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چکیده
شناخت قابلیتهای مختلف اراضي از آنجا اهمیت ميیابد که کاربری نامتناسب زمین ميتﻮاند منابع خاک و آب یک
منطقه را به خطر اندازد و کیفیت و کمیت آن را برای نسلهای آینده کاهش دهد .ضمن اینکه تﻮسعه اراضي بر مبنای
قابلیتهای آن نیز همیشه با محدودیتهایي همراه است .این پژوهش با نگرشي پایدار به منظﻮر مدیریت صحیح منابع
آب و استعدادیابي اراضي در راستای استفاده بهینه از منابع محدود آب و خاک در حﻮزههای آبخیز انجام شده است .به
این منظﻮر اطالعات مﻮرد نیاز برای تهیه مدل تﻮسعه منطقه بر مبنای پتانسیل مﻮجﻮد اراضي ،جمعآوری شد .نقشههای
الزم شامل شیب ،ارتفاع از سطح دریا ،جهات جغرافیایي ،واحد شکل زمین ،هیدروگرافي ،خاک و پﻮشش گیاهي و
تراکم آن ،با استفاده از نرمافزار  ،ArcGISتهیه شد .با ترکیب الیههای اطالعاتي ،تﻮان محیطي منطقه بهصﻮرت 541
یگان زیست-محیطي استخراج و دادههای هﻮاشناسي ،هیدرومتری و منابع آب بهمنظﻮر ارزیابي منابع و مصارف حﻮضه،
جمعآوری و آنالیز شد .نتایﺞ نشان داد که  88/3درصد کاربری فعلي این حﻮضه کشاورزی و باغات و  55/1درصد مرتع
است .در حاليکه پتانسیل حﻮضه در این بخشها بهترتیب  18/3و  53/5درصد است .از طرفي عدم تﻮجه به پتانسیل
منابع آب منطقه که بیشتر بهصﻮرت زیرزمیني است ،باعث افت سطح آب زیرزمیني در حد  4/81متر در سال و به تبع
آن به خطر افتادن منابع خاک و آب منطقه شده است .نتایﺞ این پژوهش بیانگر اهمیت مدیریت یکپارچه منابع آب و
تﻮجه به پتانسیلهای طبیعي در تﻮسعه پایدار اراضي در حﻮزههای آبخیز ميباشد.
واژههای كلیدی :تﻮسعه کشاورزی ،حﻮزه آبخیز ،کاربری اراضي ،مدیریت آب،
مقدمه
مدددیریت درسددت سددرزمین مسددتلزم شددناخت
پتانسیلهای آن سرزمین مديباشدد .ایدن شدناخت بدر
میزان بازده تﻮلیدی از محیط ميافزایدد .حفد تدﻮازن
اکﻮلﻮژیک و پایداری هدر سدرزمین نیدز زمداني محقد
خﻮاهد شد که از آن سرزمین بده تناسدب قابلیدتهدا و
پتانسیلهای آن استفاده شﻮد .بر ایدن اسداس پدیش از
___________________________
* مسئﻮل مکاتباتata_amini@yahoo.com :

