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  آب زیرزمینی در استان همدان  

باشد، این استان از نظر توپـوگرافی   چاي، کرخه علیا و قزل اوزن می آبخیز قره ضهاستان همدان سرشاخۀ سه حو
این امر . ساخته استممکن اي را غیراقتصادي و غیر امکان احداث سدهاي بزرگ ذخیره که داراي شیب تندي است

درصـد نیـاز آبـی     5/85اي که  سبب شده، که استفاده از منابع آب زیرزمینی جایگزین منابع آب سطحی شود، بگونه
درصد از منـابع آب اسـتان در بخـش کشـاورزي مصـرف       90در حدودگردد،  استان از منابع آب زیرزمینی تأمین می

  .)1391 ،دفتر مطالعات امور آب استان همدان( شود می
با توجه به اینکه اساس اقتصاد استان بر کشاورزي مبتنی است، فشار بر منابع آب زیرزمینی به طور مداوم درحال 

به قسمت مرکزي دشت انتقال  هاها خشک شده است و این چاهها در حاشیه دشتکه اکثر چاهبطوريافزایش است، 
  . گرددمیی اپذیر بر منابع آبن ها باعث لطمات جبران توسعه این چاه. دنشوداده می

به هر حال برداشت بسیار زیاد از منابع آب زیرزمینی استان بصورت قانونی و غیرقانونی باعث بروز افـت شـدید   
مین آب شرب عمدة اسـتان نیـز عمـدتاً بـر منـابع آب زیرزمینـی اسـتوار        أبا توجه به اینکه ت .ها شده است سطح سفره

 .مین آب برخی از مناطق استان شده اسـت أچند ساله اخیر باعث بروز مشکالتی در تباشد بروز افت و خشکسالی  می
از طرف دیگر همراه با افت سطح آب زیرزمینی، . قطع مکرر آب شرب شهروندان همدانی از جمله این پیامدها است

مین آب شرب أان تافزایش امالح و نزول کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی بوقوع خواهد پیوست و این امر بر روي امک
  .بازدهی محصوالت کشاورزي تأثیر منفی بر جاي خواهد گذاشت و مناسب از طریق ذخایر آب زیرزمینی

در تأمین آب شرب سالم و  ههمدان، آب زیرزمینی نقش تعیین کنند با توجه به مطالب گفته شده در استان
باشند و حفظ آنها از پذیر میهاي اخیر بسیار آسیباین منابع محدود، با توجه به خشکسالی. نمایدبهداشتی ایفا می
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هاي قبل هاي پر آب ایران در دههبهار از دشت -دشت همدان. اي استنظر کمی و کیفی داراي اهمیت فوق العاده
هاي بیش از حد باعث افت سطح ایستابی بخصوص در نواحی مرکزي دشت بردارياما بهره ،شده استمحسوب می
دشت مذکور از طرف امور آب استان همدان، دشت  1372ن موضوع باعث گردیده تا از سال ای. گردیده است

کشاورزي بسیار سنگین، عبور فاضالب شهر همدان و بهار، کشتارگاه صنعتی دام همدان و . ممنوعه اعالم گردد
% 90دود ح. گردیده است هاي صنعتی، مرغداري و دامداري در محدودة دشت باعث آلودگی آبخوانفعالیت
هاي اند که شامل زمینهاي تأمین آب شرب همدان واقع شدهدر منطقه چاهبهار  -دشت همدانهاي غالب کشت
 پایین بدلیل سطحی آبهاي و ندارد وجود دائمی در این منطقه رودخانه. یونجه و گندم است ،زمینیکشت سیبزیر

 .کنندمی ایفا منطقه این بخش کشاورزي آب ینتأم در محدودي نقش زمانی تناسب عدم و متوسط بارندگی بودن
 این در و صنعتی شهري شرب آب حتی و بخش کشاورزي آب تأمین در منبع آب زیرزمینی مهمترین منابع اینرو از

 از شهري شرب آب درصد 50 حدود در و کشاورزي نیاز بخش مورد آب درصد 80 از بیش بطوریکه بوده منطقه

 استان فاضالب و آب سازمان(گردد تأمین می دشت اصلی آبخوان و بهار - همدان تآب زیرزمینی دش طریق منابع

 زیرکشت سطح گسترش بدلیل اخیر هايسال در). 1383همدان،  استان ايمنطقه آب شرکت سهامی ،1387همدان، 

زیرزمینی آب  و یافته کاهش شدت به دشت در این آب سطح رویه،بی هايبرداشت و باال آبی نیاز با محصوالت
 این در .است گردیده مواجه جدي تخریب خطر با دشت این نیاز مورد آب کننده تأمین منبع عنوان مهمترین به

 صورت آب زیرزمینی دشت شدید تخلیه کنترل منظور به محلی گذارانسوي سیاست از متعددي تالشی مدت

اندازه  بیش افت آب زیرزمینی باعث از رویهبی ريبردا بهره و ادامه نبوده کارساز هااین سیاست نتایج لیو پذیرفته
 .)1389و اخوان، 1387، دفتر مطالعات امور آب استان همدان(است  گشته اخیر دهه دو طول در آبخوان آب سطح

هاي زیرزمینی استان، رسیدن به تعادل عرضه و تقاضاي آب کشاورزي از ابعاد سیاسی، نظر به بیالن منفی آب
ادامه این روند در بلند مدت . و فرهنگی و همچنین زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است اجتماعی، اقتصادي

بینی راهکارهاي  در صورت عدم مطالعات الزم و پیش. اجتماعی را در بر خواهد داشت -هاي اقتصاديبحران
باعث بیکاري و آبی بتدریج شاهد فروپاشی نظام کشاوري استان خواهیم بود که این خود  مناسب مقابله با کم

هدف از این مطالعه . مهاجرتهاي گسترده در داخل یا به خارج از استان و بر هم زدن ثبات اجتماعی خواهد شد
بهار و اثرات اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی -بررسی اثرات افت سطح آب زیرزمینی در دشت همدان

  . باشدآن در منطقه مورد مطالعه می
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   طرحاهداف 
دقیـق ایـن   و تجزیه و تحلیـل   زمینیرهاي مهم اقتصادي، اجتماعی و محیط زیست افت سطح آب زیرك جنبهد -1

 ها و کمی کردن آنچالش

بررسی تجربیات کشورهاي منتخب در رابطه با موضوع مورد مطالعه و راهکارها و تجربیات آنها در مواجهـه بـا    -2
 . این مسئله

  انی و امکاناً ملیهاي کاربردي در سطوح استارائه توصیه -3
 
  

اثرات افت سطح آب زیرزمینی بـر مسـائل اجتمـاعی،     نتایج تجربیات کشورهاي منتخب در مورد
  زیستیاقتصادي، فرهنگی و محیط

رغم اینکه افت سطح آب زیرزمینی در دهد، علیبررسی تجربه کشورهاي مختلف در مورد بحران آب نشان می
باشد، هر کشوري متناسب با ساختار اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی خود این کشورها داراي اثرات متفاوتی می

براساس بررسی انجام شده در مورد تجربیات کشورهاي مختلف نتایج زیر . هاي خاص خود استداراي برنامه
 : بدست آمد

دن باغات ها، خشک شسبب تأثیر منفی بر قناتها، چشمهپاکستان افت سطح آب زیرزمینی در منطقه بلوچستان 
شوري خاك به علت کاربرد آب زیرزمینی با کیفیت پایین براي آبیاري . میوه و بیابانی شدن زمینها گردیده است

هاي زراعی پتانسیل تولید محصوالت  که در زمینبطوري. سبب کاهش حاصلخیزي خاك در این منطقه شده است
دولت . میلیون دالري در هر سال شده است 250درصد کاهش پیدا کرده و باعث زیان اقتصادي  25کشاورزي تا 

