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  چکیده
 سامانهگیري از  بهرهو  هاي منطقه و مجاور آن هاي هواشناسی ایستگاه ي خاك، و داده هاي رقومی توپوگرافی، نقشه فاده از نقشهدر این تحقیق با است

با هاي یاد شده  هاي مربوط به مولفه و نقشه آب در منطقه مورد بررسی قرار گرفتمنابع هاي بارش، دما و تبخیر، وضعیت  اطالعات جغرافیایی، الیه
ي عمومی بیالن آب، تغییرات حجم مخزن طی  ي معادله و درنتیجه بر پایه. شده است  تهیه Krigingو با روش  Arc Gisافزار  ه از نرماستفاد

صورت بیالن هیدروکلیماتولوژي براي ارتفاعات و دشت و بیالن عمومی آب محدوده مطالعاتی تهیه  شده است و به تهیه 1390-1345ي آماري  دوره
طور کلی  ي راهکارهاي مدیریتی و به منظور ارائه ي شهرستان قروه به منابع آب تجدیدپذیر در محدوده ي این مقاله بررسی هدف از ارائه .است شده

میلیون  6/837ي  مطالعاتی قروه برابر با  میزان کل بارندگی ساالنه در محدوده است که در این راستاوضعیت آب در شهرستان قروه  بررسی
صورت تبخیر از  میلیون مترمکعب به 5/1صورت تبخیر و تعرق واقعی و  میلیون مترمکعب آن به 36/631 میزان که خمین زده شده استتمترمکعب 
میلیون مترمکعب در سال  21/205مجموع تخلیه و برداشت آب زیرزمینی این محدوده مطالعاتی  .شود هاي آزاد از دسترس خارج می سطح آب

از این آب،  درصد 40و با توجه به وجود عامل نفوذ اگر میلیون مترمکعب در سال است  2/216در این محدوده مطالعاتیمجموع مصارف آب . است
با کسر میزان مصرف شرب و . میلیون مترمکعب خواهد بود) 24/206× 4/0 = 5/82(تجدید ساالنه در نظر گرفته شود این میزان  عنوان آب قابل به

  .توان در نظر گرفت کشاورزي می هاي انواع روش طور سالیانه براي مترمکعب را بهمیلیون  5/63صنعت مقدار 
  

  شهرستان قروه ،مدیریت آب ،بیالن عمومی ،بیالن هیدروکلیماتولوژي ،بیالن آب :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
ر ایران اهمیت بیشتري شده است و این مسئله در مناطق خشک نظی در دسترس بودن آب شیرین به یک موضوع مهم در جهان تبدیل

خشکی مانند ایران  کمبود آب است و در مناطق نیمهي  ي کشاورزي در ایران مسئله عهکه یکی از موانع اصلی در توس طوري دارد به
ناپذیر در  آب و انرژي دو نهاد جدایی). 2015 ،پیرایش(افزایش محصوالت کشاورزي یک کار ضروري است  برايي  بهینه از آب  استفاده

رود  با توجه به رابطه نزدیک آب و انرژي انتظار می )Kalogirou ،1997(گیري تمدن شده است  زندگی بشریت است که موجب شکل
در استان کردستان  .)Blanco، 2009 و Karagiannis، 2008(که بحران آب به تشدید مشکالت و درنتیجه بحران انرژي ختم شود 

که این موضوع سبب کاهش  طوري به .یافته است هاي سطحی کاهش درصد میزان رواناب 42به دلیل تغییر اقلیم و کاهش آب، 
هاي کردستان که داراي روستاهاي زیادي  یکی از شهرستان. و همچنین تهدیدي جدي براي انسان استشده محصوالت کشاورزي 

بین تأمین آب و میزان تقاضا  باعث ایجاد  شکاف. تبرند، شهرستان قروه اس آبی رنج می آبی و بی است و البته ساکنان آن از مشکل کم
دل تعاد یجاا. که این عدم تعادل با راهکارهاي مدیریتی مهار نشود، مشکالت بزرگی را به بار خواهد آورد شود و هنگامی بحران جدي می