ArcGIS

اجرای هر گﻮنه طرح یا فعالیت مدیریتي در حﻮزههدای
آبخیز ،شناسایي قابلیتها و پتانسیلهای اراضي بسدیار
حددا ز اهمیددت اسددت .از طرفددي ،اسددتفاده نامتناسددب و
نادرست از اراضي ،محدودیتهای طبیعي و اکﻮلﻮژیکي
ایجاد خﻮاهد نمﻮد و منجر به عدم بهرهبرداری بهینه از
منابع ميشﻮد .تﻮسعه کشاورزی بدرای داشدتن کدارایي
بدداالتر و تناسددب بیشددتر بددا محددیط زیسددت ،نیازمنددد
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شناسایي علمدي تدﻮانهدای محیطدي اسدت ( Nouriو
همکدداران .)3454 ،منظددﻮر از تددﻮانهددای محیطددي،
مجمﻮعه دادههای محیطي است که در بهدرهوریهدای
اقتصددادی از محددیط تﻮسددط انسددان مددﻮور بددﻮده و در
راستای فعالیتهای اقتصادی انسان در محدیط کداربرد
داشته باشد (.)3445 ،Nouri
ارزیددابي پتانسددیل اراضددي و در نتیجدده آمددایش
سرزمین ،همدﻮاره مدﻮرد تﻮجده محققدین بدﻮده اسدت.
پژوهشي که به منظﻮر ارزیابي تﻮانهای محیطي بدرای
تﻮسعه کشاورزی در هانفﻮرد صﻮرت گرفدت ،نشدان داد
که تمامي شاخصهای مطلﻮب برای کشاورزی آبدي در
محدوده مدﻮرد مطالعده وجدﻮد دارد و در واقدع تمدامي
سددطح منطقدده دارای تددﻮان بددالقﻮه در زمیندده تﻮسددعه
کاربری کشاورزی اسدت ( Evansو همکداران.)3444 ،
 Movahedو  ،)3454( Dabaghzadehبددددهمنظددددﻮر
ارزیابي تدﻮان زیسدت محیطدي رودخانده دز در اسدتان
خﻮزستان ،دو روش بر اسداس شدبکههدای اکﻮلدﻮژیکي
 Mac Hargو مخدوم مﻮرد استفاده قرار دادند و از ابزار
 GISبرای تجزیه ،تحلیدل و مددیریت دادههدا اسدتفاده
نمﻮدند .در این مطالعه برای تعیین یگدانهدای زیسدت
محیطددي از مدددل مخدددوم اسددتفاده و پ د از تلفی د
الیههای اطالعاتي و آنالیز آنها ،ارزیدابي تدﻮان محدیط
با تاکید بر فعالیت اکﻮتﻮریسم انجام شدد .نتدایﺞ نشدان
داد با تﻮجه به قابلیتهای مﻮجﻮد شامل ابنیه تداریخي،
اماکن باسدتاني و جاببدههدای طبیعدي ،منطقده بدرای
تﻮسعه فعالیتهای اکﻮتﻮریسم مناسب ميباشدد .نتدایﺞ
آنها همچنین نشان داد که عامل پﻮشدش جنگلدي در
هر دو مدل عامل محدودکننده بﻮده و ایدن محددودیت
در مدل مخدوم بیشتر بﻮده است.
 De Meyerو همکدداران ( ،)3453در پژوهشددي،
مدلي مفهﻮمي را در قالب یک نرمافزار بدرای تصدمیم-
گیری در زمینه آمایش سرزمین بر اساس قابلیتهدای
آن سرزمین ارا ه دادند .در این نرمافزار ابتدا واحدهای
سرزمین و ویژگيهای آن تعریف شده و انﻮاع تیپهای
سرزمین مشخص ميشﻮد .در مرحلده بعدد هدر یدک از
واحدددهای سددرزمین بددر اسدداس ویژگدديهددای خددﻮد
دستهبندی ميشﻮند.
 Ericksonو همکدداران ( ،)3453اراضددي مناسددب
برای کشاورزی را بر اسداس عدﻮاملي از قبیدل پﻮشدش
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گیاهي و نﻮع خاک ،شناسدایي و طبقدهبنددی نمﻮدندد.
نتایﺞ آنها نشان داد ،این پژوهشها در زمینه بدازبیني
سیاستهای قدیمي به مدیران کمک ميکند و افزایش
امنیت غذایي را بهدنبال خﻮاهد داشدت .پدژوهشهدایي
نیز به منظﻮر تﻮسعه آمایش سرزمین تﻮسدط  Daiو Li
( )3453و  Awuahو  ،)3454( Hammondانجام شده
است .در این پژوهشها به نقش عﻮامدل محدودکنندده
در آمایش سرزمین اشاره شده است.
 Nouriو همکدداران ( ،)3454بدده ارزیددابي تددﻮان
اکﻮلﻮژیک محیط برای تعیین مناط مستعد کشاورزی
با استفاده از  GISدر بخش مرکدزی شهرسدتان کیدار،
واقع در استان چهارمحدال و بختیداری پرداختندد و بدا
استخراج یگانهای زیست محیطي و سنجش آنهدا بدا
مدل اکﻮلﻮژیک ،مناط مستعد برای کاربری کشاورزی
را مشخص نمﻮدند Newrouzi Avergany .و همکداران
( ،)3454بر اساس رهیافت تجزیه و تحلیل سیسدتمي،
ناحیدده چغدداخﻮر ،شهرسددتان بددروجن را بددرای تﻮسددعه
تﻮانهای کشاورزی مﻮرد مطالعه و ارزیدابي تدﻮانهدای
محیطي قراردادندد و بدا اسدتخراج واحددها و سدنجش
آنها بدا معیارهدای اکﻮلدﻮژیکي ،تدﻮان و اسدتعدادهای
بالقﻮه واحدها را برآورد نمﻮدند.
در سطح ملي تالش ميشﻮد ،برنامهریزیهای کالن
مدیریتي بر مبنای اصﻮل تﻮسعه پایدار مبتني شﻮد .در
بخش خاک و آب نیز مدیریت جامع ایدن مندابع مدﻮرد
تﻮجه قرار گرفته است .طي سالهای گذشدته اقددامات
گستردهای چه در قالب طرحهدای مطالعداتي و چده بدا
تدددوین قددﻮانین و مقددررات صددﻮرت گرفت ده اسددت .امددا
بهدالیل مختلف ،این اقدامات ناتمام ماندده و همچندان
مﻮضﻮع آمایش سرزمین و تﻮزیع عادالنده فعالیدتهدا و
جمعیدددت در پهنددده سدددرزمین درکدددانﻮن تﻮجهدددات
برنامهریزان و تصمیمگیران کشدﻮر قدرار گرفتده اسدت
( Salehiو  .)3443 ،Pourasgharاز سﻮیي شدرایط آب،
خدداک و هددﻮا در اسددتان کردسددتان و از همدده مهمتددر
استعداد باالی کشاورزی در این استان ،پتانسدیلیدابي،
برنامهریزی و مدیریت همه جانبه ایدن مندابع را امدری
مهم و اجتنابناپذیر مينماید .از اینرو مدیریت صحیح
منابع خاک و آب استان از نظر اقتصادی ،اشتغالزایدي
برای استان و از لحاظ ارزآوری برای کشﻮر مهم اسدت.
حﻮضه تلﻮار از حﻮضههای بزرگ استان است که بخش
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عمده محصﻮالت زراعي اسدتان در آن تﻮلیدد مديشدﻮد
( .)3454 ،Heydariتﻮسعه کشاورزی در این حﻮضده و
نیز استفاده بيرویه از منابع آب مﻮجﻮد با حفر چاههای
متعدد در منطقه ،لزوم تجدید نظر در مدیریت حﻮضده
بر مبنای استعدادهای مﻮجﻮد را اجتندابناپدذیر کدرده
است .در این تحقی سعي شده اسدت ،ضدمن بررسدي
وضددعیت کدداربری اراضددي حﻮضدده ،بددا ارا دده مدددیریت
یکپارچه اراضي بر مبنای استعدادهای منطقه ،الگدﻮیي
جامع برای آمایش اراضي ارا ه شﻮد .تبیین لزوم تﻮجده
به اصﻮل تﻮسعه پایدار در مصرف مندابع آب ،بدهعندﻮان
عامل محدودکننده تﻮسعه اراضي در این حﻮضه ،هدف
اصلي این پژوهش ميباشد .نتایﺞ این پژوهش ميتﻮاند
مبنایي برای تﻮسعه یکپارچه و پایدار این حﻮضده و بده
تبع آن در دیگر مناط کشﻮر باشدد و مدﻮرد اسدتفاده
3300000 .000000

