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Abstract 
The dependence of the farmers and agricultural life on water resources and the existing 
crises has a direct relationship with various challenges of this macro-social structure. In the 
global water crisis, the cultivation type is simultaneously the major culprit and victim. The 
purpose of the present study is to examine the role of hydrological and population-related 
factors in preventing the aridification of an area as one of the most devastating 
environmental disasters. By its selection of the appropriate crop for any area (which 
prevents water wasting), water resources management can prevent the dependence of that 
area on the agricultural crops of other areas and help decrease unemployment rate. In order 
to manage the effect of water demand on the balance of water resources flowing in the 
Kuhdasht County, the topographic data was combined with other data through the 
geographical information system and using enhanced AHPFUZZY method. The purpose 
was to weight the hydrological and population-related data (including the sub-criteria of 
river, well, spring, residence, people, men, and women) and determine the location 
priorities based on the field data, satellite images, and the data existing in the Lorestan 
province related to the amount of water needed by various products. The intention was to 
create jobs while protecting natural resources. In addition to the prevention of underground 
water levels and the destruction of wells, springs, and aqueducts, the results of this study 
specify the conditions for scientific and principled cultivation, reduction of poverty, and 
creation of jobs through planned management in the research area based on the 
consideration of crop type, cultivation method, and cultivation time. According to the 
obtained results along with the consideration of the fact that agricultural activities are 
heavily practiced in the area (where dryland farming is performed in mid-level grasslands), 
the management of the area under study was classified into five levels, namely very weak, 
weak, average, good, and very good. This analysis can help the land managers to change 
the existing conditions toward a rule-based management of water resources.  
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 یزراع محصوالت تیریمد یریگ جهت در یآب منابع نقش

 کوهدشت( شهرستان :ۀ موردی)مطالع
 2جهدی رقیه ،1بیرانوندی وحید

 ایران لرستان، لرستان، دانشگاه آبخیزداری، گروه کشاورزی، دانشکدة ،ارشد یکارشناس آموخته دانش .۱
 اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی دانشکدة استادیار، .۲

 (05/08/1399 پذیرش: تاریخ ـ 17/05/1399 دریافت: )تاریخ

 دهیچک

ـ ا متعـدد  یهـا  چالش با میمستق ای رابطه رو شیپ یها بحران و یآب منابع به یکشاورز یزندگ و کشاورزان یوابستگ  کـنن  سـاتتار  نی
 نقـش  یبررسـ  حاضـر  پـووهش  از هـد   .دیآ یم ارشم به یاصل یقربان و متهم کشت نوع جهان، در آب بحران زمینة در .دارد یاجتماع
 اسـت.  یطـ یمح سـت یز عیفجـا  از یکـی  کـه  ،بـود  منطقه شدن تشک از یریجلوگ در یتیجمع و یکیدرولوژیه ساتتار در موجود عوامل
 از ممانعـت  یبرا باشد، شتریب مصر  از تواند یم که ،آب هدررفت از یریجلوگ در محصول نوع انتخاب با ،نقطه هر در یآب منابع تیریمد

 ةحوز در رهاشده یآب منابع بر تقاضا تیریمد ایبر .گیرد می صورت یکار یب میزان شیافزا و مناطق ریسا یزراع محصوالت به یوابستگ
 روش از استفاده و ییایجغراف اطنعات ستمیس قیطر از یکمک یها داده ریسا و یتوپوگراف یها داده بیترک کوهدشت، شهرستان یانسان

AHPFUZZY افـراد،  کاشانه، چشمه، چاه، رودتانه، یارهایرمعیز )شامل یتیجمع و یکیدرولوژیه یها داده یده وزن تهج افتهیبهبود 
ـ م بـا  مـرتب   استان ادارات در موجود منابع و یا ماهواره ریتصاو و یدانیم اطنعات اساس بر ها تیاولو یابی مکان و مرد( و زن ـ ن زانی  ازی

 کـاهش  از یریجلـوگ  بـر  عـنوه  ،مطالعه ینا یجنتا است. شده انجام یعیطب منابع حفظ کردیرو با اشتغال ادجیا منجر به یآب محصوالت
 یریتمـد  بـا  اشـتغال  یجادا و فقر کاهش و یاصول و یعلم کشت ی شرا ها، قنات و ها چشمه و ها چاه یبتخر و یرزمینیز یها آب سطح
 یـاد ز تمرکـز  یـز ن و جینتـا  اساس بر .دهد یم ارائه ،کشت ةویش و زمان و محصول نوع هب توجه با ،یقاتیتحق ةمنطق در را شده یزیر برنامه
ـ یت یتیریمـد  کـنس  پـنج  در مطالعه ةمنطق متوس ( تعمرا در یکار یمد )مخلوط منطقه در یکشاورز یها یتفعال  ف،یضـع  ف،یضـع  یل

 تیریمـد  یسـو  بـه  را حـاکم   یشـرا  تـا  کنـد  کمک نیمز رانیمد به تواند یم لیوتحل هیتجز نیا شد. یبند طبقه یعال و ،توب متوس ،
 .دهند سوق یآب منابع از استفاده در قانونمند

 گانواژدیکل

 .یزراع تیریمد آب، تیریمد کوهدشت، آب، بحران ،ینیرزمیز آب
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 لهئمس انیب

 در نیریشا  آب منااب   وفور وجود با ،ییغذا تیامن ةنیزم در جهان سطح در دیتهد نیتر بزرگ امروزه

 (،یاجتماع یها گروه و کشورها و ها قاره نی)ب بارش نامتوازن  یتوز .است آب بحران ،یجهان اسیمق

 و ،ییوهاوا  آب راتییا تغ (،یانسان یها تیفعال یبرا آب عت،یطب یبرا )آب ها دگاهید و مصارف تضاد

 Dudgeon) است دهش منجر ستمیاکوس بیتخر و مناب  یریپذ بیآس به یمحل نفعان یذ گرفتن دهیناد

et al 2006: 18 Blomley 2008: 25;.) محادود  منااب   درخواسات  شیافازا  و تیجمع ةروزان شیافزا 

 ،رو نیاااز (.۱۴۷ :۱۳۹۹ همتاااران و ی)نااور اساات دهکاار مواجااه یمشاات ت بااا را هااا آن تیریمااد

 .(Wang et al 2015: 5) اسات  آب منااب   حفا   یابیا ارز مهام  عوامل از یتی آب مناب  یریپذ بیآس

 منااب   از کاه  ،ینیرزمیز یها آب ةلیوس به یخانگ و یصنعت و یکشاورز یها تیفعال یبانیپشت و حف 

 یهاا  دهاه  یطا  (.۴۱۷ :۱۳۹۸ یروانیشا  و زاده ی)ماراد  ردیا گ یما  صورت هستند، ینیزم ریدناپذیتجد

 اناد  بوده رو روبه ،ییروستا بخش در خصوص به ،یکار یب مشتل با ایدن یکشورها از یاریبس ،گذشته

(White 2012: 9). جوانان اشتغال ۲۱ قرن در یاقتصاد ةتوسع چالش نیتر یاتیح و نیتر مهم نیهمچن 

 نیتامم  جهات  در آب منااب   از داریا پا ةاستفاد ،نیبنابرا (.Dev & Venkatanarayana 2011: 12) است

