
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نارزیابی سند آمایش استان کردستا
 (6-1-1تا بند  1-1)فصل اول: تحلیل وضعیت استان؛ تحلیل وضعیت منابع طبیعی. بند 

 تهیه کننده:
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 ی ملی جامعه و دانشگاهشبکه 

 دانشگاه کردستان 

 
 1400بهار 



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
2 

 

 

 ".تر استتر و انسانیای عادالنهآمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه"

 

 

 

 مقدمه

 متقابل های کنش و روابط تنظیم شامل نامند،نیز می  Land-use Planning که آن را  آمایش سرزمین

گیری بهینه و پایدار از عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره بین

و در چارچوب گزاره  processing که هم ارز واژه فرنگی آمایشواژه باشد. استعدادهای انسانی و محیطی می

نماید که بر پایه اصل ردی داللت میکرود به رویاقتصادی ایران بکار می -در ادبیات سیاسی  آمایش سرزمینی

 .استوار است مزیت نسبی

در جایگاه الملل اقتصادی خود که در جستارهای حقوق بین (comparative advantage) مزیت نسبیگزاره 

کند که بر این نکته گواهی می ،شناسایی گردیده است (WTO) شالوده و بنیان ساختار سازمان تجارت جهانی

های در دسترس خود برداری بهینه از گنجایشیازد که با بهرهیک کشور هنگامی به کامیابی اقتصادی دست می

های خود را روی تولید آن دسته از کاالها و خدماتی های بالقوه و بالفعل موجود( همه توان و سرمایه)ظرفیت

 .آن کاالها و خدمات برخوردار است یبهینه تولیدهزینه نماید که از امکان 

است در جایگاه  مزیت نسبی نیز که برآمده از پندار سره و راستین آمایش سرزمینیدر این راستا، گزاره 

بهینه  تولیدهای هر استان و یا هر بخش از کشور در زمینه ها و گنجایشیک رویکرد خردگرایانه به بررسی توانش

پردازد که کاالها و خدمات و نیز در یک نگاه فرانگر به کاوش در راستای یافتن آن دسته از کاالها و خدماتی می

رایط اقلیمی، زیست بوم و نیروی انسانی موجود از توان و ظرفیتهای الزم برای دستیابی میهن ما، با نگاه ویژه به ش

 (.1399)وثوق، به آن کاالها و خدمات برخوردار است

بهینه کدامین کاالها و خدمات  تولیدگذاری در راستای دستیابی به اینکه هر استان از کشور ما برای سرمایه

تای دستیابی به کدام کاالها و خدمات سگذاری بیهوده در رات از سرمایهشایستگی دارد و اینکه سزاوار اس

ای خردگرایانه گونهها، بهبرداری از آن فرآوردهپوشی کرده و به جای هزینه کردن در راستای ساخت و بهرهچشم

آمایش سرزمینی  جستار ارزشمندی با نام ،دنمای واردکمتری ی با هزینه ی آن کاالها و خدمات را از استان دیگر

 .دانست مزیت نسبی آن را همان اصلپایه و اساس توان کشد که میمی را بر
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با این مقدمه الزم است مسئولین محترم استان کردستان و همچنین کارشناسان و متخصصین امر با پذیرش 

توسط دانشگاه شهید  1398بهمن  20ی فوق، گزارش سند آمایش استان کردستان که در رویکرد خردگرایانه

ویرایش نهایی شده است، مخصوصاً فصل اول این گزارش که به تحلیل  1399آذر  14و در  بهشتی تهیه شده

و به این سؤال  را مورد ارزیابی مجدد قرار دهندپردازد میوضعیت منابع طبیعی و محیط زیست استان کردستان 

و آیا با استناد به این گزارش تهیه شده است؟  آمایش سرزمینید با رویکر مذکور پاسخ دهند که آیا گزارش

های اقلیمی، زیست بومی و منابع ها و استعدادهای استان کردستان در زمینهقابلیت ،توان با رویکردی واقعبینانهمی

مهم جمعیت،  یلفهؤسه مرا به  ترین و پایدارترین آرایشترین، عادالنهمطلوبتا بتوان  طبیعی را شناسایی کرد

 ؟داداستان کردستان سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در 

ی ملی جامعه و دانشگاه در دانشگاه کردستان با بهره گیری از بر این اساس کمیته آب وابسته به شبکه

، با هدف حمایت و همکاری با دستگاههای اجرایی متولی و اعضای هیأت علمی خود متخصصین بومی، کارشناسان

گزارش سند آمایش استان فصل اول از ، اقدام به ارزیابی مجدد های علمی گزارشو تقویت پایه امر در استان

 . نتایج این ارزیابی به شرح ذیل است:ه استکردستان نمود

 

 ه های آبخیززارزیابی کلی سند با تاکید بر منابع آب و حو  (1

توسط مشاورین  دهد که این اسناد اکثراً توجه به سابقه تهیه سندهای آمایش در استان کردستان نشان می

خارج از استان )با بهره گیری از کارشناسان معدودی در سطح استان( که اطالع دقیقی از وضعیت استان ندارند 

شود. از شود و همین موضوع باعث عدم انعکاس نظرات کارشناسان و محقیقن بومی در متن سند میتهیه می

ایراد  گیرد.اتفاق افتاد این اسناد مورد تایید استان قرار نمی 1393 -1392اینرو مشابه آنچه که در سالهای 

های کالن استان بود که گیریهای قبل عدم کاربردی بود سند برای تصمصماصلی سند تهیه شده در سال

های تهیه شده دارای نگری و عدم ریزمقیاس بودن سند بود. به این مفهوم که مطالب و نقشهناشی از  کلی

گیری در مورد پروژه های استان نبود. از اینرو با توجه به تایید رسمی سند تهیه مقیاس مناسبی برای تصمیم

قید  طرح کید بر کاربردی بودن آن تهیه شود. همانگونه که مشاورأسند با ت شده، تصمیم گرفته شد مجدداً

 واحدهای بر منطبق بوم زیست واحدهای"( در قرارداد منعقده مبنا 2صفحه  1کرده است )جلد 

که حداکثر واحد هیدرولوژیکی قابل قبول می  "شود تعریف جاماب تقسیم بندی اساس بر هیدرولوژیک

 ایجاد به توجه با و رو این از"ر  با ارائه توجیهی غیر قابل قبول به صورت توانست باشد . حال آنکه مشاو

 این در زیست بوم واحدهای مطالعاتی، هایبخش سایر زیست با محیط مطالعات بین مشترک درک
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 انجام شهرستان سطح در هاتحلیل و انتخاب استان شهرستانهای ی محدوده بر منطبق مطالعات

توسعه داده است.  مقیاس نقشه های  سطح شهرستان)همان صفحه( قید مبنای محاسبات را به  "است شده

تهیه شده عمالً هر گونه استفاده از آن را برای پروژه هایی در سطح چند صد یا چند هزار هکتار )اغلب پروژه 