آب، منابع از بهینه استفاده . ستار امدیریت پایدت ماالزترین ا ، از بدیهیقروه ان آب تجدید پذیر شهرستانمیزف و مصرار بین مقددر 
اي برنامه برع ین هر نووتدد، موجو تنگناهايفع رنیز و ضعیت فعلی وتوجه به م عددیگر،  بیان شود؛ به ح میمطري بعدي  در مرحله

ي هازنیااي قط برفتجدید آب،  غیرقابلمنابع ، سیکل ساالنهدر ). 1393داوري،(د هد کراجه خوای با شکست موـتهاي آ را در سالتوسعه 
اي کوسیستم برا. باشده سیدم رتماابه تجدید پذیر منابع قبالً هستند که برداري  بهرهیطی قابل اشرهم در  ، آن)بمانند شر( تژیکاسترا

 و 2رث). WCED،11987( اي وارد نشود زیست ضربه که به محیطباشد اي  گونه بهباید آب منابع ده از ستفاا. آب داردبه ز نیات، حیا
ند زدخانه تخمین ن رودجریاهاي  دار و استفاده از داده اي وزن ده از روش ناحیهستفاابا همکاران منابع آب تجدید پذیر در اروپا را 

)Ress  ،1997.(  ض با فرو نظر گرفتند در مینی طبیعی زیري آب ز تغذیهحجم لوکاس و همکاران منابع آب زیرزمینی تجدید پذیر را
ل با مداي زیر حوضه مینی برزیري آب ز تغذیهکل دن بوس سترو در دماهانه هاي  در دورهمینی زیرب زآحرکت دن ناچیز بو

UTHBAL رگ و بزو کوچک زن مخاد در موجورا، آب حوضه استفاده و تجدیدپذیر  قابلسطحی آب منابع ها  آن. تخمین زدند
آب تجدید پذیر منابع سازي  اي شبیهبرن همچنیران همکاسا و مایلوپلو ).Loukas ،2007. (نظر گرفتنددر آن، در قع هاي وا تاالب
جالل برخورداري و ). Mylopoulosa ،2010(ند دکرده ستفار امذکول مدن، از یونالی منطقۀ تساهاي  استفاده در زیر حوضه قابل

ي درازمدت منطقه را تخمین زدند  اهانهي  اردکان یزد را موردمطالعه قرار داده و با روش تورنث وایت ماتر بیالن آبی م همکاران منطقه
صورت  و بقیه به صورت رواناب سطحی به هشت درصدتبخیر و تعرق،  ي وسیله به آب حاصل از بارش درصد 80و طبق نتایج بیش از 

آن بر اساس داوري و همکاران به بررسی مفهوم آب تجدیدپذیر و برآورد ). 1392،برخورداري( .شود از حوضه خارج میرواناب زیرزمینی 
ها مبتنی بر بهینه یابی مقادیر  ي مزبور برقراري بیالن حوضه اند که در مطالعه هاي کشف رود پرداخته بیالن آبی در زیر حوضه

ي این  هدف از ارائه .)1393 ،داوري( نمودن عدم تراز آب بوده است کمینهپارامترهاي  مبتنی بر بیالن به روش سعی و خطا و باهدف 
ي راهکارهاي مدیریتی و بررسی وضعیت آب در  ي شهرستان قروه به منظور ارائه ی منابع آب تجدیدپذیر در محدودهمقاله بررس

هاي کشاورزي و مدیریت  انواع روش برايبه منظور تخصیص  ان آب تجدیدپذیر سالیانهزطور خاص تعیین می شهرستان قروه است و به
   .ه استمیزان آب موجود و تعیین محدودیت آب در منطق

