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  محيطي پايين رفتن سطح آب زيرزمينيسي آثار اقتصادي، اجتماعي و زيستبرر
  گذاري و توليد زيربخش زراعيو اثرات آن بر سرمايه

  ))استان زنجان(دشت ابهر : مطالعه موردي(
  

  1، مهديه مسنن مظفري و يوسف رضايي1سميرا اخوان

  عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا 1
  

  مقدمه
هاي در حال توسعه ايجاد كرده در كشوررا بزرگ اجتماعي و اقتصادي  تحوالتزميني، هاي زيراستخراج آب

در ميان كساني كه در فقر زندگي و فقر حداقل كردن سوء تغذيه ،نقش مهمي درآبي زيركشت هايزمينتوسعه و
يني، اين منابع كاهش شديدي اما، با افزايش تقاضا جهت استخراج منابع آبي زيرزم .كردند، را ايفا نموده استمي

  . مدن مشكالت مختلفي در حال و آينده خواهد گرديدآداشته است كه باعث بوجود 
بودن مسائل و مشكالت مربوط به منابع آب زيرزميني، ضروري است  ايو بين رشته يبدليل ماهيت چند وجه

طور تحليلي به-علميهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي حاصل از مشكالت مذكور در يك چارچوب جنبه
كنترلي هاي  نفعان و تغييرات شاخص العمل ذي همزمان مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرند تا از اين طريق عكس

زمينه منابع آب مورد شناسايي ها و مشكالت بوجود آمده در نسبت به چالش) اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي(
  .قرار گيرد و تجزيه و تحليل

زيستي افت سطح آب زيرزميني در دشت ابهر، هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و محيط
ميليون  6/38(هاي موجود در استان زنجان بيشترين كسري مخزن دشت در بين دشتاين .بوده استاستان زنجان، 

متر افت  20سال گذشته حدود 22كه منابع آب زيرزميني در اين دشت طي طوريبه. باشددارا ميرا ) مترمكعب
  .هاي استان باالترين مقدار بوده استداشته كه بين دشت

  
  ها مواد و روش

تجربيات به بررسي  ، ابتداشكلمدر اين كشورها ساير تجربيات و اطالع از  داف مطالعهاه درك مناسببه منظور 
اثرات  .ده استشهاي آب زيرزميني پرداخته در مورد اثرات پايين رفتن سفرههند، چين و مكزيك كشورهاي 

از ديدگاه ) حاشيه نشيني و ميزان اشتغال، مهاجرت، تعديل نيروي كار(هاي زيرزميني اجتماعي ناشي از افت آب
 161نفر از مردم شهري و  300گيري تصادفي از نمونهبا استفاده از و  هاپرسشنامهاز طريق تكميل مردم شهر و روستا 
  .شد بررسي نفر از مردم روستايي
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-تغييرات درآمد، توليد، اشتغال، سرمايه( اقتصادي دشت ابهر -برخي متغيرهاي فني تأثير افت آب زيرزميني بر

اثرات مقطعي كاهش آب  و هاي دولتيموجود در سازمانبا استفاده از آمارهاي ) گذاري و كارايي مصرف آب
  . و بررسي قرار گرفتتحليل  مورد ها،پرسشنامه هاي استخراج شده ازهزيرزميني در روستاها با استفاده از آمار

اي آب قيمت سايه. تعيين شدبراي محصوالت زراعي مهم دشت الگوي كشت ريزي آرماني، با بكارگيري برنامه
يافته، يافته، كاب داگالس، لئونتيف تعميمدرجه دوم تعميم(توابع توليد  از انواعمحصوالت با استفاده برخي براي 

 ياثرات اقتصاد يبررسبه منظور ،از روش عليت گرنجري هشيائو همچنين. شدتخمين زده ) ترانسلوگ و ترانسندنتال
داخلي و ناخالص  ديتول، هامصرف نهادهسطح زيركشت، عملكرد،  د،يبر تولي نيرزميآب ز هايرفتن سفره نييپا