کنون اجبار این قوانین، اما تا. پاکستان در طول سه دهه گذشته، قوانینی براي کنترل منابع آب زیرزمینی وضع نمود
این قوانین تعیین حدود مناطق . ها و حق انتقال آنها در پاکستان مؤثر نبوده استبرداري چاهصدور مجوز حفر و بهره

ها اما استانداري. کنندها را پیشنهاد میرانی، تدارك مجوز براي حفر چاه بویژه در مناطق بحرانی و ثبت تمام چاهبح
همچنین منابع مالی و انسانی براي مدیریت . به علت فشارهاي سیاسی در اجرایی این قوانین با شکست مواجه شدند

مجموعه مسئول واحد به منظور کنترل کل این منابع، فقدان  نبود یک. منابع آب زیرزمینی خیلی کم و ناچیز بودند
احترام به قانون و رشوه در بخش عمومی و تعداد زیاد استفاده کنندگان از منابع آب زیرزمینی، دلیل اصلی عدم تأثیر 

برداشت  هاي افزایش هزینه انرژي، نتیجه مطلوبی را براي کنترلعالوه براین سیاست. این قوانین در پاکستان است
-ثابت شد که راه. بیش از حد منابع آب زیرزمینی نداشته است فقط سبب تغییر نوع انرژي از برق به گازوئیل گردید

زیرا دولت به منظور . شودتر است از آنچه تصور میهاي سازمانی به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی پیچیدهحل
جمعیت مناطق را تشکیل % 70بویژه در مناطق روستایی که بیش از تولید غذاي کافی براي مردم کشور و کاهش فقر 
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هاي کشاورز وابستگی شدید جهت تأمین معاش با توجه به اینکه تعداد زیادي از خانواده. دهد، تحت فشار استمی
یی در این مشکل اجرا. زیرزمینی نداردهاي زیرزمینی دارند، دولت تمایلی به اجرایی قوانین کنترل آبخود به آب

  . اکثر کشورهاي مورد بررسی وجود داشت
هاي شود؛ اثراتی نظیر افزایش هزینهکاهش سطح ایستابی در پنجاب سبب افزایش اثرات جانبی تکنولوژیکی می

هاي حفر کف شکنی چاه. هاي تعمیر و نگهداريهاي موجود و دیگر فعالیتهاي جدید، تعمیق چاهتأسیس چاه
حصوالتی با نیاز آبی باال و ابزارهاي سیاستی نظیر برق رایگان براي باال آوردن آب شده، تغییر کاربري به م

برداري سریع آب زیرزمینی در هاي گران قیمت جهت بهرهزیرزمینی، سبب شده تا مسیر براي استفاده از فناوري
اینکه نسبت سودها به هزینه با نخست . در این مطالعه آنالیز تجربی، نشان دهنده دو یافته مهم بود. پنجاب هموار شود

داران تر نسبت به زمینداران بزرگیابد که این خود نشان دهنده یک سود باالتر براي زمینها افزایش میاندازه زمین
- اي، با افت سطح ایستابی کاهش میهاي اندازهدوم اینکه سود نهایی در تمامی کالس. اي استتر و حاشیهکوچک

این نشان دهنده این واقعیت است . برندمزارع کوچک، بیشترین رنج را از تخلیه آب زیرزمینی می هاي بایابد و گروه
گذاري بر ها در سرمایهکه هزینه تخلیه منابع طبیعی به صورت نامتناسبی تحمیل بر کشاورزان فقیر است، زیرا آن

نابرابري درآمدهاي خالص، بویژه در . شوندروي فناوري ناتوانند و از این رو، از این حوزه سودمند محروم می
موردي که اقتصاد کشاورزي کامالً به آب زیرزمینی وابسته است، تخلیه آب زیرزمینی را به دو دلیل اجتناب ناپذیر 

هایی که داراي چاه نیستند، مجبورند تا آب مورد نیاز براي کشاورزي را خریداري نخست اینکه خانواده. سازدمی
داران بزرگ داراي چاه، که آب را رایگان دهد و در ثانی، زمینهایشان را افزایش میر، هزینهنمایند و این کا

ها، کنند که این هزینهاي از کشاورزان کوچک به عنوان هزینه جاري پمپاژ چاه، دریافت میکنند، هزینهدریافت می
قعیت مهم دیگر این برابري در دسترسی به اما وا. به علت تأمین برق رایگان براي کشاورزان بزرگ برابر صفر است

اخالقاً، در صورتی که . آب آبیاري با آب زیرزمینی است که عامل بسیار مهمی در تولید است و البته کمیاب است
با این حال، این حق با دو عامل هدایت . منبعی داراي کمبود باشد، حق دسترسی به آن باید براي همگان برابر باشد

یک نابرابري ذاتی در دسترسی به آب زیرزمینی وجود دارد، . رتند از برابري نامتناسب و تملک پیشینشود که عبامی
داران را صاحبان عملی پمپاژ آب زیرزمینی از آنجایی که حقوق آب زیرزمینی به حقوق زمین مرتبط است و زمین

زان بزرگ تمایل دارد، یک نابرابري سازد از آنجایی که توزیع زمین به سمت کشاورهایشان میمتناسب با زمین
  .ذاتی در مالکیت و دسترسی به آب زیرزمینی وجود دارد

بنابراین کشاورزان بزرگ به موجب داشتن حق انحصاري، داراي مالکیت بیشتر منابع آب زیرزمینی هستند و 
عیت دشوار کشاورزان کوچک گیرند و اینگونه مسائل، خود بر وضهمچنین منابع کشاورزان فقیر را نیز در اختیار می

دار کوچک و هاي زمینرسد که با کاهش سطح ایستابی، تعداد بیشتري از از خانوادهبه نظر می. افزایداي میو حاشیه
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  . اي به بازارهاي آب زیرزمینی براي آبیاري وابسته شوندحاشیه
سترسی برابري را به آبیاري قابل دهند که بازارهاي آب زیرزمینی، دهاي تجربی نشان میهمچنین این یافته

  .کند و فروشندگان آب، سود بسیاري را از فروش آب خواهند برداطمینانی براي همه کشاورزان فراهم نمی
هاي برداشت آب جدید، یک پدیده طبیعی است و گذاري بیشتر در ماشینوجود کشاورزان بزرگ با سرمایه

در این فرآیند، . ها را در رابطه با افت سطح ایستابی اتخاذ کنندترین فناوريتوانند مناسبها میهمچنین آن
پردازند که نتیجه آن، چیزي جز افت سطح کشاورزان ثروتمند و غنی به طور پیوسته به استخراج آب زیرزمینی می

زان مجبور هاي کشاورزي که به طور کامل به آب زیرزمینی وابسته هستند، کشاوراما در سیستم. ایستابی نخواهد بود
بنابراین کشاورزان ثروتمند به . شوند که آب را بخرند یا ترکیب محصولشان را تغییر دهند تا کشتشان باقی بماندمی

شوند و همچنین در این فرآیند، آنها از این منبع فقیر کمیاب به طور موجب مالکیت بر آب زیرزمینی، سودمند می
  .برندها رنج میبرداري بیش از حد آنقیر از بهرهکنند و کشاورزان فبرداري میمعمول بهره

افزایش  در اغلب نقاط کالیفرنیا پمپاژ آبهاي زیرزمینی باعث کاهش قابل توجه سطح آبهاي زیرزمینی و متعاقباً
توان به هاي زیرزمینی میاز جمله تلفات افزایش جریان از رودخانه به سمت آب. تغذیه توسط رودخانه شده است

