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 چکیده

 منفوي  توراز  ایون  نموودن  متووازن  ،دهد يم رخ آب کمبود بحران آن، منابع از آب مصارف گرفتن پیشي اثر در که یيها حوضه در

 یها استیس از بخشي به یا حوضه بین آب انتقال یها طرح ،جدید آب منابع نیمات برای ،شرایطي چنین در است. ضروری امری

 ایون  در .شوود  ينم ارزیابي يدرست به مقصد و امبد حوضه های پتانسیل بعضا ،ها طرح این در است. شده لیتبد کشور در مدیریتي

 قورار  ارزیوابي  مورد کرخه و سفیدرود های حوضه به کردستان استان در سیروانحوضه  از ای حوضه بین آب انتقال طرح ،پژوهش

 منوابع  حفظ و فعلي نیازهای مینات در امبد حوضه توانایي مبنای بر و حوضه یکپارچه مدیریت اصول اساس بر ارزیابي این گرفت.

 و کشواورزی  توسوعه  بورای  مختلفوي  سناریوهای مستعد، مناطق شناسایي ضمن ،منظور این به .شد انجام آینده توسعه برای آب

 صوورت  به اثرگذاری بیشترین با کمي معیارهای کشاورزی توسعه سناریوهای تعیین در شد. تعریف سیروان حوضه در آب مصرف

 ،CROPWAT افوزار  نورم  کمو   بوه  محصووتت  آبیواری  خالص نیاز تعیین با ،همچنین شد. استخراج GIS محیط در یيها نقشه

آب  منوابع  وضعیت به توجه با سیروان حوضه که داد نشان نتایج شد. ریفتع کشاورزی بخش در آب مصرف برای نیز يیسناریوها

 بخوش  آبوي  نیواز  از حوضوه  سواتنه  آورد میوزان  کوه  طووری  به ،ستا برخوردار مناسبي کشاورزی توسعه پتانسیل از آنخاک و 

 در آب منوابع  یکپارچوه  مودیریت  بوه  بیشوتر  هرچوه  توجوه  لزوم بیانگر پژوهش این نتایج .است کمتر ،طرح افق در آن کشاورزی

 است. کشور در ای حوضه بین آب انتقال های طرح مطالعات

 

 بمنابع آ ،یکپارچه مدیریت ،مصرف سناریوی ،توسعه کشاورزی :یدیکل های هواژ
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 ،کشواورزی  بخوش  در مصورفي  آب مقودار  به توجه با ایران

 واحود  ازای بوه  شده تولید خش  ماده )وزن 6آب وری بهره

 از .تاسو  پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت آب( حجم

 دور، چنودان  نهی ا ندهیآ در ایران در یکشاورزی بقا ،رو نیا

 شوود خواهوود شووونده دیووتجد يآبوو منووابع کمبووود گرفتووار

(Azrmsa و Rasthchi، 2990.) 

 اقلیمووي، تغییوورات چووون حوووادثي تشوودید علووت هبوو

 تأثیر و اهمیت سب  به و آبيی ها تنش و جهاني گرمایش

 مودیریت  جتمواعي، ا-یاقتصواد  و محیطوي  شورایط  بر آب

 ابعاد در پایدار توسعه ارکان از یکي عنوان به آب منابع جامع

 قرارگرفتوه  علموي  مختلف محافل توجه مورد مکاني-زماني

 Van .(Shbankary، 2969 و Halebian) اسووووووت

Cauwenberg کووه کردنوود گووزارش (2992) همکوواران و 

 سوو   بوه  بلکوه  ،سوت یني کو یزیف نقوص   یو  صرفاي آب کم

 اجرایوي  یها روش جمله از .گردد مي بر آب منابع تیریمد

 یهوا  طورح ، قرارگرفتوه  توجوه  موورد  بیشوتر  کشوور  در که

 آب انتقوال  یها پروژه و سد ساخت جمله از عظیم یا سازه

 دارای ای هضووحو  بووین آب انتقووال اسووت. یا حوضووه بووین

ر د و محیطوي زیست  شرایط زدن برهم و اختالل پتانسیل

 بوا  رابطوه  در ویژه به ،المللي بین و ملي منازعات بروز نتیجه

 و اقتصوووادی مباحووو  .اسوووت مبووود  حوضوووه سووواکنان

. است گرفته بات موضوع این پیرامون جدی محیطي زیست

 ای عموده  اثورات  حوضه، ی  مرزهای از خارج به آب انتقال

 اثرات این کهطوری  به دارد، مقصد و مبد  های حوضه روی

 ،شوود  مصرف مبد  حوضه در آب که حالتي با مقایسه  قابل

 مقصود  حوضوه  در شوده  ایجاد های هرزآب که چرا نیست.