 .ارزش افزوده بخش كشاورزي استان استفاده شد

از آمار و اطالعات موجود و اطالعات استخراج شده  نيز با استفاده محيطي افت سطح آب زيرزمينيآثار زيست
ر جهت بررسي اث. مورد مطالعه قرار گرفتساله،  40دريك بازه  اي و سيستم اطالعات جغرافيايياز تصاوير ماهواره

 1985از دستور العمل ارائه شده در نشريه فائو محصوالت د عملكر كاهشو  كيفيت خاك برافت سطح ايستابي 
  .استفاده گرديد

بندي آنها از روش تجزيه و تحليل محيطي و اولويتدر نهايت براي تلفيق اثرات اجتماعي، اقتصادي و زيست
  . استفاده شد) AHP(سلسله مراتبي 

  
  نتايج و بحث

  بررسي تجربيات كشورهاي ديگر
هاي زيرزميني به استفاده بيش از حد آب،اكثر مقامات چينيتصور تجربه حوضه مينكن چين نشان داد برخالف 

از نهادهاي مردمي استفاده در اين مطالعه  .هاي دولت در حوضه مينكن قرار گرفته استشدت تحت تأثير سياست
  .پيشنهاد شد) اثر پايين به باال (ها ريزي و تعيين سياستبراي برنامه

عامل "به عنوان يك ) محيطيتنش زيست(زيرزميني دهد كه تخليه آب تجربه ايالت گجرات هند نشان مي
كنند، در ) مهاجرت زيست محيطي(در جستجوي كسب شغل بهتر به شهرها مهاجرت  ،شود كه افرادسبب مي "فشار

جهت  هاييراهبنابراين دولت بايد به دنبال ايجاد . گرددقي ميتلحقيقت اين مهاجرت نوعي واكنش سازگاري 
 .و كاهش مهاجرت افراد توانمند به شهرها گردد ييدر مناطق روستا يربناييز يگذاريهسرماافزايش 

هاي افزايش هزينهسبب  افت آب زيرزميني دادتجربه مكزيك در مورد اثرات كاهش سطح آب زيرزميني نشان 
هاي هاي توليد، كشاورزان را مجبور به ترك يا كاهش فعاليتافزايش هزينه. است شدهكاهش بازده  و استخراج

 بنابراين.از طرفي ديگر سبب افزايش مهاجرت آنها به مناطق شهري و اياالت متحده شده است وتوليدي كرده 
هاي هزينهاز  ترمؤثر، استفاده حمايت عمومي هايكشاورزان فقير به برنامه دسترسي سياستي، افزايش هايگزينه
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و استفاده  محصوالت جايگزين راي بازاريابيحمايت كشاورزان ب، حفاظت از آب براي پيشبرد اهداف عمومي
  .پيشنهاد شده است هاي آبيارياز فناوري كارآمد

  
  بررسي آثار اجتماعي

مردم شهر بيشترين اثر كاهش آب كه به اعتقاد نشان داد در زمينه مديريت مصرف آب نتايج بخش اجتماعي 
هاي انتهاي كه در روستاها اين عوامل در رتبهدر حالي. زيرزميني بر قيمت آب و مشكالت توزيع آب بوده است

گذاري در زمينه بهبود روش آبياري و تغيير در الگوي مصرف كشاورزي از جدول قرار داشته و عواملي مانند سرمايه
زيرا تمام  ،است عنوان شده ينقش دولت عامل مهم ،در مديريت آب شهري. است اهميت زيادي برخوردار بوده

همين عوامل . هاي تأمين و توزيع آب بر عهده دولت بوده و هيچ سازمان خصوصي نقشي در تأمين آب نداردهزينه
عه در اين تحقيق كه افراد جامطوريبه. اعتماد كرده استمردم مناطق شهري دشت ابهر را نسبت به عملكرد دولت بي
در رابطه . استگذاري دولت نشده هاي عمراني و سرمايهمعتقدند كه افت سطح آب زيرزميني منجر به افزايش هزينه

كه با مهاجرت مردم شهر اعتقاد داشتند مهاجرت دائمي در اثر افت آب زيرزميني از روستاها بيشتر بوده در حالي
  . اندكرده ذكرمردم روستا مهاجرت فصلي را باالتر 

