.  هرا ب هضحو

متر در سال برای کل  81/4 ساالنه طور متوسط هب

منطقه است که تداوم آن باعث از بین رفتن منابع آب 

 . شودو حتي خاک منطقه مي

عنوان عامل  هبر نقش منابع آب ب پژوهشنتایج این 

اضافه کند. کننده در آمایش اراضي تاکید ميمحدود

عدم  ای ازنمونهتلوار،  حوضهدر مصرف منابع آب 

 باعث توسعه ناموزون واست که توجه به این عامل 

طور  ه. این موضوع باست دهش حوضهاتالف منابع 

 گذار است. ازتقیم بر زندگي آبخیزنشینان تأویرمس

منظور پرهیز از اتالف بیشتر منابع آب و  هبرو  این

مدیریت که مستلزم اصول توسعه پایدار  رعایتخاک، 

 است. ناپذیر  اجتناب یاد شده بوده، حوضه هیکپارچ
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