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 چکیده

هدف از این . ندا گرفته شکل زیرزمینی های آب منابع یا سطحی های آباز  اعم آبی منابع کنار در بیشتر یهای روستای سکونتگاه

ۀ شایو کاربسات   ابا حاضار  ۀ مقالا در . اسات  بخش ززومااهرو  نواحی روستایی ۀتوسعآن در  تأثیربع آب و امن شناخت ،مطالعه

منظور  بدین .شود بررسی می روستایی ۀتوسعدر منابع آب  تأثیر روستایی؛ پایدار ۀ توسع مفاهیم بررسی ضمن، توصیفیا  تحلیلی

 ازو ارزیابی توان اکولاوییکی از مادم مخادوم     رایبو  گرفته صورت میدانی و ای صورت کتابخانه دو به اطالعات آوری جمع

 نتاای  نشاان داد  ت. اسا  شاده  استفاده GISافزار  نرمها از  ترسیم نقشه برایو  ها کاربری اولویت تعیین برای قیاسی کیفی روش

با ارزیابی د. شو منطقه خارج میاز کشاورزی ویژه  بههای اقتصادی  فعالیت برایمناسب  ۀاستفادبدون  سطحی موجودآب  بیشتر

کاه   امعنا  بادین  ؛دارناد ابتادایی کشااورزی قارار     ۀطبقا در ساه   بخشدرصد از مساحت  8/2که شد توان اکولوییکی مشخص 

پروری با توجه به وجود منابع آب غنای و ساایر    آبزی ۀتوسع ای قرار دارند. های کشاورزی در سطح بسیار خرد و پراکنده زمین

 3211 درصاد از مسااحت بخاش کاه برابار      1/1طوری که  به داردهای اقتصادی  فعالیت ۀتوسع برایوضعیت مساعدی  شرایط

درصد از اراضی بخاش   1/22هکتار که معادم  13758و  دارداین نوع کاربری  ۀتوسع برای یشرایط کامالً مساعد ،استهکتار 

 .است داشتهپروری در سطح بخش  گسترش آبزی برای یقابلیت مناسب ،است

 . ، مدیریت منابع آبهای روستایی پایدار، سکونتگاهتوسعۀ  ، توان اکولوییکی،خش ززوماهروب: واژگان کلید
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 مقدمه