2700000 .000000

مواد و روشها
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شکل  -1مﻮقعیت منطقه مﻮرد پژوهش

ارزیابی توان اكولوژیک
بهمنظﻮر شناسایي و تعریف پهنههای همگن از نظر
تﻮان سرزمین برای کاربریهای مختلف ،در این
پژوهش از رویهمگذاری ویژگيهای محیطي و حصﻮل
به واحدهای همگن استفاده شد .از اینرو الزم است،
شاخصهای اکﻮلﻮژیک و منابع مﻮجﻮد در هر منطقه
بهصﻮرت دقی شناسایي شﻮند .برای شناسایي

شاخصهای اکﻮلﻮژیک ،ابتدا نقشههای شیب ،ارتفاع از
سطح دریا ،جهات جغرافیایي ،واحد شکل زمین ،نقشه
هیدروگرافي ،نقشه خاک و احتمال فرسایش آن و
نقشه پﻮشش گیاهي و تراکم آن ،با استفاده از نرمافزار
 ،ArcGISتهیه شد .سپ  ،برای تهیه نقشه شکل
زمین ،نقشه شیب منطقه در هشت طبقه (شکل -3
الف) ،نقشه طبقات ارتفاع در هفت طبقه (شکل -3ب)
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تیپ خاک تهیه شد .از رویهمگذاری این نقشه با
نقشه تیپهای گیاهي نیز نقشه واحدهای
زیستمحیطي پایه دو استخراج شد .در نهایت از
رویهمگذاری نقشه پایه دو با نقشه تراکم گیاهي،
تعداد  541یگان زیستمحیطي بهدست آمد.