کیلومترمربع را به خود اختصاص داده است  2480جغرافیایی وسعتی حدود  516°35"و عرض  979°47"شهرستان قروه با طول  
منطقه . استمتر  میلی 300میزان بارندگی متوسط سالیانه آن حدود  .این شهرستان در جنوب شرقی استان کردستان قرارگرفته است

در واحد ) 1381، عالیی طالقانی(سی در زون ایران مرکزي قرار دارد ازنظر ژئومورفولوژي در تقسیمات شنا موردمطالعه ازنظر زمین
  .شود هاي دریاي خزر محسوب می اي جزء زیر حوضههمچنین ازنظر حوضه. شمال غربی و زیر واحد کردستان شرقی قرار دارد

                                                             
1 World Commission on Environmental and Development 
2 Ress 
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  ي  موردمطالعه  ي  موقعیت منطقه نقشه -  1شکل

  
  ها مواد و روش

ي مورد مطالعه، آمار و اطالعات مورد نیاز در ارتباط با پارامترهاي  هاي سینوپتیک و هواشناسی در منطقه گیري از ایستگاه با بهره
ها و استانداردهاي موجود و متداول از  بارندگی و تبخیر استخراج شده و با استفاده از روش مختلف هواشناسی از جمله درجه حرارت، 

اي  گیري از تصاویر ماهواره با بهره .ده استشاقدام  )آمار ثبت نشده به دالیل مختلف( نسبت به اصالح آمار ناقص  ها، تجمله روش نسب
ي مورد مطالعه به دو بخش دشت و ارتفاعات  از محدوده و همچنین شناخت کافی از منطقه ي مطالعاتی، محدوده 8و  7لندست 

ي حاضر بررسی وضعیت آب در شهرستان قروه، و همچنین تعیین  هدف از مقاله .)2 شکل(شد ي رقومی آن تهیه  تفکیک و نقشه
، دبی و اي مربوط به آمار بارندگی، تبخیره در همین راستا، داده. استي موردمطالعه  برداري از منابع آب در منطقه هاي بهره محدودیت

ده و آمار ناقص برآورد و تصحیح شده همچنین با توجه به تغییرات ش سنجی استان کردستان تهیه هاي هواشناسی و باران دما از ایستگاه
منظور  به .ي  موردمطالعه رسم شده است دو دشت قروه و چهاردولی در منطقهمتریک هیدروگراف آبخوان در هاي پیزو سطح آب چاه
مقادیر متوسط بارش،  )1390- 1345 ( هسال  45دما و هم تبخیر در محدوده مطالعاتی در دوره شاخص  باران، هم هاي هم ترسیم منحنی

براي محاسبه توزیع بارندگی ماهانه در . شده است هاي مربوطه ترسیم و ارائه دما و تبخیر ساالنه نقاط مهم حوزه آبریز محاسبه و منحنی
باران  ستفاده از نقشه همبدین ترتیب که با ا. شدابتدا بارندگی ساالنه محدوده مطالعاتی به تفکیک ارتفاعات و دشت محاسبه  ،محدوده

شده است و حجم بارش به عنوان  محاسبه منطقههاي جوي در  مقادیر متوسط ارتفاع ریزش GIS ARCافزار  شده و استفاده از نرم تهیه
 هي عمومی بیالن آب استفاد ي تغییرات حجم آب در منطقه از معادله محاسبه برايورودي و تبخیر و تعرق به عنوان خروجی تعیین و 

  .شده و درنهایت بیالن آبی منطقه برآورد شده است 
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  ي بیالن آبی در محدوده ي مطالعاتی قروه ي مناطق چندگانه نقشه -2شکل 

  بحث و نتایج
اي  ي  هیدرولوژیک را در هر مقطع زمانی براي مکان یا ناحیه ، چرخهي آبی موازنه. کند چگونگی مصرف آب را تشریح می ،بیالن آبی

عالوه تعیین  هشود ب بندي آن را شامل می ، تعیین دقیق کمیت آبیاري و زماناي انهکند که تخمین جریانات رودخ می خاص مشخص
بیالن ). 1381 ،رجبی ساري صراف( گیرد عناصر اقلیمی مهم را از قبیل روابط بین استحصال مقادیر آب معین و تقاضاي محلی در برمی