 ،یلا ک طاور  باه  .دارد اهمیات  بسیار اشتغال حف  و یاصول و یعلم یکشاورز قیطر از ییغذا تیامن

 عاد   ،ینا یرزمیز آب یهاا  سافره  کااهش  از: اسات  عباارت  لرساتان  اساتان  در آب ک ن یها چالش

 آب منااب   از هیا رو یبا  برداشات  صانعت،  و یکشااورز  بخاش  در یآبا  منااب   از مناسب یبردار بهره

 و یساطح  یهاا  آب مهاار  در نییپاا  عملتارد  مجااز،  و مجااز  ریا غ یها چاه حفر قیطر از ینیرزمیز

 ةریا ذخ باردن  باا   یبرا ها دشت یمصنوع یةتغذ یاجرا عد  استان، از ها روانآب روجخ از یریجلوگ

 نامناساب  یهاا  روش ،یآبا  کم مشتل رف  جهت مدتبلند ةبرنام و هدف نداشتن ،ینیرزمیز یها آب

 یاقتصااد  تاوان  بودن نییپا ،یاراض نبودن تپارچهی ن،ینو یاریآب یها ستمیس از استفاده عد  و یاریآب

 یمحلا  اخت فات و تعارض مزرعه، سطح در مناب  از نهیبه یبردار بهره یها طرح یاجرا در نکشاورزا

 شهرساتان  در (.۱۳۹۳ ی)نبات مجاز ریغ یها چاه و ها رودخانه و ها تاقن و ها چشمه آب مصرف سر بر

 ساال  یبارنادگ  زانیا م متوسا   باا  و دارد وجاود  مشت ت نیا اغلب زین لرستان استان در کوهدشت

 را لرساتان  اساتان  یکشاورز یاراض کل چهار  کی شهرستان نیا نتهیا و متر یلیم ۴۵۰ از شیب یعزرا
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 آماار  باه  توجاه  باا  ،نیهمچنا  .اسات  کشات  زیر یآب صورت به اراضی درصد چهار ای سه فق  دارد

 منجار  گذشته سال سی یط آب تنش کوهدشت شهرستان آب امور ریمد سوی از شده ارائه بلندمدت

 ارتباا   حیصح تیریمد با توان یم که است، شده بخش نیا در ینیرزمیز یها آب یمتر ۵/۲۲ افت به

 از ممانعات  و اشتغال جادیا کشت، مناسب محصول نوع آب، مصرف زانیم مناسب، متان نیب یاصول

 یآبا  منااب   نقاش  یبررسا  پاووهش  نیا در یاصل هدف ،نیبنابرا .نمود جادیا یطیمح ستیز بیتخر

 و آب هادررفت  و تلفاات  از یریجلاوگ  و یاصاول  و یعلما  یکشااورز  در دهاساتفا  جهت رهاشده

 .است ،آب تیریمد و یکشاورز ةتوسع در ثرؤم یها شاخص قیطر از ،آن ریناپذ جبران خسارات

 پژوهش االتؤس و اهداف

 آن ریتامث  و یمطالعات ةمنطق وهیو به و رانیا در یجار آب مناب  مهم نقش به توجه با ،حاضر پووهش در

 :است توجه مورد ریز اهداف ،است یکشاورز به وابسته شتریب که ق،یحقت مورد ةجامع یزندگ رب

 آب تیریماد  و یکشااورز  ةتوساع  در ثرؤما  یهاا  شاخص نقش تیاهم نییتع و ییشناسا 

 ؛یمطالعات ةمنطق

 ؛نقطه هر در موجود آب زانیم با متناسب کشت نوع منظور  به یتیریمد کار راه ةارائ 

 مناسب محصول انتخاب با کشاورزان درآمد شیافزا و لاشتغا جادیا. 

 است ریز موارد شامل قیتحق یها پرسش نیهمچن: 

 است؟ شده یتیوضع نیچن به منجر یاصول یها آموزش کمبود ای نبودِ آیا 

 است؟ دهکر جادیا را یمعض ت نیچن ییاجرا یها ساختریز ضعف آیا 

 مازارع  باودن  کوچک و یاراض یپراکندگ به توجه با بحران تیریمد در کشاورزان آموزش 

 دارد؟ تیاهم چقدر

 آب منااب   داریا پا تیریماد  بار  ثرؤم عوامل قیدق صیتشخ و لیقب نیا از ییها پرسش به پاسخ

 .سازد یم روشن را نهیزم نیا در قاتیتحق ضرورت

 ینظر یمبان

 نشان را یاجتماع و ،یاقتصاد ،یطیمح   ستیز ،یکشاورز مهم یها بخش از یبیترک نیزم داریپا تیریمد
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 از مادت  یطاو ن  یریا گ بهاره  انتیص شامل وهیش نیا ةدوگان اهداف (.Reed et al 2015: 472) دهد یم

 و سالم ییغذا )مواد کا  و خدمات از یور بهره شیافزا و یستیز تنوع و (آب و نی)زم بو  ستیز تواب 

 تیریمد و خاک از حفاظت (.Global Environmental Benefits and Food security 2016) است (منیا

 یسازمان و یتیزیف و یستیز عوامل با آن مناسب ارتبا  و داریپا ةاستفاد به یاصول ةویش اب آب و نیزم

 باه  ازیا ن و تیجمع ةندیفزا رشد به توجه با (.Marques et al 2016: 177)د شو یم منجر آن با ارتبا  در

 نیا در (.Afshar 2005) است یضرور یکشاورز داتیتول یبرا اکخ و آب مناب  از داریپا ةاستفاد غذا،

 از یبانیپشات  چاون  موضاوعاتی  باه  توجاه  کاه  است یتیریمد یبحران بیشتر جهان در آب بحران زمینه

 لیتشات  (،تقاا یتحق جینتاا  جیتارو  و مشات ت  باا  آن انطباا   و هیا پا قاات یتحق( دیجد یها ینوآور

 و آب، ةریذخ شیافزا ستم،یاکوس تواب  یگذار ارزش آب، از یور بهره شیافزا جهت یمردم یها انجمن

 همطالع (.Namara et al 2007) است توجه مورد بحران نیا آثار کاهش یبرا آب تیریمد روش اص ح

 ییغاذا  ماواد  نیممتا  .۱ :اسات  منتهای شاده   هیا نظر دوبه  ،یکشاورز در وهیو به ،آب تیریمد ةنیزم در

 .۲ درصاد؛  ۱۲ تاا  ۱۱ رشاد  با زمینیریز و یسطح مناب  از آب برداشت با نیزم ةکر رشد روبه تیجمع

 (.۱۳۸۴ کشاورز) یکشاورز بخش در آب مصرف آییکار شیافزا با آب مناب  از نهیبه یور بهره

 کاه  شد گرفته نظر در یکشاورز ةتوسع و آب مناب  تیریمد درثر ؤم یها شاخص پووهش نیا در

 بحاران  ،یکلا  طوره ب .شوند انتخاب پووهش اهداف در شده تهنهف خاص منطق و یتئور اساس بر دیبا

 و یاصاول  تیریماد  باا  که شود؛ یم زین ندهیآ در یخسارات موجب جهان در توسعه یکند بر ع وه آب