توسعع    جمعیت، افزایشی روند به عنایت با موجود شرایط در

 بععه ، ، نیععا، افععزای  و صععنع ی کشععاور، ، هععا  فعالیععت

 وقععو  و سععو یعع  ا، غیراصععولی و رویععه بععی بععردار  بهععر 

 دیگرسعو، شعناخت   ا، هعوایی  و ،  اتنوسعان  ها، سالی خش 

 و حفاظعت  در گیعر   تصعمی  بعرا    منطقه هر ،بی پ انسیل

اس فادۀ بهینه  .]1[ است ضرور  ،اس فادۀ بهینه ا، منابع ، 

و اق صاد  ا، منابع ،  نیا، بعه داشع ا اعاععات کعامزی ا،     

 ،بریز ها  حوضه هیدروژئولوژی خصوصیات هیدرولوژی  و 

 معدیریت  و موجعود  هعا   پ انسعیل  ناختشع  بعا  ب وان تا دارد

 ،لعودگی  و هدررف ا ا، و بردار  ،بی بهر  منابع ایا ا، صحیح

 که ایران اقزیمی شرایط به توجه با .کرد جزوگیر  ،  منابع

بیش ر مناعق ،ن کم ر ا، بارش جهعانی   در بارندگی میانگیا

مهع    هعا   دغدغه  ا، یکی ،  مسئز  که گفت توان می ،است

 محسعو   سعر،میا  ایعا  مردمعان  چال  تریا بزرگ یا ایران

غعر    در ویعه   بعه  سطحی و ،یر،مینی ها  ، . ]2[شود  می

 شمار به روس ایی جوامعتوسع   در مه  مسائل ا، یکی کشور

توسعع   در  سعطحی  ،  منعابع  منعاعق  ایا در ،یرا ،دنرو می

 .ها  کشاور،  تعثییر بسعزایی دارد   ویه  فعالیت اق صاد  و به

 مسعائل  عمعد   ا، ،بعی  منعابع  بهسئز  ،  و توجه م همچنیا

ویه  در کشورهایی ماننعد ایعران    توسع  روس ایی به در مطرح

 سعت  رو روبعه  ،بی ک  مشکلاست که در بسیار  ا، مناعق با 

 بعرا   اج ماعی رفا  تثمیا و فقر کاه  منظور به تاش. ]3[

 در توسععه  و رشعد  هعا   برنامعه  اجعرا   در قالب مردم عموم

 در مهعع  هععا  اولویععت ا، سععر،میا ِیعع  جغرافیععایی ینععواح

 ععدالت  برقرار  منظور به .است مزی پایدار توسع  به رسیدن

بایعد    توسع  جامععه   و تحول روندِ در برابر  اجرا  و فضایی

 فقیرتعریا  عنعوان  هبع روسع اییان   رفعاهی  و معیش ی وضعیت

 رانمعدی  و ریعزان  برنامعه  توجه کانون در جوامع گونه ایا افراد

 کشعور  روس ایی ها  عرصه به توجه، بنابرایا .]4[ قرار گیرد

 سعا،   فععال  منظعور  بعه  کعافی  تسعهیات  و خدمات تثمیا و

 و ها فعالیت گس رش ضرورت دلیل به چه روس ایی، واحدها 

 سعا،ماندهی  دلیعل  چعه بعه   و اول بخع   هعا   فعالیت ویه  هب

 نیعز  و مخ زع   هعا   عرصه در جمعیت تثبیت امکان صحیح

 نظعام  ععام شعبک    روس ایی بعه  ها  سکون گا   ساخ ا مرتبط

 و جعد   امعر   ؛توسعع  پایعدار ناحیعه    و کشعور  سکون گاهی

 شعناخ ی  داشع ا  و ار،یابی بررسی،. ]5[ است ناپذیر اج نا 

 روسع ایی  نواحی در موجود ها  پ انسیل و ها ا، ویهگی جامع

 در محیطعی  تنگناهعا   و هعا  قابزیعت  تحزیعل  و تجزیعه  نیز و

 ا، .دارد بسعزایی  اهمیعت  روس ایی توسع  ریز  برنامه فرایند

سعاکنان روسع اها  بخع      فعالیعت  اصعزی  محعور  کعه  ،نجا 

 نظعر  ا، ا  عمعد   سعه   بخ  ایا ،است کشاور،  و ،،وماهر

 بعه  توجعه  بعا  .دهعد  اخ صاص می خود به را روس اییان در،مد

بعودن منطقعه،    کوهسع انی شیب ،یاد،  خیز، حاصل خاكنبود 

وفور منابع ،  سطحی و ،یر،مینی  مناسب، دما  و ندگیبار

 گسع رش  بعرا   را مسعاعد  هعا   ،مینعه  هم  محدود  ایا در

 منابع ،  و انرژ توسع  و پرور   ها  مرتبط با ،بز  فعالیت

 وصعحیح   ریعز   برنامه با چنانچه، رو ایا ا، .است ،ورد  فراه 

 ب عوان  پعرور   ،بعز   فعالیعت  بعر  تکیعه  و امکانات ا، اس فاد 

 اسع فاد   بخع   ایعا  محیطعی  ها  توان ا، ینعقا صورت هب

 اشع غال،  ایجاد ،روس اییان در،مد افزای  به فرایند ایا، کرد

شعد    مطالععه  روسع اها    در جمعیعت  تثبیعت  و فقعر  کاه 

 رویکعرد   بعر  تکیعه  با که پهوه  ایا در .خواهد شدمنجر 

 تعاش  ،گرف عه  انجعام  توصعیفی ع  شیوۀ تحزیزی به و کاربرد 

شعناخت منعابع ،  و بعا ار،یعابی اکولعوژیکی       اسعت بعا   شد 

 ،بععاد  123 بععااق صععاد  توسععع  محععدود  بععه تقویععت  

منظعور دسع یابی بعه     به سا،ند ارائ  راهکار   به سکون گاهی

بیعان    هبع  .روند توسع  پایدار روس ایی در ایا ناحیه اقدام کرد

مع   ه بررسعی  و شعناخت  بعا  است درصددایا مطالعه  ،دیگر

ناحیعع  روسعع ایی   منععابع ،بععی هععا  پ انسععیل و هععا بنیععان

،وردن  منظعور فعراه    شد  به ارائ  پیشنهادها  ال،م به مطالعه

 ایعا  روسع اها   در کشعاور،   ها  فعالیتتوسع   ها  ،مینه

 .کند اقدام بخ 

 تحقیق ۀپیشین

 در بهینعه  مصعر   و توسعه ،بی، منابع مدیریت ها  ،مینه در

هعایی   پعهوه   کشعاور، ، بارۀ توسع  خصوص در به مصار ،

 حمیدیان .شود می اشار  ،نها ا، برخی به که است شد انجام 

 سععن ی هععا  نظعام تععثییر بررسعی   بععه (1332)  همکعاران  و

 داد نشان ،نهامطالع  ن ایج  ند.پرداخ  ،  مدیریت در ،بیار 

 هعا   نعام  دارا  مخ زع   منعاعق  ،بیار  در سن ی ها  نظام

 نظعر  ا، و مشعابه  کیفعی  نظعر  ا، ،نها بر  حاک نظام و مخ ز 

 ا،جمزعه  .اسعت  م عثیر  ،  کمیت در ها ا  تفاوت پار  با کمی

تعثییر  ،مینع    در کعه  اند کرد  اشار « بنه» به سن ی ها  نظام

 و خشعع  منععاعق درخصععوص  بععه ،  مععدیریت هععا در بنععه

ا،  هعا  بنعه  .اسعت  نگرف ه صورت جامعی مطالعات خش  نیمه
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 و ایعران  ،بیعار   سعن ی  هعا   نظعام  تریاکار،مد و تریا کها

 بعا  کعه هع    اند بود  ،  منابع ا، بردار  بهر  روش پایدارتریا

عع   اق صاد  شرایط با ه  و سا،گارند عبیعی و اقزیمی شرایط

 بنه رو، ایا ا، .اند رسید  می نظر به منطبق روس ایی اج ماعی

 اسععت کععه ایععران کشععاور،  پویععا  و ،نععد  هععا  موضعو   ا،

 معدیریت  در فعراوان  رفع مشکات ها   روش ا، یکی ندتوا می

 تعیعیا  بعه   همکعاران  و فاحعی . ]6[ باشد ،بیار  ها  نظام

 پیشنهاد الگو  و کشاور،  ها  نهاد  در ،  اق صاد  ار،ش

 گویعا   ن عایج  و انعد  پرداخ ه گزپایگان دشت در بهینه کشت

 اق صعاد   ار،ش،معان   هع   درنظرگرف ا که است مطزب ایا

 توسطبها  ،  پرداخت قدرت و کشاور،  بخ  تولید رد ، 

 کشعت  الگو  تعییا برا  را راهکارها  مناسبی برداران، بهر 

 تولیعدات  سعوددهی  و ،  اق صعاد   ار،ش با م ناسب  بهین

 اسعت  حعد   به ،  اق صاد  ار،ش ؛کند می کشاور،  ایجاد

 قابععل غیربهینعع  ،ن گععاهی بععه غیععر و نامناسععب مصععر  کععه

. شعود  معی منجعر   کشعاور،   محصعوالت  کشعت  بودن توجیه

هعا  نعویا ،بیعار      بعرداران ا، روش  ، اسع فادۀ بهعر   بنابرایا

 ،کنعد  مدت به ایشان تحمیل می هزین  ،یاد  در کوتا  اگرچه

 مصر  موجب کاه  راندمان، افزای  بر عاو  بزندمدت در

شود و تثییر مطزوبی بعر افعزای  محصعوالت و مقابزعه بعا       می

در   همکععاران و عععاهر  ].7[الی دارد سعع بحععران خشعع 

محعدودۀ   ،  منعابع  گیعر   اندا،  عمزیات» تحقیقی با عنوان

 در ،  حرکعت  جهعت  پای ضما « مطالعاتی دشت کاشان

 تغییعرات  دادند نشان ،یر،مینی ،  وضعیت و بیان و سفر 

 تعرا،  م وسعط  کعاه  دهنعدۀ   نشعان  مدت بزند در ،  سطح

 کعه  اسعت  دشعت  ایا در نی،می ،یر ،  سطح( مطزق ارتفا )

 بعه  نسعبت  ،یر،مینعی  ،  بیشع ر تخزیع   میزان  ۀتثییدکنند

 ا، ،معد   دست به ن ایج نیز. است شد  مطالعه ۀبا، در ،نتغذی  

 ،  منعابع  کیفیعت  هرسعاله  دهعد  می نشان ،  ها  ،،مای 

 در .]8[ اسععت داشعع ه نزولععی رونععد اسعع خراجی ،یر،مینععی

یریت منعابع ،  در  برنامع  راهبعرد  معد    منظعور  به پهوهشی

 و جمعیت افزای  که شد داد  نشان سالی خش  وقو ،مان 

 ،بعی سالی در تعوان منعابع    دورۀ خش  در ،بی، منابع کاه 

دربعارۀ   همگعانی  توافعق  نعوعی  و داشع ه  مسع قی   ایعر  تولید

 ععوار   بهعا و  ،  افعزای   یا ،  جویی صرفه قانونی مقررات

 هعا   فعالیعت  و ،راععت  در ،  مناسب مصر  و سالی خش 

 بعه  (1384)  و همکعاران  حیدر  .]3[ است ضرور  مشابه

 ،بعی  ک  بحران ا، جزوگیر  در مشارکتتثییر  اهمیت تشریح

بعرا    کعه  کننعد  معی  بیعان  ن ایج تحقیق در و دنکن می اشار 

 ،،  مصعر   و عرضعه ،مینع    در نسعبی  تععادل  به دس یابی

 مردمععی مشععارکت و ،  جععامع مععدیریت نظععام یعع  ایجععاد

 تعوان دربعارۀ   محققعان  ها  بررسی .]11[ است ناپذیر  نا اج

مسعئز    چنعد کننعدۀ   بیعان  ،راععی  هعا   فعالیت در ،  منابع

 منابع نخست. است کشور روس ایی ها  سکون گا  در اساسی

 بیشع ر   حعدودیت م بعا  اخیر ها  دهه در ویه  هموار  به ، 

،   منعابع  توان در جمعیت افزای  سپس .است بود  مواجه

 ،  منعابع  که حالی در ،داش ه مس قی  ایر تولیدبرا   اعی،ر

 نکعرد   ،  تفاوتی منابع به دس رسی ها  روش یا ماند  یابت

بهینع    مصعر   هعا   روش و تجهیزات و ابزار همچنیا .است

 چشعمگیر  تحعول  نشعد  و  دگرگعون  جعامع  عور به ،  منابع

 ،  منعابع  مصعر   کهعا  الگوهعا  ، درنهایعت  .اسعت  نداش ه

 اق صعععاد  و و اج معععاعی جغرافیعععایی سعععاخ ار براسعععا 

 و تنظعی   در کعه  داشع ه  وجعود  گذشع ه  در ایران روس اها 

 امعرو،   الگوهعا  ایعا  و بود مؤیر ،   منابعبهین   بردار  بهر 

 مقایسع   در تحقیقی با هعد   .اند رف ه بیا ا، یا شد  کمرنگ

 بعرا   د،فعول  سعنجی  ،  ایس گا  در د، رودخان  ،  کیفیت

بیشع ر  کشاور،  نشان داد  شد کعه   و صنعت نی،انسا شر 

نعدارد   اسع ا  مجعا،  محدودۀ در مقادیر  ،  کیفی م غیرها 

 م غیرهعا  همع    مجمو  ا، .داش ند بهداشت جهانی سا،مان

 ،EC، TDS،  pH، Ca، Mg، Naمقادیر  د ،ش بررسی کیفی

SO4 و Cl و  اسع اندارد  محدودۀ درTH و HCO3  ا، بیشع ر 

 کعل  سعخ ی  شاخص م وسط مقدار و ف ندگر قرار مجا، حد

 ماهانع   تغییعرات  م وسعط  و TDS و در لی ر گرم میزی 183

 158 برابر د،فول شهر محدودۀ در د، رودخان  ،  کربنات بی

 سعا،مان  اسع اندارد  با قایسهدر م داد.نشان  لی ر در گرم میزی

 در د،رودخانع    ،  کیفیعت  کعه شد روشا  بهداشت جهانی

 ،  وسع اندارد   ا مجعا،  حعد  ا، بیشع ر  د،فعول  شهر محدودۀ

 جععز  تقریبععاً د،فععول، سععنجی ،  ایسعع گا  در د، رودخانعع 

 بعرا   رودخانعه  ،  کیفیت شود. می محسو  سخت ها  ، 

و  شعد  ار،یعابی  مناسعب  SAR نسبت براسا  نیز کشاور، 

 بعدون  و مطزعو   عیور و دام شر  برا  رودخانه ،  کیفیت

 ،  شیمیایی کیفیت  نهمکارا و رجایی .]11[ است مشکل

 بعه  و کردنعد  بررسعی  را قائا و بیرجند دشت یی اروس شر 

 و اخیعر  هعا   سعالی  خش  به توجه با که رسیدند ن یجه ایا

 همچنعیا  و روسع ایی  شعر   هعا   ،  کیفیعت  بعر  ،ن تثییر

 سعخ ی،  خشع ،  جامدات ماندۀ باقی مقادیر نداش ا مطابقت
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 ابعع ورایععدزف و ریکععی الک هععدایت ریععد،زک سععدی ، سععولفات،