 هاي سطحی،هاي مرطوب با وجود آبدر طی دوره.  ها اشاره کرددست و تأثیر بر اکوسیستمیان در پایینکاهش جر
 توسط تا حد زیادي نقاط جنوب کالیفرنیا در بیشتر اضافه برداشت. شوداضافه برداشت به صورت موقت قطع می

ر، تولباالي کشاورزي حوضه دریاچه  ارزش .تبه پایان رسیده اس آب واردات هاي زیرزمینی وداخلی آب مقررات
وابستگی آن به واردات آب و اضافه برداشت، تجمع نمک و نیترات در این حوضه بسته در دراز مدت منجر به ایجاد 

-ترین مشکالت آبآلودگی نیترات یکی از عمده. یک چالش بزرگ اقتصادي و اجتماعی در این ایالت شده است

هاي ناشی از آلودگی نیترات براي شهرهاي کوچک و مناطق روستایی که هزینه. باشدهاي زیرزمینی در کالیفرنیا می
هاي باشد و آبها زیاد میزیرا وسعت آلودگی. از وضعیت اقتصادي مناسبی برخوردار نیستند بسیار سنگین است

ي زیرزمینی در دراز هاهاي کیفی آبیکی دیگر از چالش. توانند آلوده شوندزیرزمینی طی انتقال و جابجایی می
هاي زیرزمینی در برخی از رویه از آبفرونشست زمین ناشی از استفاده بی. باشدمدت تجمع نمک و شوري می

تواند هزینه بالقوه زیادي از اي میفرونشست منطقه .قابل توجه بوده است    مناطق، به ویژه در حوضه دریاچه تولر
  . ها و سیستم زهکشی متحمل کندجاري شدن سیل و شیب ناکافی در کانال

  
  بهار- بررسی اثرات اجتماعی پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در دشت همدان

 اصلی آبخوان شامل کلیه ساکنین مناطق شهري و روستایی واقع در محدودهاین بخش از تحقیق جامعه آماري 
گیرند بر اساس ن تحقیق قرار میجمعیت روستایی و شهري که در جامعه آماري ای. بهار می باشد –دشت همدان 
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نفر جمعیت   62354باشد که شامل نفر می  759594آمار آخرین سرشماري نفوس و مسکن کل جامعه آماري شامل 
بدلیل ماهیت تحقیق که بدنبال بررسی اثرات اجتماعی پایین رفتن . نفر جمعیت شهري است 697240روستایی و 

سال که براحتی و با تفهیم بیشتر قادر به  60تا  15باشد، افراد بین سنین میبهار -سطح آب زیرزمینی در دشت همدان
  .پاسخ دادن سواالت بودند به عنوان افراد اصلی جامعه آماري انتخاب گردیدند

و در مجموع براي مناطق روستایی و شهري  100و براي مناطق روستایی  383حجم نمونه براي مناطق شهري 
   .تعیین گردید 483العهواقع در منطقه مورد مط

گیري از بهار، ابتدا با بهره –براي بررسی تأثیر آثار اجتماعی پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در دشت همدان 
هاي علمی حاصل از مفاهیم رویکرد تفکر سیستمی و با استفاده از مبانی تئوریکی، نظرات متخصصان و یافته

ف، روابط علی و معلولی بین متغیرهاي اجتماعی تأثیرپذیر از علت مطالعات مختلف این حوزه در کشورهاي مختل
به دلیل تفاوت ساختار اجتماعی و فرهنگی و تفاوت در نوع . افت سطح آب زیرزمینی مورد شناسایی قرار گرفت

تأثیرپذیري ساکنین مناطق شهري و روستایی از پدیده افت سطح آب زیرزمینی کلیه مراحل تحقیق اعم از طراحی 
آوري اطالعات بطور مجزا در مناطق روستایی و شهري صورت رسشنامه، روایی پرسشنامه، انجام مصاحبه و جمعپ

  . پذیرفت
در طراحی پرسشنامه براي بررسی اثرات اجتماعی در مناطق شهري و روستایی متغیرهاي اصلی در چهارگروه 

که اشاره شد به بطوري. در نظر گرفته شدشامل مدیریت مصرف و توزیع آب، جمعیت ومهاجرت، اشتغال و رفاه 
هاي اجتماعی بویژه نوع اشتغال در مناطق شهري و روستایی و تأکید بر این مسئله که اشتغال دلیل تفاوت در ویژگی

باشد، متغیرهاي جزئی در هاي وابسته به آن میهاي کشاورزي و یا فعالیتدر مناطق روستایی عمدتاً بصورت فعالیت
  . باشدشده در پرسشنامه در مناطق شهري و روستایی متفاوت مینظر گرفته 

  
  هاي اجتماعی حاصل از تحقیق نتایج و یافته  

گردد هایی که در بین مردم ایجاد میهاي تحقیق کاهش سطح آب زیرزمینی و به تبع آن نگرانیبر اساس یافته 
افزایش مشکالت و معضالت . آب شده استاعتمادي مردم نسبت به عملکرد دولت در زمینه مدیریت باعث بی

هاي سیاسی از هاي سیاسی در منطقه و سوء استفادهاي، نزاعهاي بین مسئولین محلی و منطقهتوزیع آب، نزاع
. آیددیگر آثار اجتماعی است که از دیدگاه ساکنین منطقه مورد مطالعه در اثر کاهش سطح منابع آب بوجود می

دهد که درصد زیادي از ساکنین منطقه افزایش تعداد دفعات قطعی آب را از ن میهاي بعمل آمده نشابررسی
  .دانندآثار اصلی کاهش منابع آب می
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درصد از افراد مصاحبه شده در جامعه شهري معتقدند که افت سطح  68بر اساس نتایج حاصل از تحقیق بیش از  
دلیل منطقی این . طق شهري پیرامون شده استآب زیرزمینی باعث افزایش مهاجرت از مناطق روستایی به منا

زمینی و کاهش منابع آب و در نتیجه آن محدود شدن تولید و ه با افت سطح آب زیرپدیده بدین صورت است ک
همچنین . یابداشتغال در بخش کشاورزي در مناطق روستایی، مهاجرت از روستاها به مناطق شهري افزایش می

- ین باورند که پدیده مهاجرت به گسترش حاشیه نشینی در مناطق شهري منجر میدرصد از افراد نمونه بر ا 61

. باشدبطوریکه در بخش مقدمه اشاره گردید، مهاجرت عالوه بر حالت دائمی، شامل نوع فصلی نیز می. شود
داري باعث گسترش نتایج حاصل از بررسی صورت گرفته نشان می دهد که افت سطح آب زیرزمینی بطور معنی

درصد از افراد نمونه افزایش مهاجرت فصلی را از نتایج دیگر افت سطح  58بیش از . هاجرت فصلی شده استم
 . اندآب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه دانسته

 7/41دهند که بهار، نشان می-نتایج حاصل از بررسی دیدگاه ساکنین مناطق شهري در محدوده دشت همدان 
بررسی معتقدند که افت سطح آب زیرزمینی دلیل افزایش قیمت آب شهري بوده و  درصد از افراد نمونه مورد

تنها درصد بسیار محدودي از افراد جامعه در منطقه مورد مطالعه معتقدند که افت سطح آب زیرزمینی تأثیري بر 
  .قیمت محصول ندارد

ی باعث بیکاري در بخش درصد از افراد جامعه معتقدند که پایین رفتن سطح آب زیرزمین 5/72بیش از  
 هايفعالیت اصلی منبع که زیرزمینی آب منابع سطح رفتن پایین. گرددکشاورزي در مناطق روستایی می

-گذاريسرمایه انگیزه تواندمی باشد،می بهار-همدان دشت در روستایی و شهري شرب و صنعتی و کشاورزي