 مبود   حوضوه  هیودرولوژیکي  سویکل  بوه  بازگشت  غیرقابل

 و حواد  بسویار  موارد در جز به حوضه ی  آب ،لذا .باشند مي

 شووود منتقوول هن حوضووآ از خووارج بووه نبایوود بحرانووي،

(Myszewski ،2999). در پوروژه  یو   اجورای  اثورات  اگر 

 نیازهای )مثال شود تقسیم دسته چهار به حوضه ی  داخل

 شوش  مجموع در (،ستیز  طیمح وي آب  برق ی،آبیار شرب،

 ،شووند  حول  بایود  که مناقشاتي یا پارامترها از مختلف زوج

 بوین  در پوروژه  همین اگر کهآن حال داشت. خواهند وجود

 افوزایش  عودد  22 بوه  متغیرهوا  ایون  ،شوود  اجرا حوضه دو

 در که باشند مرتبطي متغیرهای تعداد nb اگر یافت. خواهد

 را موضووع  ایون  ریاضوي  صوورت  بوه  دارند، نقش پروژه ی 

                                                                                       
1 Water Productivity 

 :(Zaag، 2992 و Gupta) داد نشان زیر صورت به توان يم
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ای  حوضه بین آب انتقال های طرح های ارزیابي نتایج

 بسیار مبد  حوضه بر آب انتقال اثر که دهند مي نشان

 که جاآن تا است. انتقال مسیر و مقصد حوضه از بیشتر

Kaiser (6992) مبد  حوضه شرایط که کند مي استدتل 

 آب و است آب انتقال در گیری تصمیم مبنای انتقال، از بعد

 خطر با را مبد  حوضه که دارد انتقال اجازه صورتي در فقط

 مواجه دیگری محیطي  زیست مشکل هر یا و آب کمبود

 بین آب انتقال در که دارد تأکید یونسکو سازمان نکند.

 تأثیر تحت نباید مبد  حوضه آینده توسعه ،ای حوضه

 طرح ی  بررسي .(Cox ،6999) شود واقع آب کمبود

 نشان چین شمال به جنوب ازی ا حوضه بین آب انتقال

 کمبود و آب منابع از استفاده هیرو يب افزایش که هدد يم

 و دنک يم ریپذ هیتوج را آب انتقال منطقه، در آشامیدني آب

 .دوشمي منطقه این در آب انتقال پروژه اجرای به منجر

 مبنای بر (2991) همکاران و Ma یها پژوهش آنکه  حال

 از غذایي مواد از زیادی حجم که داد نشان مجازی آب

 حال در آب( انتقال جهت خالف )در چین جنوب به شمال

 آب انتقال در تناقض ی  عنوان به طرح این .است انتقال

 را ها سؤال این (2991) همکاران و Ma است. شده  مطرح

 اجتماعي وي طیمح  ستیز لحاظ از آیا که کنند يم مطرح

 صورت به سپس و منتقل شمال به را آب که است منطقي

 با که نیست تر صرفه به آیا ؟دبرگردان جنوب به مجازی

 تولید هست آب که جا همان محصوتت ایع،صن انتقال

 ؟دنشو

 دری ا حوضوه  بوین  آب انتقوال  هوای  حال پوروژه  این با

 کشووورهای کانووادا، آمریکووا، در جملووه از جهووان از نقوواطي

 از آسویایي  کشوورهای  و جنووبي  آفریقوای  ماننود  آفریقایي

 ،Berkoff و Molle)اسوت   شوده  انجوام  ایوران  و هند جمله

 حوضووه پتانسوویل ارزیووابي کردسووتان اسووتان در .(2991

 از اسوت.  اجرایيی ها دستگاه مشاورین مطالعات به محدود

 2969مهاب گستر در سوال   یها گزارش به توان يم جمله

 کردسووتان اسووتان در سوویروان حوضووه در .نمووود اشوواره

 یهوا  پوروژه  و سدسازیجمله  از زیادی مدیریتي یها طرح

 اسوت.  مطالعوه  و اجورا  دسوت  در ای حوضه بین آب انتقال

 و ای سوازه  لحواظ  از آب انتقوال  یهوا  طورح  این از تعدادی

 هسوتند  نظیور  بي جهان سطح در مالي منابع مصرف حجم
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(Khodabakhshi و Khodabakhshi، 2991). در ایووووون 

 خوود  توسوعه  هوای  پتانسیل ها طرح این در که است حالي

 انتقوال هوای   پروژه در مبد  عنوان حوضه به ،سیروان حوضه

 قورار  توجوه  مورد کمتر ،جامعصورت  به ،ای حوضه بین آب

 وخواک   و  آب منابع بررسي با پژوهش این در است. گرفته

 در سیروان حوضه توانایي تعیین راستای در اقلیمي، شرایط

 توسوعه  پتانسویل  ،ای حوضوه  بوین  انتقوال  برای آبتأمین 

 موورد  آن نیواز  موورد  آب مصوارف  و حوضوه  این کشاورزی

 موورد  توانود  موي  پوژوهش  ایون  نتوایج  گرفوت.  قرار ارزیابي

 قورار  کشوور  خاکو   آب بخش مدیران و متصدیان استفاده

 گیرد.