 پعای   منظعور  بعه  ریعز   برنامعه  ،به ،نها مربوط انداردها  اس

 .]12[ رسد می نظر به ضرور  ،  منابع مر مس

 ها مواد و روش

 بعا  .اسعت  تحزیزعی عع   توصیفی در ایا پهوه  بررسی روش

 اعاععات  و ،معار  گرد،ور  تکنی  موضو  تحقیق به توجه

 مطالععات  .سعت ا میعدانی  و اسعناد  ع  ا  ک ابخانه نیا، مورد

 ماننعد  ععوامزی  به شناخت  مرحز ها  بررسی در ، ، منابع

 شر  ،  دس رسی به و کیفیت بودن، موجود مقدار، ،منابع

 قیاسی کیفی روش ا، مطالعاتیۀ محدود در .شود می مربوط

 هع   رو  با. تاس شد  اس فاد  کاربر  اولویت تعییا برا 

 بعرا   وژیکیاکولع  ار،یعابی  شعد   تهیعه  هعا   الیعه  قراردادن

 ا، پعس  و اسعت  شعد   تهیعه  نقشه ی  مخ ز  ها  کاربر 

 هعا   گون پزی ا،ی  هر برا  ضرور  فیز رها  دنکر اعمال

 کعاربر   اولویعت  فعزعی،  کعاربر   به توجه با و ،مد  دست هب

 ها  الیه  تهی منظور بهت. اس شد  تعییا اراضی ا، اس فاد 

و فعالیعت   ،یر،مینعی  و سطحی ،  منابعجمزه ا، نیا، مورد

 .شد اس فاد   GISافزار   نرم محیطا، اق صاد  مد نظر 

 شده مطالعه ۀمعرفی محدود

 استها  شهرس ان الیگودر،  بخ  ،،وماهرو یکی ا، بخ 

 141  فاصعز دریعا و در    ا، سطح  م ر  2218  ارتفا که در 

 .]13[  اسعت   قعرار گرف عه   ( ،باد )مرکز اس ان  خرم  کیزوم ر 

در سطح بخ  ،،ومعاهرو و   ایا پهوه  اتیمطالع ۀمحدود

بخع  ،،ومعاهرو    .اسعت ،ن   تابعع ها   ها و ،باد  دهس ان

. ایعا  اسعت ،بعاد  دارا  سعکنه    123دهس ان و  3دارا  

هعا  بزنعد و مرتفعع و وجعود      ا کعو  شع  دلیعل دا  بعه بخ  

جمعیت ،یاد  را در خود جا  نداد  است.  ،ها  عمیق در 

و  ،وماهرو به شعکل ععولی  روس ایی بخ  ، ها  خانهاغزب 

 ۀجععادبععه تبعیععت ا، الگععو  خطععی در ام ععداد رودخانععه و 

کوهسع انی    ناحیع در ،،ومعاهرو  . انعد  ارتباعی شکل گرف عه 

،اگر  مرکز  قعرار گرف عه و در ام عداد شعر  بعه غعر        

 سع ان، در ضعزع شعمالی و جنعوبی شهر    کشید  شد  است.

بعه   ،انعد  ند م عدد پراک ا ه هقزاراضی ناهموار با ارتفاعات و 

. داردا   ،  و هعوا  نسعب اً سعرد کوهپایعه     دلیل نیز همیا

 ی،اگعر  میعان    حوضع در مر، شرقی  شد  مطالعه ۀمحدود

کععه  اسععتد، و کععارون ع  الکععیذرودهععا    حوضععغربععی و 

بزنعدتریا   .گهر در جنو  غربی ،ن واقع شد  است  دریاچ

جنععوبی بععه نععام   کععو  در رشعع ه سعع انارتفاعععات ایععا شهر

م ر ا، سطح دریعا قعرار    4181ارتفا  حداکثر  کو  با راناش 

جوان  ها  کو  رش هایا ناحیه سر،مینی کوهس انی با  دارد.

ها  ناهموار،  اصوالً وجود ،میا .است،اگر   ۀخورد و چیا

امکعان تشعکیل خعاك و رسعوبات      ها  پرشیب و تنگ،  در 

کافی مراکز سکون ی مساعد  را در بخ  ،،وماهرو شعکل  

د  و اس قرار روس اها را دچار مشکل کرد  اسعت. وجعود   ندا

 سعبب عوار  عبیععی در نعواحی کوهسع انی و ارتفاععات     

پراکندگی جوامع انسانی در ایا محدود  شد  و ا، تعراک  و  

شععایان  .تمرکععز بیشعع ر جمعیععت جزععوگیر  کععرد  اسععت 

است که عوامل نامساعد اقزیمی در ،مس ان به ایا  یاد،ور 

، ارتفا  ،کزی عور هکند. ب ارتباط کم  می دنبوپراکندگی و 

 ۀمحدودکننععدهععا ا، عوامععل  عععوار  عبیعععی و نععاهموار 

ت یع موقع 1در شکل ست.  رشد و گس رش روس اها ،توسعه 

 نمای  داد  شد  است. شد  مطالعه ۀمحدود

 ۀهییای منییابع آب محییدود  هییا و بابلییی  ویژگییی

 شده مطالعه

 منابع آب سطحی (الف

کوهس انى و پر،   ،هاى مرتفع ى ا، اس اناس ان لرس ان یک

هعاى   بعه رودخانعه   هعاى سعطحى ،ن   ، هم  و  استایران 

. وسعت استفار  م عزق  ،بریز دریاى عمان و خزیج ض حو

 همع  و تقریباً شامل  استمربع  کیزوم ر 31384ه ضایا حو

شععود. منععاعق کوهسعع انى لرسعع ان ا،  وسعععت اسعع ان مععى

و  اسععتیشععگى ایععران هععاى ،بگیععرى مطمععئا و هم کععانون

هعاى کعارون و کرخعه را تشعکیل      هاى مه  رودخانعه  شاخه

هعاى بزنعد و    هعاى ،بگیعر کعو     تریا ایا کانون دهد. مه  مى

عزعت   هعا بعه   . ایا کوهس اناستکو  و گریا  پربر  اش ران

بر  کافى در تمام سال رودهاى مهع    ۀارتفا  ،یاد و ذخیر

 موقعیعت خعاص  عزعت   د. بعه کن مى رسانی ، ایا منطقه را 

هاى عمیق  در در  بیش رهاى ،ن  جغرافیاى اس ان، رودخانه

 در اى عمعد   تعثییر  بنعابرایا  ،یابنعد  جریان مى و فاقد دشت

ولى در ،بیارى هزاران هک عار   رند،بى خود اس ان ندا  تغذی

 اى دارنعد.  حیاتى و سعا،ند   تثییرا، اراضى اس ان خو،س ان 

کشکان، سعزار و سعیمر     هاى ایا اس ان تریا رودخانه مه 

 هعاى اسع ان   عزت وضعیت خاص پس ى و بزند  . بههس ند

لرس ان و وجود مخا،ن غنعى در عبقعات ،هکعى و ،بعدهى    
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شده مطالعه ۀموبعی  اداری و سیاسی محدود. 1شکل   

مکععب   م ر 3لی ر در یانیه تا  211هاى کارسی   )بیا  چشمه

هعاى کرخعه و    خانه،بریز عزیاى رودحوض  در یانیه( ایا اس ان 

درصعد سعطح اسع ان در     36دهعد و حعدود    د، را تشکیل معى 

و فقعط سعطح   دارد قعرار   رودخانهایا دو ،بریز محدودۀ حوض  

ریعز   ، حوضع   تعریا قسعمت اسع ان جعز       کوچکى ا، شرقى

،بریعز  حوض  داخل  عور کامل ه،،وماهرو ب بخ اصفهان است. 