صورت بیالن هیدروکلیماتولوژي براي ارتفاعات و دشت و بیالن  فاده از اطالعات مختلف موجود، بهآب در محدوده مطالعاتی قروه با است
  :به شرح زیر تقسیم شده است بخش هفتمحدوده بیالن هیدروکلیماتولوژي به  .است شدهعمومی آب محدوده مطالعاتی تهیه 

  
  ي  موردمطالعه مناطق بیالن هیدروکلیماتولوژي در محدوده -  1جدول 

دشت   بخش
  قروه

دشت 
  چهاردولی

دشت 
  دهگالن

ارتفاعات 
  دشت قروه

ارتفاعات  
دشت 
  دهگالن

ارتفاعات 
دشت 

  چهاردولی

ماهورهاي  تپه
شمالی 
  محدوده

  3/1027  18/415  7/91  4/124  5/266  7/322  2/232  وسعت
  

هاي مربوط به  و نقشه استزیرزمینی  منابع آب سطحی و منابع آب ،تبخیر ،بارش ،هاي بیالن هیدروکلیماتولوژي شامل دما مؤلفه
  .شده است  تهیه Krigingو با روش  Arc Gisافزار  با استفاده از نرمهاي یاد شده  مولفه
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  )سازمان آب منطقه اي کردستان: منبع(میزان دما، بارش، تبخیر ماهانه و تبخیر از سطح آزاد در محدوده مطالعاتی - 2جدول 

  )میلیمتر(تبخیر از سطح آزاد   )میلیمتر(تبخیر ماهانه   )میلیمتر(بارش  )درجه سانتیگراد(دما  ماه

  دشت  ارتفاعات  دشت  ارتفاعات  دشت  ارتفاعات  دشت  ارتفاعات
  3/137  8/155  9/177  6/203 8/21 4/7  3/11 1/13  مهر
 7/73 3/80  0/87  7/93 3/46 9/51  2/5 8/6  آبان
 8/64  5/60  6/75  0/69 5/38 0/36  1 7/1  آذر

 5/53  5/41  6/61  3/46 1/38 5/35  - 2/2 - 4/2  يد
 46  5/37  5/52  7/41 0/38 5/47  - 0/5  4/3  بهمن
 8/65 3/52  8/76  0/59 7/54 1/44  4 2/2  اسفند

 9/109 101  2/136  1/121 3/62 8/54 6/8 8/7  فروردین
 1/142 9/153  7/185  4/200 9/33 5/36 3/12  12  اردیبهشت

 1/189 8/202  1/273  6/293 5/5 9/6  17 4/16  خرداد
 213 3/221  4/330  5/342 2/3 6/0 2/20 9/20  تیر

 2/218 9/220  8/344  9/337 3/1 7/0  20 7/21  مرداد
 5/189 7/205  9/273  8/302 2/3 1/1 1/16 9/17  شهریور
 1503 6/1533  6/178  1/180 9/346 2/323 4/9 6/9  سالیانه

  
  عناصر اقلیمی

هاي اقلیمی، به دلیل اثراتی که بر روي میزان تبخیر و تعرق، رطوبت نسبی،  از شدت گرما که در بررسیدرجه حرارت شاخصی است 
از منحنی . شده است پوشش داده دمایی درجه 8 و 7 منحنی بینبخش عمده محدوده  .درجه حرارت آب دارد، بسیار حائز اهمیت است

در جنوب  حرارتی درجه ششمیزان شود و به  ن درجه حرارت کاسته میمزبور به سمت ارتفاعات جنوبی که حرکت نماییم از میزا
د، لذا شو و ازآنجاکه این پدیده باعث اتالف آب می استهاي مهم گردش آب در طبیعت  تبخیر نیز یکی از پدیده ).3شکل ( رسد می