 بویژه شغلی رضایت کاهش شغل، نوع تغییر. دهد شکاه را کشاورزي بخش در بویژه تولید زمینه در جدید هاي
 دیگر از کاذب مشاغل گسترش و آب و کشاورزي به وابسته هايشغل و صنایع در بیکاري کشاورزي، بخش در

  .باشدمی زیرزمینی آب سطح افت پدیده پیامدهاي
ابع آب زیرزمینی به درصد از مصاحبه شوندگان در نمونه آماري بر این باورند که افت سطح من 64قریب به  

نمایند که پدیده درصد از افراد تأیید می 5/72همچنین . میزان زیاد بر امید به زندگی افراد جامعه تأثیر منفی دارد
  .گرددها در منطقه میافت سطح آب زیرزمینی باعث کاهش بهداشت عمومی و افزایش شیوع بیماري

-اند که افت سطح آب زیرزمینی تأثیر محدود و کمی بر نزاعدرصد از افراد مورد بررسی بیان داشته 59حدود  

درصد از افراد نمونه معتقدند که در اثر پدیده افت سطح  32تنها . هاي محلی در ارتباط با توزیع آب داشته است
البته با توجه به این موضوع که عمده . هاي محلی در مورد توزیع آب افزایش یافته استآب زیرزمینی نزاع

باشد، لذا در اثر افت سطح آب زیرزمینی در مورد این گونه ها در این مناطق بصورت شخصی میت چاهمالکی
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کنند و یا هاي که بصورت مشترك از منابع آب استفاده میاما در مورد چاه. ها نزاع خاصی رخ نخواهد دادچاه
  .ند معضالت خاصی را بوجود آوردتواباشد، قطعاً افت سطح آب زیرزمینی میتر میاستفاده از آنها عمومی

درصد از افراد نمونه مورد بررسی در مناطق روستایی بر این باورند که افت سطح آب زیرزمینی  62در حدود  
تواند منطقی است که این مسأله می. تأثیر متوسط و زیادي بر مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به شهري دارد

  .مشکالت بسیاري را ایجاد نماید
- بهار افت سطح منابع آب زیرزمینی تأثیر معنی-راساس نتایج حاصل از تحقیق در مناطق روستایی دشت همدانب 

درصد از افراد نمونه در  77بیش از . داري بر گسترش بیکاري و از دست دادن شغل در بخش کشاورزي دارد
کشاورزي مناطق مورد مطالعه زمینی، بیکاري در بخش مناطق روستایی معتقدند که در اثر افت سطح آب زیر

  .افزایش یافته است
  

  بهار- بررسی اثرات اقتصادي پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در دشت همدان
در این تحقیق و بمنظور بررسی آثار اقتصادي پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و متناسب با نوع پرسشنامه 

 .باشدبهار می-رع آبی محدوده دشت همداناو مز طراحی شده براي این بخش، جامعه آماري شامل کلیه روستاها
درمورد اولین نوع . باشدبراي بررسی اثرات اقتصادي افت سطح آب زیرزمینی دو نوع از اطالعات مورد نیاز می

 -باشد، تمامی روستاهاي واقع دشت همدان ها و آمارهاي جدید در سطح کلی روستاها میاطالعات که شامل داده
ها و مسئوالن محلی اطالعات و م شماري جزء نمونه بوده و با مراجعه حضوري و مالقات با دهیاريبهار بصورت تما

ها که براي بررسی آثار اقتصادي پایین رفتن گروه دیگر از اطالعات و داده. آوري گردیدهاي مورد نیاز جمعداده
گیري از روش که در این مورد با بهره باشدها و اطالعات فنی در سطح مزارع میسطح آب مورد نیاز است، داده

مزرعه آبی بعنوان نمونه براي تهیه اطالعات الزم انتخاب و بصورت مراجعه  260گیري تصادفی تعداد نمونه
زمینی، گندم، جو، یونجه، سیر، محصوالت سیبحضوري اطالعات مورد نیاز در ارتباط با ضرایب فنی در مورد 

در بخش تحلیل آثار اقتصادي آمار و اطالعات . آوري گردیدندجمع غیرهندر قند و خیار، هندوانه، کدو آجیلی، چغ
. ها و نهادهاي ذیربط تهیه گردیدها و تکمیل آنها در منطقه مورد مطالعه، سازمانمورد نیاز از طریق طراحی پرسشنامه

آوري گردیدند، معبهار ج-هایی که بصورت مراجعه حضوري از مناطق روستایی دشت همداندر مورد داده
ها و اطالعات اقتصادي در دو بخش سطح دهیاران و مسئوالن محلی و آوري دادههاي الزم براي جمعپرسشنامه

روستا و بخش شهري و مصاحبه با  33اطالعات مورد نیاز بصورت مراجعه حضوري به . کشاورزان طراحی گردید
 همچنین .بندي گردیدندهاي مختلف پردازش و طبقهشآوري شده و در قالب بخدهیاران و مسئوالن محلی جمع

- ها و اطالعات در مورد ضرایب فنی تولید شامل میزان مصرف نهاده آب، نوع سیستمبمنظور تهیه دادهاي پرسشنامه



٩ 
 

والت زراعی هاي تولید در واحد سطح محصهاي آبیاري، نیروي کار، مصرف کودهاي شیمیایی، سموم و سایر نهاده
بهار انتخاب و با  –گیري تصادفی از روستاهاي حوضه دشت همدان شاورز بصورت نمونهک 260تعداد . دتهیه گردی

-مراجعه حضوري اطالعات مربوط به تولید و ضرایب فنی تولید محصوالت کشاورزي در این مزارع نمونه جمع

  . آوري گردید
 -از دو روش تحلیلیبهار از -دشت همدان در این مطالعه براي بررسی آثار اقتصادي افت سطح آب زیرزمینی در

ها و گیري از دادهدر بخش اول با بهره. دیریزي ریاضی استفاده گردرهیافت تعادل جزئی با روش برنامهتوصیفی و 
آوري شده از جامعه آماري به بررسی و تحلیل تغییرات متغیر هاي اقتصادي پرداخته اطالعات اقتصادي و فنی جمع

سازي رفتار اقتصادي بخش کشاورزي در منطقه مورد مطالعه ش دوم که شامل طراحی مدل شبیهبخ در. شده است
بررسی مورد بهار  -تأثیر کاهش منابع آب زیرزمینی بر متغیرهاي اقتصادي بخش کشاورزي در دشت همدان باشدمی

  .قرار گرفت
  :خالصه مدل اقتصادي طراحی شده بصورت زیر می باشد
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  :که در آن
  TGM هاي کشاورزي ،بازده ناخالص ساالنه حاصل از کل فعالیتXijs  میزان سطح زیرکشت محصول i با سیستم

عملکرد  t ،Yijstدر زمان  iقیمت محصول  Pitاز دشت مورد مطالعه  بر حسب هکتار،  sدر منطقه  j آبیاري
 FCهزینه نیروي کار،  LC. بخش کشاورزي استهزینه استفاده از آب در  CWijstهزینه تولید ، Cijstمحصول،

هزینه استهالك ادوات و ماشین  DCهزینه ماشین آالت کشاورزي،  MachCهزینه بکارگیري کودهاي شیمیایی، 
 . باشدمی tدر زمان  sدر منطقه j با سیستم آبیاري  i هاي بکار رفته در تولید محصول ههزینه سایر نهاد OCآالت و 

(CWE)برداريو بهره  هزینه استفاده از منابع آب زیرزمینی در دو بخش هزینه استخراج،(PW) به  قیمت پرداختی
 jبا تکنولوژي آبیاري نوع  iکتار از محصول متوسط آب مصرفی در یک ه ijsAWآن  آب یا تعرفه هر واحد آب ،