و نقشه جهتهای جغرافیایي نیز در نه طبقه (شکل
-3ج) با تﻮجه به خصﻮصیات ارتفاعي منطقه تهیه شد.
این نقشهها از روش دو ترکیبي با هم تلفی شدند .در
ادامه نقشه واحدهای زیستمحیطي پایه یک ،از
رویهمگذاری نقشه واحدهای شکل زمین با نقشه

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -2نقشههای مرجع برای تهیه نقشه واحدهای شکل زمین ،الف) نقشه شیب ،ب) نقشه طبقات ارتفاعي و ج) نقشه جهات جغرافیایي

در ایران و کشﻮرهایي که از نظر اکﻮلﻮژیک به ایران
شباهت دارند ،تعدادی مدل اکﻮلﻮژیک تهیه شده است
که بر اساس آنها ميتﻮان نسبت به مقایسه و سنجش

اطالعات اکﻮلﻮژیک با این مدلها و تعیین مناسبترین
کاربریها اقدام نمﻮد ( .)3442 ،Makhdumدراین
پژوهش از مدل اکﻮلﻮژیکي کاربریهای کشاورزی و
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مرتعداری ( )3442 ،Makhdumاستفاده شد .در نهایت
با الگﻮگیری از مدل و استفاده از نقشههای استخراج
شده ،مشخصات تکتک یگانها برای هر یک از
کاربریها و طبقه آن مقایسه شد .از سﻮیي با تﻮجه به
ویژگي های مﻮجﻮد در هر یگان ،تﻮان آن یگان برای
کاربری مرتبط تعیین و جدول ویژگيهای اکﻮلﻮژیک
به تفکیک هر یگان مشخص شد .پ از تکمیل جدول
برای کل منطقه ،ستﻮني در آخر آن به تصمیمگیری
نهایي اختصاص داده شد و در مقابل هر یگان
مناسبترین نﻮع کاربری با تﻮجه به مشخصات و
نقشههای استخراج شده ،تعیین شد .برای هر واحد،
طبقات تﻮانها با روش مﻮجﻮد در هر یک از پیش
فرضها از شماره یک به طرف شمارههای بعدی
مقایسه شد .در هر مدلي ،چنانچه پیش فرضهای
مﻮجﻮد با وضعیت طبقات تﻮان آن واحد همخﻮاني
داشت ،همان تصمیمگیری پیشنهاد شده در پیش
فرض بهعنﻮان تصمیمگیری نهایي برای آن واحد اتخاب
شد .در مرحله بعد پ از ارزیابي تﻮان اکﻮلﻮژیک،
نقشه آمایش سرزمین برای حﻮضه ترسیم شد.
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دادهها و اطالعات پایه :دادههای هﻮاشناسي
ایستگاههای مﻮجﻮد در محدوده طرح جمعآوری شد.
از آنالیز دادههای درازمدت هﻮاشناسي ،متﻮسط میزان
بارندگي در ارتفاعات و دشتهای حﻮضه محاسبه شد.
بیشینه بارندگي مربﻮط به ارتفاعات جنﻮب و جنﻮب
غربي محدوده است که منحني همباران  444میليمتر
این نﻮاحي را پﻮشش داده است .نقشه منابع و قابلیت
اراضي استان تهیه شده در مﻮسسه خاک و آب کشﻮر،
برای استخراج بافت خاک منطقه مﻮرد استفاده قرار
گرفت .در این نقشه برای خاکهای این منطقه چهار
دسته کلي شامل بافت لﻮمي رسي ،بافت رسي شني،
بافت لﻮم و بافت لﻮمي شني قابل تشخیص است.
وضعیت فعلي کاربری اراضي حﻮضه به استناد دادههای
اخذ شده از سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشﻮر و سازمانهای استان بهصﻮرت نقشه استخراج و
در شکل  3نشان داده شده است .این شکل نشان
ميدهد که کاربریهای مﻮجﻮد در این حﻮضه شامل
 81/2درصد کشاورزی 55/2 ،درصد مرتع 3/1 ،درصد
باغات و  4/3درصد مناط مسکﻮني است.