 جهت دبخشیام یها حل راه از یتی (.۱۳۸۲ یسامان ی)محمدول دکر کنترل را بحران نیا توان یم معقول

 یهاا  وهیشا  باا  کشااورزان  کاه  اسات  یکشاورز بخش در آب بازار جادیا آب یاقتصاد ییکارآ شیافزا

 کااهش  و عماق  به یسطح یها آب نفوذ قیطر از فروش و اجاره یبرا آب نیتمم به توانند یم یتیریمد

 Medellan et al 2010: 564).) بپردازند گان کنند مصرف از یپرداخت ةنیهز افتیدر به توجه با مصرف

 قیتحق ةنیشیپ

 یها یزیر برنامه در را مناب  نیا مهم نقش یکشاورز در یآب مناب  تیریمد به مربو  لعاتمطا یبررس

 پاور  یحجا  ؛۱۳۹۳ ینبات ؛۱۳۹۰ یعیرف) دهد یم نشان ،ییروستا ةتوسع و یابی متان به منظور ،یطیمح

 یهاا  یای دارا ریتامث  یبررسا  شاامل  رانیا ا از خارج در مطالعات نیا از ییها نمونه (.۱۳۹۴ همتاران و
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 کشاور  ۲۶ از شیب در آب کمبود ،(۲۰۱۲ ۱)فائو آب مناب  تیریمد در کشاورزان مشارکت بر یشتیمع

 قایفرا جنوب در آب مناب  داریپا تیریمد یبرا یمحل جوام  تیظرف (،Boakye & Akpor 2012) ایدن

(Wheeler et al 2013)، ایاسترال نگیدارل ةحوض در آب بازار ریتمث (Yang et al 2013)،  منااب   کااهش 

 تیا فیک (۲۰۱۲) شهمتاران و ۲ادهیتاری نیهمچن است. بوده (Yang et al 2015) نیچ شمال در آب

 نیتر مناسب نگیجیکر روش که کردند یبررس هند یدهل در را شرب و یکشاورز مصارف یبرا آب

 و میکلسا  نسبت مانند ،ینیرزمیز یها آب تیفیک یپارامترها یها نقشه یةته در ها داده یابی درون روش

 از اساتفاده » عناوان  باا  ،یپووهشا  در (۲۰۱۷) شهمتاران و ۳اورتگا شد. انتخاب ،کل یسخت و تراتین

 ،«مختلاف  ییدماا   یشارا  در یزراعا  یهاا  پاسخ بر یاریآب تیریمد منظور  به یاریآب هوشمند ستمیس

 .کردند معرفی یاریآب هوشمند ستمیس را آب تیریمد مهم یعلم یدستاوردها از یتی

 در یآبا  منااب   نقش یبررس هدف با یفراوان یها پووهش رانیا در شده انجا  مطالعات با ارتبا  در

 یکااربر  یبارا  آب منااب   تیا فیک یبناد  پهنه ،(۱۳۹۷ همتاران و ی)قندال ینیکارآفر و داریپا یکشاورز

 رفااه  بار  ینا یمرزیز آب منااب   از آب برداشت اضافه ریتمث ،(۱۳۹۷ لو بهرا  و دانی)س شرب و یکشاورز

 آب یور بهاره  بار ثر ؤما  یتیریماد ا  یافزار نر  مسائل لیتحل و ییشناسا و ،(۱۳۹۸ یدری)ح کشاورزان

 با (۱۳۹۸) شهمتاران و یابوالحسن ،نیهمچن است. شده انجا  (۱۳۹۸ همتاران و ی)سبزوار کشاورزان

 دشات  در (PMP) یزیا ر برنامه مدل و (SWAP) یکشاورز محصو ت یا منطقه دیتول تواب  از استفاده

 .بررسای کردناد   آب باازار  نقاش  به توجه بارا  یکشاورز بخش در یآب مناب  از یریگ بهره زانیم مشهد

 صاورت  در ،را آب باه  یدسترسا  نانیاطم بیضر شیافزا و یکشاورز سکیر کاهش مطالعه نیا جینتا

 خود ةمطالع در (۱۳۹۸) شنهمتارا و یممبن یسوار داد. نشان ،یخصوص تیمالت حقو  ستمیس وجود

 جواناان  لیا تما یبررس منظور  به یشغل یاجتماع شناخت و شده یزیر برنامه رفتار ینظر چهارچوب از

 لیا وتحل هیا تجز در جینتاا  .کردناد  اساتفاده  ملاک  باغ شهرستان یکشاورز بخش در اشتغال به ییروستا

 باه  جواناان  لیا تما ینیب شیپ و ینگرش یها سازه در یرفتار کنترل درک دهندة نشان چندگانه ونیرگرس

 یراهتارهاا  یبناد  تیاولو منظور  به (۱۳۹۸) لو یتق و یینایم ن،یهمچن بود. یکشاورز بخش در اشتغال

                                                                                                                          
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations 
2. Adhikary 
3 . Ortega 
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 بوکاان،  شهرساتان  در آب تیریماد  مشت ت و مسائل یبررس به یکشاورز آب مناب  یاصول تیریمد

 بخاش  در منااب   از نامناسب یبردار هبهر جحیتار ةدهند نشان مطالعه نیا جینتا .پرداختند ،نهیسم بخش

 کردناد.  یبررسا  را چابهاار  ینیرزمیز آب تیفیک (۲۰۱۸) شهمتاران و این عباس .بود آب بحران عوامل

 در باود.  درصاد(  ۶۰) خاوب  و (درصاد  ۴۰) خاوب  اریبسا  ةطبق دو در آب یبند طبقه از یحاک جینتا

 آب منااب    یا توز یالگاو  نیای تع به (۱۳۹۲) شهمتاران و رادیکال لرستان استان در شده انجا  مطالعات

 آب عماق  بنادی  پهناه  بارای  داد نشاان  جینتا پرداختند. لرستان استان در الشتر زیآبخ ةحوز در ینیزمیز

 استفاده با ینیرزمیز آب سطح بندی پهنه برای و ساده نگیجیکر روش آماری های سال ةهم در ینیرزمیز

 دقت یمعمول نگیجیکوکر روش یبررس مورد یابی انیم های روش ریسا با سهیمقا در H یکمت ریمتغ از

 نیبا  آب منااب   داریا پا تیریماد  بار  رگاذار یثمت عوامل نقش یبررس به (۱۳۹۵) انیمیرح .دارد با تری

 یاقتصاد و یفرد یها یوگیو یبا  ریثمت ةدهند نشان جینتا .پرداخت کوهدشت شهرستان یآب کاران گند 

 باود.  شهرساتان  نیا ا یآبا  کاران گند  توس  آب مناب  داریپا تیریمد الاعم در کشاورزان یاجتماع و

 ،یزراع محصو ت تیریمد در یآب مناب  تیاهم یبررس به زین (۱۳۹۸) شهمتاران و یخوشح یف ح

 لرساتان  اساتان  در یساال  خشاک  یهاا  شاخص از استفاده با ،یسال خشک لیتحل و یبند پهنه اساس بر

 دو  ةشا یر زیا ن روش نیبهتار  و نشاان داد  هاا  ساتگاه یا هماة  در را یسال خشک رخداد جینتا پرداختند.