شود حرکت  در نقشه مزبور مشاهده می طور که همان. اي برخوردار است خشک از اهمیت ویژه تعیین مقدار آن در مناطق خشک و نیمه
در حوالی سالمت آباد واقع در شمال غرب محدوده  180میزان تبخیر از رقم بیشینه . شود از شمال به جنوب از میزان تبخیر کاسته می

در کلیه وهوا شناسی  ترین پارامترهاي آب بارندگی از مهمهمچنین  ).4شکل (رسد  متر در جنوب محدوده می میلی 150به رقم 
 300هاي کمتر از  که بخش شرقی را منحنی نحوي به هستندترین نواحی محدوده بخش شرقی آن  کم باران. استمطالعات منابع آب 

محاسبه تبخیر  .)5شکل (شود  تدریج به بارندگی اضافه می با حرکت به سمت ارتفاعات جنوبی و جنوب غربی به ومتر پوشش داده  میلی
این ضرایب به دلیل تبادل حرارتی . از سطح آزاد آب با استفاده از ارقام تبخیر از طشت و اعمال ضرایب اصالحی انجام پذیرفته است

طشت تبخیر و گرم شدن زیاد آن و درنتیجه افزایش تبخیر نسبت به سطح آزاد آب، ضرایبی کاهشی هستند که بسته به منطقــه و 
بدین ترتیب با توجه به در اختیار داشتن مقادیر . متغیر هستند 9/0تا  55/0هاي مختلف سال از  وهوایی و ماه ـف آبشرایــط مختل

هاي مطالعاتی و اعمال ضرایب موردنظر، مقادیر تبخیر از سطح آزاد آب به تفکیک  تبخیر ماهانه و ساالنه در ارتفاعات و دشت محدوده
  .است شدهارتفاعات و دشت محاسبه 
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  )نگارنده: منبع(ي موردمطالعه دماي منطقه ي منحنی هم نقشه -  3شکل 

  

  )نگارنده: منبع(ي  منحنی هم تبخیر نقشه - 4شکل
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  )نگارنده: منبع(ي منحنی هم باران نقشه -  5شکل

  
  منابع آب سطحی 

ي عبدالرحمن و خسرو کش در جنوب غربی شهرستان ها ي  آن از کوه ي  تلوار جریان دارد که سرچشمه در شهرستان قروه رودخانه
دبی متوسط ایستگاه هیدرومتري شادي آباد که بر روي این رودخانه قرار دارد با  .پیوندد وانی به این رود میهاي فرا قروه است و شاخه

 ب در سال محاسبهمیلیون مترمکع 9/266معادل  mm 3/334کیلومترمربع و بارش   17/1977، مساحت m3/sec 165/8درازمدت 
  .)اي کردستان سازمان آب منطقه( شده است 

  
  منابع آب زیرزمینی 

گرفته است آب  طبق مطالعاتی که در دشت قروه انجام. بررسی است ي  مشخص قابل هاي زیرزمینی هر منطقه در حوضه وضعیت آب
برداري کننده از  در این محدوده منابع بهره. گیرد ر میبرداري قرا هاي استان مورد بهره زیرزمینی این شهرستان بیش از سایر دشت

حجم کل تخلیه منابع آب زیرزمینی در این محدوده . مشخص شده است 3جدول هاي زیرزمینی شامل چاه، چشمه و قنات طبق  آب
  .میلیون مترمکعب در سال است  21/205مطالعاتی برابر با 

  
  )میلیون مترمکعب(ی  به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده مطالعاتی قروه هاي زیرزمین تعداد و تخلیه منابع آب: 3جدول 

 جمع کل چشمه  قنات چاه منبع
 تخلیه و برداشت تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد برداشت تعداد ناحیه
 1/162 2381 35/10 210 49/2 37 26/149 1686 دشت

 11/43 1583 28/34 1436 79/1 48 04/7 99 ارتفاعات
 21/205 3964 63/44 1646 28/4 85 3/156 1785 لجمع ک