 

 ها روش و مواد

 آبخیوز  حووزه  در پوژوهش  ایون پژووه::   مورد منطقه

 کردسوتان  اسوتان  .شود  انجام کردستان استان در سیروان

 یهوا  حووزه  6 شکل در است. اصلي آبخیز حوزه پنج دارای

 است. شده داده نشان آن اصلي زیرحوضه دو و استان زیآبخ

 22 مربوع،  کیلوومتر  2226 مساحت با سیروان آبخیز هزحو

 ایون  .دهود  موي  پوشوش  را کردستان استان سطح از درصد

 99״ و 94˚ 06׳ 49ʺجغرافیوایي  عور   محدوده در حوضه
 سووتانا هووای حوضووه توورین پوورآب از و دارد قوورار 90˚ 42׳

 و مرطوووب سوویروان حوضووه اقلوویم .شووود مووي محسوووب

 109 حوضوه  ایون  بارنودگي  متوسوط  اسوت.  مرطووب  نیمه

 2/69 سواتنه  حورارت  درجوه  میانگین و سال در متر میلي

 آورد حجوم  و سواتنه  متوسط دبي است.گراد درجه سانتي

 4/2 حدود و ثانیه بر مکع  متر 29/22 ترتی  به آن ساتنه

 269 طوول  بوا  سویروان  رودخانه .است مکع  متر میلیون

 غورب هوای   رودخانوه  تورین  بوزر   و ترین پرآب از کیلومتر

 گردتن گاران، مانند هایي رودخانه .شود مي محسوب کشور

 هستند. سیروان رودخانه های ترین سرشاخهمهم از رزاب و

 ،مریوان سنندج، شهرهای برگیرنده در سیروان آبخیز حوزه

 از تعوودادی 6 جوودول اسووت. اورامووانمنطقووه  و کامیوواران

 حوضوه  ایون  در را سواخت  حال در یا شده  ساخته سدهای

 طورح  سوه  حوضوه  ایون  در حاضور  حال در .دهد مي نشان

 و سوفیدرود  هوای  حوضه به ای حوضه بین آب انتقال بزر 

 .است اجرا حال در کرخه

جمله سد بلبر  ازتعداد دیگری سد در حوضه سیروان 

در  ،مکعو  اسوت   میلیوون متور   224آن  که حجم مخزن

باشند. مجموع حجم آب قابل ميمرحله شناخت و مطالعه 

 92/2126دریاچه سدهای ایون حوضوه معوادل     تنظیم در

 سوالیانه با توجه به میوزان آورد   میلیون مترمکع  است که

 حوضه سیروان، بیش از توان هیدرولوژیکي حوضه است. در

سوودهای گاوشووان، ژاوه، پلنگووان، آزاد و داریووان  6 جوودول

زه . حوو شده است ساخته ای حوضهانتقال آب بین  منظور به

و دیواره آن در استان آبخیز سد داریان در استان کردستان 

 قرار دارد.کرمانشاه 
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 سدهای موجود و در حال ساخت در حوضه سیروان -1جدول 

 رقوم نرمال
(m) 

 برداری رقوم حداقل بهره
(m) 

 حجم نرمال

MCM)) 

 حجم مفید

MCM)) 
 نام سد

 گاوشان 62/419 20/094 6422 0/6440

 قشالق 699 224 6022 6026

 ژاوه 0/962 0/902 6224 6999

 پلنگان 16 29 6919 6662

 آزاد 16/290 29/229 6429 6420

 شویشه 61/40 2/10 6429 6400

 گاران 0/21 92 6929 6469

6692 6699 2/209 2/692 S9‐1 )گردتن( 

 داریان 10/626 229 229 220

 زریبار - 1/99 - 6290

 