 یابیا ارز باه  (۱۳۹۸) شهمتااران  و ییمهاد  یناادر  .شد انتخاب مطلق یخطا نیانگیم و خطا مربعات

 جینتاا  پرداختند. لرستان استان در یزراع یها خاک یرینفوذپذ بر آن ریتمث و ینیرزمیز آب مناب  تیفیک

 باا  مارتب   جینتاا  نیهمچنا  و است خوب حد در مطالعه ةمنطق در کشاورزان ارکتمش زانیم داد نشان

 یهاا  یای دارا ساطح  کاه  ییروساتاها  کشاورزان داد نشان کشاورزان یشتیمع یها ییدارا سطح سنجش

 .برخوردارند یکمتر مشارکت سطح از است کمتر ها آن در کل یشتیمع

 مطالعه مورد ةمنطق

 شهرستان نیا .رود یم شمار  به آن یها شهرستان از و لرستان استان غرب در کوهدشت یمطالعات ةمنطق

 قهیدق ۰۹ و درجه ۳۳ یشمال عرض و قهیدق ۵۰ و درجه ۴۷ تا قهیدق ۵۱ و درجه ۴۶ یشرق طول یدارا

 آن ارتفاع و مرب  لومتریک ۳۹۰۴ یقاتیتحق ةمحدود نیا وسعت .(۱ )شتل است قهیدق ۵۶ و درجه ۳۳ تا

 باا  ،شهرستان نیا دارد. تیجمع نفر ۲۱۸۰۰۰ و یکوهستان معتدل میاقل است و متر ۱۱۹۵ ایدر سطح از
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 برداشت وجود با ،حال نیا با دارد. را آب متعب متر ونیلیم ۱۵۹ برداشت مجوز ،قیعم چاه حلقه ۹۲۲

 تار  نییپا متر ۷۰ حدود ینیرزمیز آب یها سفره یستابیا سطح ،گذشته انیسال یط مقدار نیا از سو  کی

 ،نیهمچنا  .(۱۳۹۴ لرستان فاض ب و آب )شرکت است شده خشک آب چاه حلقه ۶۹ از شیب و دهآم

 تن ۳۷۶۰۰۰ زانیم به یباغ و یزراع داتیتول پنجم کی دیتول با ،شهرستان نیامعیشت اصلی روستاییان 

 .است یکشاورز ،(... و ،انار حبوبات، ذرت، جو، )گند ، محصول

 
 )الف(

 
(ب)  

 )ب( مطالعه مورد ةمنطق ارتفاع یرقوم مدل الف( و) لرستان استان در کوهدشت شهرستان تیموقع ةنقش .۱ شکل
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 ها روش و ها داده
 پژوهش ابزار و روش

 یاراضا  یباا   حجام  و یانساان  ةحوضا  در رهاشاده  یآبا  منااب   نقاش  به توجه با پووهش، نیا در

 منجار  تواند یم که منطقه نیا یبا  شبار زانیم زین و کشور و استان سطح در مطالعه ةمنطق یکشاورز

 اساتفاده  یآبا  محدود یها حوضه یجا به یاسیس ةمحدود از ،شود ریناپذ جبران خسارات با ها لیس به

 روش قیطر از ازین مورد یها داده و اط عات یآور جم  ابتدا مطالعه نیا دادن انجا  یبرا است. شده

 و ارهایمع از یفاز یها نقشه ،سپس گرفت. صورت یدانیم مطالعات و یاسناد مطالعات و یا کتابخانه

 باا  مارد(  و زن افاراد،  خاناه،  )تعاداد  یاجتمااع  و چشامه(  ،چاه )آبراهه، یتیدرولوژیه یارهایرمعیز

 Arc Gis10.5 افازار  نار   در شاده  هیا ته یهاا  نقشه یده وزن و هیته افتهیبهبود AHPFUZZY از استفاده

 جااد یا منظاور   باه  (چشامه  ،چاه )آبراهه، یتیدرولوژیه یها صرشاخیز از پووهش نیا در شد. انجا 

 داشاته  اساتان  جواناان  اشتغال در وهیو ینقش تواند یم که ،ستیز  یمح به بیآس بدون داریپا زراعت

 شاد. تهیاه   اریا مع هار  در نهفتاه  ةشاد  یریا گ اندازه یها داده یفاز یها نقشه ،سپس .شد استفاده باشد،

 آبراهاه  عباارت باود از:   بیترت به یتیدرولوژیه یها شاخصریز از کی هر در استفاده مورد یها داده

 و یکشااورز  یبارا  رمستعدت ،با تر آبراهه ةدرج چه )هر شهرستان در موجود یاصل یها لیمس همة)

 مناساب  PH) آب PH (،۱ )جادول  یکشاورز آب مناسب یتیالتتر تیهدا آب، EC) چاه اشتغال((،

 یهاا  ناه یهز لیدل به ،ترادیز چاه عمق چه )هر چاه عمق د(،کن یم شدر محصول ۹-۴.۵ نیب اما ۶-۷.۵

 چااه  از یاصاول  ةاساتفاد  از کاردن  نظر صرف موجب موضوع نیا که ؛کمتر درآمد آب انتقال در با تر

 زانیا م و یریپذ شیفرسا اساس بر سازند نوع )انتخاب نظر مورد ةنقط سازند نوع (،شود یم نظر مورد

 و کشت(، عد  ای مختلف فصول در محصول نوع انتخاب منظور  به ،یدائم و ی)فصل چشمه انح ل(،

 .ها چاه با ها چشمه سازند نوع و EC و PH حاتیتوض اشتراک

 ها خاک انواع در EC زانیم متوسط .۱ جدول

 متر( یسانت بر کروزمنسی)م EC متوسط زانیم مناسب خاک نوع فیرد

 <۷۰۰ خاک انواع ۱

 ۷۰۰-۲۵۰۰ متوس  و سبک بافت ۲

 ۲۵۰۰-۸۰۰۰ (نیسنگ )بافت شور خاک ۳
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 .اسات  یا کتابخاناه  و یدانیم اط عات یآور جم  نظر از و یکاربرد هدف نظر از پووهش نیا

 ،یفاز ةاریچندمع یابیارز یالگو از ،یکشاورز مستعد یاراض یبند تیاولو منظور  به ،قیتحق نیا در

 :شد استفاده ،ریز مراحل مطابق

 ها هیال یردسازاستاندا (الف

 یفااز  و یاحتماال  و یقطعا  یهاا  روش از تاوان  یم ها نقشه یةته در ارهایمع یساز همسان منظور  به

 باه  شاده  داده صیتخص یها ارزش و ریمقاد همة لیتبد ها داده یساز همسان از مقصود .دکر استفاده

 و ارهاا یمع از مطالعاه  نیا ا در (.Siu 1999) اسات  ۱ تاا  ۰ نیبا  یهاارزشا   دامنه و یا نقشه یها هی 

 مارد(  و زن افاراد،  خاناه،  )تعاداد  یتا یجمع و چشمه( چاه، )رودخانه، یتیدرولوژیه یارهایمعریز

 و یساازمانده  منظاور  باه  .شاد  استفاده مطالعه ةمنطق یکشاورز مستعد یاراض یبند تیاولو جهت