شکل  -3نقشه کاربری فعلي اراضي حﻮزه آبخیز تلﻮاردمهرآباد

آبدهی محدوده مطالعاتی
آبهای سطحی :برای برآورد مقددار مندابع آبهدای
سطحي ،دادههای درازمدت ایستگاههای هیددرومتری،
تحت پﻮشدش وزارت نیدرو ،جمدع آوری و آندالیز شدد.
مطاب دستﻮرالعمل مندابع آب وزارت کدل حﻮضده بده

تعدادی زیر حﻮضه تقسیم شد .برای محاسدبه آبددهي
زیر حﻮضه های فاقد دادههدای هیددرومتری ،در محدل
ورودی به دشت و نیدز در محدل خروجدي از محددوده
مطالعاتي ،از روش نسبتهای آبدهي ،استفاده شدد .در
این روش با استفاده از آمار آبدهي ،بارندگي و مساحت
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حﻮزههای آبخیز منتهي بده هدر ایسدتگاه هیددرومتری
محاسبه شد .در مﻮرد حﻮزههای آبخیدز فاقدد آمدار ،بدا
استفاده از رابطه زیر ،آبدهي حﻮضه بهدست آمد.
()5

Pa Aa
 Qb
Pb Ab

Qa 

که در آن Ab ، Qb ،و  Pbبهترتیب دبي متﻮسط،
سطح حﻮضه و بارندگي متﻮسط حﻮضه دارای آمار ، Qa
بهترتیب دبي متﻮسط ،سطح حﻮضه و
 Aaو  Pa
بارندگي متﻮسط حﻮزه آبخیز فاقد آمار آبدهي است.
بدین ترتیب برای رودخانههای محدوده مﻮرد مطالعه با
بستن حﻮضه و بهرهگیری از منحنيهای همباران در
سامانه  ،GISمقادیر بارش متﻮسط در سطح حﻮضه
با استفاده از روش نسبت
محاسبه شد .سپ
مساحتها و بارندگي و در اختیار داشتن ارقام مربﻮط
به سه پارامتر بارندگي ،مساحت و آبدهي برای ایستگاه
هیدرومتری واقع در باالدست یا پاییندست ،میزان
آبدهي حجمي در محلهای ورودی و خروجي دشت و
همچنین ،خروجي از کل محدوده مﻮرد مطالعه،
محاسبه شد .حجم آب ورودی از خارج از محدوده و
میزان مصارف آبهای سطحي از طری  ،آببندها و
مﻮتﻮر پمپها نیز در نظر گرفته شد .بهنحﻮیکه با کم
کردن حجم آب مصرف شده در باالدست حﻮضههای
فاقد آمار از ارقام آبدهي محاسبه شده در خروجي هر
حﻮضه ،مازاد جریان سطحي حاصل شد.
آبهای زیرزمینی :اطالعات جمعآوری شده از
چاههای مشاهدهای در محدوده مطالعاتي مشخص
ميکند که در این منطقه ،آبخﻮان آبرفتي با وسعت
 5341کیلﻮمتر مربع که  13درصد از کل وسعت دشت
را شامل ميشﻮد ،وجﻮد دارد .این آبخﻮان آبرفتي از سه
آبخﻮان آبرفتي چاردولي ( 344کیلﻮمتر مربع) ،قروه
( 311کیلﻮمتر مربع) و دهگالن ( 214کیلﻮمتر مربع)
تشکیل شده است .به منظﻮر دستیابي به وضعیت
مصارف آبهای زیرزمیني در این آبخﻮان ،پروانههای
بهرهبرداری صادره تا پایان سال آبي  5381از شرکت
آب منطقهای استان و شرکت مدیریت منابع آب کشﻮر
جمعآوری و مﻮرد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .این
دادهها شامل  4535حلقه چاه 5382 ،دهنه چشمه و
 523رشته قنات است .سهم ارتفاعات از این آمار،
 5121دهنه چشمه 5881 ،حلقه چاه و  552رشته
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قنات است .همچنین ،دادههای ارتفاع سطح آب
زیرزمیني در چاههای پیزومتری از شرکت آب
منطقهای استان دریافت و با اطالعات تعدادی از
چاههای منطقه مﻮرد صحتسنجي قرار گرفت .این
دادهها بهصﻮرت روزانه یا هفتگي است که به میانگین
ماهانه و ساالنه تبدیل و به منظﻮر تعیین وضعیت
منابع آبهای زیرزمیني منطقه مﻮرد آنالیز قرار
گرفتند .در منطقه به منظﻮر تﻮسعه آبیاری تحت فشار،
تعداد زیادی چاه غیرمجاز حفر شده است که بر بیالن
آب منطقه تاویر بسزایي دارند.
نتایج و بحث
آمایش سرزمین :مهمترین نتایجي که بر مبنای
تجزیه و تحلیل سیستمي و مدل اکﻮلﻮژیکي مخدوم
برای حﻮضه مﻮرد مطالعه ب هدست آمده است ،بهصﻮرت
نقشه آمایش سرزمین ارا ه شده است .این نقشه که
نقشه نهایي واحدهای زیستمحیطي محسﻮب ميشﻮد،
بر مبنای تصمیمگیری نهایي برای هر واحد ،استخراج
و در شکل  4نشان داده شده است.
شکل  4نشان ميدهد که این حﻮضه دارای
کاربریهای مختلفي از جمله تﻮانهای کشاورزی،
مرتعداری و حفاظت است .تﻮان یک ،دو و سه
کشاورزی در حﻮضه مشاهده ميشﻮند که با تﻮجه به
وضعیت تﻮپﻮگرافي ،غالب بﻮدن تیپ اراضي دشتي،
تﻮسعه کشاورزی در این منطقه را فراهم آورده است.
تﻮان یک و دو مرتعداری و دیمکاری در منطقه وجﻮد
دارد که با برنامهریزی و مدیریت آن ميتﻮاند مﻮرد
استفاده کشت محصﻮالت دیم و چرای اصﻮلي دام قرار
گیرد ،بهطﻮریکه از تخریب پﻮشش گیاهي و لخت
شدن خاک جلﻮگیری نماید .تﻮان حفاظت نیز در این
منطقه وجﻮد دارد .اگرچه این بخش برای مرتعداری و
کشاورزی مناسب نیست ،اما تﻮان حفاظت و چرای
حیات وحش را دارا ميباشد .درصد مساحت دارای
تﻮان خاص هر کاربری بر اساس طرح آمایش انجام
شده در شکل  1ارا ه شده است.
این شکل بیانگر تنﻮع استعداد حﻮضه با تمرکز بر
زراعت ميباشد ،بهطﻮریکه  13درصد منطقه دارای
تﻮان کاربری کشاورزی 58 ،درصد دارای تﻮان
مرتعداری و دیمکاری و سه درصد باقيمانده دارای
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تﻮان حفاظتي است .در این پژوهش نقشه آمایش
بهدست آمده با کاربری فعلي اراضي حﻮضه مﻮرد
مقایسه قرار گرفت .به این منظﻮر تﻮان اراضي با
کاربری آن انطباق و نتایﺞ بهصﻮرت جدول ارا ه شد.
نمﻮنهای از نتایﺞ این مقایسه در جدول  5نشان داده
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شده است .این جدول بیانگر انطباق نسبتاً خﻮبي بین
کاربری فعلي با کاربریهای پیشنهادی است .این
همخﻮاني بهخصﻮص در اراضي با تﻮان زراعي بیشتر
مشهﻮد است ،با این تﻮضیح که تﻮسعه کشاورزی بیشتر
از تﻮان حﻮضه ميباشد.