این سند هیچ اولویتی از  این کمیتههای استانی در این رنج هستند( غیر ممکن ساخته است. از اینرو از نظر 

این  لذا ،باشندهای هر دو سند هم یکی میمبنای بیشتر داده. از آنجا که دید کاربردی بر سند قبلی ندارد

ت منابع آب که مربوط به اکند. از جمله داده های اطالعموضوع شائبه تکراری بودن مطالب )کپی( را ایجاد می

دیدگاه توسعه منابع آب  ،در کل متن سند می باشد. 1394به  و داده های کشاورزی مربوط 1387بولتن 

)احداث سازه( غالب است. اشاره مقرون به اشتباه به منابع آب و خاک در شرق و غرب استان توجیهی برای 

ای قرار داده شده است. در حالی که علیرغم اینکه دشتهای استان در شرق قرار دارد و انتقال آب بین حوضه

ت می باشند اراضی مرغوب در سطح وسیعی در غرب استان قرار دارند که مناسب توسعه باغات مناسب زراع

تواند به این اراضی تخصیص داده شود تا ضمن پتانسیل منابع آب موجود در غرب استان می می باشند و عمالً

 انتقال آب بین حوضه ای نباشد.بهره بردن از پتانسیل اراضی، تبخیر کمتر در غرب استان و ... نیازی به 

 هایحوضه از هر یک در آنها ارائه و اطالعات آوری جمع به فقط سفانهأمت آب منابع تحلیل به مربوط بخش در (2

 گسترده آب بسیار منابع بررسی خدمات شرح است درحالی این. است شده پرداخته وار،گزارش صورت به استان

 بررسی مطالعات هیدرولوژی ها،حوضه از هر یک در موجود هایآبخوان برای که طوری به باشدمی کامل و

 بسته هیدروکلیماتولوژی عمومی و هایبیالن ها،بخش سایر در مصارف با تجمیع و بررسی با سپس و شودمی

 محصوالت آبی نیاز همراه به کاربری اراضی بایستمی کشاورزی بخش در آب مصارف مورد در همچنین. شودمی

 در این. شود سازی تدقیق و کنترل منابع آبی آماربرداری به مربوط هایداده از استفاده با نهایتاً و. شود تعیین

 به و قدیمی آمار از صرفاً و است نگردیده فوق انجام موارد از کدام هیچ گزارش این در متأسفانه که است حالی

 .است استفاده شده استان ارگانهای و هاسازمان به مربوط نشده روز

آمده است و حاوی هیچ  "پیش گفتار"فهرست مطالب گزارش، یک صفحه خالی تحت عنوان  بخشاز  قبل (3

  باشد!گونه متن و اطالعاتی نمی

تر آگاه شود که در یک در مقدمه گزارش هر پروژه، بایستی اهداف پروژه معرفی گردد تا خواننده سریع معموالً (4

 گردد. در این گزارش این مهم ارائه نشده است.ای چه هدفی دنبال میگزارش چند صد صفحه

است که اول گزارش اطالعات کلی در مورد پیشینه تقسیمات کشوری استان کردستان ارائه شده  بخشدر  (5

منبع اطالعات استانداری کردستان بوده است. سپس عناوینی مانند تحلیل پستی و بلندی، تحلیل 
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خیزی و ها، تحلیل منابع آب، تحلیل پوشش گیاهی، تحلیل سیلها و زیرحوضهژئومورفولوژی، تحلیل حوضه

-های اقلیمی، تحلیل زمینگیری، تحلیل رانش، ریزش و زمین لغزش، تحلیل وضعیت اقلیمی، تحلیل پهنهسیل

خیزی و تحلیل کانسارهای استان کردستان آورده شده است درحالیکه ها، تحلیل لرزهشناسی، تحلیل گسل

ها نیز ارائه شده است و هیچ گونه تحلیلی ها در کتب قدیمی و وبالگبیشتر مطالب ارائه شده در این بخش

 صورت نگرفته است. 

غیر ضروری از جمله مبانی  هیچ ارتباطی با آمایش سرزمین ندارد. مباحثاین سند شامل موضوعاتیست که  (6

ای، نقشه های بی کیفیت و دارای اشتباه علمی که نیازی به تکرار آن در این سند نیست، مطالب حاشیه

صفحه  10ش را افزایش داده است. از جمله در ارتباط با تقسیمات استانی رازکارتوگرافیکی و ... تنها حجم گ

 3صفحه آورده است. در حالیکه می توانست حداکثر در  5عدد نقشه را در  5به آن اختصاص داده شده است.  

گردد انتخاب موضوعات در ارتباط با تحلیل وضعیت استان صفحه این تقسیمات معرفی شود. لذا پیشنهاد می

 ت، انجام پذیرد.ی سند آمایش استان کردستان اسدر راستای هدف گزارش که همانا تهیه

 خورد:های موجود در سند، ایرادات ذیل به چشم میدر ارتباط با نقشه  (7

نه تنها  اند وهای موجود در مقیاس کشوری تهیه شدههای ارائه شده، صرفا از طریق برش الیهنقشه بیشتر ▪

آمار و اطالعات صحت و سقم، روش مطالعه و قدمت بلکه  دهنداطالعات جدید و تحلیلی را ارائه نمی

تا  14های واحد اراضی، نقشه 12شبکه زهکشی، نقشه  11)مانند نقشه  استو غیر قابل اعتماد  نامشخص

های لغزش، کانون 27پوشش گیاهی، نقشه  25تا  22های گیری، نقشهها، منابع آب و سیلحوضه 26و  21

 37لرزه و نقشه خیزی و زمینلرزه 36 و 35های ها، نقشهگسل 34شناسی، نقشه زمین 33و  32های نقشه

 معادن(. 

ها مانند نقشه که در تهیه بسیاری از نقشه- DEMالیه  10دما، نقشه هم 28از موارد )مانند نقشه  برخی در ▪

بارش(، روش تهیه نقشه نامشخص هم 30تبخیر و نقشه هم 29نقشه  -شیب، جهت و ... استفاده شده است

اطالعات ارائه شده جای تردید دارد. همچنین ایرادات متعدد ویرایشی در بیشتر است و صحت و سقم 

ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه"ها وجود دارد مانند بهم ریختی متن مربوط به کارفرما نقشه

 و ... 1ها، نبود راهنما در نقشه شماره در قسمت باال و سمت راست تمام نقشه "کردستان

را  ایرانبه لحاظ کارتوگرافی دارای مشکالت اساسی است. اوالً باید  شماره یک: این نقشه نقشه  11صفحه  ▪

داد. در مقیاس کوچکتر و استان کردستان را که موضوع اصلی در این سند است با مقیاس بزرگتر نمایش می

مقیاس خطی در دوماً مختصات جغرافیایی نقشه)طول و عرض جغرافیایی( اصالً قابل خواندن نیست. سوماً 
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نظر گرفته شده باید خوانا و در کنار و ترجیحاً در زیر نقشه قرار داده شود در این نقشه معلوم نیست مقیاس 

مربوط به کدامیک از نقشه هاست. چهارم اینکه نقشه اصالً راهنما ندارد. هر عارضه ای که در نقشه نمایش 

های سند گردد که هیچکدام از نقشهیادآوری میداده می شود باید در راهنما توضیح آن آورده شود. 