برداري براي مقاصد آبیاري کشاورزي ، بهره  (PE)، قیمت انرژي (H)ارتفاع پمپاژ آب تا سطح زمین ، sو در منطقه 
(IGt) ، برداري براي مصارف شرب و صنعتیبهره(Dt) ،tTPC  ر زمان از آبخوان د) پمپاژ(کل ظرفیت قابل برداشت

t ،ظرفیت قابل برداشت از منابع آبهاي زیرزمینی عالوه بر کل آب موجود در آبخوان)( tTAW ،IS  ارتفاع الیه

حداکثر ظرفیت حجم آب   CPمتغیر، ها در هکتارهمتوسط تعداد چا AWها،عملکرد یا توان چاه WYاشباع اولیه،
 SURt، (S)عمیق موجود در هر یک از نواحی هاي عمیق و نیمهتعداد چاه Nها و قابل پمپاژ از هر یک از چاه

استفاده شده براي  fمیزان نهاده  t، fijstaحداکثر ظرفیت آب سطحی موجود براي فعالیت هاي زراعی در سال 
موجود یا در  fمقدار کل نهاده ftBدر یک هکتار و  tدر زمان  s، در منطقه j، با سیستم آبیاريiتولید محصول
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کل آب  ijstWPو  tدر زمان  sدر منطقه  jبا آبیاري نوع  iحصول ، سطح زیر کشت مt ،ijstXدسترس در زمان 
میزان نزوالت  t ، tPدر زمان  sدر منطقه  jبا آبیاري نوع  iاستخراج شده یا پمپاژ شده براي هر هکتار محصول 

)(آسمانی بر حسب 
3

s
m  در زمانt ،tI هاي کشاورزي در زمان جریان آب استفاده شده براي آبیاري فعالیتt  بر

)(حسب 
3

s
m

،
 tSur  خالص آب سطحی نفوذ یافته به الیه اشباع یا سفره آب زیرزمینی بر حسب)(

3

s
m  در زمانt ،

tSW هاي شهري و روستایی و صنعتی در زمان حجم آب نفوذ یافته به محدوده بیالن از طریق پسابt  بر حسب

)(
3

s
m

 ،tR
)(بر حسب  tتغذیه مصنوعی در زمان  −

3

s
m

 ،
in
tQ  حجم جریان زیرزمینی ورودي به محدوده بیالن یا

)(ر حسب ب tسفره آب زیرزمینی در زمان 
3

s
m

 ،
EX
tQ  جریان آب پمپاژ شده یا تخلیه شده براي مصارف مختلف

)(بر حسب tها، چشمه و قنات در زمان کشاورزي، شرب شهري و صنعتی توسط چاه
3

s
m ،tET  میزان تبخیر و تعرق

)(بر حسب
3

s
m  در زمانt ،tWu  میزان آب استفاده شده توسط ریشه گیاهان در زمانt  بر حسب)(

3

s
m

 ،tMois 

گردد، بر عبارتست از میزان آبی که بصورت رطوبت در الیه غیر اشباع باقی می ماند و وارد محدوده بیالن آب نمی

)(حسب 
3

s
m

،
out
tQ  حجم جریان زیر زمینی خروجی از محدوده بیالن یا سفره آب زیرزمینی در زمانt  بر حسب

)(
3

s
m

  ،
 tS   سقف هیدرولیکی یا در واقع ارتفاع الیه اشباعtH ارتفاع سطح آب از سطح زمین یا ارتفاع پمپاژ آب

)(ییر حجم آب آبخوان تغ، m)(بر حسب متر  tدر زمان  V∆ ،A  2بر حسب (سطح الیه آبدار یا آبخوانm (،q 
  .وص آبخواننیز ضریب آبدهی مخص

  
   تحقیقسازي توصیفی و بخش مدل -اقتصادي حاصل از بخش تحلیلهاي نتایج و یافته  

بررسی روند تغییرات سطح زیرکشت محصوالت زراعی و روند افت سطح آب زیرزمینی شهرستان بهار نشان  
قه از حدود سطح زیرکشت محصوالت مختلف زراعی در این منط 1391تا  1378هاي دهد که در طول سالمی

 1721زمینی از این دوره زمانی تراز سطح آب زیر هکتار افزایش یافته و در طول 27471هکتار به بیش از  19839
نماید که افزایش سطح زیرکشت نتایج بدست آمده این موضوع را اثبات می. کاهش یافته است 1711به 

تفاده از آبیاري تحت فشار و باال رفتن راندمان محصوالت آبی در منطقه مورد مطالعه علی رغم افزایش میزان اس
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. پذیر بوده استامکان و تخلیه این منابع از منابع آب زیرزمینیبیشتر برداري آب مصرفی، تنها با افزایش بهره
از آثار افزایش افت  بعبارت دیگر کشت محصوالت زراعی آبی و متعاقباً افزایش تولید محصوالت کشاورزي

 . باشدسطح آب زیر زمینی می

برداري بیشتر از منابع آب زیرزمینی، سطح زیرکشت همراه با افت سطح آب زیرزمینی و بهره چنانچه اشاره شد 
 27471و  1384هزار هکتار در سال  32به بیش از  1378هکتار در سال  19839محصوالت زراعی آبی از میزان 

بررسی روند تغییرات سطح زیرکشت محصوالت زراعی و در نتیجه  .افزایش یافته است 1391هکتار در سال 
هاي مختلف درآمد دهد که در اثر افت سطح آب زیرزمینی در سالحجم تولید این محصوالت نشان می

یال در میلیارد ر 1944به  1378میلیارد ریال در سال  1385از مقدار هاي ثابت بر اساس قیمتناخالص کشاورزان 
 . افزایش یافته است 1391در سال  میلیارد ریال 1755و  1384سال 

اشتغال در بخش  هدیگردافت سطح آب زیرزمینی دچار تغییر از متغیرهاي مهم اقتصادي که در اثر  دیگر یکی 
هکتار زمین آبی و  18847، با توجه به کشت 1378بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال  .کشاورزي است

نفر روز کار در بخش زراعت آبی دشت  1039897میلیون مترمکعب اشتغال مستقیم معادل  163رف بیش از مص
بهار -که بیشترین سطح زمین زراعی آبی در منطقه دشت همدان 1384در سال  .بهار ایجاد شده است-همدان

این سال با در نظر گرفتن در . باشدنفر روز کار می 1342614زایی مستقیم معادل زیرکشت رفته است، اشتغال
مترمکعب آب  8/184میزان آب مصرفی در بخش کشاورزي، به ازاي هر نفر روز کار اشتغال ایجاد شده معادل 
نفر روز کار  0054/0مصرف گردیده یا بعبارت دیگر به ازاي هر مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزي 

میلیون متر مکعب نیز  210مستقیم در ازاي استفاده بیش از زایی اشتغال 1391در سال  .اشتغال ایجاد گردیده است
 . برآورد گردیده است 1092948معادل 

بهار -نتایج حاصل از مدل که بر اساس ضرایب فنی تولید بویژه ضریب آب در بخش کشاورزي دشت همدان 
مکعب آب براي رمیلیون مت 205بیش از  1391سال  هدهد که در سال زراعی منتهی بطراحی گردید، نشان می

هاي زیرزمینی بهار از منابع آب-تولید محصوالت مختلف کشاورزي در حوضه اصلی آبخوان دشت همدان
تن محصوالت مختلف تولید شده  500959با استفاده از این حجم از منابع آب بیش از . استخراج شده است