شکل  -4نقشه آمایش حﻮزه آبخیز تلﻮاردمهرآباد
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منابع آب
آب معادل بارندگی :میزان آبدهي حﻮضه هم از
طری میزان رواناب حاصل از بارندگي و هم از طری
آنالیز دادههای هیدرومتری محاسبه شد .متﻮسط
ارتفاع بارندگي که از نقشه منحنيهای هم باران
محاسبه شده ،برای ارتفاعات  352میليمتر و برای
دشت  341میليمتر حاصل شد .از حاصلضرب
مساحت در ارتفاع بارندگي ،میزان حجم آب حاصل از
بارندگي بهدست آمد .نتایﺞ محاسبات برای سه دشت
عمده و ارتفاعات مشرف بر آنها به تفکیک استخراج
شد .در دشت چاردولي میزان بارش  311/2میليمتر و
حجم بارش  521/32میلیﻮن مترمکعب در سال ،در

جلد  ،8شماره 5331 ،3

دشت قروه میزان بارش  352/3میليمتر و حجم بارش
 531/32میلیﻮن مترمکعب در سال و در دشت
دهگالن میزان بارش  312/5میليمتر و حجم بارش
 313/41میلیﻮن مترمکعب در سال محاسبه شد .در
ارتفاعات مشرف بر دشت چاردولي ارتفاع بارش
 311/5میليمتر و حجم بارش  353/33میلیﻮن
مترمکعب در سال ،در ارتفاعات مشرف بر دشت قروه
ارتفاع بارش  451/5میليمتر و حجم بارش 11/13
میلیﻮن مترمکعب در سال بهدست آمد .بهطﻮر کلي آب
معادل بارندگي بهترتیب برای ارتفاعات و دشتهای
منطقه ،برابر  5842/33و  144/11میلیﻮن مترمکعب
در سال ،محاسبه شد.