 سوطح  تعیین :اراضی کشت الگوی و توسعه معیارهای

 مختلوف هوای   نقشوه  داشوتن  مسوتلزم  6کشوت  قابل اراضي

 صوحرایي  اطالعات و شناسي اقلیم آب، منابع شناسي، خاک

 از کشوور  هوای  حوضوه  بیشتر در ها آن از بسیاری که است

 ایون  در ،رو این از .یستن دسترس در سیروان حوضهجمله 

 جدید های نقشه تهیه و موجود های نقشه کم  به پژوهش

 محصووتت  کشوت  قابول  سوطوح  ،GIS افوزار  نرم محیط در

 در بواغي،  محصوتت نسبي مزیت به توجه با شد. مشخص

 و اسوتان  سوطح  در باغوات  توسوعه  طورح  بودن اجرا دست

 پتانسویل  بیشوتر  پوژوهش  این در حوضه، طبیعي پتانسیل

 کیفیت چنینهم و آن مصرفي آب بر کیدات با باغات توسعه

 نسوبي  مزیوت  سوویي،  از گرفوت.  قورار  مدنظر ،حوضه آب

 کوه  شوده  باعو   باغي محصوتت یيزا اشتغال و درآمدزایي

 .باشود  باغوات  توسوعه  راستای در کشاورزان عمومي تمایل

 به منابع این جدید، آب منابع وجود صورت در که  یطور به

  یافت. دنخواه اختصاص باغات توسعه

 از ای مجموعوه  باغي محصوتت کشت الگوی تعیین در

 هوای  گوروه  بوه  تووان  موي  را عوامول  این .است مؤثر عوامل

 اقتصادی، آبیاری، و آب شناسي، خاک فیزیوگرافي، اقلیمي،

 و گیاهوان  و موجوودات  بوین  )روابوط  اکولوژیکي اجتماعي،

 ایون  هموه  بررسوي  نموود.  بنودی  تقسویم  (محیطوي  زیست

                                                                                       
1Cultivable area 

 دارد نیواز  زیادی صحرایي یها شیآزما و هزینه به متغیرها،

 از نودارد.  وجوود  پوژوهش  یو   در هوا  آن ارزیابي امکان که

 محققین دیگر نظرات و کارشناسي تجارب اساس بر ،رو نیا

 (FAO ،6992) نشوریه  نیوز  و  069 شوماره  نشوریه  در که

 از ارتفواع  ،هوا  حوضوه  جغرافیوایي  مختصات ،شده  منعکس

 عنووان  بوه  اراضوي  شوی   درصود  و آب کیفیت دریا، سطح

 توسوعه  بور  را ثیرات بیشترین که کمي معیارهای نیتر ياصل

 ،Berkoffو  Molle) شود  انتخواب  دارنود،  کشاورزی اراضي

 ثیراتو  از ،حوضوه  در باغوداری  سابقه وجود دلیل به (.2991

 هور  بورای  خطرناک آفات بررسي جمله از اکولوژی  عوامل

 ماننود  اجتمواعي  عوامول  نیز و منطقه در محصوتت از نوع

 بورای  کهاین ضمن شد. نظر صرف زارعین رضایت سنجش

 بور  متغیرهوا،  ایون  ننمودن منظور از ناشي خطاهای تعدیل

 حوضوه،  در باغوداری  فعلي وضعیت و حوضه شرایط مبنای

 درصوود(، 99) شووده یيشناسووا اراضووي مسوواحت از بخشووي

 رقابول یغ ،آن تبوع  بوه  و عوامول  این از ثرامت اراضي عنوان هب

 حوضوه  در باغوات  توسوعه  از ای نمونوه  شود.  منظور ،کشت

 در درصود  29 از بیشوتر هوای   شی  با اراضي در و سیروان

 است. شده  داده نشان 2 شکل
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 سیروان حوضه در يباغ و يزراع اراضي توسعه -2 شکل

 

 عوور : توپژژوارافی شژژرای  و جغرافیژژایی عژژر 

 انتخواب  مهم معیارهای از یکي آبخیز یهاحوزه جغرافیایي

 دریوا  سوطح  از ارتفواع  و جغرافیایي موقعیت است. محصول

 نشوریه  پیشونهاد  اساس بر باغي یها گونه رشد با متناس 

 بورای  مناسو   یها گونه .است شده  ارائه 2 جدول در 069

 شد. تعیین 2 جدول اطالعات به توجه با حوضه

 
 باغيهای  گونه برای مناس  جغرافیایي موقعیت -2 جدول

 )متر( دریا سطح از ارتفاع جغرافیایي عر  گونه

 699-2099 99-90 سی 

 699-2299 99-00 گالبي

 499-2099 29-19 به

 299-2999 99-49 شلیل و هلو

 6999-2999 99-09 گیالس

 6999-2999 99-09 آلبالو

 6999-6299 99-09 گوجه و آلو
 299-2999 99-09 زردآلو

 6999-2099 99-09 گردو

 6999-2299 99-09 بادام

 299 از بیش 90-40 فندق

 999-6299 22-92 پسته
 299-6499 94-49 انگور
 6499 تا 22-92 انار

 299-6299 20 از کمتر انجیر
 299-6099 22-92 زیتون

 2999 تا 99-00 توت

  

 ،گرفوت  قرار بررسي مورد پژوهش این در که درختاني

 اسواس  بور  کموي  و اسوتاندارد  معیار که است درختاني کل

 انتخاب در .است دسترس در ها آن برای 069 شماره نشریه

 قورار  مودنظر  نیوز  حوضوه  باغات فعلي وضعیت ها گونه این

 رشوود بوور رگووذاریتأث عواموول نیتوورمهم از یکووي گرفووت.

 این .است دریا سطح از کشت محل ارتفاع باغي، محصوتت

 مهوم  معیارهای از دیگری تعداد بر که عاملي عنوان به معیار

 اسووت. شووده شووناخته ،بوووده ثرگووذاریا کشوواورزی توسووعه
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 عامول  ایون  بوه  زیادی حد تا اقلیمي پارامترهای ،نیچنهم

 درختان کشت قابلیت بررسي برای ،رو نیا از .دارند بستگي

 استفاده با حوضه هیپسومتری نقشه حوضه، سطح در میوه

 (.9 )شکل شد استخراج GIS افزار نرم از

 

 
 سیروان آبخیز هزحو هیپسومتری نقشه -3 شکل

 

 اراضوي  شی : شیب درصدلحاظ  از اراضی یبند کالس

 از .اسوت  کشواورزی  توسوعه  در عوامول  تورین مهم جمله از

 بنودی  کالس شی  درصد لحاظ از حوضه است تزم رو این

 در و اسوتان  رقوومي  هوای  نقشه از استفاده با کار این .شود

 در سویروان  حوضوه  شوی   نقشوه  شود.  انجام GIS محیط

 است. شده  داده نشان 4 شکل

 

 
 سیروان آبخیز هزحو شی  نقشه -4 شکل

 

 شوند مي محصول کیفیت و کمیت کاهش سب  پایین کیفیت دارای های آب از استفاده: آب منابع کیفیت
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(Lichtfouse، 2969؛ Stevens، 2991). رو این از، 