ايجاد مشاغل كاذب ناشي از مهاجرت در رتبه اول و بيكاري بخش  ،در زمينه اشتغالاز ديدگاه مردم شهر 
مردم روستا از ديدگاه حس مشاركت و سپس رضايت شغلي كه در حالي .داشته استقرار  يكشاورزي در رتبه بعد

  . اختصاص يافته استآخر به امنيت شغلي و بيكاري ساير مشاغل  را داشته و رتبهباالترين اولويت 
مردم شهر از اضطراب و نگراني نسبت به آينده و افزايش قيمت محصوالت به عنوان دو عامل  ،در بخش رفاه

مردم روستا نيز فقر و اضطراب و نگراني نسبت به آينده را دو عامل اساسي متأثر از كاهش آب  .اندمهم نام برده
اند كاهش آب زيرزميني بر امور فرهنگي، اعتقادي و در هر دو قسمت افراد اعتقاد داشته. اندعنوان كردهيرزميني ز

  .وضعيت بهداشت كمترين تأثير را داشته است
 

  بررسي آثار اقتصادي
محصوالت زراعي گندم، جو، لوبيا، كه نشان داد سطح زيركشت دشت ابهر نتايج حاصل از آمار سري زماني 

با گذشت . انداختصاص دادهخود به در شهرستان ابهر را فرنگي و يونجه باالترين سطح زيركشت زميني، گوجهسيب
زميني و لوبيا در حال افزايش است و كاشت آبي گندم و جو به زمان سطح زيركشت يونجه در حال كاهش و سيب

رغم تغييرات زياد سطح علي. است تدريج كم شده و كاشت اين دو محصول به صورت ديم رواج پيدا كرده
وري آب و درآمد حاصل از محصوالت عملكرد توليد محصوالت، بهره ،در برخي مواردآن زيركشت و كاهش 

و  1379درآمد ناخالص به ازاي هزار مترمكعب آب در سال . زراعي به قيمت ثابت در منطقه افزايش يافته است
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صعودي درآمد روند كه نشان دهنده  بوده استه ازاي هر مترمكعب آب ريال ب 1870 و 1028به ترتيب معادل  1390
 زانيم ينيرزميافت سطح آب زبا 1379-1390يدر دوره زمان. باشدميها در اين سالحاصل از هر مترمكعب آب 

 باكه  يكار در بخش كشاورز يروياستفاده از ن راتييتغ. است افتهيرييتغ يدر جهت منف زيكار ن يروياز ن يرگيبهره
 رييو تغ ركشتيسطح ز رييتحت تأثير دو عامل تغرسد به نظر مي، بوده در يك جهت ينيرزميافت سطح آب ز

گذاري به ازاي هر مترمكعب گذاري كل و سرمايهسرمايه. قرارگرفته است يآب يكشت محصوالت زراع يالگو
  .روندي صعودي داشته استدر دشت ابهر آب مصرفي نيز 

العمل رفتاري كشاورزان ريزي رياضي به منظور تعيين الگوي كشت بهينه براي سنجش عكسمدل برنامه نتايج
نشان داد كه ) والتها و محصتغيير در قيمت نهاده (هاي كشاورزي و سناريوهاي مختلف منطقه در برابر سياست

فرنگي از الگوي كشت و گوجه زمينيمحيطي سه محصول يونجه، سيبهاي اقتصادي، اجتماعي و زيستمانآردر
به منظور حفظ اشتغال، . شده استهكتارحذف شده ولي محصول خيار در همه موارد پيشنهاد  8هاي كمتر از زمين

در شرايط توافقي كه همه آرمان ها با هم در نظر گرفته . شودمحيطي كاشت گندم توصيه ميلوبيا و در شرايط زيست
 8هاي بيش از در زمين. شدزميني در منطقه پيشنهاد لوبيا، گوجه فرنگي، خيار و سيب، كاشت محصوالت جو، شدند

محيطي كاشت جو، در آرمان اجتماعي لوبيا و خيار و در آرمان زيست ،زمينياقتصادي خيار و سيب هكتار در آرمان
  . شدزميني پيشنهاد گوجه و خيار و در شرايط توافقي گندم، خيار و سيب