  
 -55/0که متوسط ساالنه آن برابر با متر است  -29/13ینی در دشت قروه نوسانات سطح آب زیرزم) 1390-1366(ساله  24طی دوره 

و  شده دشت قروه ائهق هیدروگراف ارطب .استمتر  -48/0متر است که متوسط ساالنه آن برابر با  -63/11و دشت چهاردولی نیز متر 
  ).7و 6 هاي شکل(هستند تاکنون داراي افت مستمر سطح آب زیرزمینی  1377از سال چهاردولی 
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  سطح تراز آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت قروه - 6شکل 

  
  سطح تراز آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت چهاردولی -7شکل

  مصارف آب
با . هاي کشاورزي، صنعت و شرب است که بر اساس جدول زیر ارائه شده است ی مربوط به بخشي مطالعات مصارف آب در محدوده

  .بیشترین مقدار مصرف آب در بخش کشاورزي استتوجه به جدول زیر 
  

سازمان : عمنب()ارقام بر حسب میلیون کیلومتر مربع میباشد((دشت و ارتفاعات محدوده مطالعاتی قروه در مصارف و منابع  تأمین آب - 4جدول
  )آب منطقه اي کردستان

 مجموع مصارف آب از جریانهاي سطحی،چشمه، چاه و قنات نوع منبع

کل
مع 

 ج

 آبزي پروري صنعت شرب کشاورزي ناحیه
23/151 دشت  2/10  072/4  207/0  71/165  

4/44 ارتفاعات  147/4  631/0  289/1  47/50  
6/195 جمع کل  35/14  703/4  5/1  2/216  
 100% 0/69% 2/17% 6/64% 90/48% درصد

  
  بیالن هیدروکلیماتولوژي

   P=Er+(R+I) : 1 ي معادله :استوکلیماتولوژي به شرح زیر معادله عمومی بیالن هیدر
نفوذ از بارندگی :  Iجریان سطحی و :  R، )تبخیر حقیقی(تبخیر و تعرق از بارندگی :  Erمتوسط بارندگی ساالنه،  P:که در این معادله

یابی به بیالن هیدروکلیماتولوژي، تبخیر و تعرق ماهانه به روش تورنت  براي دست. نامند که مجموع این دو را بارندگی مفید می است
  .شده است بیالن هیدروکلیماتولوژي  محدوده مطالعاتی ارائه 5جدول در. آمده است دست وایت به
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  )اي کردستان سازمان آب منطقه: منبع(وده مطالعاتی بیالن هیدروکلیماتولوژي دشت و ارتفاعات در محد - 5جدول 
  وسعت بارندگی تبخیر و تعرق از بارندگی نفوذ رواناب

  ارتفاع 
mm 

  حجم
MCM 

  ارتفاع 
mm 

  حجم
MCM 

  ارتفاع 
mm 

  حجم
MCM 

  ارتفاع 
mm 

  حجم
MCM   

ناحیه 
 بیالن

 دشت 4/821 1/286 2/348 05/237 8/288 1/8 9/9 9/40 8/49

 ارتفاعات 6/1658 6/551 6/332 31/394 1/238 6/81 2/49 9/84 1/51

 جمع کل 2480 7/837 8/337 3/631 5/254 8/89 2/36 8/125 7/50

  درصد  100  75  10  15
  

میلیون مترمکعب در سال و براي دشت  65/551ضرب مساحت در ارتفاع بارندگی میزان حجم بارندگی براي ارتفاعات برابر  از حاصل
ي بارندگی ماهانه با تبخیر و تعرق پتانسیل و کسر آب موردنیاز  شده است و از مقایسه مترمکعب در سال محاسبهمیلیون  11/286