 و اسیا مق باا  یها هی  تا شد وارد GIS  یمح به ها هی  ،یفاز تواب  نییتع و ها هی  دنکر استاندارد

 .دنشو یگردآور مشترک مختصات ستمیس

 یفاز AHP روش از یریگ بهره با ها هیال یینها یده وزن (ب

 یبناد  تیا لووا باه  اساتفاده  مورد یرهایمتغ ةرد و تیاهم تناسب گرفتن نظر در با ابتدا ،گا  نیا در

 یدهایا بازد و گرفتاه  رتصاو  یهاا  پاووهش  و کارشناساان  نظر اساس بر یکشاورز مستعد یاراض

 قابال  یناسازگار ةمحدود یریگ میتصم ستمیس نیا در شد. پرداخته یفاز فیط از استفاده با یدانیم

 .(Ghodsipur 2012) است شده گرفته نظر در ۱/۰ از کمتر و انتخاب یساعت نظر اساس بر قبول

 ها هیال قیتلف (ج

 شادن  مشخص با شد. استفاده (WLC) یاریچندمع یابیارز لیتحل کیتتن نیتر جیرا از ها هی  قیتلف جهت

 ها هی  از کی هر وزن ،یساز یفاز ةمرحل در ،یفاز AHP روش در یاط عات یها هی  از کی هر یها وزن

 آمد. دست به GIS  یمح در یکشاورز مستعد یاراض یبند تیاولو ةنقش ها نقشه  یتجم با و ضرب آن در

 افتهیبهبود AHPFUZZY روش از استفاده با یابیارز

AHP یاا  هاا  یناه گز یدها  وزن آن از هادف  کاه  است چندمعیاره یریگ یمتصم یها یکتتن از یفاز 

 .است پووهش عوامل یبند رتبه
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 یفاز AHP ةیافتبهبود یتمالگور مراحل

 یهاا  داده از اساتفاده  باا  زوجای  مقایساة  یسمااتر دن کار  وارد و مناساب  یفااز   یاف ط انتخاب ا

 شده یگردآور

(۱) 
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 خبرگان دیدگاه ی تجم منظور  به هندسی یانگینم از استفاده ا

 خبرگان دیدگاه از حاصل زوجی مقایسة ماتریس در سطر هر هندسی یانگینم ةمحاسب ا

(۲)  
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1
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tz


 
  
 
  

Zi یارمع یهندس یانگینم a ،n است شده پرسش ها آن زا یارمعیرز یک خصوص در که یافراد تعداد. 

 عناصر یحاتترج مجموع یفاز جم  ةمحاسب ا

 از .ترجیحاات  هماة  مجماوع  بر عنصر هر ترجیحات مجموع یمتقس از استفاده با یساز  نرمال ا

 شود. می استفاده ۱ رابطة از ،هستند فازی مقادیر که آنجا
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n ها شاخص تعداد ،aij ینةگز یابیارز i شاخص یازا به ا j ا. 

 یقطعا  وزن ةمحاسب منظور  به و هستند یفاز ها وزن ینا .است یینها وزن شده استخراج وزن ا

 شود. یم استفاده ییزدا  یفاز یها روش از

 کنند. می نرمال را قطعی اوزان ی،خط یساز نرمال از استفاده با ا

 ها داده یتصادف انتخاب تیموقع

 یفااز  AHP از اساتفاده  باا  یکشاورز مستعد مناطق یبند تیاولو از حاصل جینتا از ینقاط انتخاب

 است. شده داده نشان ۲ ولجد و ۲ شتل در ارث گوگل تصاویر بر آن انتقال و افتهیبهبود
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 )الف(

 
 )ب(

 ارث گوگل ویرتصا روی )ب( یکشاورز مستعد یعال نقاط و )الف( یکشاورز رمستعدیغ فیضع یلیخ نقاط موقعیت. 2 شکل

 یکشاورز مستعد و یعال یتصادف نقاط تیموقع نیز و یکشاورز مستعد ریغ و فیضع یلیخ یتصادف نقاط جغرافیایی تیموقع .2 جدول

 ییایجغراف طول ییایجغراف عرض نقاط شمارة نقاط موقعیت

 ریغ و فیضع یلیخ یتصادف نقا 
 یکشاورز مستعد

۱ ۳۷۴۰۶۲۹ ۷۳۰۳۶۴ 

۲ ۳۷۳۸۶۴۲ ۷۳۳۳۱۵ 

۳ ۳۷۳۸۴۶۴ ۷۳۰۷۱۸ 

۴ ۳۷۳۶۹۵۶ ۷۳۲۳۸۵ 

 یکشاورز مستعدو  یعال یتصادف نقا 

۱ ۳۷۰۷۴۹۳ ۷۴۶۸۶۴ 

۲ ۳۷۰۸۸۶۸ ۷۴۵۵۱۳ 

۳ ۳۷۰۹۴۳۸ ۷۴۳۹۸۸ 

۴ ۳۷۰۶۱۸۱ ۷۴۳۲۷۸ 
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 ها افتهی و جینتا

 زراعت مستعد مناطق یابی مکان در ثرؤم کیدرولوژیه یها شاخص

 ةمحادود  یتیدرولوژیا ه یهاا  شااخص ریز شاده  یبند سک  یها نقشه ق،یتحق نیا جینتا اساس بر

 رودخاناه   رشاخصیز ةشد یبند ک سه ةنقش ۳ شتل در (.۴تا  ۲ ایه شتل) آمد دسته ب یمطالعات

 است. آمده ۵ و ۴ یها شتل در بیترت به زین چشمه و چاه یها رشاخصیز و است شده ارائه

 
 ها( )رودخانه یکیدرولوژیه یها شاخصریز ةشد یبند هکالس  ةنقش .3 شکل

    

  
 )ب( )الف(

  
 )ت( )پ(

 سازند نوع )الف(، آب عمق اساس بر ها چاه (،ها  )چاه یدرولوژیکیه یها شاخصیرز ةشد یبند هکالس یها نقشه. 4 شکل

 )ت( آب یدیتةاس )پ(، یشور )ب(،
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 )ب( )الف(

  
 )ت( )پ(

 سازند نوع )الف(، بودن یفصل اساس بر ها(، )چشمه یدرولوژیکیه یاه شاخصیرز ةشد یبند هکالس یها نقشه .5 شکل

 )ت( یدیتهاس )پ(، یشور )ب(،

 زراعت مستعد مناطق یابی مکان در ثرؤم یاجتماع یارهایمع

 اط عاات  از رو، بود. ازیان  یاتمطالع ةمنطق جوانان یبرا اشتغال جادیا پووهش نیا از یاصل هدف

 ناوع  در مارد  و زن تعاداد  چاون  ؛هم با مرد و زن )تعداد افراد نه،خا )تعداد یتیجمع یارهایمعریز

 در نقاا   باه  دادن تیا اولو یبارا  مارد(  و زن ،(اسات  اثرگاذار  آب تیریمد در و نیزم از استفاده

 مطاابق  یاجتمااع  یها رشاخصیز ةشد یبند ک سه یها نقشه اساس نیا بر .شد استفاده یزیر برنامه

 آمد. دسته ب ۶ شتل
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 )ب( )الف(