جدول  -1مقایسه نتایﺞ آمایش با کاربری فعلي اراضي
ردیف

آمایش
(اولﻮیت کاربری)

کاربری فعلي

درصد انطباق آمایش با
کاربری فعلي

5

طبقه تﻮان سه زراعت

ترکیبي از مرتع فقیر ،دیم ،آیش

11-544

3

طبقه تﻮان یک مرتعداری و دیمکاری

ترکیبي از مرتع فقیر ،دیم ،آیش

11-544

3

طبقه تﻮان دو زراعت

باغ

31 -14

4

طبقه تﻮان یک مرتعداری و دیمکاری

ترکیبي از دیم ،آیش ،مرتع خﻮب

11-544

1

طبقه تﻮان سه مرتعداری

مرتع فقیر

11-544

2

طبقه تﻮان یک مرتعداری و دیمکاری

مرتع فقیر

31 -14

1

طبقه تﻮان سه مرتعداری

مرتع متﻮسط

11-544

8

طبقه تﻮان سه زراعت

ترکیبي از مرتع متﻮسط ،دیم و آیش

11-544

3

طبقه تﻮان سه مرتعداری

ترکیبي از مرتع متﻮسط ،دیم و آیش

31 -14

54

طبقه تﻮان یک زراعت

ترکیبي از دیم ،آیش و مرتع خﻮب

11-544

55

تﻮان حفاظت

مرتع متﻮسط

11-544

53

طبقه تﻮان سه مرتعداری

مرتع خﻮب

31 -14

53

طبقه تﻮان دو زراعت

ترکیبي از آیش و دیم

11-544

54

طبقه تﻮان سه مرتعداری

ترکیبي از مرتع فقیر ،دیم و آیش

11-544

هیدرومتری :بر اساس تحلیل دادههای ایستگاههای

مصارف آب :منابع بهرهبرداری کننده از آبهای

هیدرومتری نیز میزان آبدهي حجمي ورودی از
ارتفاعات به دشت معادل  532/32میلیﻮن مترمکعب،
حجم آب خروجي از دشت معادل  318/42میلیﻮن
مترمکعب و حجم آب خروجي از کل محدوده
مطالعاتي ،معادل  332/5میلیﻮن مترمکعب برآورد شد.
بدیهي است که تفاوت این مقادیر با نتایﺞ حاصل از
روش آب معادل بارندگي بهعلت افت آب در حﻮضه
ناشي از نفﻮب و تبخیر-تعرق است.

زیرزمیني بر اساس آمار پروانههای صادره تا پایان سال
 5381بهنگام شده و دادههای جمع آوری شده مﻮرد
آنالیز قرار گرفتند .نتایﺞ حاصل در جدول  3به تفکیک
نشان داده شده است .این جدول نشان ميدهد که
منابع بهرهبرداری چاههای منطقه باعث تخلیه ساالنه
 411/35میلیﻮن مترمکعب از منابع آبهای زیرزمیني
ميشﻮند که از این مقدار ،حجم کل تخلیه از
آبخﻮانهای آبرفتي 351/11 ،میلیﻮن مترمکعب در
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سال است که بیشینه آن با رقم  534/22میلیﻮن
مترمکعب مربﻮط به آبخﻮان آبرفتي دهگالن است.
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منابع آب زیرزمیني و به تبع آن افت مستمر سطح این
آبهاست .این نمﻮدار ،افت حدود  53متری سطح آب
زیرزمیني در طﻮل  51سال در حﻮضه تلﻮار (منطقه
قروه-دهگالن) را نشان ميدهد که متﻮسط ساالنه آن
برابر  4/81متر ميباشد .این مقدار افت معادل 58
میلیﻮن مترمکعب کاهش منابع آبهای زیرزمیني
منطقه است .آنچه بهعنﻮان علت اصلي افت این منابع
شناخته شده است برداشتهای غیرمجاز ،صدور مجﻮز
کف شکني چاهها و تﻮسعه بيرویه اراضي در قالب
طرحهای آبیاری تحت فشار ميباشد ()3454 ،Amini
که در صﻮرت عدم کنترل آنها ،منابع آب زیرزمیني
در معرض خشکي کامل قرار خﻮاهند گرفت.