 مختصات جغرافیایی ندارند و مقیاس آنها خوانا نیست.

این نقشه تنها  در حالیکه .ی ژئومورفولوژی یاد شده استبا عنوان نقشه 7ی شماره در این سند از نقشه ▪

ژئومورفولوژی  یی نقشهاست و حتی به لحاط ارتفاعی نیز قابل استناد نیست. تهیه  Hillshadeی یک نقشه

شناسی از محدوده ی زمینی توپوگرافی و یک نقشهی یک نقشهکاری بسیارسخت و پیچیده است که بر پایه

ژئومورفولوژیکی نمایش داده سمبل از عوارض  300ها بیش از شود. در این نقشهمورد مطالعه، تهیه می

 های توپوگرافی و زمین شناسی موجود نیست.شود که در نقشهمی

 
 استان ارتفاعی ژئومورفولوژی: 7 نقشه

در ارتباط با نقشه شیب، همانند سایر نقشه ها مختصات جغرافیایی ندارد. مقیاس خوانا ندارد.  28در صفحه  ▪

 ؟درصداست یا  درجهنقشه  و از همه مهمتر ذکر نشده است که واحد شیب

در ارتباط با نقشه جهت شیب، ذکر شده که بیشترین جهت شیب به سمت جنوبغربیست در  30در صفحه  ▪

 حالیکه جدول داده های جهت شیب را نیاورده است. 
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 مربوط متر 3000 از بیش ارتفاعی رقوم "است:  در ارتباط با نقشه ارتفاع استان ذکر شده 32در صفحه  ▪

ترین . در حالیکه مرتفع"است دیواندره و مریوان شهرستانهای مرز در چشمه چهل ارتفاعات به

باشد که در شمالشرقی متر از سطح دریای آزاد می 3334یکی از قلل کوه شاهو با ارتفاع  استانبخش 

 کیلومتری از این روستا واقع شده است، نه چهل چشمه. 5روستای شمشیر و در فاصله 

ای پوشش گیاهی استان کردستان آورده شده است در حالیکه در متن هیچ اشاره نقشه 98در صفحه ی  ▪

ای استفاده شده این تصاویر مربوط به کدام ماهواره ی آن نشده است و اگر از تصاویر ماهوارهبه روش تهیه

به و کدام سنجنده است و به چه روشی تهیه شده و تصاویر مربوط به چه سالیست. از آنجا که با توجه 

 یشرایط اقلیمی و مدیریت نادرست جنگلها و مراتع، وسعت این منابع به سرعت در حال تغییر است، نقشه

 آورده شده در سند، قدیمی بوده و قابل استناد نیست.

ی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی برای زراعت آبی، در بخش راهنمای نقشه از کدهای اختصاری در نقشه ▪

 معنیبا مفهوم آنها آشنا نباشند. لذا ضروریست که بسیاری از خوانندگان  کن استاستفاده شده است که مم

 مفیدی اطالعات هیچ نقشه این حاضر حال در. گردد ارائه ی جداگانهجدول در اختصاری کدهای این مفهوم و

 .دهدنمی قرار خواننده اختیار در
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، طول و عرض جغرافیایی، مقیاس و راهنماهای خاکشناسی متأسفانه هیچکدام از آنها در ارتباط با نقشه  ▪

ای که فاقد این خصوصیات باشد به لحاظ کارتوگرافی تنها یک لذا هر نقشه .ندارند جهت جغرافیایی

ها بسیار کوچک است و در تقسیم بندی کروکیست و ارزش مهندسی ندارد. از طرف دیگر مقیاس این نقشه

های آموزشی هستند نه مهندسی. لذا انجام هر گونه فعالیت عمرانی و آمایش سرزمین ها جزو نقشهشهنق

 ها اشتباه خواهد بود.براساس این نقشه
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 راهنمای در اما است بندیطبقه بیانگر بندی طیفی برای توان اکولوژیک زراعت آبی()طبقهزیر نقشه عنوان  ▪

 :گرددنمی مشاهده ایطبقه هیچ نقشه

 
 نقشه این در که است حالی در این. است مهم بسیار و کننده محدود عامل یک دیم زراعت در بارش عامل  ▪

 از یکی. است شده گرفته نظر در دیم زراعت اکولوژیک توان دارای مناطق عنوان به استان بارش کم مناطق

 است این ،گردد ارائه صورت بدین دیم زراعت اکولوژیک توان نهایی نقشه تا است شده موجب که دالیلی

 عامل وزن( 12 شماره جدول) زوجی مقایسات در و است شده تهیه کمی دقت با پایه کاربری نقشه که

 تر در نظر گرفته شده است.کم بارش
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 دقت که است بوده سی متری DEM الیه استان، توپوگرافی های تحلیل در استفاده مورد اطالعاتی منبع  ▪

 به مربوط تصاویر از توانستمی محقق سند، این یتهیه برای اعتبار باالی رقم به توجه با. دارد کمی

 جهانی رایگان اطالعاتی منبع از توانستمی محقق منبع این بجای حتی. نماید استفاده نوین هایسنجده

همچنین  .کند استفاده ،است متر 12 آن دقت و شده معرفی ALOS PALSAR DEM نام به که جدیدی

رقومی شده و  50000/1 و 25000/1 های توپوگرافیتوان به منظور تحلیل توپوگرافی استان از نقشهمی

 نیز استفاده نمود. 60000/1های هوایی عکس
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. کرد تفکیک مجاور هایبخش از دایره یک با را بخش یک تواننمی گاه هیچ اقلیمی، خصوصیات بررسی در  ▪

 !اندشده تهیه یابی درون روش چه با ها نقشه این که است نشده ذکر گزارش در
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 نقشه یک شهرستان هر برای بایستی و است استان کلی وضعیت دهنده نشان فقط شده تهیه های نقشه ▪

 .گردد مشخص متغیر یا شاخص هر مکانی جزئیات دقیق صورت به تا شدمی تهیه مجزا

 بروزرسانی قبل سال چندین از که بوده ادارت در موجود های نقشه صرفاً شده، ارائه کاربری های نقشه  ▪

 موجود هایکاربری وضعیت از بروزتری نقشه اعتباری، رقم به توجه با رفت،می انتظار سند این در. اندنشده

 استفاده استان جدید کاربری نقشه تهیه برای ارث گوگل تصاویر از توانستیدمی حتی. گردد ارائه استان در

  .دارد قرار اختیار در رایگان صورت به و دارد نیز مناسبی دقت که دنکن

نتایج  250000/1های علمی بر مبنای نقشه های با مقیاس کوچکتر از ها و ارزیابیدر مجموع انجام تحلیل ▪

اقلیمی، کاربری اراضی، زمین شناسی دهد. لذا باید برای هر کدام از پارامترهای قابل اطمینانی را بدست نمی

تهیه  50000/1استان کردستان به واحدهای کوچکتر تقسیم شده و نقشه های با مقیاس حداکثر  ،و ....