 ایعا حوضعه   هعاى  تعریا رودخانعه   رود د، واقع شد  است. مه 

سزار ا، تاقى دو رود تیعر  و  رودخان  . هس ندسزار و بخ یارى 

نعد ا،   ا هاى فرعى رود تیر  عبارت شود. شاخه ماربر  تشکیل مى

هعاى فرععى    رود و سرا  سعفید. شعاخه   سیاخور، گلرودخان  

کعه ا، ارتفاععات    هسع ند تخعت و کمنعدان    در  ماربر رودخان  

رودخانع    هعاى فرععى   شعاخه  .دنع گیر کو  سرچشمه مى اش ران

هعاى   . رودخانعه هس نددائى، انوج، هرگان و ذالکى  در  بخ یارى

و شعوند   معی پنج به ه  م صعل   سزار و بخ یارى در محل تنگ

هعا  سعطحی    حرکعت ،   دهنعد.  د، را تشعکیل معى  رودخان  

هعا    شعیب  هعا   بخ  ،،وماهرو به تبعیت ا، شیب، در جهت

هعا و   ها  فرععی، سرشعاخه   اصزی در قالب رودخانه و در جهت

و سعرعت حرکعت    مسیر ،عور کزی بهاند.  ها جریان یاف ه ،براهه

ها  سطحی تابع میزان شیب و جهت شیب اسعت. شعیب    ، 

، ولی عمومی رودها  اصزی ناحیه ا، جهت شر  به غر  است

ها  اصزی م صعل   تر ا، جهات م عدد به شاخه ها  فرعی شاخه

نقاط ناحیعه شعیب عمعومی    یش ر بعزت اینکه در  بهو شوند  می

ها  سطحی نیز نسعب اً ،یعاد اسعت.     ، تخزی  سرعت  ،باالست

هعا  مناسعب    شیب ،یاد در عیا حال در حمل رسو  و خاك

ها  ،بخیزدار   در صورت نبود پوش  گیاهی مناسب و برنامه

ویعه  خعاك وارد    تواند ،سیب ،یاد  بعه منعابع عبیععی بعه     می

حعت تعثییر ععوامزی ا، قبیعل شعیب،      ها ت سا،د. فرم کزی ،براهه

مسیر ،نها، عوامل تک ونی ، فرم حوضه و پوش  گیعاهی هعر   

هر ی  در ایا ناحیعه  تثییرات ناحیه است که به شرح مخ صر 

،یاد  بر فعرم ،براهعه دارد. در   تثییرات شود. شیب  پرداخ ه می

هععا و  حرکعت ،  در رودخانعه   ،کعه شعیب کع  باشعد      صعورتی 

شعود.   گذار  معی  ر ن یجه، سبب رسو کند است و د ها مسیل
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ندرها )رود پیچ( شکل بگیرند کعه  ئاکه مشود   ایا امر سبب می

الب ه به جنس بس ر نیز بسع گی دارد. در صعورت شعیب ،یعاد     

تخریبعی و حمعل رسعو  ،یعاد     تعثییرات  عزعت   بعه ی  حوضه 

ضرورت دارد عمزیعات ،بخیعزدار  صعورت بگیعرد. سعخ ی و      

،براهه و سرعت ،  مسیل تثییر دارد.  بر فرم  نرمی بس ر ،براهه

دیعوارۀ  هعا بعا    که جعنس ،معیا سعخت باشعد، در      در صورتی

،  ،یعاد و  تخزیع   د و سعرعت  نگیر عمود  )کانیون( شکل می

هعا بعا،تر و    در   نعرم عکس در جعنس   بهنفوذپذیر  ک  است و 

در نعواحی کوهسع انی    .تر و سرعت تخزیه نیز کم ر است مای 

در جعنس سعخت و در   بیشع ر  هعا     در غعر   جنو  و جنعو  

تعر جریعان    ها  بعا، و جعنس نعرم    نواحی شمالی ناحیه در در 

دارند. فرم و شکل حوضه نیز بعر شعکل مسعیل، سعرعت ،  و     

شکل حوضه بعه  اگر که  ا  گونه گذارد. به حمل رسو  تثییر می

و اح معال تجمعع    ،مان تمرکز ،  کم ر، تر باشد دایر  نزدی 

شود. پوش  گیعاهی نیعز بعر     ارش بیش ر میسیا  ناشی ا، ب

پذیر  ،  و در ن یجه، حمعل و رسعو  و    سرعت و میزان نفوذ

ها و رودخانه تعثییر دارد.   سایر پارام رها  هیدرولوژیکی مسیل

ها هع  ا، سعرعت    بدیهی است پوش  گیاهی مناسب در دامنه

و بععه  را جععذ  ا، بععارش،یععاد  کاهععد و هعع  درصععد  ،  مععی

هعا در   کنعد. فعرم کزعی ،براهعه     مینی تبدیل میها  ،یر،  سفر

صعورت   بهالیگودر، ی  فرم دندریزی ی  است که ناحی  سطح 

انعد. بخع     ها  درخ ی در سطح ناحیعه پراکنعد  شعد     شاخه

،بریز د، واقع شعد  اسعت و در   محدودۀ حوض  اعظ  ناحیه در 

ها  سطحی بعه   بخ  ناچیز  ا، شر  شهرس ان الیگودر، ، 

مشخصات  1. در جدول ]14[ یابند ود جریان میر سمت ،ایند 

 اند. ها  ،ن بیان شد  ،بریز د، و ،یرحوضهحوض  

 ]14[ آبریز دز ۀحوضمشخصات  .1جدول 

حوضه زیر حوضه  واحد هیدرولوژیک 

 نام
وسع  در 

 استان
 نام

وسع  در 

 استان
های مهم نام رودخانه وسع  نام  

 11563 د،

ماربر  -تیر   4343 

رد، اش رینان، عشیر،باد، دورود، بروج

،رنان، ا،نا، الیگودر،، گندمینه، چما 

 سزطان

3111 

رود تیر ،  بیاتون ونایی، گیان

چوالن و ماربر  الیگودر،،  چاالن

 در  تخت، کمندان ا،نا و ماربر 

ذالکی -بخ یار   انوچ، معزوم ، کو  بخ یار  ،خان قر  3244   
شا ، کاکزس ان، ذالکی و  عسل 683

ار بخ ی  2561 

سزار -،ا، -سبز   111 سرا  جزدون 3376 
شباندر، ،  مامون سبز ، ،ا،، 

چیت گهررود، چ   
 

روسعع ایی ،،ومععاهرو عبععور   بخعع ،ا، )،،( ا، رودخانعع  

حوضه در جنو  غعر  شهرسع ان الیگعودر،     ،یرد. ایا کن می

ها  واس ، ،ا،، سعرخا ، سعبز  را    واقع شد  است. رودخانه

ها  خود جا  داد  است. مسیر و شیب کزی رودخانه در درون

ها  ،نها بیشع ر ا،   ولی شاخهع جنوبی است،  شمالیدرنهایت 

فرم و مسیر کزی ،نها اغزعب   .کنند میجهت ارتفاعات تبعیت 

هعا بعه نسعبت میعزان و وسععت       مسعیل  شرقی ع غربی است. 

،بریز و همچنیا شیب ،معیا و فعرم حوضعه کعه در     حوض  

  ایر دارند و سایر پارام رها  اقزیمی ا، جمزعه  ،مان تمرکز ،

شدت و قدرت عمعل   ،ساع ه 24ا  و  ها  لحظه شدت بارش

هعا،   مسعیل بیش ر وجه مش رك  دارند؛ ولی تخریبی م فاوتی 

ود تثسیسعات کن عرل و هعدایت    نبع بعودن و   وحشیتند،بی و 

هعا و شناسعایی قعدرت     ایا مسعیل بنابرایا، مطالع  ،نهاست. 

ویعه    بهها  انسانی  برا  هرگونه اس قرار فعالیتتخریب ،نها 

 همعان  در مجاورت شهرها و روسع اها ال،م و ضعرور  اسعت.   