 .گرفت قرار بررسي مورد نیز حوضه آب منابع کیفیت

6 پارامترهای
SAR 2 و سدیم جذب نسبت یا

EC هدایت یا 

 ها آب یبند طبقه در عمدتاً محلول، امالح الکتریکي

 هر .رندیگ يم قرار استفاده مورد شوری شاخص عنوان به

 از آب کیفیت ،باشد باتتر سدیم جذب ضری  و شوری چه

 اطالعات پژوهش این در است. برخوردار یترنیپائ سطح

 از اصليی ها رودخانه و قنوات ،ها چشمه آب کیفیت

 مورد و دریافت کردستان استان یا منطقه آب شرکت

 منابع کیفیت یها داده که مواردی در گرفت. قرار تحلیل

  آب آزمایشگاه به انتقال و یریگ نمونه با نداشت، وجود آب

 گرفت. انجام ها آن کیفي تحلیل ،خاک و

حتي  مستعد اراضي وجود به توجه با: اراضی مرغوبیت

 در اصلي عامل آبي منابع محدودیت ،بات های شی  در

 پژوهش این در .است سیروان حوضه در کشاورزی توسعه

 ،محصوتت آبي نیاز و اراضي مرغوبیت عامل دو مبنای بر

 مورد سناریوهای شد. تعریف باغات توسعه های سناریویي

 اراضي مرغوبیت مبنای بر باغي اراضي توسعه برای بررسي

 ؛069 شماره )نشریه موجود استانداردهای به توجه با

FAO، 6992) شد انتخاب. 

 مبنای بر مدیریتي سناریوهای تعیین منظور به: آبی نیاز

 های ایستگاه از درازمدت ماهانه های داده ،گیاه آبي نیاز

 ،نیرو وزارت و کشور هواشناسي سازمان هواشناسي

 گرفت. قرار تحلیل و  تجزیه و پردازش مورد و آوری جمع

 6921-6922 تا 6902-6909 سال از مشترک پایه دوره

 مدل از ،پژوهش این در شد. انتخاب سال 90 مدت به

CROPWAT نیاز تعیین و هواشناسيی ها داده آنالیز برای 

 و هواشناسان کاربردی،این مدل به کم   شد. ستفادها آبي

 تبخیر استاندارد محاسبات آبیاری، و کشاورزی متخصصان

 تخمین را محصوتت آبیاری و آبي نیاز مرجع، گیاه تعرق و

  .زنند يم

 آفتابي ساعات و باد سرعت نسبي، رطوبت پارامترهای

 برای و بود يدسترس قابل سینوپتی ی ها ستگاهیا در فقط

 در گرفته قرار یها ستگاهیا دیگر از پارامترها سایر

 پارامترهای از استفاده با شد. استفاده نیز مجاور یها حوضه

 استاندارد سطح آبي نیاز تعرق، و تبخیر در مؤثر هواشناسي

                                                                                       
1 Sodium Adsorption Ratio 
2 Electrical Conductivity 

 از مناس  گیاهي ضری  سپس و برآورد چمن مرجع گیاه

 آب و خاک تحقیقات موسسه وسیله به شده تعیین ضرای 

 تبخیر ،واقع در .(6992 همکاران، و Farshi) شد انتخاب

 گیاه نیاز آبي در جوی عوامل اثر معرف ،پتانسیل تعرق و

 خصوصیات اثر گیاهي ضری  و است آن نوع به توجه بدون

 دو این ضرب حاصل از .کند مي لحاظ آبي نیاز در را گیاه

 تعیین حوضه در غال  باغي های گونه برای آبي نیاز پارامتر

 9مانتی –پنمن روش با پتانسیل تعرق و تبخیر مقدار .شد

 کم با شد. محاسبه CROPWAT افزار نرم کم  به و

 همان که 0آبیاری خالص نیاز ،آبي نیاز از 4مؤثر باران کردن

 تأمین آبیاری وسیله به باید و است 1اقلیم رطوبت کمبود

 این در .(Heidari، 2964 و (Amini آید مي دست به شود،

 شرایط در که CROPWAT افزار نرم قابلیت از ،پژوهش

 بهبود برای راهنما ی  عنوان به تواند مي آب، کمبود

 ،(FAO، 6992) گیرد قرار استفاده مورد آبیاری عملیات

 تعریف آب منابع مصرف مدیریت سناریوهای و شد استفاده

 است.شده   داده نشان 9 جدول در سناریوها این .شد

با ترکی  سناریوهای مصرف آب و کالس اراضي 

سناریو برای توسعه باغات و  نهتعداد  مجموع در، کشت قابل

سناریو برای توسعه اراضي زراعي مورد ارزیابي قرار  سه

گرفت. با توجه به تنوع الگوی کشت و متفاوت بودن نیاز 

تلفیقي از سناریوهای مصرف آب  در عملآبي محصوتت، 

 .گرفتقرار  استفاده مورددر حوضه 

 

 و بحث نتایج

 شتریکه ب هشد داده نشان 2جدول  در :ها اونه یسازاار

 را روانیس زیآبخ حوزه در کشت تیقابل يباغ های گونه

 نیب يعنی یيایعر  جغراف نیبا ا غیرسازگار درختان. دارند

 یو تا حد ریانج شاملدرجه  91تا  94 یيایعر  جغراف

مشاهدات  کهآن حالاست.  پسته و انار تون،یز درختان

 در انار و ریکه در حال حاضر انج دهند مينشان  یيصحرا

 مناطق نی. اشوند مياز سطح حوضه کشت  هایي بخش

 عوامل ریثات لیدل همین بهو  هاست کوه محافظت تحت

نقشه . با توجه به یابد مي کاهش یحدود تا يطیمح

 روانیسه ، حوض9در شکل  شده  دادهنشان  یپسومتریه

                                                                                       
3 Penman-Monteith 
4 Effective Precipitation (Pe) 
5 Net irrigation Requirement (NIR) 
6 Climate Moisture Deficit 
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متر است.  9999تا  262 از يارتفاع طبقه 62 رندهیدر برگ