های این . نقشهشودریزی ها وضع موجود تحلیل و برای آمایش استان برنامهبر اساس این نقشه سپس گردد.

هستند و ارزش  "خیلی کوچک"های با مقیاس که جزو نقشهاند تهیه شده 1100000/1سند در مقیاس 

های کوچک مقیاس، دوباره ابعادشان در گزارش کوچک مهندسی ندارند. حتی در بعضی موارد همین نقشه

هایی در سطح چند های تهیه شده عمالً هرگونه استفاده از آن را برای پروژهمقیاس نقشه ! لذاشده است

 نماید.های استانی در این رنج هستند( غیرممکن میغلب پروژهصد یا چند هزار هکتار )ا

 و سکونت توسعه برای ثرؤم معیارهای امتیاز بررسی به طبیعی، منابع وضعیت تحلیل گزارش 22 جدول در (8

 اینکه به توجه با. است گرفته قرار نظر مد گسل و گیریسیل تنها طبیعی بالیای بین از. است پرداخته صنعت

 است، لغزش زمین وقوع مستعد توپوگرافی همچنین و شناسی زمین ساختار بارندگی، لحاظ از کردستان استان

 وقوع واسطه به کردستان استان در متعددی خسارات تاکنون. شود گرفته نظر در بایستی نیز لغزش زمین خطر

 نام به جامع معیار یک عنوان به را طبیعی خطرات تمامی توانمی همچنین. است آمده بار به هالغزشزمین

 .گرفت درنظر( multi-hazard) چندخطره معیار

 هایایستگاه دادههای تحلیل و تجزیه شامل خالصه صورت به سیل بخش مطالعات به مربوط خدمات شرح (9

-مدل دوره بازگشت، با سیالب دبی تعیین جهت آماری های تحلیل آنها، بازسازی و هیدرومتری و هواشناسی

 متأسفانه که باشدمی ..... و ماهوارهای تصاویر از استفاده همچنین و هیدرولیکی و هیدرولوژیکی هایسازی

 شده اکتفا 92 سال بهنگام سازی مطالعات نتایج به فقط و است نشده انجام ق فو فرآیند از یک هیچ ظاهراً

 هایمدل خروجی هاینقشه با کاربری هاینقشه تلفیق از ریسک پتانسیل تعیین برای همچنین. است

 که شود استفاده بایستی معیاره می چند گیریتصمیم معیار یک انتخاب همراه به هیدرولوژیکی و هیدرولیکی
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 آورده نتایج جدول یک به صورت فقط و است نشده داده توضیح کار انجام نحوه و دستورالعمل هیچ باز هم

 . است شده

 پرداخته شده اولیه مفاهیم از مقدماتی تعریف به بیشتر لغزش زمین و ش ریز رانش، تحلیل به مربوط بخش در (10

 هایبحث مدل سازی، و ایماهواره تصاویر از استفاده با و علمی هایروش به حاضر حال در که صورتی در است

 به حاضر گزارش شندکه در بامی ارائه قابل متنوع و متفاوت هاینقشه در کیفی و کمی صورت به هم فوق

 . است شده خالصه ساده نقشه یک در مهم بحث این تمام ناقص و کلی خیلی صورت

بین استانی در شرایط تقسیمات  تغییر اما ،تقسیمات سیاسی درون استانی ممکن است تغییر نمایداگر چه  (11

خورد. میزان مساحت استان به چشم میی ارقام متفاوت از ارائهدر منابع و اسناد مختلف غیر ممکن است.  امروز

هکتار  2820300 ، مساحت استانکردستاناستان های آبخیز های طرح پژوهشی شناسنامه حوزهدر سند یافته

هکتار در بعضی منابع اعالم گردید واز چند سال پیش مستند به  2826300بیان شده است، سپس این رقم 

شرح دو تصویر زیر ه ریزی استان بز سازمان مدیریت و برنامهگزارش اقتصادی اجتماعی کردستان منتشره ا

 هکتار بیان شده است: 2913700مساحت استان  ،1397مربوط به سال 
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کیلومتر  29065بر اساس  در این سند های مشاور طرف قراردادریزیمطالعات و محاسبات و برنامهدر حالیکه 

 :هکتار است 2906500مربع/

 

 29137و طبق آمار پورتال استانداری کردستان هم  29137استان طبق مستند ویکی پدیا احت سهمچنین م

 یو در همه شدهاعالم  رقم صحیح مساحت استان کردستان رسماً شودمیدرخواست  لذا کیلومتر مربع است.

 اعمال گردد. اهریزیمحاسبات و برنامه

 - 484 - 502بیش از رقمیست که توسط مشاور محترم در این سند آمده است. ارقام بارندگی استان  آمار (12

محاسبه  ،های مختلف برآوردی هستند. یکی از بهترین روشهاهای بررسی مختلف و روشمربوط به دوره 450

 قرار گرفته، ریزی سند آمایش استانمبنای برنامه تر کهم میلی 403لذا رقم  .ارندگی استببراساس گرادیان 

این عدد  یپایهها بر ریزیای و براساس کدام روش محاسباتی است. لذا برنامهچه دورهمربوط به معلوم نیست 

 :اشکال و ایراد دارد جای ابهام و حتماً
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های ها با نتایج یافتهمساحت استان با درصد اعالمی برای سطح حوضه ها همخوانی ندارد و سطح اعالمی حوضه (13

 فمختل هایبخشهای آبخیز در جداول مختلف و هضسطح حو پژوهشی و مطالعاتی استان در تضادند. اساساً

کیلومتر مربع است و  29065 نتامساحت اس آمده است،سند  در سند با هم تفاوت دارند. اگر آنگونه کهاین 

 درصد مساحت استان باشد، ...... 47سطح سفید رود 

 

درحالیکه در این گزارش این نسبت  خواهد شد. کیلومتر مربع 55/13660 ........ آن وقت مساحت سفیدرود  

سبت و ن مساحتدر  تناقضاین  کیلومتر مربع بیان شده است. 13966هم رعایت نشده است و مقدار آن 

 های استان وجود دارد.تعدادی دیگر از حوضه

میلیون متر مکعب جریانات سطحی استان توسط  3/252 شده که در شرایط کنونیگزارش بیان  59 فحهدر ص (14