د کل حجم تولید بیشترین حجم درص 50زمینی با بیش از از بین محصوالت کشاورزي، محصول سیب. است
معادل  1391وري متوسط آب در مورد محصوالت مختلف در سال زراعی بهرهمیانگین  .باشدتولید را دارا می

 . برآورد گردیده استکیلوگرم بر مترمکعب  43/2

 بر اساس نتایج حاصل از مدل تحقیق و با در نظر گرفتن سطح زیرکشت، عملکرد و قیمت محصوالت در سال 
تولید  و میلیون مترمکعب آب 205برداري بیش از در اثر بهره ، بخش کشاورزي منطقه مورد مطالعه1391
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بهار ایجاد -در بخش کشاورزي دشت همدانمیلیارد ریال درآمدزایی  1483محصوالت مختلف زراعی بالغ بر 
 . گردیده است

هاي بخش کشاورزي از مجموع ارزش نهادهگذاري ایجاد شده در در این مطالعه براي برآورد میزان سرمایه 
هاي تولیدي استفاده شده در تولید محصوالت اعم از ماشین آالت، کودهاي شیمیایی، سموم و سایر نهاده

دهد که در سال زراعی مذکور نتایج نشان می. استفاده شده است 1391تولیدي در یک فصل زراعی و براي سال 
تجهیز و آماده سازي تولید محصوالت کشاورزي توسط بخش خصوصی میلیارد ریال براي  1311بالغ بر 
بطوریکه اشاره گردید براي به ثمر رسیدن و محقق شدن این حجم از . گذاري صورت پذیرفته استسرمایه
گذاري شده میلیون مترمکعب آب زمینه ساز این سرمایه 205گذاري در بخش کشاورزي مصرف بالغ بر سرمایه
 205گذاري جاري در بخش کشاورزي معادل میلیارد ریال سرمایه 1311گیري تر براي شکلدهبه بیان سا. است

توان گفت که بطور متوسط در ازاي هر می. هاي زیرزمینی استخراج گردیده استمیلیون مترمکعب از منابع آب
  . گذاري در بخش کشاورزي صورت پذیرفته استریال سرمایه 2375مترمکعب آب در حدود 

هاي تمسسیو توزیع آن در  1391در سال زراعی  میلیون مترمکعب آب 205بهار براي استخراج -دشت همدان در 
میلیون لیتر گازوئیل  30میلیون کیلووات ساعت انرژي برق یا معادل آن بالغ بر  155بالغ بر آبیاري تحت فشار 
شاورزي، طبیعی است که با افت سطح هاي انرژي و آب در بخش کبدلیل مکمل بودن نهاده. استفاده شده است

. یابدبرداري از و انرژي بصورت برق و گازوئیل نیز افزایش میآب زیرزمینی یا افزایش استفاده از منابع آب بهره
کیلو وات  756/0بهار -بعبارت دیگر همراه با استخراج یک مترمکعب آب در بخش کشاورزي دشت همدان

منطقاً این پدیده، یعنی افزایش استفاده از انرژي و . گرددزوئیل نیز مصرف میلیتر گا 149/0ساعت انرژي برق یا 
محیطی متعددي افزایش استفاده از آب و در نتیجه آنها افت سطح آب زیرزمینی، تبعات و پیامدهاي منفی زیست

 .تواند بهمراه داشته باشدمی

- دهد که علیبهار نشان می-ر دشت همدانبررسی وضعیت تغییرات صنایع تبدیلی در روستاهاي مختلف واقع د 

رغم گسترش سطح زیرکشت و حجم تولید محصوالت کشاورزي، صنایع تبدیلی و فرآوري محصوالت 
کشاورزي در نواحی روستایی مورد بررسی تغییر چندانی نداشته است بعبارت دیگر در اثر کاهش سطح آب 

  . ري نداشته استزیرمینی، ظرفیت صنایع تبدیلی در نواحی روستایی تغیی
  

  بهار- بررسی اثرات زیست محیطی پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در دشت همدان
  :شده است انجام در این تحقیق بررسی آثار زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی در دو بخش

  بصورت مصاحبه با افراد متخصص -1
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اي و سیستم ویر ماهوارهآمار و اطالعات موجود و اطالعات استخراج شده از تصاگیري از بهره  -2
 اطالعات جغرافیایی 

جامعه آماري شامل کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه در اداره کل منابع طبیعی و حقیق دربخش اول ت
آبخیزداري استان همدان، اداره منابع طبیعی شهرستان همدان، اداره منابع طبیعی شهرستان بهار، اداره محیط زیست 

. اي همدان انتخاب گردیدنداداره محیط زیست شهرستان بهار و کارشناسان شرکت آب منطقه ،شهرستان همدان
نفر از  31ها به صورت هدفمند انتخاب گردیدند که بصورت تحقیق اولیه و شناسایی افراد متخصص شامل نمونه

  .باشندکارشناسان می
  :از داهداف بخش دوم تحقیق عبارت بودن

با استفاده از  1392تا  1352هاي بهار در طی بازه سال -دشت همدان بررسی گسترش سطح زیرکشت -1
 اي تصاویر ماهواره

 1391تا  1361بهار در بازه زمانی  -بررسی روند افت سطح آب زیرزمینی دشت همدان -2

تا  1352هاي بهار در طی بازه سال -هاي سطحی دشت همدانبررسی تغییرات و از بین رفتن منابع آب -3
 ايفاده از تصاویر ماهوارهبا است 1392

تا  1352هاي بهار بصورت نسبی در طی بازه سال -بررسی تغییرات وضعیت رطوبت خاك دشت همدان -4
 ايبا استفاده از تصاویر ماهواره 1392

 1391تا  1361بهار در بازه زمانی  -بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت همدان -5

 1391تا  1361بهار در بازه زمانی  -دشت همدانبررسی روند تغییرات کیفیت خاك  -6

بهار در بازه زمانی  -دشت همدان) زمینی و یونجهگندم، سیب(بررسی پتانسیل عملکرد محصوالت اصلی -7
 1391تا  1361

 
  هاي زیست محیطی نتایج و یافته  

  نتایج حاصله از مصاحبه با افراد متخصص
با کارشناسان و متخصصین حوزه محیط زیست، ابتدا متغیرهاي پس از انجام مطالعات و مصاحبه حضوري اولیه 

شناسایی گردید و نظرات کارشناسان در این زمینه مورد افت سطح آب زیرزمینی  محیطیات زیستاصلی در زمینه اثر
  . بررسی قرار گرفت

است،  محیطی که تحت تأثیر افت سطح آب زیرزمینی قرار گرفتهاز نظر کارشناسان اولین متغیر زیست 
نماید متغیر بطوریکه واضح می. هاي گیاهی در محدوده مطالعاتی استتعداد و یا بعبارت دیگر تراکم گونه

از نظر کارشناسان امر داراي بیشترین تأثیرپذیري از  36/4اي هاي گیاهی با میانگین رتبهمرگ و میر گونه
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وزه معتقدند که افت آب زیرزمینی درصد کارشناسان این ح 83بیش از . باشدپدیده افت سطح آب می
  .هاي گیاهی در منطقه شده استباعث افزایش نابودي گونه) زیاد و خیلی زیاد(داري بطور معنی

هاي جانوري، کارشناسان بر این باورند که افت آب در منطقه که در دهه اخیر با شدت در ارتباط با گونه 
  . هاي جانوري منطقه نداشته استو تراکم جمعیت گونه بیشتري نمایان گشته است، تأثیر چندانی بر تنوع

- بر اساس نظر متخصصین امر محیط زیست اولین و مهمترین تأثیر و عوارض زیست محیطی افت سطح آب 

درصد این  80باشد که بیش از بهار تغییر در کیفیت آب شرب می-هاي زیرزمینی در دشت همدان
 .دنماینکارشناسان این موضوع را تأیید می