داخعل   ععور کامعل   ه،،وماهرو بع  بخ که قباً بیان شد  عور 

هعا    تریا رودخانعه  ،بریز رود د، واقع شد  است. مه حوض  

سعزار ا،  رودخانع   ند. هسع  ،بریز د،، سزار و بخ یار  حوض  

ها   شود و شاخه ماربر  و تیر  تشکیل میرودخان  قی دو تا

ا،نعا و الیگعودر، و    ،تخعت  کهنعدان، در   فرعی معاربر  شعامل  

رود و  سعیاخور، بیعاتون، گزعه    ها  فرعی تیعر  شعامل   شاخه

هعا    ند. ایا رود بعد ا، شهر دورود شعاخه هس سرا  سفید 

د، را رودخانع   کنعد و   گهررود، واس  و ،ا، را نیز دریافت می

بخ یعار  در جنعو  شهرسع ان    رودخانع    دهعد.  تشکیل می

الیگودر، و جنو  ناحیه و همچنیا مر، اس ان بعا خو،سع ان   

الیگععودر، و ناحیعع  هععا  شععمالی ،ن ا،  واقععع شععد  و شععاخه
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گیرنععد.  سرچشععمه مععی شهرسعع انایععا ارتفاعععات جنععوبی 

 هععا  هرودخانعع هععا  ،ن در سععطح ناحیععه تععریا شععاخه مهعع 

شعد  ا،   انجعام ند. براسعا  مطالععات   هس یان قز کاکزس ان و

هعا  ،ن حعدود    معاربر  و شعاخه  رودخان  مجمو  کل ،بدهی 

. کعرد مفید اس فادۀ توان  مکعب در سال می م رمیزیون  271

سعزطان و   ها  الیگودر،، ا،نعا، چمعا   وسعت کل اراضی دشت

درصد  35هک ار است که بی  ا،  135611گندمینه بالغ بر 

 82815  اسعت، ا، ایعا میعان    شدشناسی  كخامطالع   انه،

 .هک ار با قابزیت مطزو  برا  کشت ،بی شناسایی شد  است

میزان کل ،  مصرفی بعرا  اراضعی کشعت در ایعا منطقعه      

کعه ا، منعابع   اسعت  مکععب در سعال    م رمیزیون  211حدود 

رود در  رودخان  تیر سطحی و ،یر،مینی برداشت شد  است. 

یز ،ن تا ایسع گا  واقعع در شعهر    ،برحوض  شهرس ان دورود، 

شعود. ،بعدهی م وسعط     مربع می کیزوم ر 3411دورود حدود 

مکعب در یانیعه   م ر 17ایا رودخانه در محل ایس گا  دورود 

مکععب در یانیعه    م ر 5خواهران حدود  و در محل ایس گا  دو

است و در ایا محل سد مخزنی دوخواهران در حال سعاخت  

 542یا رود در ایس گا  دورود بعه  اتخزی  ساالن  است. حج  

هعا  سعطحی در    رسد. جریان مکعب در سال می م رمیزیون 

ماربر  نیز که مساحت ،ن تعا ایسع گا  دورود   حوض  رودخان  

سعالیان   شود، مجمو  ،بدهی م وسط   مربع می کیزوم ر 2536

ورد شعد   ،مکعب در یانیعه بعر   م ر 3ها  ،ن  ایا رود با شاخه

میزیععون  283سععاالنه ا، ایععا رود بععه تخزیعع  اسععت و حجعع  

ها  مه  بخ یار ، ،ا، و  رسد. رودخانه م رمکعب در سال می

الیگعودر، واقعع شعد  و ا، دیگعر     ناحیع   کاکزس ان در جنو  

شوند که وضعیت ،بدهی  ها  مه  رود د، محسو  می شاخه

 بخع  ،ا، یعا ،، کعه ا،   رودخان   .استشرح ،یر  به،نها ساالن  

،ن در سعاالن   میانگیا دبی  ،دکن روس ایی ،،وماهرو عبور می

کعه   اسعت مکععب در یانیعه    م ر 13 ایس گا  سپیددشت برابر

مکععب در سعال    م عر میزیعون   616،ن مععادل  ساالن  حج  

،ن مربعوط بعه سعال ،معار      سعاالن   جریعان  بیش ریا است. 

جریان کم ریا مکعب در یانیه و  م ر 47 برابر 1358ع  1357

مکعععب  م ععر 11 برابععر 1356ع  1355االنه در سععال ،بععی سعع

کوهسع انی در  منطق  گزارش شد  است. ایا رودخانه نیز در 

و نقععاط دارد ،بععاد جریععان  شععولمنطقعع  بخعع  ،،ومععاهرو و 

هعا  ،ن ا، ،    روس ایی ،یاد  در مسعیر ایعا رود و شعاخه   

 شعود  ،  ا، منطقه خعارج معی  ، ولی بیش ر شوند مند می بهر 

]15[. 

 ]11[ ساله بیس آماری  ۀدوردر  شده مطالعه های رودخانه ۀساالنمیانگین آبدهی ماهانه و  .2جدول 

 ماه
 پنج تنگ سپیددش  آباد کاظم ایستگاه

 بختیاری زاز کاکلستان رود

 3/51 4/5 86/1 مهر

 4/63 1/8 17/3 ،بان

 8/33 5/15 43/3 ،ذر

 2/154 2/23 72/3 د 

 3/282 6/41 36/3 بهما

 1/232 8/41 41/8 اسفند

 7/311 51 23/12 فروردیا

 3/215 4/33 72/3 اردیبهشت

 8/142 5/23 37/3 خرداد

 3/113 4/15 2 تیر

 6/76 8/3 72/1 مرداد

 7/51 7 21/1 شهریور

 42/153 68/26 51/6 انهیسالمیانگیا 

ها  مهر و شهریور  تریا ما  سال و ما  ر، ها، فروردیا پ رودخانههم  د که در شو مشخص مییادشد  ،مار مشاهدۀ با 

 .]16[ اند بیان شد  شد  مطالعه ۀها  محدود اعاعات مربوط به رودخانه 3ند. در جدول هس ها  سال  تریا ما  ،  ک 



 1316 بهار، 1، شمارۀ 4اکوهیدرولوژی، دورۀ  22

 ]16[ شهرستان الیگودرز یهای بخش ززوماهرو های سکونتگاه رودخانه .3جدول 

 طول رودخانه به کیلومتر نام رودخانه
هرودخان  

مکعب بر ثانیه متردبی متوسط به   
 فصلی دائمی

 17 دائمی 56 ،،

 3 دائمی 35 شاهرود

 4 دائمی 32 ماهرو

 ساله بیس  ۀدوردر  زز ۀرودخان ۀماهیاندبی حدابل، متوسط و حداکثر . 4جدول 

/m3 دبی حدابل ماه
s دبی میانگین m3/

s دبی حداکثر m3/
s 

 5/6 4/5 3/4 مهر

 5/21 1/8 4/5 ،بان

 31 5/15 2/8 ،ذر

 5/26 2/23 6/15 د 

 3/26 6/41 8/28 بهما

 3/77 8/41 24 اسفند

 1/35 51 5/25 فروردیا

 111 4/33 5/28 اردیبهشت

 7/51 5/23 2/16 خرداد

 3/31 4/15 6/11 تیر

 6/12 8/3 7 مرداد

 3/7 7 6/5 شهریور

 7/41 5/23 12/15 میانگیا سالیانه

 