 :شودقشالق و سنگ سیاه ذخیره می ،سد بانه 3

 

مثل سد شهید کاظمی ی سدهای استان نشده است؟ ای به بقیهشود که چرا اشارهدر اینجا این سؤال مطرح می

 برابر حجم سد بانه و سد گاوشان و .....  100برابر حجم قشالق و  5با 

میلیون آن از آب  695میلیون متر مکعب که  994مصارف آب استان همچنین در این گزارش آمده است:  (15

میلیارد متر مکعب   4/3بق این گزارشمیلیون آن از آب سطحی است. در استانی که ط 298زیرزمینی و تنها 
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ی فوق نهفته است های مهم بحران مدیریت منابع آب استان  در جملهیکی از شاخص . لذاجریان سطحی دارد

و برای حل این نادیده گرفته شده سند آمایش در این و این تهدید اصلی مدیریتی و منابع پایه استان است که 

جویی نکرده است. با فرض صحت همه مندرجات سند، همین یک دلیل برای لزوم ری و چاره ذاگبحران هدف

 بازنویسی آن کافیست.

بخشهایی در ؟ ای استآمار مصارف و منابع آب استان مربوط به چه دورهدر این سند مشخص نشده است که  (16

سرعت تغییرات با لذا در مقایسه بیان شده است.  1387سال بررسی منابع و مصارف آب استان سال  از سند

خیر نسبت به حال نقص بزرگ و غیرقابل أسال ت 13مدت  ،محیطی و اکولوژیک جاری در کشور و استان

 و این یکی دیگر از نواقص این سند است. اغماضی است

گذاری برای حل یکی دیگر از موضوعاتی که در این سند توجه کافی به آن معطوف نشده و هیچگونه هدف (17

در  سفید رودی آبریز حوضهبزرگ مدیریتی و تخریب منابع در  مشهود نیست، وجود بحرانبحران در آن 

  : است محدوده استان کردستان

از ذخایر ی آن درصد از مصرف منابع آب 5/88 میلیارد متر مکعب بارش دارد 51/4 که در حوضه سفید رود

 این بحران.شود و دریغ از هدف گذاری سند برای حل زیرزمینی برداشت می

رسد و نیاز به به نظر نمیسفید رود صحیح  یها از جمله در حوضهب در حوضهآضمنا اجزای معادله بیالن 

 . ارزیابی مجدد دارد

 
شود و میلیون مترمکعب برداشت می 648ب سطحی و زیرزمینی آسفیدرود از منابع ی حوضهاگر در  مثالً

میلیون متر مکعب آب را چه  9/179میلیون مترمکعب بیان کرده است؛ پس باقیمانده   1/468 مقدار مصرف را

 اند.توضیحی نداده ؟شودمی
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درصد از این  70صحیح باشد و  ،شوددرصد منابع آب برای کشاورزی مصرف می 82تا  حاضرسند  مطابقاگر  (18

اصفهان و مناطق مرکزی بحران همانند استان  آن شود و حاصلمی ینتأمحجم مصرف هم از منابع زیرزمینی 

 این یک بحران است.  - آن هم در استانی با این پتانسیل آب سطحی و زیر زمینی -بوده است آب زیرزمینی 

مترمکعب در  74/8 هکتار و مقدار مصرف آب 54993سطح زیر کشت در سفیدرود براساس سند موجود،  (19

  .وجود داردهای آبی استان بحران مدیریت منابع آب دهند در حوضهنشان می اهاین شاخص .استهکتار 

مسئله مهم در اینجا موضع سند آمایش با توجه به وضع موجود و سیاست جاری انتقال آب بین 

نقص مهم  ،آبی استان در سند حوضه های دننبود پیشنهاد برای به تعدل رسان . لذا ای استحوضه

 آن است.

، مرزی غرب، چرا جای اعداد سلولهای جریان سطحی ورودی و انتقالی آب در جداول حوضه های زرینه رود (20

 یعنی در این حوضه ها آب در انتهای حوضه راکد است؟؟ خالی است زاب و ....

نویسندگان آن که به شکلی انجام شده  Copy- pasteکار  ،آن گزارش و جداولاین از موارد در  بعضیدر  (21

از اعداد کپی شده مربوط به مکان دیگری را در مکان فعلی اصالح یا جایگزین نمایند و این  اندفراموش کرده

  کاهد.اطمینان آن به شدت میمیزان دقت و صحت سند و قابلیت 

باشد. درصد موارد دارای رفرنس علمی معتبری نمی 90ای در صفحه 200ده در این گزارش ارائه ش اطالعات (22

دهی به متن گزارش اضافه اند و بدون رفرنسبخشی از اطالعات بدون هیچ گونه تغییری از منابع دیگر اخذ شده

 اند که با اصول اخالق علمی منافات دارد. شده

( از گزارشات قدیمی آب 95تا  57و محاسبات ارائه شده برای بخش منابع آب )از صفحه  اطالعات بیشتر (23

برداری شده است و حتی روش محاسبه متغیرها ذکر نشده است و عالوه بر ای استان کردستان کپیمنطقه

صحت و سقم و دقت اعداد و ارقام شده جای سئوال دارد. همچنین  قدیمی بودن مطالعات، در بیشتر موارد

های مورد استفاده، در بیشتر موارد ذکر نشده است. در برخی از موارد، مطالب ارائه شده با دوره آماری داده

گزارش؛ سه سد قشالق، سنگ سیاه و  59شرایط کنونی استان هیچ تطابقی ندارد )به عنوان نمونه: در صفحه 

اعداد کسری  -بسیار قدیمی است 8اطالعات جدول شماره  -به عنوان کل مخازن استان ذکر شده است  بانه

، آخرین آماربرداری 64در صفحه  –سال پیش است  10-15مربوط به  62مخازن زیرزمینی ارائه شده در صفحه 

 ذکر شده است!(. 1387سراسری منابع آب مربوط به سال 
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های گیری از دادهبا میانگین اقلیمی )مانند بارش، دما، تبخیر، رطوبت نسبی( صرفاً مقادیر متغیرهای  متاسفانه (24

ای گزارش گردیده است در حالیکه های سینوپتیک استان محاسبه شده و بصورت نقطهثبت شده در ایستگاه

اقلیمی در اولین گام در بحث مرتبط نمودن اطالعات اقلیمی با مباحث منابع آب، محاسبه مقادیر متغیرهای 

بینی مقیاس حوضه است. همچنین در مورد روند تغییرات اقلیمی، روند تغییرات منابع آب سطحی و پیش

 شرایط آتی منابع آب سطحی و زیرزمینی هیچ گونه اطالعاتی ارائه نشده است.