بر اساس نظر کارشناسان کاهش سطح آب زیرزمینی و کاهش ظرفیت منابع آب سبب افزایش مصرف  
و  58/3اي این متغیر با میانگین رتبه. بهار شده است-فاضالب در بخش کشاورزي در دشت همدان

حراف و ان 19/3اي هاي کشاورزي با میانگین رتبهو متغیر آلودگی ناشی از پساب 883/0انحراف معیار 
 .باشنداز جمله مهمترین اثرات زیست محیطی افت سطح آب می 16/1معیار 

 
اي و سیستم اطالعات گیري از آمار و اطالعات موجود و اطالعات استخراج شده از تصاویر ماهوارهنتایج حاصله از بهره

  جغرافیایی
الـی   1352هـاي  زمانی بین سالاي مربوط به بازه بیشترین تغییرات سطح زیرکشت بر اساس تصاویر ماهواره 

 .باشدمی 1364

 1387میلیون مترمکعب در سال  70/10به 1354میلیون مترمکعب در سال  8/28میزان تخلیه قنوات از  
ها کاهش یافته است که ها نیز میزان تخلیه در طی این سالطور در مورد چشمههمین. کاهش یافته است

این افت شدید سطح آب . عمیق استهاي عمیق و نیمهقه توسط چاهها در این منطدلیل آن افزایش برداشت
 . ها و حتی خشک شدن آنها گردیده استها سبب کاهش آبدهی قنوات و چشمهزیرزمینی در طی این سال

بهار  -متر افت سطح آب زیرزمینی را در دشت همدان 75/26بر اساس هیدروگراف واحد دشت در حدود  
، 1361هـاي  بر اساس نقشه سطح آب زیرزمینـی در طـی سـال   . دهدمی نشان 1391تا 1362هاي در طی سال

متـر، در   50بیشترین میزان افت در روستاي گنج تپه در حـدود   1391و  1387، 1382، 1378، 1371، 1367
اد آبمتر و بهرام 35آبادمتر، یکن 38متر، در روستاهاي امزاجرد و دینارآباد در حدود  46روستاي حسام آباد 

همچنین براساس تصاویر سطح زیرکشت در اطراف روستاهاي فوق افزایش شـدید  . متر دیده شده است 33
هاي تأمین آب شرب همدان و بهار قرار دارند که تمام این موارد باعث داشته و در اطراف بهرام آباد نیز چاه

ش افت سطح آب زیرزمینی بطورکلی افزای. ها گردید استافت شدید سطح آب زیرزمینی در طی این سال
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این افزایش متناظربـا   هانقشهباشد که با توجه به هاي مرکزي دشت شدیدتر میها در قسمتدر طی این سال
 .باشدافزایش سطح زیرکشت در این مناطق می

رویه منابع آبی در این منطقه، از بین رفتن و خشک یکی دیگر از مشکالت بوجود آمده در اثر مصرف بی 
گردد در تصویر اي مشاهده میهمانطور که تصاویر ماهواره. باشددخانه موجود در منطقه میشدن رو

-، رودخانه به وضوح بر روي تصویر مشخص بوده و با توجه به مقادیر پیکسل)1352( 1973مربوط به سال 

اي وارهگردد که در روخانه آب جریان دارد ولی در تصاویر ماههاي تشکیل دهنده رودخانه، مشخص می
بعدي به مرور رودخانه از بین رفته و تبدیل به مزارع کشاورزي گردیده است به نحوي که در تصویر سال 

در منطقه  1361با توجه به نقشه سطح ایستابی در سال . اي از رودخانه وجود ندارد، هیچ اثر و نشانه2013
سبب رویه هاي بیار داشته است، برداشتمتري از سطح زمین قر 5تا 1ها در حدود وسیع از اطراف رودخانه

و در نتیجه کاهش سطح ایستابی جریان پایه رودخانه سبب تغذیه  شدهسطح ایستابی در طی سالها افت 
 . استها در این منطقه شدهآبخوان و در نتیجه از بین رفتن رودخانه

تفاده از نتایج شاخص هاي مختلف، با اسمقادیر رطوبت خاك تخمین زده شده، بصورت نسبی در سال 
هاي مختلف در منطقه مورد مطالعه، کاهش پیدا دهد که رطوبت خاك در سالخیسی خاك نشان می

از . باشدبهار می -نموده است که یکی از عوامل مؤثر بر این پدیده کاهش سطح ایستابی در دشت همدان
 .دگردتواند سبب افزایش گرد و غبار در منطقه میاثرات کاهش رطوبت، 

، به 1391و  1388، 1382، 1378، 1371، 1368، 1361هاي حداکثر مقادیر شوري آب آبیاري براي سال 
این اعداد . متر بوده استمیکروموس بر سانتی 2749و  2564، 2471، 1535، 1205،1547،  1100ترتیب 

ها ی در طی این سالدهد که دلیل افت سطح آب زیرزمینها را نشان میروند افزایش شوري در طی این سال
غربی هاي موجود بیشترین شوري در بخش شمال شرقی و جنوببر اساس نقشه. باشدها میافزایش برداشت
ها باعث افزایش شوري خاك و این افزایش شوري در طی این سال. شودبهار دیده می -دشت همدان

 . گرددکاهش عملکرد محصول می

هاي بهار از نظرمصرف کشاورزي نشان داد که طی سال -همدان بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت 
ها در و درصد نمونه) مناسب براي کشاورزي –کمی شور ( C2S1ها در کالس مورد بررسی درصد نمونه

ها در اما درصد نمونه. داراي روند کاهشی است) قابل استفاده براي کشاورزي -شور ( C3 S1کالس 
درصد  35/4که از بطوري. باشددر حال افزایش می) اي کشاورزي نامناسببر -خیلی شور ( C4 S1کالس 

افزایش یافته است که بیانگر کاهش کیفیت آب زیرزمینی از نظر  1391درصد در سال  8به  1387در سال 
 .باشدها میکشاورزي در طی این سال
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ر مقدار شوري خاك در حداکثکه  دهدهاي مختلف نشان میدر سال بررسی روند تغییرات کیفیت خاك 
و  2057، 1902، 1182، 928، 847بترتیب  1391و  1388، 1382، 1378، 1371، 1367، 1361هاي سال

با توجه به این مقادیر، میزان شوري عصاره اشباع خاك در طی . باشدمتر میمیکروزیمنس بر سانتی 2336
افزایش شوري آب آبیاري و دیگري  تواند به دلیل یکدرصد افزایش داشته است که می 175این سال 

  .افزایش راندمان کاربرد و به عبارت دیگر کاهش جز آبشویی است

با توجه به باال بودن حد بحرانی شوري آب گندم نشان داد کاهش پتانسیل عملکرد محصول نتایج بررسی  
 .افت عملکردي در منطقه مشاهده نشده است )زیمنس بر متردسی 4(براي گندم آبیاري 

با کاهش کیفیت آب آبیاري نشان داد که زمینی سیببراي کاهش پتانسیل عملکرد محصول نتایج بررسی  
پتانسیل  1361که در سال بطوري. یابدها پتانسیل عملکرد این محصول نیز کاهش میدر طی این سال
نزدیکی  در یکسري مناطق محدود در 1368بوده، اما در سال % 100زمینی در کل دشت عملکرد سیب

با گذشته . یابدکاهش می% 90زمینی به خرابه پتانسیل عملکرد سیبآباد و آغچهروستاهاي دهنجرد، سلیمان
زمینی به وسعت مناطق داراي کاهش پتانسیل عملکرد سیب 1371سالها و افت سطح آب زیرزمینی در سال 