میزیععون  5327بع ،  سععطحی ناحیععه  فیععت منععا ظر

درصد کل منعابع ،  ناحیعه را    63ه حدود کمکعب است  م ر

میزیعون   38/214بعی یادشعد    ، ا، کل منعابع . دشو یشامل م

مکععب در   میزیعون م عر   5/1مکعب در بخ  کشعاور، ،   م ر

مکعب در بخ  صنعت و معدن  میزیون م ر 6بخ  شر  و 

ن به اشکال مخ ز  بعه  رسد و باقی ، برداشت و به مصر  می

رفیعت  ظمچنعیا  هشعود.   رود یا ا، ناحیه خعارج معی   هدر می

است که  عبمیزیون م رمک 1367،یر،مینی ناحیه  ، منابع 

شعود. ا،   درصد کل منابع ،  ناحیه را شعامل معی   27حدود 

میزیععون م رمکعععب در بخعع   1/6کععل منععابع ،  یادشععد  

 678/1میزیون م رمکعب بخع  شعر  و    131/1کشاور،  

میزیون م رمکعب در بخ  صعنعت و مععدن مصعر  شعد      

اسعت. حجعع  برداشعت ا، ایععا منعابع در مقایسععه بعا میععزان     

دهعد بخشعی ا،    ظرفیت بالقوۀ ،ن بسیار ک  است و نشان می

شعد  و در ،نجعا    ها  سعطحی   ها  ،یر،مینی وارد جریان ، 

 شود.   عاً اس فاد  نمیفشود و بخ  ،یاد  نیز  اس فاد  می

کوهسع انی در بخع  ،،ومعاهرو و    منطق  ،، در ان  رودخ

و نقعاط روسع ایی ،یعاد  در    دارد ،بعاد جریعان    شعول منطق  

 ، ولعی شوند مند می ها  ،ن ا، ،  بهر  مسیر ایا رود و شاخه

کشاور،  برا  مناسب اس فادۀ ،  ایا رودخانه بدون بیش ر 

شعود.   پرورش ماهی ا، منطقه خارج میتوسع  و یا باغدار  و 

هعا و   هعا و رودخانعه   رتباط مشخصی بیا محل اس قرار ،باد ا

بیعان دیگعر بیشع ر     بعه ؛ وجعود دارد هعا   ععور کزعی ،براهعه    به

،، به شعکل خطعی و در   رودخان  روس اها  بزرگ در اعرا  

عزعت پیعدای  الگعو      ،انعد. بنعابرایا   گرف هام داد ،ن شکل 

تجمیععع ،  و خععاك و وجععود کشععاور،  انععدك در یادشعد   

ها  دائمعی   . همچنیا وجود رودخانهستها ن رودخانهپیرامو

جمزعه   ا،هعا  کشعاور،     در محدود  موجعب رونعق فعالیعت   

که خود تا حعدود   شود  میپرورش ماهی در برخی روس اها 

رودخانع   . اگعر  ساکنان مؤیر استدر افزای  قدرت اق صاد  

بند  هیدرولوژیکی محعدود  در نظعر    عنوان اس خوان به،، را 

ایععا حاشععی  هععا  محععدود  در  بیشعع ر سععکون گا  ،بگیععری 
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انعد. ا، دیگعر عوامعل     رودخانه و در ام داد ،ن اسع قرار یاف عه  

وجععود  ،شععد  مطالعععه ۀهععا  محععدود  پیععدای  سععکون گا  

و تععداوم حیععات  اسععت هععا  م عععدد تثییرگععذار    چشععمه

ها به وجود ایا منعابع ،بعی    ها  اعرا  ایا چشمه سکون گا 

 ۀاسععت کععه در محععدود  ،ور شععایان یععاد وابسعع ه اسععت.  

شناسی کعه   دلیل نو  سا،ند ،میا بهتعداد  چا   شد  مطالعه

کرتاسععه و ائوسععا  -هععا  کربناتععه  ا، سعنگ ،هعع  و سععنگ 

ها  کارس یکی محسعو    جز  سنگبیش ر تشکیل شد  که 

را  بخع  شوند وجعود دارد کعه بخشعی ا، نیا،هعا  ،بعی       می

ها  دائمی و تثییر  رودخانه بارۀدر ،کزی عور هکند. ب تثمیا می

اولیا تعثییر   که گفتتوان  ها  روس ایی می ،نها بر سکون گا 

،ن بر کالبد روس ا با عنایت به اهمی ی که دس رسی سعاد  و  

شعود موجعب    عنعوان یع  ار،ش تزقعی معی     بعه ،سان به ،  

تعریا منبعع ،     شدن فرم روس اها شد  اسعت. اصعزی   خطی

و  اسعت ،، خانع   رودمربوط بعه   شد  مطالعه ۀسطحی محدود

ها  بزرگ روس ایی در کنار ایا رودخانعه و   بیش ر سکون گا 

انعد.   ها  م عدد موجود در سطح بخ  به وجود ،مد  چشمه

 ۀدر یعع  تحزیععل کزععی ا، منععابع ،  موجععود در محععدود   

،  همع   رسید که تقریبعاً  ن یجه توان به ایا  می شد  مطالعه

سعع فادۀ اهععا  دائمععی موجععود در منطقععه بععدون   رودخانععه

شوند و فقط در برخی ا،  ا ا، منطقه خارج مینهکشاور،  ا، ،

هعا بعرا  پعرورش معاهی      روس اها ا، سعواحل ایعا رودخانعه   

منعابع ،  سعطحی در سعطح     2شعکل  شود. در  اس فاد  می

 عور مشخص ،ورد  شد  است. به،،وماهرو  بخ 

 
 شهرستان الیگودرز یهای سطحی بخش ززوماهرو منابع آب. 2شکل 
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 شهرستان الیگودرز یهای زیرزمینی بخش ززوماهرو منابع آب. 3شکل 

  منابع آب زیرزمینی( ب

صورت محدود وجود  در سطح بخ  ،،وماهرو چا  و قنات به

ها  موجعود   ها  بخ  ا، عریق چشمه دارد و ،  سکون گا 

چشمه در  683شود. درمجمو ،  در سطح روس اها تثمیا می

 342دارد کعه ا، ایعا تععداد    سطح بخع  ،،ومعاهرو وجعود    

چشعمه در دهسع ان ،،    113چشمه در دهس ان ،، شعرقی،  

چشمه در دهس ان معاهرو قعرار دارد. بعا توجعه      228غربی و 

شعد ، ا، ،  ایعا منعابع     وفور چشمه در محعدودۀ مطالععه   به

هعا    خوبی اس فاد  و برا  فعالیت ها  سطحی به همانند ، 

ر  و پععرورش مععاهی اق صععاد  ا، جمزععه کشععاور، ، باغععدا 

هعا ا، عوامعل مهع  و اصعزی      شعود. چشعمه    بردار  نمعی  بهر 

شعد  هسع ند. وجعود     ها  محدودۀ مطالعه پیدای  سکون گا 

ها  م عدد بر ،ندگی ساکنان بسیار تثییرگذار اسعت و   چشمه

ها به وجود ایا  ها  اعرا  ایا چشمه تداوم حیات سکون گا 

هعا    ،  شر  سعکون گا  منابع ،بی وابس ه است، ،یرا بیش ر 

 3. در شععکل ]17[شععود  هععا تععثمیا مععی روسعع ایی ا، چشععمه

 پراکن  منابع ،  ،یر،مینی مشخص شد  است.

 ززوماهرو بخشارزیابی توان اکولوژیکی 

مناسعب در جهعت     بزار او مؤیر  یگام یکیتوان اکولوژ یابیار،

  بعه سعو   یادر سعر،م   جارها     کاربرو ها  یتفعال یتهدا

هععا   یهگععیو یععابیو ار، یی. شناسععااسععت یععدارپا  ا توسعععه

همگام با   ا توسعهتحقق   برا ییهنما ا رهر منطقه،  ی اکولوژ

 یعت و ظرف ،مینعه خعود،   یعتعب یبترت یاااست و به  یعتعب

هعر صعورت، بعرا      . دردکنع  یقابل قبول را مشخص مع   توسع

ریز  سر،میا امعر    برنامه خور، درداش ا ی  توسع  پایدار و 

ریز ، ار،یابی تعوان محعیط    ضرور  است که شالودۀ ایا برنامه

 اسعا   و پایعه  عنعوان  بعه  اکولوژیع   توان ار،یابی. ،یست است

 کعه  کشعورهایی  بعرا   محیطعی  ریز  عرح و ،مای  سر،میا

منعافع   حفع   بعا  همعرا   پایعدار توسعع    بعه  دسع یابی  درصدد

 در ایعا  ]18[ بعود  خواهعد  ناپعذیر  اج نا  است، ،تی ها  نسل
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ا،  شعد   مطالععه  ۀار،یابی توان اکولوژیکی محعدود برا  تحقیق 

ار،یابی توان اکولوژیع  بعرا     مدل مخدوم اس فاد  شد  است.