 نهیبه طیحوضه با شرا یپسومتریه یها تطابق نقشه

مناس  بودن  انگریب زین يباغ یهارشد گونه یبرا يارتفاع

 يدرختان و محصوتت باغ شتریب یبرا روانیحوضه س

و جداول مربوطه  ها نقشه نیا يبررس کهنیاست. ضمن ا

ارتفاع از سطح  نیبا ا تون،یز يباغ گونهکه  دهند مينشان 

 س یمحصول با ر نیکشت ا واقع درسازگار است. ریغ ایدر

 همراه است.
 

 سیروان حوضه در باغي اراضي توسعه سناریوهای -3 جدول
 (m3 yr-1 ha-1) آبي نیاز اراضيبندی  درجه 

 ساتنه مصرف سناریو ردیف )درصد( اراضي شی  سناریو محصول نوع ردیف

 زراعي باغي   9-0 کالس بهترین يزراع 6

2 

 باغي

 66249 2990 کم مصرف 6 1-20 کالس بهترین

 62021 9142 متوسط مصرف 2 21-49 متوسط کالس 9

 61929 66242 زیاد مصرف 9 46-29 مرغوبچندان  نه کالس 4

 

  یش رندهیبرگ در روانیس حوضه :حوضه خاک لیپتانس

 داده نشان 4 شکل در چنانچه است. درصد 294 تا صفر

 ،0-2 ،2-0 ،9-2) طبقه هشت اساس بر  یش نقشه شد،

 (درصد 29 از شتریب و 29-49 ،49-20 ،20-62 ،62-2

 درصد پنج ریز های شی  در موجود ياراض .شد بندی طبقه

 طور به .گیرد مي قرار استفاده مورد زراعت صورت به شتریب

 با های زمین در باغات احداث امکان مناطق اکثر در ،کلي

 .هست یاقتصاد و مناس  درصد 29پنج تا  نیب  یش

 نشان روانیس حوضه در یيصحرا مشاهدات کهآن  حال

 و درصد 699  یش با ياراض در یباغدار که دهند مي

 مهین گاه و يسنت صورت به روانیس سطح در زین شتریب

 توجهي  قابل بخش يشتیمع منبع و یافته  توسعه زه،یمکان

  یش با ياراض پژوهش، نیا در .است نانینش حوضه از

 ارتفاع اختالف ترین کم با ياراض يعنی ،درصد 29 از کمتر

 اتیعمل انجام امکان با و آب پمپاژ یبرا موردنیاز

 یباغدار توسعه مستعد ياراض عنوان به ،آسان ونیزاسیمکان

 توسعه موجود یاستانداردها اساس بر .شد گرفته نظر در

 عدم علت به درصد 90 از شتریب  یش با یکشاورز ياراض

 مناس  یکشاورز یبرا خاک شیفرسا و شخم امکان

 های سامانه با يباغ محصوتت یبرا کهآن  حال .ستندین

 شدن زهیمکان یبرا تنها  یش عامل ،یاریآب شده  کنترل

، Jarasiunas) شود مي محسوب تیمحدود باغات توسعه

 شتریب شود مي مشاهده 9 شکل در که طور همان .(2961

 بوده درصد 29 از کمتر  یش یدارا روانیس حوضه ياراض

 .باشند مي دارا را باغات توسعه تیقابل و

 زیآنال جینتا و يفیک های داده: یاریآب آب تیفیک

 ينیرزمیز و يسطح های آب منابع از شده  گرفته های نمونه

 در یکشاورز مصارف یبرا آب تیفیک نییتع منظور به

 روش مبنای بر گرفت. قرار استفاده مورد لکوکسیو روش

 تقسیم گروه چهار به هرکدام EC و SAR ،ویلکوکس

 يفیک لحاظ از ها آب ،معیار دو این ترکی  از که شوند مي

 C بندی طبقه این در .شوند مي بندی طبقه گروه 61 به

 نشان جینتا .است سدیمي عالمت S و شوری عالمت

 C1S1 محدوده در قشالق رودخانه آب تیفیک که دهند مي

 است C2S1 گاوشان رودخانه آب تیفیک و دارد قرار C3S1 تا

 .است برخوردار اهانیگ تمام رشد یبرا تزم تیمطلوب از که

 در C3S1 تا C2S1 تیفیک یدارا زین سو قزلچه رودخانه آب

 برخوردار یباتتر یشور درجه از که بوده دشت یانتها

 تابستان، در یيآبشو و خاک طیشرا گرفتن نظر در با است.