  
 )ت( )پ(

 ،)پ( بانوان تعداد )ب(، جمعیت تعداد )الف(، کاشانه تعداد ی،اجتماع یها شاخصیرز ةشد یبند هکالس یها نقشه .6 شکل

 )ت( مردان تعداد

 نیا ا در شاده  مطالعاه  یاجتمااع  و یتیدرولوژیا ه یارهایمع یده وزن از حاصل جینتا اساس بر

 یینهاا  وزن باا  تیا جمع شااخص ریز و (۳ )شتل ۲۶/۰ یینها وزن با رودخانه رشاخصیز منطقه،

 .ندکرد افتیدر را ازیامت نیشتریب (۶ )شتل ۲۵/۰
 اساتان  یا منطقاه  آب و (۷ )شاتل  یکشاورز جهاد قیطر از شده هیته یکاربر ةنقش به استناد با

 از یناشا  حاضار،  پووهش از یاستخراج یتیدرولوژیه و یاجتماع عوامل نقش نیهمچن و لرستان

 مساتعد  کاه  ییهاا  بخش به یمطالعات ةمنطق لرستان، استان یعیطب مناب  اط عات و یدانیم عاتمطال

 مشتل رف  جهت در موجود اط عات از توان یم و شد میتقس هستند فیضع و با  توان با زراعت
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 در ماؤثر  یهاا  شااخص  .دکار  اساتفاده  یادشاده  ةمنطقا  شاتغال ا و یعیطب مناب  به وارده یها بیآس

 ارائاه  ۳ جادول  در داریپا یعیطب مناب  حف  هدف با اشتغال جادیا زراعت مستعد مناطق یبای متان

 است. شده

 یعیطب منابع حفظ با اشتغال جادیا زراعت، مستعد مناطق اوزان و ها شاخص .3 جدول

 

 در مؤثر یها شاخص

 مستعد مناطق یابی مکان

 اشتغال جادیا زراعت،

 یعیطب منابع حفظ با

 یبند میتقس

 ها شاخص

 بیضر

 یناسازگار
 ینسب وزن

 ریز

 ها شاخص
 یینها وزن ینسب وزن

 

 کیدرولوژیه

 ۲۶۳۶۱۶/۰ ۲۶۳۶۱۶/۰ آبراهه ۲۶۳۶۱۶/۰ ۰۷۸۰۰۳/۰ رودخانه

 ۲۳۱۸۰۱/۰ ۰۷۵۳۴۶/۰ چاه

 ۱۰۲۰۳۷۱/۰ ۴۴۰۱۹۳/۰ سازند

 ۰۸۲۹۶۶۲/۰ ۳۵۷۹۲/۰ آب عمق

PH ۰۲۶۷۷۳۷/۰ ۱۱۵۵۰۳/۰ آب 

EC ۰۲۰۰۲۳۸/۰ ۰۸۶۳۸۴/۰ آب 

 ۲۰۴۲۱۵/۰ ۰۱۴۸۷/۰ چشمه

 ۰۶۲۴۱۹۹/۰ ۳۰۵۶۵۸/۰ سازند

 ۰۵۰۱۷۶۴/۰ ۲۴۵۷۰۴/۰ بودن یفصل

PH ۰۴۸۱۰۳۸/۰ ۲۳۵۵۵۵/۰ آب 

EC ۰۴۳۵۱۴۷/۰ ۲۱۳۰۸۳/۰ آب 

 

 یاجتماع
 ۳۰۰۳۶۹/۰ ۰۹۲۱۴۸/۰ روستا

 ۲۴۹۳۰۶۲/۰ ۸۳/۰ تیجمع

 ۰۲۸۸۳۵۴/۰ ۰۹۶/۰ مرد

 ۰۱۳۸۱۶۹/۰ ۰۴۶/۰ کاشانه

 ۰۰۹۰۱۱۰/۰ ۸۳/۰ زن

 (۱۳۹۸ لرستان استان یا منطقه آب از آمار همراه حاضر قیتحق محاسبات منب :)
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 (لرستان استان یا منطقه آب و یکشاورز جهاد مطالعات منبع) یمطالعات ةمنطق یکاربرنقشة  .7 شکل

 از حاصال  جینتاا  و (۷ )شاتل  یمطالعاات  ةمنطقا  یکااربر  نقشاة  ادغاا   از حاضار  پووهش در

 حفا   با اشتغال یجادا زراعت، مستعد مناطق بندی یتاولونقشة  زراعت مستعد مناطق یبند تیاولو

 شاد تهیاه   )ت( هاا  رودخاناه  )پ(، ها چشمه )ب(، روستاها )الف(، ها چاه اساس بر یدار،پا یعتطب

 یباا   ساتعداد ا باا  مناطق شده،جادیا یعیطب مناب  حف  تردیرو با اشتغال اساس این بر .(۸)شتل 

 در یتیریماد  ةبرناما  کی البق در را آن توان یم که شد ییشناسا ییتوانا نیا فاقد مناطق و زراعت

 تنهاا  هبا  یعیطب  مناب حف  تردیرو با اشتغال به ع قمند را افراد تا داد قرار رب  یذ رانیمد اریاخت

 یمطالعات ةمنطق در زراعت تعدمس ةنیبه نقا  انتخاب نمود. مذکور شهرستان یکنون ینیکارآفر منب 

 روش داد نشاان  جینتاا  .شاد  لیا وتحل هیا تجز یاراضا  یکااربر  ناوع  و موجاود  آب مناب  اساس بر

 یهاا  نیزما  یکااربر  و یآبا  مناب  به توجه با نقا  انتخاب در تواند یم یمناسب نحو به شده انتخاب

 یریجلاوگ  بر ع وه ولمحص هر ازین مورد آب زانیم به نظر با کشت نوع نشیگز جهت در موجود

 .شود منطقه یکشاورز تیتقو و یزراع محصو ت تیریمد به منجر آب هدررفت از

 در شاد  مشاخص  (۷ )شاتل  یکاربر ةنقش و (۹ )شتل شده یبند تیاولو یها نقشه به توجه با

 صاورت  در ،نیبناابرا  .دارند قرار کشت تحت درصد ۹۰ از شیب مید و متوس  مرات  مطالعه ةمنطق
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 ن،یزما  یسااز  آمااده  یچگونگ انتخاب، از نظر هوشمندانه و حیصح تیریمد تحت یریارگقر عد 

 خساارت  ... و ،محصاول  هار  ةعرضا  و دیا تول زانیا م کشات،  وعیشا  کشات،  زمان محصول، نوع

 شود. می ینیب شیپ  یمطالعات ةمنطق یبرا یریناپذ جبران
 

  
 )ب( )الف(

  
 )ت( )پ(

 روستاها )الف(، ها چاه اساس بر یدار،پا یعتطب حفظ با اشتغال یجادا زراعت، مستعد طقمنا بندی یتاولو . نقشة8 شکل

 )ت( ها رودخانه )پ(، ها چشمه )ب(،
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 )ب( )الف(

 

 )پ( 

  
 )ت( )ت(

 یفضع نقاط )الف(، یفضع یلیخ نقاط ی،مطالعات ةمنطق یکاربر و موجود آب منابع اساس بر کشت مناسب مناطق .9 شکل

 )ث( یعال نقاط )ت(، خوب نقاط )پ(، متوسط نقاط  )ب(،
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  جهینت و بحث