بخش  این خدمات شرح که طوری به است شده کار ضعیف بسیار اقلیمی وضعیت تحلیل به مربوط بخش  (25

 اما استانداردهای شودمی کار مشاور هایشرکت یهمه در که است هواشناسی و آب مطالعات به نزدیک بسیار

 مشابه و صورت تکراری به و ضعیف بسیار هانقشه و نمودارها ها،خروجی آوردن ینحوه و نشده رعایت اصالً آن

 که صورتی در است اکتفا شده عدد یک صورت به درازمدت هایمیانگین به دما، برای مثال طور به. است بوده

 به هاتحلیل این خروجی و نهایتاً شوند تحلیل و بازسازی و استفاده ماهانه یا و روزانه هایزمانی سری باید

 دیگر هایایستگاه سایر آمار از بیشتر جهت دقت توانستندمی همچنین. شود ارائه درازمدت هایمیانگین صورت

 ماهانه بندیپهنه هاینقشه از است بهتر وضعیت دمایی دادن نشان برای. شدمی استفاده هم نیرو وزارت نظیر

که  شود استفاده نیز مجاور هایاستان هایایستگاه بود از بهتر بندیپهنه این در همچنین. شود استفاده نیز

 شکل همین به.....  و رطوبت و بارش نظیر دیگر هایسایر بخش. است نشده داده ارتباط این در توضیحی

 باشد.می

با اصول اولیه علمی در زمینه مورد  دهند که نویسنده/نویسندگان محترم، گاهاًاز شواهد گزارش نشان می برخی (26

-دهد که طراح نقشه حتی با تعریف سیلنشان می 26بحث آشنا نبوده است/اند به عنوان مثال، نقشه شماره 

های استان را های دما برای ایستگاهخالصه شاخص 45تا  38خیزی آشنا نبوده است. جداول گیری و سیل

مقادیر دمای حداقل در همین جداول دهد که به سازمان هواشناسی کشور رفرنس داده شده است. نشان می

ریزی انداز برنامهشمبا این تفاسیر، چ لذامطلق ساالنه و دمای حداکثر مطلق ساالنه به اشتباه محاسبه شده است. 

 بینی است.بر مبنای این گزارش قابل پیش

ای که در گزارش فعلی از آنها صحبت شده است )منابع آب سطحی و های تخصصی گستردهبه زمینه توجهبا  (27

و ...(، بهتر است اسامی  GISشناسی، ژئومورفولوژی، خاکشناسی، پوشش گیاهی، زیرزمینی، هواشناسی، زمین

های رسد در بسیاری از زمینهخصص مجری و همکاران طرح در ابتدای گزارش ذکر شود. به نظر میو زمینه ت

 "مورد اشاره، تیم مطالعه کننده دارای تخصص الزم نبوده است. با توجه به گستردگی موضوع مورد بحث 
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های مختلف زمینهبایستی تیم تخصصی باتجربه کافی در  ، قاعدتاً"تحلیل وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست

ای های عامیانه و گزارشات روزنامهبا یک نگاه کلی و تئوریک، صحبت ها بپردازند نه اینکه صرفاً به تحلیل داده

 توام با اشتباه ارائه شود. گاهاً

 23مثالً در صفحه  شده است. استان بسیار ضعیف معرفیویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی  متأسفانه (28

 استان شرقی این نیمه در عمدتاً امیرآباد، که و مریوان کامیاران، بیجار، دهگالن، قروه،"آمده است: 

. نویسنده حتی به خود زحمت نداده است که به "میروند شمار به منطقه دشتهای مهمترین دارند، جای

اینجا دشت مریوان را جزو دشتهای بخش شرقی لحاظ توپوگرافی دشتهای دو بخش استان را تفکیک نماید در 

 مبنی متعددی نوشته های کرفتو غار درباره اگرچه"آمده است:  24استان ذکر کرده است. یا در صفحه 

 شکاف توامان عملکرد نتیجه غار علمی، این تحقیقات پایه بر اما، دارد وجود آن بودن ساز دست بر

یک منبع برای این ادعا و همچنین تمام بخش ژئومورفولوژی استان،  اوالً. "است شدن کارستی و خوردگی

متر طول داالنهای غار کرفتوست لذا دست ساز بودن آن غیر ممکن است، هر  750 دوماً . ذکر نشده است

ی گردشگری و صنعت از آنجا که در بخش توسعه سوماً چند توسط انسان تغییراتی در آن داده شده است. 

ای به آنها بشود، هیچکدام استان نقش کلیدی دارند  و باید در سند آمایش استان توجه ویژه توریسم، غارهای

توان چند جلد کتاب در مورد آن نوشت، از غارهای استان معرفی نشده اند. تنها در ارتباط با غار کرفتو که می

 تنها همین دو خط آورده شده است که آن هم منبعی ندارد.
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ای زاب ذکر شده است. در حالیکه نمای شماتیک دیاگرام سیستم رودخانه 3و در تصویر شماره  37 صفحهدر  (29

 ی چومان است و دوم سوم از مساحت حوضه زاب در این تصویر نیامده است.تنها مربوط به شاخه

 
 کوچک زاب رودخانه ای سیستم دیاگرام -3 تصویر
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ای به کوههای به واحدهای اراضی مختلف، هیچ اشاره در بخش معرفی لندفرمها و تقسیم 42 یصفحهدر  (30

اشاره شده  1-1موقعیت ریاضی و نسبی این واحدها نشده است. مثالً در این تقسیم بندی به واحدهای اراضی 

و  سخت آهکی سنگهای از متشکل کشیده، و تیز قلل باشامل کوههای خیلی مرتفع "است که 

ولی اینکه  "گچی و ... و دگرگونی و آذرین سنگهای شامل مناطق برخی در و سنگی ماسه دولومیتی،

ای نشده است. در واقع یک سری خصوصیات و این کوهها در چه مناطقی از استان پراکنده شده اند، اشاره

 است. ها که بیشتر در کتابهای مبانی ژئومورفولوژی موجود است، آورده شدهمورفولوژی کوه

هکتار بیان شده است. همین زیرحوضه  16733وسعت حوضه ی زاب کوچک در استان کردستان  56 صفحهدر  (31

کیلومتر مربع بیان شده است. در حالیکه وسعت این حوضه در استان کردستان  1675این سند،  80در صفحه 

 کیلومتر مربع است: 41/1293هکتار معادل  8/129341
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ی آبریز کرخه در تکرار شده است. وسعت حوضه 27ی همانند بند این سند اشتباه محاسبات 55 در صفحه (32

 48000کیلومتر  مربع  معادل  480هکتار بیان شده است در حالیکه این رقم معادل  6679استان کردستان 

 هکتار است.