 نمود. استفاده آن از یشور به مقاوم های گونه یبرا توان مي

 قابل درجه از آب تیفیک سال امیا هیبق در کهآن  حال

 اهانیگ اکثر رشد یبرا و بوده برخوردار (C2S1) يقبول

 منطقه به مربوط های داده يبررس .است استفاده قابل

 تیفیک که دهد مي نشان زین (ها چاه و ها چشمه) سو قزلچه

 دارد. قرار مناس  حد در و C2`S1 طبقه در ينیرزمیز آب

 از یتعداد در آب تیفیک تحلیل جینتا و ها داده از ای نمونه

 4 جدول در مطالعه مورد حوضه در موجود های چشمه

 است. شده  ارائه
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 حوضه در موجود های چشمه از تعدادی آب کیفیت -4 جدول

Class 
UTM 

EC SAR محل 
Y X 

C2-S1 9941992 091999 006 69/9  خاو 

C2-S1 9940469 092021 494 622/9  میرآباد 

C2-S1 9949192 092222 421 222/9  کاني میران 

C3-S1 9940292 196960 292 249/9  نچي 

C2-S1 9941099 090996 906 212/9  کنخانمه  

C2-S1 9222992 192999 449 242/9  پنیران )تابستان( 

C2-S1 9222992 192999 994 621/9  پنیران )زمستان( 

C2-S1 9994492 099222 492 224/9  پیرصفا 

C2-S1 9921922 199911 192 602/9  کلکه جان 

C2-S1 9202402 112226 221 622/9  ال  )زمستان( 

C2-S1 9202402 112226 222 691/9  ال  )تابستان( 

C2-S1 4961902 199692 409 269/9  چاغر لو 

C2-S1 4929291 162604 942 626/9  سرچاوه 

C2-S1 9929294 249214 199 294/9  آباد حومه حسن 

 

 و آب مصرف یوهایسنار  یترک با: مدیریتی سناریوهای

 ویسنار نه تعداد مجموع در ،9 جدول مطابق ياراض کالس

 يزراع ياراض توسعه یبرا ویسنار سه و باغات توسعه یبرا

 شد مطرح که طور همان .است حصول قابل حوضه در

 در .شد داده قرار مدنظر درصد، 29 از کمتر  یش با ياراض

 حذف از يناش های قطعیت عدم کاهش یبرا پژوهش نیا

 بودن يآهک و يسنگالخ خاک، يفیک یرهایمتغ از یتعداد

 ،ياراض های کاربری ریسا و يعیطب منابع و مراتع ،ياراض

 شتریب که درصد 29 از شتریب  یش با ياراض بر عالوه

 از درصد 99 ،باشند مي کشت غیرقابل ای و مرتع صورت به

 مستعد ياراض از زین درصد 29 ریز  یش با ياراض

 نییتع و وهایسنار انتخاب مراحل .شد حذف شده  شناسایي

  داده نشان 0 شکل در يمصرف آب حجم و ياراض مساحت

 .است شده

اراضي مستعد و  بندی طبقهنتایج  0در جدول 

محاسبات نیاز آبي ساتنه این اراضي به تفکی  سناریوهای 

اراضي تحت پوشش  0 است. ارقام جدول شده  ارائهمختلف 

همچنین، در این پژوهش . شوند ميفعلي را هم شامل 

 مورد محدودهتفکی  اراضي تحت پوشش باغ یا زراعت در 

بخشي از ممکن است  رو اینز امقدور نبوده است.  مطالعه

باغات منظور  عنوان بهمختلف که  های شی اراضي در 

در حال حاضر زیرکشت محصوتت زراعي  واقع در ،شده

باشد. با توجه به تعریف سناریوهای متفاوت برای مصرف 

آب، این موضوع خطایي در برآورد میزان مصرف آب در 

فعلي مصرف آب در حجم  حوضه ایجاد نخواهد کرد.

 است میلیون مترمکع  929 بربراحوضه سیروان 

(Shorian  وMousavi ،2991). 

)مجموع هکتار  062026که  دهد مينشان  0جدول 

از اراضي حوضه سیروان قابلیت اراضي زراعي و باغي( 

. این میزان اراضي تحت باشند ميکاربری کشاورزی را دارا 

میلیون  4999سناریوی با هیدرومدول کم به بیشتر از 

 0299 تحت سناریو با هیدرومدول بات بیش ازو مترمکع  

معیار انتخاب هیدرومدول،  آب نیاز دارند.میلیون مترمکع  

های  محاسبات نیاز آبي محصوتت است که در آن گونه

با مصارف کم، متوسط و زیاد مطابق  طبقهموجود در سه 

استان  ای منطقهشرکت آب  بندی شدند. تقسیم 9جدول 

کردستان میزان آورد ساتنه حوضه سیروان را معادل 

میزان  ،رو این از. کند ميگزارش  میلیون مترمکع  2499

برای پوشش نیازهای توسعه کشاورزی  نیاز موردآب 

میزان آورد با هیدرومدول کم از حوضه، تحت سناریوی 

توسط . سطح توسعه باغات که استساتنه حوضه بیشتر 

سیروان  دستگاهای اجرایي در حوضه ورمهندسین مشا
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. بیشتر دارد خواني همنتایج این پژوهش  با، شده پیشنهاد

اراضي مستعد دارای ارتفاع کم و در حاشیه رودخانه 

در  رسد مي نظر های آن قرار دارند. به سیروان و سرشاخه

 توسعه منظور بهایستگاه پمپاژ  های پروژهخصوص اجرای 

تنها  ها، دار اطراف این رودخانه شی باغات در اراضي 

در که  طوریهاست. بمحدودیت موجود، تخصیص آب 

، تعداد زیادی از این وجود این محدودیتصورت عدم 

 است. اجرا  قابلدر هر سال  ها پروژه

 

 
 استفاده مورد سناریوهای انتخاب و مصرفي آب حجم مستعد، اراضي مساحت تعیین مراحل -5 شکل