بنابراین میزان کل بارندگی ساالنه در . آمده است دست به) متر ارتفاع به میلی(قیقی ماهانه رطوبت خاك، مقادیر تبخیر و تعرق ح
صورت تبخیر و تعرق واقعی از  میلیون مترمکعب آن به 36/631میلیون مترمکعب بوده که  76/837ي مطالعاتی قروه برابر با  محدوده

  . شود دسترس خارج می
  

 بیالن عمومی آب در محدوده مطالعاتی
  :2ي  معادله  :استصورت زیر  معادله کلی بیالن عمومی آب به

(P+QRin +QIm) – (QEr+QEs +QUs+QROut +QEx) = ±∆V  
P  :ش بر سطح محدوده مطالعاتی حجم بارQRin  : از محدوده باالدست(جریان سطحی ورودي(،QIm  :قالی از خارج به هاي انت آب

هاي طبیعی و مصنوعی  اچهاز دری(تبخیر از سطح آزاد آب :  QEs ،)تبخیر از بارندگی(و تعرق حقیقی تبخیر :  QEr ،محدوده مطالعاتی
جریان سطحی خروجی از محدوده :  QRout،)مصرف خالص ( ب و صنعت آب مصرفی کشاورزي، شر:  QUs ،)یا سدها

متغیرهاي داخل پرانتز اول، . تغییرات حجم ذخایر آب:  Vs∆ ،شده از محدوده مطالعاتی به خارج آب انتقال داده:   QExمطالعاتی،
ها در حالت تعادل برابر صفر  موازنه بین آنهاي خروجی بوده که  هاي ورودي به محدوده مطالعاتی و متغیرهاي داخل پرانتز دوم، آب آب

  . استهاي سطحی و زیرزمینی  و در حالت غیر تعادل برابر با تغییرات در ذخایر ثابت آب
  

 بیالن عمومی آب در محدوده ي مطالعاتی قروه -6جدول 

 تغییرات حجم ذخیره

)میلیون مترمکعب(عوامل خروجی )میلیون مترمکعب(عوامل  ورودي   

جمع
 

 آب
ه

اي انتقالی
 

جریان سطحی خروجی
 

 تبخیر و تعرق

جمع
 

آبهاي انتقالی
 

جریان سطحی ورودي
 بارندگی 

ص
مصرف خال

 

از آب آزاد
از بارندگی 
 

دشت
ارتفاعات  

 

3/
11

-
 06/

849
 

0 0 2/
216

 

5/1 36/
631
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0 0 11/
286
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یلیون مترمکعب در سال است که معادل تغییرات حجم مخزن  م - 3/11هاي در این محدوده مطالعاتی  ها و خروجی تفاوت ورودي
در محدوده مطالعاتی قروه جریان سطحی ورودي به حالت طبیعی و یا انتقالی از . باشد هاي قروه و چهاردولی می آبخوان آبرفتی دشت

  .هاي مطالعاتی مجاور وجود ندارد محدوده
 

  گیري  نتیجه
وجود آمدن پیامدهاي زیست  هاي اکولوژیکی و پتانسیل هاي محیطی باعث به گرفتن تفاوت هرگونه استفاده از زمین، بدون در نظر

ي  می شود که در نهایت ضربه هاي جبران ناپذیري را بر پیکره.. .محیطی ناگواري مانند فرسایش خاك، بیابان زایی، جنگل زدایی و
تواند نقش موثري در استفاده بهینه و موثرتر از اراضی یک ي میهاي هیدرولوژآگاهی و شناخت از داده .آورد منابع طبیعی وارد می

سیالب و نحوه استفاده از  ریزي محیطی در قالب آمایش سرزمین، مدیریت زراعی، آبیاري وهرگونه برنامه .حوضه داشته باشد
برداري از منابع آب، تهیه  بهره منظور تعیین حدود مجاز و مطمئن توسعه به. است هیدرولوژیکمطالعات  هاي سطحی نیازمند رواناب