 

مساحت استان بیان شده  %3کیلومتر مربع معادل  469کرخه در استان  حوضهاین بار وسعت  89در صفحه 

 است:

 
 :   %3از مساحت استان را در بر می گیرد نه  %6/1)که صحیح نیست( این حوضه تنها  469در حالیکه با همین رقم 

  𝐴 =
469

29137
× 100 = 1.6% 

 55ی ها در استان کردستان است که متأسفانه در صفحهمورد بسیار قابل توجه دیگر، تغییر اسامی رودخانه (33

. اسم این رودخانه ها بر گرفته از فرهنگ مردم منطقه چم سقز، چم این سند نیز عمداً یا سهواً تکرار شده است

خورخوره و چم جغتو است. هر چند اسم خاص عوارض جغرافیایی را نباید تغییر داد. با این وجود در این 

 :رده شود نه لغات ترکیرودخانه به کار بگزارش که به فارسی نگارش شده است نهایتاً کلمه 

 

های آبریز در استان های آورده شده در ارتباط با اطالعات حوضهتمامی داده 7و در جدول شماره  58در صفحه  (34

هکتار آورده شده است در حالیکه  16733کردستان نادرست است. برای مثال وسعت زاب در استان کردستان 

زآور در استان کردستان بسیار بیشتر از رقم واقعی نشان هکتار است. وسعت حوضه را  8/129341این رقم 

هایی از روانسر و اسدآباد را هم در جدول قید نموده است و رقم این مساحت در استان داده شده است و بخش
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ها به همین صورت است و نیاز از مساحت استان است. سایر جدول %7/1آورده است در حالیکه این رقم  %3را 

 اصالح دارند. به ویرایش و

مشخصات سدهای مخزنی استان نیاز به اصالح اساسی دارد. سدهای زیویه، رمشت، امیرآباد،  60ی در صفحه (35

 سد رسیده است. 38گاران، آزاد، تلوار، قوچم و سورال به بهره برداری رسیده اند. و سدهای در دست مطالعه به 
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های حوزه منابع آب استان بدون توجه به مسائل سدهای استان، چالشریزی در هر گونه نسخه پیچیدن و برنامه (36

ها و های مختلف )کشاورزی، شرب و صنعت(، مسائل انتقال آب بین استانی و بحث حقابهتخصیص آب بخش

های زیست محیطی، آلودگی منابع حقوق استان به عنوان حوضه تولید کننده آب، مشکالت عدم رعایت حقابه

های خانههای زیرزمینی شرق استان(، مشکالت تصفیهرزمینی )بخصوص مشکالت آرسنیک آبآب سطحی و زی

باشد. متاسفانه در گزارش مورد بررسی، آب و فاضالب استان و دهها مشکل ریز و درشت دیگر قابل قبول نمی

 این مسائل نادیده گرفته شده است.

سوزی یعی استان نیز بدون توجه به مسائل آتشریزی در حوزه منابع طبهر گونه نسخه پیچیدن و برنامه (37

های های استان، مسائل حقوقی و مشکالت موجود در بررسی پروندههای بلوط، روند کاهشی سطح جنگلجنگل

 ، این مسائل نادیده گرفته شده است.حاضرباشد. متاسفانه در گزارش قابل قبول نمی ... قضایی منابع طبیعی و 

در ارتباط با وضعیت آبخوانهای استان،  62ذکر نشده است. مثالً در صفحه  هادادهتاریخ این سند  کجایدر هیچ  (38

 در ارتباط با اطالعات  64در صفحه  10تاریخ داده های جدول مذکور مشخص نیست. همچنین در جدول 

 شهرستان همینطور. تفکیک به آب مصارف تفصیلی

که به تحلیل وضعیت اقلیمی استان)رطوبت، بارش، تبخیر و تعرق، پوشش ابری، باد(  152تا  136از صفحه  (39

ذکر  زمان و طول دوره ی آماریپرداخته شده است برای هیچکدام از جداول و نمودارهای داده های اقلیمی، 

 نشده است.

به منظور پهنه بندی اقلیمی از روش دومارتن استفاده شده است که تنها از دو پارامتر دما  153در صفحه ی  (40

توضیح داده نشده است که چرا دومارتن؟ چرا از روشهای تورنت ویت، بلینی  اوالًو بارش استفاده می نماید. 

پارامترهای بیشتری برای تعیین کریدل، آمبرژه،  پنمن و یا ..... استفاده نشده است در حالیکه در روش پنمن از 

های سینوپتیک و یا کلیماتولوژی که از داده آنها نام و مشخصات ایستگاه دوماًشود. نوع اقلیم استفاده می

. معلوم نیستزمان و طول دوره آماری  سوماً استفاده شده است و موقعیت آنها روی نقشه آورده نشده است. 

و در حدود نصف شهرستان  شرق شهر مریوان و فاصله مریوان تا سروآبادجالبتر از همه این است که  چهارماً

است در « نیمه خشک شدید»مطابق نقشه استخراج شده دارای اقلیم  میلیمتر( 1000)با بارشی بیش از بانه

)با بارشی کمتر حالیکه بخشهای زیادی از شرق استان از جمله از گردنه صلوات آباد به سمت شرق و شمالشرق

 است!!!!!!« نیمه خشک میانه»دارای اقلیم  میلیمتر( 300از 
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 استان اقلیمی پهنه بندی:  31 نقشه

 استان هواشناسی ایستگاههای بارش شده بازسازی اطالعات: مأخذ

ی بیست و دوم، شماره هشتاد و هفتم، آقای دکتر علی حنفی استاد اقلیم شناسی دانشگاه دوره سپهردر مجله 

تهیه نقشه اقلیمی استان ای با عنوان: آقای ایرج حاتمی دانشجوی کارشناسی ارشد، در مقالهاصفهان و 

اقلیم استان کردستان را با روش دمارتون و  .کردستان با استفاده از سیستم های اطالعات جغرافیایی

 :که به واقعیت نزدیکتر است ده اندموآمبرژه به شکل زیر محاسبه ن
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که به بررسی وضعیت زمین شناسی استان کردستان پرداخته شده است حتی در یک   186الی  154از صفحه  (41

نویسنده آن، در سند و گزارش  نام ذکرمورد هم ذکر منبع نشده است. در واقع اطالعات علمی دیگران بدون 

 آورده شده است)دزدی علمی(.

ای به روش کار و شیوه جمع آوری داده و یا نمونه برداری نشده است و معلوم نیست از چه اشارهدر این سند  (42

 یتهیهاند. هیچ روش علمی و منابع معتبری برای منابع یا روشی برای تهیه اطالعات ارائه شده، استفاده کرده

 گزارش طرح ارائه نشده است.