 
 سیروان حوضه ساتنه آبي نیاز محاسبات نتایج -5 جدول

 اراضي کالس
 

 (مترمکع  میلیون) ساتنه آبي نیاز

 زراعي اراضي کالس

 مساحت

 اراضي

 )هکتار(

 سناریوی

 هیدرومدول

 کم

 هیدرومدول سناریوی

 متوسط

 سناریوی

 هیدرومدول

 زیاد

 باغي زراعي باغي زراعي باغي زراعي

 - 2/222 - 299 - 4/296 62999 درصد پنج شی  تا زراعي اراضي بهترین

 2/2994 - 1/6249 - 6409 - 629229 درصد 20 تا پنج شی  با باغي اراضي بهترین

 1/6222 - 2/6029 - 2/6219 - 602929 رصد 49 تا 20 شی  با باغي متوسط کالس اراضي

 9/6202 - 0/6092 - 6/6202 - 600221 درصد 29 تا 49 شی  باغي پایین کیفیت کالس اراضي

 2/0014 - 2/4219 - 2/9942 - 494122 درصد 29 تا پنج شی  با اراضي مجموع
 



 6991، 2، شماره 9جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي222

 

 یریا جهینت

 توووان از بوویش آب مصوورف کووه یيهوواحوضووه در

 حوضه و منفي آب منابع بیالن ،است حوضه هیدرولوژیکي

 توراز  ایون  نموودن  متووازن  .بود واهدخ مواجه آب کمبود با

 ای حوضوه  بوین  آب انتقال .است ریناپذ اجتناب امری يمنف

 و محیطوي  زیسوت  مشکالت ایجاد پتانسیل کهاین رغم علي

 مدیران از بخشي تأکید مورد داراست، کشور در را اقتصادی

 ارزیوابي  منظوور  بوه  ،پوژوهش  ایون  در .دارد قورار  کشور آب

 اراضوي  توسعه پتانسیل ،ای حوضه بین آب انتقال های طرح

 مدیریتي سناریوهای تعریف با سیروان حوضه در کشاورزی

 اسوتفاده  با .شد بررسي محصوتت آبي نیاز و اراضي توسعه

 اراضوي  ،دار شوی   اراضوي  در باغات توسعه استانداردهای از

 کردسوتان  استان در سیروان آبخیز حوزه در توسعه مستعد

 به توجه با که داشت توجه باید کهاین ضمن .شد شناسایي

 برداری بهره نحوه پیشرو پژوهش در موجود، های محدودیت

 نحوه بهترین انتخاب .است نشده بررسي آب منابع از بهینه

 .دارد بیشوتری  مطالعات و پژوهش به نیاز آب منابع مصرف

 مشوکالت  بوه  توجوه  بوا  کشاورزی اراضي توسعه سویي، از

 خشو   مواده  مجوازی،  آب مفهووم  نیوز  و محیطي  زیست

 برتور  گزینوه  تنهوا  توانود  نمي آب، مصرف کارایي و تولیدی

 کشواورزی  توسوعه  پتانسیل بررسي .باشد آب مصرف برای

 انتقوال  شورایط  بررسي راستای در صرفاً سیروان حوضه در

 انجام ،شده تعیین پژوهشگران توسط که ای حوضه بین آب

 بوا  آب انتقوال  بح  که صورتي در که مفهوم این به .گرفت

 مبنوای  بور  باشود،  مطورح  کشاورزی و باغات توسعه اهداف

 در آبخیز، هایحوزه یکپارچه مدیریت و پایدار توسعه اصول

 بوه  نیواز  نیوز  مبود   هوای  حوضوه  های پتانسیل گرفتن نظر

 .دارد بررسي

 اراضي از زیادی بخش که داد نشان پژوهش این نتایج

 اقلیم و خاک داشتن علت به درصد 29 از کمتر شی  با

 دارا را باغي و کشاورزی اراضي به تبدیل قابلیت ،مناس 

 بیش اراضي توسعه میزان این نیاز مورد آب حجم هستند.

 هایآب منابع و است آبخیز حوزه آورد ظرفیت میزان از

 از بود. دننخواه توسعه میزان این گویبجوا حوضه سطحي

 آورد ،6994 سال به منتهي سالي خش  شرایط سویي،

 این نتایج است. داده کاهش شدت به را حوضه ساتنه

 انتقال های پروژه اتمطالع بیشتر بررسي اهمیت بر پژوهش

 حوضه داخل در آن مصرف لزوم ،ای حوضه بین آب

 تالش نیز و محصوتت شده  تمام هزینه کاهش منظور به

 تأکید سیروان حوضه فعلي اکولوژیکي شرایط حفظ برای

 منابع با متناس  مقصدهای  حوضه مصرف کاهش .کند مي

 و مجازی آب تجارت مفهوم به توجه ،ها حوضه این آب

 عنوان به ها آن طبیعي استعدادهای مبنای بر مناطق توسعه

 هستند. مطرح ای حوضه بین آب انتقال های جایگزین

 

 قدردانیتشکر و 

 بر و کردستان استانداری مالي حمایت با پژوهش این

 کهشده   انجام 10-19-299 شماره پژوهشي قرارداد اساس

 .شود مي قدرداني گرفته، صورت همکاری و حمایت از
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