 یهاا  محادوده  در اعتادال  عاد   و هاا  یناابرابر  ییشناسا و متعادل ةتوسع یها ضرورت به توجه با

 کاو   از یریجلاوگ  بار  عا وه  ،تاوان  یما  یاصاول  و یعلما  یزیر برنامه کی با مختلف ییایجغراف

 یا منطقاه  ةتوسع یزیر برنامه ملزومات وداد  کاهش زین را یاسیس یاه یناآرام شهرها، به انییروستا

 از درصد ۲۵ معادل که ،یکشاورز یاراض هتتار ۵۷۲/۱۹۱ با ،کوهدشت شهرستاندر  .دکر اجرا را

 از  ناامتوازن  اماا  ادیز آب مناب  وجود با ،یاراض اعظم بخش ،است لرستان استان یکشاورز یاراض

 از متنوع لید  ناشی از یادشده ةمنطق در آب بحران ند.ا کشت تحت مید صورت به ،توزی  آن نظر

 جینتا به توجه با است. مقوله نیو گنشگران حول ا ،ها کنش ها، نهادها، ها، سازمان رساختیز جمله

 با مناطق یبند تیاولو تیریمد در (افتهیبهبود یفاز AHP) یبند رتبه ستمیس از استفاده مطالعه، نیا

 کاه  ،دهیا چیپ و حسااس  منااطق  در را دفااع  قابال  و درست یریگ میتصم امتان اسبمن کشت نوع

 و معیارهاا  انتخااب  .کناد  یما  فاراهم  اناد،  یآبا  کم چالش با مقابله یبرا تر قیدق یزیر برنامه ازمندین

 بار  زراعای  محصاول  ناوع  انتخااب  در آبای  مناب  ةبهین مدیریت منظور به زیرمعیارها بندی اولویت

 شهمتااران  و کماالی  .گرفات  صورت مراتبی سلسله روش ةپای بر بهبودیافته FAHP تتنیک اساس

 در مراتبی سلسله روش مثبتیی آکار بر خود تحقیقات در (۲۰۲۰) شهمتاران و سلیمی و (۱۳۸۹)

 و معیارهاا  انتخااب  .اناد  کارده  کیدمت ،ها گزینه بندی اولویت منظور به ،زیرمعیارها و معیارها انتخاب

 انجاا   کارشناسان نظر و مطالعه مورد ةمنطق نظر مورد هدف به توجه با پووهش این در زیرمعیارها

 معیارهاا  دقیق بندی اولویت با ارتبا  در و زمینه این در منسجم مطالعات کمبود دلیل به اگرچه شد.

 بروز زراعی محصو ت مدیریت گیری جهت در آبی مناب  نقش تعیین منظور به مطالعاتی ةمنطق در

 صاورت  باه  مختلاف  یفاکتورهاا  باه  یدها  وزن باه  توجه با ،است ناپذیر اجتناب محاسباتی خطای

 ،یمطالعاات  ةمنطقا  یتا یجمع اط عاات  یآور جم  با RS و GIS کیتتن از یریگ بهره زین و یا نقطه

کشااورزی و   (،۲۰۱۵) ۱آنونیماوس  (،۱۳۹۸) یمحماد  یسالطان  و یذوقا  یسالطان  مطالعات با جینتا

 عواماال بااه وزن نیشااتریب هااا آنپااووهش  در کااه (۲۰۱۲) ۳داگنینااو و وارد ،(۲۰۱۳) و ۲روسااتا

                                                                                                                          
1. Anonymous 

2. Keshavarzi & Rousta 

3. Dagnino & Ward 
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 مطالعاات  جینتاا  باا نتاایج ایان پاووهش     البتاه  .اسات  منطباق  شاده  داده اختصاص کیدرولوژیه

 و ،(۲۰۱۱) شهمتااران  و ۲ماا  (،۲۰۱۱) شهمتاران و ۱جیانگ ،(۱۳۹۸) یحور یعل و مقد  یقیحقا

 باا  .منطباق نیسات   ،یتا یجمع یها رشاخصیز به کمتر جهتو لیدل به، (۲۰۰۶) شهمتاران و ۳سینگ

 و یکاار  میا د مخلاو   بخش در منطقه زراعت ةنیشیب که دیرس جهینت نیا به توان یم ۹ شتل ریتفس

 یبارا  یحیصح تیریمد اگر ،زراعت یبرا بخش نیا بودن مناسب وجود با که است؛ متوس  مرت 

 ساو   و یعیطب مناب  بیتخر ،یاصول ةاستفاد بدون آب هدررفت بر ع وه نشود، گرفته نظر در آن

 یتصاادف  ینقاط انتخاب شامل که ،۲ شتل با مقایسه در جینتا .افتد اتفا  می فیضع مرات  به منطقه

 یفااز  AHP مادل  اسااس  بار  زراعات  مساتعد  منااطق  یبناد  تیاولو از حاصل یمطالعات ةمنطق از

 آب زانیا م و محصاول  نوع انتخاب با .است یادشده پووهش جینتا صحت از یحاک ،بود افتهیبهبود

 ةحاوز  در یمطالعاات  بخاش  در یبزرگا  گاا   توان یم دسترس در آب منب  به توجه با آن ازین مورد

 از کیا  هار  ریتامث  باه  توجاه  باا  قیا دق یتیریماد  راهتار ةارائ برداشت. کشور آب تیریمد

 یبارا  کشات  و محصاول  ناوع  یابیا  متان و اریمع هر در نهفته ةشد  یریگ اندازه یها داده

 مطالعاه  نیا ا مهام  یوردهاادست از آب هدررفت و تلفات از یریجلوگ و استفاده نیبهتر

 باه  کوهدشات  شهرستان ییروستا ةجامع دیشد یوابستگ به توجه با وهیو به موارد نیا .است

 در شاتر یب مطالعاات  به ازین ارتبا  نیا در است. تیاهم حائز موجود یعیطب مناب  ریسا و آب مناب 

 یسااز  فرهناگ  جهات  مطالعاه  و منااب   نیا از یبردار بهره مناسب یالگوها  یبررس جمله از ، ندهیآ

 مختلف یها بخش یبرا دسترس در آب زانیم به توجه با منطقه یبند میتقس و آب مصرف هدفمند

 شود. ، احساس میکشت مورد یها گونه انواع و

                                                                                                                          
1. Jiang 

2. Ma 
3. Singh 
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 منابع
باازار   یلنقش تشت»(. ۱۳۹۸) یرانح فاطمه ی؛الهه رحمت علی رهنما؛ ناصر شاهنوشی؛ لیلی؛ ی،ابوالحسن

، و توسعه یاقتصاد کشاورز ،«)دشت مشهد( یدر بخش کشاورز یاستفاده از مناب  آب یزانآب در م

 .۲۹ ا ۱ص ، ص۱۰۶  ش

 در آب تقاضاای  مادیریت »(. ۱۳۹۴حسا  ) موسی یایی؛ض ینق یعل ؛این یذاکر یمهد  ید؛مج ،پور یحج

و  WEAP هاای  مادل  اتصاال  کماک  باه  بجناورد  دشات  آب منااب   بر آن یرتمث و کشاورزی بخش

MODFLOW»، ۱۰۱ ا ۸۵ص ، ص۴، ش ۲۲د  ،حفاظت آب و خاک یها پووهش. 