های مربوط به منابع آبی استان کردستان با این تنوع و کلی گزارش این طرح ناقص بوده و اکثر بخش طوربه  (43

ها و سدهای استان است. اطالعات ارائه شده در مورد دریاچهنشده اهمیتی که در غرب کشور دارد، پوشش داده 

مشخص است این اطالعات از منابع قدیمی بدون به روز  کامالً لذا باشد.یکردستان بسیار ناقص و قدیمی م

 کردن و اعتبارسنجی تهیه شده است. 
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باشد که از مطالعات یک شرکت مطالعاتی اطالعات مربوط به بخش زیستی و ماهیان اشتباه و بسیار قدیمی می (44

مثال در این گزارش ماهیان استان گرفته شده است. به عنوان  1372به نام کاس خزر در سال های حدود 

 )دکتر دانشگاه کردستان شیالتمهندسی گروه  اساتیدگونه اعالم شده است در حالی که یکی از  15کردستان 

های داخلی استان کردستان بیش از کمانگر( در طرح مطالعاتی خود در خصوص شناسایی ماهیان آب برزان

 فرد هستند.ه ارزش و منحصر ب بسیار با هابرخی از آناند که گونه ماهی شناسایی کرده 50

های استان کردستان پرداخته نشده است. یکی از به بخش توان اکولوژیک آب ،در بخش تعیین توان اکولوژیک (45

باشد که دارای حجم و سهم ارزشی می های اصلی از منابع طبیعی استان کردستان، منابع آبی متنوع و بابخش

رودخانه  17 استان کردستان حدود های اصلی و مهمتعداد رودخانهباشد. می منابع آب کشورقایل توجهی از 

 27/5 حدود رودخانه فرعی است. مجموعه پتانسیل آبهای سطحی 44رودخانه داخلی( و  9رودخانه مرزی و  8)

زیادی از آبزیان را  تنوع منابع آبی تنوعمیزان از ای است. این که سهم قابل مالحظه میلیارد متر مکعب است

باشد. در صورت ارزیابی دقیق به دنبال داشته که دارای ارزش اکولوژیک و اقتصادی بی نظیری در کشور می

ای را ها سهم قابل مالحظهتوان اکولوژیک و تولید ماهیان، آبزی پروری، توریستی، تولید برق و سایر زیربخش

 به خود اختصاص خواهد داد.  

بزیان غیر ماهی اطالعات خاصی ارائه نشده است. استان کردستان به لحاظ تنوع منابع آبی و در مورد سایر آ (46

ای حائز اهمیت های مطالعاتی و توسعهریزیای دارد که از این لحاظ برای برنامهآبزیان در کشور جایگاه ویژه

عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیالت  توسط دکتر حبیب اهلل محمدیلیمنولوژی که  است. در چهار مطالعه

 250در مجموع باالی انجام شده است  -مجری بخش شناسایی آبزیان غیر ماهیبه عنوان - دانشگاه کردستان

 گونه فیتوپالنکتون، زئوپالنکتون، بنتوز، گیاهان آبزی و پریفیتون شناسایی شده است. 

 جمع بندی

های توسعه راهبردها و استراتژی اهداف، تبیین مسیر،ه منظور توان گفت سند آمایش ببنا به تعریفی کلی می

در همایش تدوین  کید مسئولین استانأگیری خواهد بود. از اینرو بنا به تشود و مدتها مبنای تصمیماستان تهیه می

تدوین  سند امااشاره به اینکه در کردستان کار تدوین سند آمایش انجام شده است، و  1397 سال این سند در

. از اینرو های قدیمی تدوین شده و نیاز به بازنگری داردبر مبنای دادهبوده لذا  93-1392مربوط به سالهای شده 

و بودجه مکلف به بروزرسانی سازمان برنامه  مجدداً"هدف از سند مذکور و تکلیف سازمان برنامه و بودجه به صورت 

توجه به سابقه تهیه  عنوان گردیده است. "تو تدوین سند جدید بر اساس سیاست گذاری و آینده نگری شده اس
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گیری دهد که این اسناد اکثراً توسط مشاورین خارج از استان )با بهرهسندهای آمایش در استان کردستان، نشان می

شود و همین موضوع ان( که اطالع دقیقی از وضعیت استان ندارند، تهیه میاز کارشناسان معدودی در سطح است

 شود. باعث عدم انعکاس نظرات کارشناسان و محققین بومی در متن سند می

 60باشد. متاسفانه بیش از گزارش مورد بررسی علیرغم حجم باال، فاقد اعتبار علمی قابل قبول میبا این وجود 

های مختلف از جمله آب برداری از گزارشات قبلی ارائه شده توسط ارگانشده در گزارش، کپیدرصد مطالب ارائه 

باشد که در ها، مراتع و آبخیزداری و ... میای استان کردستان، استانداری استان کردستان، سازمان جنگلمنطقه

علیرغم اینکه در این سند  .استبسیاری از موارد حاوی اطالعات قدیمی و دارای اشتباهات محاسباتی آشکار 

و گردیده عناوین بیشتر تیترها با واژه تحلیل )مانند تحلیل منابع آب( شروع شده است، بیشتر اطالعات کلی ارائه 

 بلکه است، نشده استفاده روز به و علمی معتبر منابع از تنها نههمچنین هیچ گونه تحلیلی صورت نگرفته است. 

گزارش ساختار درست  به عبارت دیگر .ندارد وجود نیز شده ارائه مطالب بین اسبیمن مفهومی ارتباطی و انسجام

آوری داده، ارائه نتایج و پیشنهادات هایی از قبیل اهداف مطالعه، روش مطالعه و جمعو علمی نداشته و بخش

 استناد برای برنامه ریزی های کالن استانی را ندارد. یتقابلآورده نشده است. لذا مستخرج از گزارش 

ثر بر منابع طبیعی که از مهمترین منابع ارزشمند در ؤدر ارتباط با منابع طبیعی و اکولوژیک و معیارهای م

ثر در نظر گرفته نشده ؤباشند، جهت تعیین توان اکولوژیک آنها بسیاری از معیارهای اصلی و ماستان کردستان می

توانیم ارزیابی بدون در نظر گرفتن این معیارها نمی اطالعات ارائه شده قدیمی و گاهاً فاقد اعتبار است. قطعاً است و

تهیه  در مجموعدر منابع آبی استان کردستان داشته باشیم.  درستی از توان اکولوژیک منابع طبیعی و خصوصاً

خورد که نشان دهنده این است که مجری محترم ها و کپی برداری های فاحشی به چشم میگزارش سطحی نگری

 .مطالعه دقیقی انجام نداده و یا از دانش کافی در این زمینه برخوردار نبوده است

مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، لذا ضروریست کردستان در این گزارش تنها فصل اول سند آمایش استان 

های استان مؤثر در طرح آمایش سرزمین، توسط کارشناسان و یگر ویژگیکه دیگر فصول این سند شامل ابعاد د

 آماده سازیاز آنجا که  لذا قرار گیرد.مورد ارزیابی با حساسیت بیشتر روز ای بههی دادهمتخصصین استانی و بر پایه

، دقیق و اختصاص اعتبار )در قالب قرارداد منعقده با مشاور طرح( دارد مطالعاتسندی اینچنین مهم نیاز به 

  گیرد. و ارزیابی مجدد قرار بررسیمورد  تردقیق تا نموده شود در شرایط فعلی از تصویب طرح اجتنابیشنهاد میپ
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