و شهرستان قروه به عنوان قطب تولید محصوالت  استسطحی و زیرزمینی الزامی  اشکال مختلف بیالن آب و ارزیابی پتانسیل منابع آب
و مدیریت  بنابراین با در دست داشتن آب قابل تجدید سالیانه .کشاورزي استان کردستان نیازمند تحقیقات جامعی در این زمینه است

بنابراین با توجه به هدف . ي مطالعاتی تعیین نمود هاي مصرف آب در محدوده صحیح میتوان میزان اختصاص آب را به هر یک از بخش
و تبخیر و ) میلیون مترمکعب 6/837(  طور مثال براي بخش کشاورزي با توجه به میزان کل بارندگی ساالنه در محدوده هباین تحقیق 
 40با در نظر گرفتن عامل نفوذ اگر و ) میلیون مترمکعب 5/1(هاي آزاد  و تبخیر از سطح آب) میلیون مترمکعب 36/631(تعرق واقعی

و با کسر میزان مصرف شرب و ) 206.24×04= 82.5(تجدید ساالنه در نظر گرفته شود  عنوان آب قابل از میزان آب باقیمانده، به درصد
 .توان در نظر گرفت کشاورزي میهاي  انواع روشطور سالیانه براي  به عنوان آب قابل تجدید به را میلیون مترمکعب 5/63صنعت مقدار 
هاي قروه، دهگالن و چهاردولی امکان  ، با توجه به افت سطح آب زیرزمینی در دشتهاي آبرفتی ع آب زیرزمینی آبخواندر بخش مناب

 با توجه به تغییرات طوالنی و ها وجود ندارد ها و ارتفاعات مشرف بر آن تبرداري از مخزن آب زیرزمینی موجود در این دش توسعه بهره
برداري ازلحاظ کمی شامل افت سطح آب زیرزمینی و  مدت هیدروگراف معرف آبخوان و نتایج بیالن محدوده مطالعاتی، محدودیت بهره 

  . استکاهش آبدهی منابع آب زیرزمینی 
  

 منابع
ي اللی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، همایش ملی  هاي سطحی منطقه ، تهیه بیالن آب)1389( ،وچهرسازان، منچیت ،پور، علی آدینه

  ژئوماتیک
ي  آب خاك به روش تورنث وایت ماتر،   ي مدل توزیعی بیالن ماهانه ، تهیه)1392( ،حسن ،خسروي ،تراحل ،وارتانیان ،جالل ،برخورداري

  3ي   ، شماره22جلد  ،قات مرتع و بیابان ایراني  علمی پژوهشی تحقی فصلنامه
مطالعه موردي : هاي آبیاري ي  سیستم بررسی عوامل مؤثر بر توسعه، )2015(  ،جهانگیر ،ق، عابدي کوپاییدمحمد صا ، ابوطالب، ابراهیمی ،پیرایش

  المللی منابع آب و توسعه  ي  بین نامه ایران، پژوهش ،شهرستان بهبهان
ي  جغرافیا و  ، برآورد آب تجدید پذیر به کمک مدل بیالن آب در شرایط کمبود داده، مجله)1393( ،فاطمه ،آبادي طالبی حسینکامران،  ،داوري

  22ي ، شماره12اي، سال ي  ناحیه توسعه
 ، جغرافیاي طبیعی کاربردي، انتشارات دانشگاه تبریز )1381( ،بهروز ،ساري صراف ،رجبی، معصومه

   آب، دفتر تلفیق و بیالن منابع آبي  بیالن  ، دستورالعمل تهیه)1394( ،هرستان قروهسازمان مطالعات آب ش
  دهگالن-هاي هیدرولوژي قروه گزارش ،)1394( ،اي کردستان شرکت مطالعات آب منطقه

  ، اصول هیدرولوژي کاربردي، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد)1381( ،امین ،علیزاده
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده  ي  آبخیز خلیج گرگان، پایان یالن آبی ماهیانه به روش تورنث وایت در حوضهآزمون ب ،)1373( ،موسی، حسام
  دانشگاه تربیت مدرس ،کشاورزي
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