فرنگي و گندم در ناحيه يك بوده و استفاده از آب به توابع انتخاب شده مصرف آب در توليد گوجهبا توجه  
ريال به ازاي هر  377و  2183ارزش اقتصادي آب براي اين دو محصول به ترتيب . براي توليد آنها اقتصادي نيست

به همين است، ناحيه نيز غيراقتصادي بوده در توليد لوبيا آب در ناحيه سه استفاده شده كه اين . محاسبه شدمترمكعب 
  . گزارش شددليل ارزش اقتصادي آب براي محصول لوبياچيتي در منطقه صفر 

ارزش افزوده و توليد  علت گرنجريحاكي از آن است در اين دشت مصرف آب عليت گرنجري هشيائو نتايج 
  . اندولي ارزش افزوده و توليد ناخالص عاملي در كاهش آب زيرزميني بوده نبوده استناخالص داخلي 

  
  زيستيمحيطبررسي آثار 

باشـد كـه   بررسي پوشش گياهي در محدوده آبخوان نشان دهنده افزايش پوشش گياهي در محدوده آبخوان مـي 
به شكل هندسـي ايـن منـاطق مشـخص     اي و بررسي اين مناطق از روي تصاوير و با توجه با مراجعه به تصاوير ماهواره

اي نشـان دهنـده ايـن اسـت كـه افـت سـطح        صاوير ماهوارهتهمچنين بررسي . است، اين مناطق مزارع كشاورزي شد
نتايج بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت ابهـر  .ايستابي در منطقه سبب كاهش رطوبت خاك در منطقه گرديده است

. افـزايش يافتـه اسـت    1392تـا  1352هـاي  آب زيرزمينـي در طـي سـال   ) شـوري (مقادير هدايت الكتريكـي   دادنشان 
مقـدار شـوري از سـمت شـمال غـرب      . درصد افزايش داشـته اسـت   59ها كه حداكثر شوري در طي اين سالبطوري
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هـاي  در قسـمت  آنحـداكثر  كـه   داراي رونـد افزايشـي بـوده   ) خروجي حوضـه (دشت به سمت نواحي جنوب شرق 
  . شده استدشت ديده  شرقيغربي و جنوبشمال

شوري خاك به علت كاربرد آب زيرزميني با كيفيت پايين براي آبياري، يك مسئله مهم اكولوژيكي ديگر براي 
-بررسـي . اسـت  گرديدهكيفيت، سبب كاهش حاصلخيزي خاك در منطقه  آبياري با اين آب بي. باشددشت ابهر مي

  . هاي تغييرات شوري عصاره اشباع خاك براساس دستورالعمل فائو بيانگر روند افزايشي در منطقه است
بـراي محصـول گنـدم و جـو مشـكلي از نظـر كـاهش         ،شوري آب آبيـاري  يبا توجه به حد بحراني باالهمچنين 

 1700ي آب آبيـاري  حـد بحرانـ  (فرنگـي  امـا بـراي محصـوالت خيـار و گوجـه     . بوجـود نيامـده اسـت    پتانسيل توليـد 
با توجه به اينكه حداكثر شوري آب آبياري مشاهده شده در منطقه حدود ) ميكروزيمنس بر متر براي هر دو محصول

وجـه بـه   با ت. ، تا كنون مشكلي از نظر كاهش توليد محصول وجود نداشته استبوده استميكروزيمنس بر متر  1600
هاي پتانسيل عملكرد محصول يونجه تا نقشه) ميكروزيمنس بر متر 1300(حد بحراني شوري آب آبياري براي يونجه 

هـاي  در قسـمت  1392، اما در سال ندادهمشكلي را از نظر كيفيت آب آبياري براي توليد محصول يونجه نشان  1390
د در مـورد توليـ  . درصد پتانسيل آب آبياري براي توليد يونجه كاهش يافته است 10از جنوب شرقي دشت در حدود 

هـاي از نظـر پتانسـيل    داراي محـدوديت  1352هـاي  محصول لوبيا اين منطقه از نظر كيفيت آب آبياري از همان سـال 
ايـن  . درصـد كـاهش يافتـه اسـت     50بـه   1392رويـه ايـن مقـدار در سـال     هاي بياما در اثر برداشت. توليد بوده است