وضعیت منابع آب زیرزمینی :با استفاده از نتایﺞ
اندازهگیری طﻮالني مدت سطح آب چاههای
مشاهدهای ،تغییرات سطح سفره آب زیرزمیني
بهصﻮرت ماهانه ،فصلي و ساالنه استخراج شد .نتایﺞ
بهصﻮرت آبنمﻮد معرف تغییرات سطح آب در آبخﻮان
آبرفتي رسم شد که نمﻮنهای از تغییرات ساالنه آن در
شکل  2نشان داده شده است .بررسي این آبنمﻮد
مشخص مينماید که تا سال  5311آبخﻮان آبرفتي
درحال تعادل بﻮده و از سال  5311تا  5383آبنمﻮد
سیر نزولي یافته که نشاندهنده اضافه برداشت از

جدول  -2وضعیت تخلیه منابع آب زیرزمیني حﻮضه تلﻮار به تفکیک دشت و ارتفاعات (ارقام تخلیه به میلیﻮن مترمکعب)
محدوده
دشت چاردولي
دشت قروه
دشت دهگالن
ارتفاعات مشرف بر دشت چاردولي
ارتفاعات مشرف بر دشت قروه
ارتفاعات مشرف بر دشت دهگالن
ارتفاعات شمالي محدوده مطالعاتي
جمع کل

قنات

چاه

جمع کل

چشمه

تعداد

تخلیه

تعداد

تخلیه

تعداد

تخلیه

تعداد

تخلیه

141
333
5314
24
4
542
5211
4535

15/18
32/11
584/33
3/33
4/2
3/14
533/44
411/35

8
33
33
33
2
8
23
523

3/13
2/34
3/23
52/13
4/13
4/81
1/4
43/32

33
548
388
518
543
123
235
5382

5/344
1/12
55/21
53/14
53/45
58/33
34/35
31/33

112
423
5225
315
513
133
3431
2312

83/34
44/11
534/22
33/31
53/82
33/13
335/45
251/35

1848

1846

1842

1840
1838
1836

1834

ارتفاع سطح آب زیرزمیني (متر)

1844

1832
1830
1366 1368 1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390

سال
شکل  -2تغییرات سطح آب زیرزمیني آبخﻮان آبرفتي حﻮضه تلﻮار

نتیجهگیری
در این پژوهش آمایش سرزمین برای هر واحد در
حﻮزه آبخیز تلﻮار در استان کردستان با تﻮجه به تﻮان

طبقات هر کاربری استخراج شد .منابع و مصارف آب
منطقه نیز با استفاده از دادههای درازمدت مشخص
شد .نتایﺞ این پژوهش بهصﻮرت زیر قابل بیان است.
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تﻮسعه کشاورزی که اکثرا بهصﻮرت آبیاری تحت
 افت قابل مالحظه سطح آب زیرزمیني در،فشار است
 بهطﻮریکه این افت.حﻮضه را بهدنبال داشته است
 متر در سال برای کل4/81 بهطﻮر متﻮسط ساالنه
منطقه است که تداوم آن باعث از بین رفتن منابع آب
.و حتي خاک منطقه ميشﻮد
نتایﺞ این پژوهش بر نقش منابع آب بهعنﻮان عامل
 اضافه.محدودکننده در آمایش اراضي تاکید ميکند
 نمﻮنهای از عدم،مصرف منابع آب در حﻮضه تلﻮار
تﻮجه به این عامل است که باعث تﻮسعه نامﻮزون و
 این مﻮضﻮع بهطﻮر.اتالف منابع حﻮضه شده است
 از.مستقیم بر زندگي آبخیزنشینان تأویرگذار است
اینرو به منظﻮر پرهیز از اتالف بیشتر منابع آب و
 رعایت اصﻮل تﻮسعه پایدار که مستلزم مدیریت،خاک
. اجتنابناپذیر است،یکپارچه حﻮضه یاد شده بﻮده
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مهرآباد-• برنامه آمایش کامل برای حﻮضه تلﻮار
 تعداد،نشان داد که با تﻮجه به تﻮان طبقات هر کاربری
 تﻮان.محیطي در حﻮضه وجﻮد دارد- یگان زیست541
. کشاورزی است،غالب اراضي
• مقایسه تﻮانهای شناخته شده با کاربری فعلي
اراضي بیانگر تطاب نسبي این کاربریها با وضعیت
 کشاورزی در این اراضي به میزان شش.مﻮجﻮد است
.درصد بیشتر از تﻮان پیشنهادی تﻮسعه یافته است
• مقایسه مصارف و منابع آب حﻮضه نشان
 عليرغم اینکه تﻮسعه کشاورزی در اولﻮیت،ميدهد
 اما بهعلت نادیده گرفتن،کاربریهای پیشنهادی است
 این تﻮسعه باعث فشار،پتانسیل منابع آب منطقه
.شدید به منابع آب زیرزمیني حﻮضه شده است
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