 شععد  بررسععی  موجععود  منطقعع مقایسعع  هععر کععاربر  ا،  

،یس ی( با معدل اکولعوژیکی ،ن     ها  واحدها  محیط ویهگی)

هععا  اکولوژیعع  کععه بععرا   ،یععد مععدل عمععل مععی بععهکععاربر  

اند بعرا  هعر    ها  م عدد در شرایط م عدد ساخ ه شد   کاربر

مدل بعه  هس   ا  دارند، گرچه در  ها  جداگانه کاربر  ویهگی

اند. ار،یابی توان اکولوژی  بخ  ،،وماهرو بعرا    همدیگر شبیه

 پرور  با توجه به هد  پعهوه   ،بز ها  کشاور،  و  کاربر 

 در ،شعد   یبررسع  . در ایا پهوه  ا، مجمو  منعابع شدبررسی 

شناسعایی  مربوط به ،ن معیارها   ،یرنهایت معیارها  اصزی و 

فعاک ور کعه ا،   هعا    نقشه .ها  فاک ور مربوعه تهیه شد و نقشه

در واقععع  ،شععود یمعع یععاد یعز عامععل ن  هععا عنععوان نقشععه بعه ،ن 

در ایعا   تعوان خواهعد بعود.    یعابی انجام ار،  ما برا  ها  ورود

سععا،   و غربععالبنععد  معیارهععا  اصععزی    بخعع  اولویععت 

کارشناسان انجعام شعد    ها معیارها  ،نها با اس فاد  ا، نظر ،یر

شعد  نشعان داد  شعد      گعزین  هعا    معیار ها   ول جدکه در 

ایعا معیارهعا ا، عریعق معرور منعابع و      دامنع   است، همچنیا 

 کارشناسان اتخاذ شد  است. ها نظر

 مدل اکولوژیکی کاربری کشاورزی

هععا  کشععاور،  )دیعع ( و   خهدر ایععران بععیا یکععی ا، شععا 

سر حدود مر، ایا دو کعاربر  اخع ا  نظعر     دار  بر مرتع

انعدرکاران حعد    دستوجود دارد تا جایی که برا  برخی ا، 

 دلیعل  دار  مشعخص نیسعت. بنعابرایا، بعه     بیا دی  و مرتع

پرهیز ا، ایا مشکل، مدل اکولوژیکی دو کاربر  کشعاور،   

 شعد   اسع فاد   فاک ورها شود.  می جا ارائه دار  ی  و مرتع

ایا عرح مانند شیب، جهت، ارتفعا ، ،    در ایا مدل و در

نععو  خععاك در هریعع  ا، واحععدها  اراضععی، نععو    ،و هععوا

هعا  پوشع     سا،ندها  ،میا، شدت فرسای  و انوا  تیپ

ایا معدل  . دشی  تهیه  هر  نقشگیاهی شناسایی و سپس 

 .هفت عبقه توان است ۀدهند نشانعور کزی  به

 بخع  ار،یابی توان اکولعوژیکی   4شکل و  6 جدول در

هعا  کشعاور،  بعه تفکیع  عبقعات و       انوا  فعالیعت  برا 

د شعو  مساحت بیان شد  است. همان گونه که ماحظه معی 

اب عدایی    در سعه عبقع   بخع  درصد ا، مساحت  8/2 فقط

سعکون گا  تعزعق    32کشاور،  قرار دارند که ایا میزان به 

ها  کشاور،  در سطح بسیار خرد  که ،میا امعن دارد بدیا

 ا  قرار دارند. و پراکند 

 ]11[ معیارهای مناسب ارزیابی توان کاربری کشاورزی. 1جدول 

 معیار زیر معیار اصلی هدف
 ها بندی الیه طبقه

 7درجۀ  6درجۀ  1درجۀ  4درجۀ  3درجۀ  2درجۀ  1درجۀ 
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 - - خ ،یاد ،یاد م وسط ک  خیزی ک  فرسای  خاك

 - - - ضعی  م وسط خو  عالی خیز  خاك حاصل

 اقزی 
 811-411 بارندگی

311-

411 

211-

311 
211<    

 - - - >41 31 – 25 25 - 21 21-15 دما

 ک  م وسط ،یاد خیزی ،یاد تراک  پوش  گیاهی فیزیوگرافی
خیزی 

 ک 
- - 
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 مساح  و درصد طبقات توان کاربری کشاورزی. 6 جدول

 درصد کاربری مساح  به هکتار ها گیویژ کشاورزیطبقۀ 

 3/1 3165 ها  کشاور،  سر،میا مس عد کشت منظ  فر،ورد  1

 1.2 2885 توان مناسب برا  کشاور،  2

 1.3 718 توان ک  تا م وسط برا  کشاور،  3

 5.7 13113 کار  دار  و دی  برا  مرتع،یاد توان  4

 1.4 3112 کار  دار  و دی  توان م وسط برا  مرتع 5

 21.2 45165 بند  مناسب برا  ،نبوردار  و باغبانی با ترا  6

 63.3 157431 مناسب برا  حفاظت و چرا  حیات وح  7

 111 225457 - مجمو 

 
 ]11[ ارزیابی توان کاربری کشاورزی برایززوماهرو  بخشتوان اکولوژیکی  ۀنقش. 4شکل 

 وریپر یبزآیکیژکولوا لمد

  بررکا یابیار، ا بر بیش ر ور پر  بز، یکیژکولوا لمد

 ها برکه در ح ماالًا یا و ساخت ننساا  س خرهاا در ور پر  بز،

 ا بر لمد یاا ،قعدروا. رود می ربهکا عبیعی  ها یاچهدر و

 ماهی ورشپر  س خرهاا اثحدا ا بر مناسب محل دنکراپید

 محیط میا،سر  بند عبقه معموالً. دارد  بیش ر دبررکا

 انمیز برحسب ،مناسب میا،سر در ور پر  بز، ا بر یست، 

 یطاشر ،منطقه و ناحیه ،  نجریا نظ  ،منطقه و ناحیه ، 

 که یابد می منجاا مناسب كخا سعتو و  نو ،کزیماومیکر

 ا، برخی در. هس ند یکیژکولوا  م رهاراپا ا، همگی

 ،س رسید نظیر ج ماعیا د ق صاا منابع  ها  بند عبقه

 به نیز ،  ۀهزین و میا،  بها ،ار،با به یکیدنز و دور 

 محیط  بند عبقه ی  و  شد ود فزا یکیژکولوا  م رهاراپا

 ا بر) ج ماعیا و د ق صاا منابع ،یکیژکولوا منابع( تییس، 
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( شوند می ساخ ه مناسب لمد یاا عبق که میاهایی،سر

 معیارها  پرور  ،بز  کاربر  توان برا . شود می س ه،را

 به و شد تجمیع و تو،یع ،یر بند  قالب در شد  بررسی

 گزین  برا  ،یرمعیار هفت و اصزی معیار چهار ترتیب ایا 

 جدول در. شد اس فاد  پرور  ،بز  کاربر  مناسب ها  پهنه

 .اند شد  بیان شد  اس فاد  معیارها  7

 ،مشعخص اسعت   5 و شکل 8گونه که در جدول   همان

،  غنی و سعایر  پرور  با توجه به وجود منابع  ،بز   توسع

ها  اق صاد   فعالیت  توسع برا وضعیت مساعد   شرایط

 درصد ا، مسعاحت بخع  کعه برابعر     5/1عور  که  به دارد

ایعا    توسعع  بعرا  شرایط کاماً مساعد است هک ار  3211

درصعد   5/26هک ار که معادل  53718نو  کاربر  است و 

گسعع رش  بععرا قابزیععت مناسععب  ا، اراضععی بخعع  اسععت

 33اسعت و در مقابعل    داشع ه ر  در سطح بخع   پرو ،بز 

شععرایط کععاماً  درصععد نیععز 33درصععد اراضععی نامناسععب و 

 اند. هداش ایا نو  کاربر    توسع برا نامناسب 

 ]11[ پروری آبزیمعیارهای مناسب ارزیابی توان کاربری . 7جدول 

 4درجۀ  3درجۀ  2درجۀ  1درجۀ  معیار زیر معیار اصلی هدف

ا
ری
ه 
  ب
خا
ان 

 

ان
مک

 
 
برا

 
  
ربر
کا

،بز
  

ور
پر

  

 شکل ،میا

 >15 11-15 11-5 5-1 شیب

 جنوبی غربی شرقی شمالی جهت

 <1111 ارتفا 
1111 - 

1511 
2111-1511 2111 < 

 انسانی

 111-2111 سکون گا 
5111-

2111 
15111-5111 

111-1 

15111< 

 111-2111 را 
5111-

2111 
15111-5111 

111-1 

15111< 

 بسیار شدید شدید م وسط ک  ی  خاكفرسا خاك

 >1111 511-1111 111-511 1-111 رودخانه دائ  منابع ، 

 پروری مساح  و درصد طبقات توان کاربری آبزی. 1 جدول

 سکونتگاهیمحدودۀ  درصد کاربری مساح  به هکتار پروری آبزیطبقۀ 

 خانی، شاهرود دشتچال اشکو ،  ،باد، پیرامام، شولسه سوك، ،بسرد ،  5/1 3211 کاماً مناسب. 1