زمينـي اولـين آثـار كـاهش     ليد محصول سـيب از جهت تو. شودهاي مركزي دشت ديده ميوضعيت بيشتر در قسمت
درصد در برخي از نقاط شمال غربي و جنـوب شـرقي دشـت     10در حدود  1392و  1390هاي پتانسيل توليد در سال

بررسي همزمان سطح زيركشت و شوري آب زيرزميني نشان داد كه با توجه به افزايش شـوري آب  . ه استديده شد
  .زميني و لوبيا كه حساس به شوري هستند نيز در حال افزايش استيبزيرزميني، سطح زيركشت محصوالت س

  
  زيستيهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطبندي شاخصاولويت

باالترين اهميت، معيار اجتماعي  413/0نتايج روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي نشان داد معيار اقتصادي با وزن 
در . داشته استسومين اولويت را در نظر متخصصان  26/0محيطي با وزن در رتبه دوم و معيار زيست 327/0 با وزن

معيار اقتصادي هزينه و در زيرمعيار هزينه تأثير در هزينه پمپاژ و برق و گازوئيل و كف شكني در اولويت اول قرار 
هاي اول در رتبه در معيار اجتماعي رفاه و در اين زيرمعيار وضعيت بهداشت عمومي و اضطراب از آينده. اندگرفته

  .اندزيست محيطي، كيفيت آب و خاك از همه معيارها تأثير بيشتري از كاهش آب زيرزميني داشته در معيار داشته و
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  پيشنهادات
  :گرددبراساس نتايج حاصل از مطالعه حاضر راهكارهاي زير پيشنهاد مي

-ايد در رفع اين بيباعتمادي مردم مناطق شهري دشت ابهر نسبت به عملكرد دولت، دولت با توجه به بي -1

شود ميهمچنين پيشنهاد  .براي اثربخشي كارهاي خود تالش كند تا مردم مصرف آب را كاهش دهند اعتمادي
 هايزيرساختهاي آب و تأمين هاي مشاركت بخش خصوصي در طرحمطالعات الزم در زمينه امكان سنجي روش

 .صورت گيرد آن
گذاري در زمينه بهبود روش آبياري در بخش پايين رفتن سطح آب زيرزميني سبب ايجاد انگيزه سرمايه -2

هاي آبياري به داليل مشاع بودن منابع آب از طرفي در اين منطقه تغيير شيوه. كشاورزي در منطقه شده است
مشاع با توجه به شود بنابراين پيشنهاد مي. مقدور نبوده استها كشاورزان و از طرفي كوچك بودن قطعات زمين

مديريت مناسبي بر توزيع آب داشته  ،گذاري آببا همكاري مردم و قيمت تواندمي دولت در منطقه،ها چاهبودن 
 .دولت تسهيالت الزم جهت تغيير شيوه آبياري را فراهم نمايدهمچنين  .باشد
توانند با گزاران در هر زمينه با توجه به آرمان مورد نظر، ميپيشنهادي، سياستبا توجه به الگوهاي كشت  -3

 . همكاري كشاورزان هر يك از الگوها را در دشت به كار برند

هاي مورد مطالعه در دهد كه ميزان كارايي مصرف آب به طور متوسط در طي سالنتايج مطالعه نشان مي -4
حاكي از وجود پتاسيل براي  بوده است كهصرف آب در كشور و جهان تر ازمتوسط كارايي مدشت ابهر پايين

رساني براي سازي و اطالعشود ظرفيتبنابراين پيشنهاد مي. وري آب كشاورزي در اين منطقه استافزايش بهره
 .وري آب در منطقه به كار گرفته شودارتقاء بهره

محيطي اقتصادي، اجتماعي و در آخر اثرات زيستنتايج مطالعه نشان داد بيشتر متخصصين منطقه به آثار  -5
لذا بايد به متخصصين اطالعات كافي در اين زمينه را ارائه نمود  .اندداشتههاي آب زيرزميني توجه پايين رفتن سفره
زيرا اثرات زيست . زيستي به عنوان خط قرمز در مديريت منابع آب زيرزميني در نظر گرفته شودكه آثار محيط

 .واقب اجتماعي و اقتصادي قابل توجهي خواهد داشتمحيطي ع