ر منااب   یادا پا یباردار  در بهره یاریکم آب یرثمت»(. ۱۳۹۸) یحور یعل ابوالقاسم؛ مجید سید مقد ، یقیحقا

 .۱۲ ا ۱ص ص ،۱ ، ش۶ ج ،یزآب در کشاور یریتمد ،«نیشابور دشت یرزمینیآب ز

 یآب کشاورز یور مؤثر بر بهره یریتیمد ا یافزار مسائل نر  یلو تحل ییشناسا»(. ۱۳۹۸) نادر یدری،ح

 .۲۰۶ ا ۱۸۹صص ، ۳ش  ،یرانمناب  آب ا یقاتتحق ،«یراندر ا

شهرستان  یکاران آب گند  ینمناب  آب در ب یدارپا یریتعوامل اثرگذار بر مد»(. ۱۳۹۵) مهدی یمیان،رح

 .۲۴۷ ا ۲۳۳ص ، ص۲ ، ش۱۲د  ،یرانا یو آموزش کشاورز یجعلو  ترو ،«کوهدشت

 یهاا  بررسای  و مطالعاات  کال  ادارة ،«زراعای  محصاو ت  یدآب در تول یور بهره»(. ۱۳۹۰) ع رفیعی،

 .۲ا  ۱صص  کشاورزی، بانک ی،اقتصاد

 یرزمینای مناب  آب ز یفیتک یابیارز»(. ۱۳۹۸) نصراللهی حیدر علی ی؛آب یحق امیرحمزه یاسر؛ ی،سبزوار

 ،«آماار  ینو زما  یآماار  یهاا  یال باا تحل  یزراع یها خاک یریآن بر نفوذپذ یرثمدورود و تا  بروجرد

 .۳۸ا  ۲۷ص ، ص۸ س ،یابانب یستماکوس یمهندس

 ناشای  آب جهش اثر یریگ و اندازه ییشناسا»(. ۱۳۹۸) یمحمد یرضا سلطان غ   احمد؛ ی،ذوق یسلطان

 .۶۰ ا ۴۳ص ، ص۴ ، ش۱۷ د ،یطیعلو  مح ،«یرانا یدر کشاورز یاریآب یورفنا بهبود از

جواناان   یال تما»(. ۱۳۹۸پنااه )  یازدان  مساعود  ؛مسعود برادران ؛پور یبهمن خسرو آمنه؛ ی،ممبن یسوار

ش  ،روساتایی  توسعة و فضا اقتصاد ،«)شهرستان باغملک( یبه اشتغال در بخش کشاورز ییروستا

 .۱۳۸ ا ۱۱۹صص  ،۴

بر رفاه کشاورزان در  یرزمینیبرداشت آب از مناب  آب ز اضافه یرثمت»(. ۱۳۹۷) لو رضا بهرا  سید محسن؛ ان،یدس

 .۳۷۰ ا ۳۵۷ص ، ص۴ (، شیعیو مناب  طب ی)علو  و فنون کشاورز علو  آب و خاک ،«یردشت م 
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 یبند هپهن»(. ۱۳۹۸) یصالح ینحس ی؛قادر یعل رسول ی؛محمدرضا منصور ی، مصطفی؛خوشحی ف ح

 روابا   و یاا جغراف ،«یساال  خشک یها شاخص از استفاده با لرستان استان در سالی خشک یلو تحل
 .۲۱۹ ا ۲۰۰صص  ،۲ش  ،۲د  ،انسانی

 کااربری  بارای  آب منااب   یفیتک یبند پهنه»(. ۱۳۹۷) یمسگر یمحمدسعد یسته؛کامران شا مجتبی؛ ی،قندال

 ،«سامنان  آبخیز حوضة در آمار زمین یها تتنیک و آب کیفیت شاخص از استفاده با شرب و کشاورزی

 .۱۹۸ ا ۱۸۷صص  ،۱ش  ،۲۳س  ،(طبیعی مناب  و کشاورزی فنون و علو ) خاک و آب علو 

 ة)مطالعا  ینیرزمیز آب مناب   یتوز الگوی نییتع». (۱۳۹۲) معتمدوزیری بهارک ملتیان؛ آرش زهرا؛ کالیراد،

 .۶۹ ا ۵۷ص (، ص۷) ۴، ش ۴ س ،یزآبخ ةحوز مدیریت ،«(لرستان استان الشتر، زیآبخ ةحوز: موردی

 جیترو سازمان ،«رانیا در یاریآب و آب یها برنامه و ها استیس بر ییها هیتوص»(. ۱۳۸۴) باسع کشاورز،
 .۲۵ ا ۱۴صص  ،یکشاورز

 یتارد رو HEC-HMS یخودکار مدل مفهوم یبراسیونکال»(. ۱۳۸۹) یموسو یدجمش یدس ؛بهاره کمالی،

 .ص ۸ عمران، مهندسی ملی کنگرة پنجمین ،«سازی هینهب سازی یهشب

 یی،بناا یردفتار مطالعاات ز   ،«یادار پا ةمنااب  آب و توساع   یریتمد»(. ۱۳۸۲) جمال ی،سامان یمحمدول

 .۷۳۷۴مسلسل  ةشمار ی،اس م یمجلس شورا یها مرکز پووهش ی،معاونت پووهش

 یرزمینای اب  آب زمنا  پتانسیل نقشة یابیزو ار یبند یتلووا»(. ۱۳۹۸) شیرانی کورش یح؛مس ،زاده یمراد

 .۴۲۷ ا ۴۱۴ص ، ص۴ ، ش۲۳ ، سعلو  آب و خاک ،«اصفهان استان در

از  یمناب  آب کشاورز بهینة یریتمد یراهتارها یبند یتاولو»(. ۱۳۹۸) لو تقی اکبر  علی حسن؛ ینایی،م

صاص  ، ۳۲ پیااپی  رةشما، ۱ ش ،۱۷س  ،یا یهناح ةو توسع یاجغراف ،«کشاورزی کارشناسان یدگاهد

 .۳۳۲ ا ۳۰۷

بار   یشاتی مع یها ییدارا یرثمت یبررس»(. ۱۳۹۸) ییرضا غ   یدسع ؛فاطمه سپهوند یم؛، کرییمهد ینادر

ش  ،۱۱ (، دیشهرا  یی)روستا یمحل ةتوسع ،«یمناب  آب کشاورز یریتمشارکت کشاورزان در مد

 .۱۴۶ ا ۱۲۵ص ، ص۱

 هماایش  یناولا  ،«لرساتان  استان در گند  یدمناب  آب در تولک ن  یها چالش»(. ۱۳۹۳) اهلل عزت ی،نبات

 .بروجرد پایدار، کشاورزی در نوین های ایده ملی

و صانعت در   یتعامل بخش کشاورز یلتحل»(. ۱۳۹۹) یاول فضل رامین ی؛عماد رضا یعل مهسا؛ ی،نور
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، ۱، ش ۲۷، ج حفاظت آب و خاک یها پووهش ،«همتارانه یرغ یها بازی یتردآب با رو یصتخص

 .۱۶۱ ا ۱۴۵ص ص
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