 کیگوران، تصر،باد، دس گرد 5/26 3/53718 مناسب. 2

 - 33 2/88218 نامناسب. 3

 - 33 8/74313 کاماً نامناسب. 4

 - 111 2/225457 مجمو 

 

 بععرا  مطالعععاتیۀ محععدود اکولععوژیکی تععوان ار،یععابی بععا

 چندیا برا  واحدها برخی شد مشخص مخ ز  ها  کاربر 

 در کعه  اسعت  حعالی  در ایعا د. نع دار اکولوژیکی توان ربر کا

 اجعرا   بعه  سعر،میا  ا، بخ  ی  در توان نمی مواقع، بیش ر

 بعیا  اسعت  شایسع ه ، بنعابرایا ت. پرداخ کاربر  ی  ا، بی 

 معورد  کعاربر   عنعوان  هب را گزینه به ریا موجود، ها  گزینه

د. کعر  ان خعا   مطالععاتی ۀ محعدود  ا، بخع   ،ن برا  ان ظار

 کعه  نامند می اراضی کاربر  اولویت تعییا را یند افر یاچن

 سر،میا ،مای  یا ،میا ا، اس فاد  ریز  برنامه همان درواقع

 بعیا  اولویعت  تعیعیا  ضما یند ،افر چنیا اجرا  درت. اس

 سعر،میا،  واحعد  هر در ها گزینه به ریا ان خا  با ها، کاربر 

 سعطح  در بیان خعا  هعا   گزینه دهی سامان یا کردن ،راس ه به

 کاربر  اولویت  نقش در. دشو می اقدام نیز مطالعاتیۀ محدود

 و کشعاور،   بعرا   4و  3، 2، 1 کعا   کعه  واحدهایی برا 

 یعا  دار  مرتع برا )مناسب یا نسب اً مناسب(  دو یا کاسی 

 بعرا   یا و دارند توریس  و صنع ی و روس ایی شهر ،  توسع

 در کها  است  کاربر  با اولویت هس ند، مناسب پرور  ،بز 

 .است م داول حاضر حال
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 اراضی ا، فعزی ۀاس فاد نو  که نقشه ا، ییواحدها در 

 ،ن با اولویت است، اکولوژیکی ار،یابی توان با مغایر

 دارد. را توان  عبق تریا مناسب که است کاربر 

  نیا،هععا  اراضععی کععاربر  اولویععت تعیععیا بععرا 

هعا    فعالیعت   توسعع ویعه    به اق صاد  و اج ماعی

 .است شد  گرف ه نظر در نیز اق صاد 

اً نسعب   قابزیعت  مطالععاتی ۀ محعدود  اکولعوژیکی  نظر ا،

د. دار دار  جنگل و ها  دامدار  فعالیت  توسع برا  خوبی

 ماهیعت  مدو  درجع  در (کعز م مر و گس رد  تفرج) توریس 

 ،یعاد،  پعذیر   ،سعیب  بعا  نعواحی  ،یعاد  وسععت د. دارنع  قرار

 نیعز  حفاظت نظر ا، مطالعاتیۀ محدود ا، وسیعی ها  بخ 

 تعوان   هب اکولوژیکی دیدگا  ا، شاید و است پراهمیت بسیار

 ،معای   منظعور  بعه  .کعرد  تزقعی  اقعدام  تریا مه  را حفاظت

 نیعا،  و اکولعوژیکی  تعوان  بعه  هعا  کعاربر   اولویعت ) سر،میا

 بععرا  ترتیععب بععه ،،ومععاهر بخعع  ،(اج مععاعیععع  اق صععاد 

 و ،راععت ) کشعاور،  ار  و دامپعرور ،  معد ، داار د لجنگ

 در و گسع رد   تفعرج  دیع ،  یا ،بی باغ  ها بخ  در (،بی باغ

 و روسع ایی   توسعع  ار ،د عمرتع  م مرکعز،  تفرج هایی بخ 

 . دش ،راس ه و ساماندهی حفاظت و صنع ی

 گیری نتیجه

 تعثمیا  را منطقعه  ،بعی  نیعا، عمعدۀ   بخ  سطحی ها  جریان

 کشعاور،  و  ها  بخ  در ،بی نیا،ها  تثمیا لحاظ به. کند می

مسعئزه   تریا مه  ندارد. وجود در منطقه ا  عمد  مشکل شر 

 ،کزی عور هب .است ،  منابع ا، بردار  بهر چگونگی  منطقه در

هعا  منعابع    هگعی وی لحاظ به بخ  ایا ها  سکون گا  مجموعه

 و کشعاور،   ها  فعالیتتوسع   و انجام،یاد  برا   قابزیت ، 

 ایعا  کعه  ندرا دار ،ن وابس ه به خدماتیع  اق صاد  عمزکردها 

 و تبعدیزی  صعنایع  فعالیعت  گسع رش  و بسط کنار در پ انسیل

 روسع اییان جانبع    همه مشارکت با تواند می منطقه در تکمیزی

سعا،د.   فعراه   را پایعدار توسعع    بعه  دس یابی و شرایط ها ،مینه

رودخانع    ویعه   هب سطحی منابع  که ا  ناحیه در ن ایج نشان داد

بسععیار  ،ن در کشععاور،  بععه مربععوط هععا  فعالیععت د،را دار ،،

تریا رکعا معیشع ی    کشاور،  مه ، یکزعور  به است. ضعی 

را  بخع  درصد ا، کل در،مدها   65که  استبخ  ،،وماهرو 

هعایی چعون ،راععت و     اد  است و در شاخهبه خود اخ صاص د

بعه   توجعه  بعا  شد  مطالعه  منطق در رسد. ار  به انجام میغدبا

 ،یر،مینی ،  منابع و سطحی ،  منابع،مین   در ،ن، وضعیت

 حعال  وجود ندارد. در خاصی محدودیت کیفی و کمی لحاظ به
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 ا، کانعال  و سعن ی سردهن   تعداد  احداث باروس اییان  حاضر

 هعر  وقو  باتثسیسات  اما ایا کنند، می اس فاد  رودها  پای دبی

 ،مینعه  ایعا  در شعوند.  احداث نو ا،باید    وشد   تخریب سیا 

 احعداث  دائمعی  و بعادوام  مناسعب،  ،بگیعر  ها  دهانه است ال،م

ا،  مسع قی   ،بگیعر   هعد   بعا  سعا،   سردهانه احداث یا شود،

 دالیزعی  به یا و پرهزینه انه، رو  انحرافی سد احداث که رودها،

 ان خعا   در اسعت چنانچعه   بدیهی د.شو توجه است، غیرممکا

 توجعه  هعا  سعا،   نعو   ایعا  هیعدرولی   عراحی و مناسب محل

 باشعد،  مجعا،  حعد  در داخعل ،ن  به رسوبات ورود و شود کافی

 شعود،  نمعی  مواجعه  ا  عمعد   مشکات با نیز ،ن ا، بردار  بهر 

 در خعوبی   کمع  گیر رسو  ها  حوضچه عراحی هنکای ضما

بعا ار،یعابی تعوان    بعود.   خواهد رسوبات اح مالی مشکات حل

درصد ا، مساحت بخع    8/2فقط که شد اکولوژیکی مشخص 

 32اب دایی کشاور،  قرار دارند که ایا میزان بعه  عبق  در سه 

هعا  کشعاور،  در    کعه ،معیا   امعنع  بدیاسکون گا  تعزق دارد 

پعرور    ،بعز  توسع   ا  قرار دارند. سطح بسیار خرد و پراکند 

با توجه به وجود منعابع ،  غنعی و سعایر شعرایط ا، وضععیت      

ععور  کعه    به داردها  اق صاد   فعالیتبرا  توسع  مساعد  

 اسعت، هک عار   3211 درصد ا، مساحت بخع  کعه برابعر    5/1

و دارد ایعا نعو  کعاربر     برا  توسعع     شرایط کاماً مساعد

 ،اراضی بخع  اسعت  درصد ا،  5/26هک ار که معادل  53718

پعرور  در سعطح بخع      گس رش ،بعز  برا   یقابزیت مناسب
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