آباد لتگاه، آقبالغ لتگاه، لتگاه، حسینقند، افزایش یافته و این کاهش پتانسیل در روستاهاي کارخانه% 90
% 90زمینی در حدود ، مناطقی که داراي عملکرد سیب1378در سال . شودآبادو دستجرد دیده میسلیمان

به همین صورت به . گرددهستند، بصورت یک نواري از جنوب غربی به سمت شمال شرقی کشیده می
که در سال بطوري. گرددزمینی هستند افزوده میوسعت مناطقی که داراي کاهش پتانسیل محصول سیب

در این سال، پتانسیل عملکرد محصول . رسددرصد نیز می 50زمینی به پتانسیل کاهش عملکرد سیب 1391
آباد، پیاز، گراچقه، ینگجه، قاسمآباد، شرکت مرغ همدان، علی آباد پشت شهر، دهدر روستاهاي یکن

 75آباد به آباد، دستجرد، لتگاه و کوشکآباد، سلیمان، در روستاهاي مهديدرصد 90آباد و اوزنان به بهرام
ها این بررسی. درصد رسیده است 50آباد لتگاه و آقبالغ لتگاه به درصدو در روستاهاي کارخانه قند، حسین

 رویه آب زیرزمینی در این دشت باعث کاهش کیفیت آب زیرزمینی وهاي بیدهد که برداشتنشان می
از طرفی دیگر کشاورزان جهت بدست . گرددمیزمینی در این منطقه انسیل طبیعی تولید محصول سیبتپ

- زمینی میآوردن حداکثر عملکرد اقدام به کاربرد بیش از حد کودهاي نیتروژنه و مرغی در مزارع سیب

  . کنند
سال  30طی این  در مورد محصول یونجه نیز ما شاهد کاهش از دست دادن پتانسیل تولید محصول در 

یک منطقه از دشت از جنوب غربی به سمت شمال شرقی داراي پتانسیل  1391هستیم، بطوریکه درسال 
 75هاي شمال شرقی نیز این پتانسیل به در قسمت. درصد شده است 90تولید محصول یونجه در حدود 
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پیاز، گراچقه، شهر، دهپتانسیل عملکرد محصول یونجه در روستاهاي علی آباد پشت . درصد رسیده است
درصد، در روستاهاي لتگاه، کارخانه  90آباد به آباد و سلیمانآباد، شورین، دستجرد، کوشکینگجه، قاسم
 . درصد رسیده است 75آباد لتگاه و آقبالغ لتگاه به قند، حسین

  
  اي و امکاناً ملیهاي کاربردي در سطح منطقهراهکارها و توصیه 

از بررسی و مقایسه مطالعات مختلف صورت گرفته در سطح جهان در ارتباط با آثار براساس نتایج حاصل 
اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی و همچنین تحلیل نتایج حاصل از آثار و تبعات افت 

تبعات افت  اي و ملی براي کاهشهایی در سطح منطقهبهار راهکارها و توصیه-سطح آب زیرزمینی در دشت همدان
راهکارهاي ارائه شده . گرددها و تخلیه بیش از حد این منابع ارائه میبرداريسطح آب زیرزمینی و جلوگیري از بهره

باشد، یک بخش شامل راهکارهاي ارائه شده در کشورهاي مورد بررسی و بخش دیگر ارائه در دوبخش می
  .باشدعه حاضر میراهکارها بر اساس نتایج بدست آمده توسط محققین مطال

  
  راهکارهاي ارائه شده در کشورهاي مورد بررسی 

براساس تجربیات بررسی شده سایر کشورها در زمینه افت سطح آب زیرزمینی، پیشنهادات زیر توسط آنها ارائه 
  :شده است

  .راهکارهایی براي افزایش کارایی مصرف آب اعمال گردد -1
ان تغییر روش آبیاري، بهبود تسطیع زمین و کاربرد مالچ براي با دادن یارانه به کشاورزان کوچک، امک -2

  .اما این زمانی مؤثر واقع خواهد شد که کشاورزان سطح زیرکشت خود را افزایش ندهند. کاهش تبخیر فراهم آید
شوند با محصوالت با نیاز آبی کم و ارزش جایگزینی محصوالت سنتی که با افزایش آبیاري سودآور می -3

  . باال اقتصادي
باید به کشاورزان در مورد افزایش مشکالت آب زیرزمینی ابزارهاي سازمانی، علمی و سیاسی به منظور  -4

  . حفاظت آبخوان با توجه به کیفیت و کمیت آبخوان، آگاهی داد
ها تا جایی صورت گیرد که از که اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی باید کنترل گردد بطوريبرداشت -5

 . ساوي حقوق اجتماعی تجاوز نکندت

هر چند این مالکیت باید مورد . گرددبطور سنتی، مالکیت آب زیرزمینی مطابق مالکیت زمین تعیین می -6
اگر مصرف (ها کنترل شود ها نیز از این اصل که حق برداشت خصوصی باید توسط دولتدادگاه. بررسی قرار گیرد

  . ایت کنند، حم)آب زیرزمینی بیش از اندازه باشد
  )هاکاهش تلفات نشت از شبکه(اصالحات در شبکه توزیع آب  -7
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 )عدالت اجتماعی(هاي زیرزمینی از مالکیت خصوصی خارج شدن مالکیت آب -8

 .تواند یک تصمیم اقتصادي خردمندانه باشد تبادالت خارجی به منظور حفظ منابع حیاتی آب زیرزمینی می -9

هاي مناسب براي جلوگیري از مصرف بیش از اندازه  حل از راهوضع مالیات بر مصرف آب زیرزمینی یکی  -10
 آب زیرزمینی

 .بایست محدود به مقدار تغذیه احتمالی شود استخراج از منابع آبی می -11

هایی که با بحران افت سطح ایستابی مواجه  در جهت پایداري برداشت از منابع آب زیرزمینی، در دشت -12
 .گذاري در بخش کشاورزي تغییر داده شوند هاي پولی و قیمت م سیاستبایست الگوهاي کشت با تنظی هستند، می

تواند باعث کنترل برداشت آب  هاي مدیریتی باشد که می تواند یکی از گزینه افزایش قیمت برق می -13
  .زیرزمینی گردد

 هاي جامع صورت گیرد که بایست برپایه ارزیابی هاي توسعه آب زیرزمینی می هاي اقتصادي پروژه تحلیل -14
 .هاي اجتماعی و اقتصادي در بخش خرد و کالن باشد شامل سود و هزینه

  ب آت واردااز طریق ت اضافه برداشکنترل  -15
 .هاي زیرزمینی استخراج شده، به عنوان یک معدن طال، نفت و ذخایر معدنی دیگر محسوب شوندآب -16

 دهنده  رسان و آموزش هاي مؤثر اطالع وجود گروه -17

  هاد هزینهگذاري آب براي بهبوقیمت -18
  

  راهکارها ارائه شده بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر 
گردد که ارزش ایجاد شده به ازاي هر مترمکعب آب در بر اساس مقایسه نتایج بدست آمده مشخص می .1

برداري از منابع آب مبلغ الزم بذکر است که کشاورزان جهت بهره. باشدبهار بسیار پایین می-دشت همدان
هاي گردد به هزینهکنند و هزینه استفاده از آب صرفاً محدود میاي را به دولت پرداخت نمیهزینهیا 

گیري نمود که منابع آب با در نظر گرفتن همه این موارد می توان نتیجه. استخراج منابع آب زیرزمینی
دي است در بهار که در آن محدودیت منابع بعنوان یک دشت بحرانی ج-زیرزمینی در دشت همدان

هاي اقتصادي مناسبی تخصیص نیافته است و ارزش افزوده ایجاد شده به ازاي هر مترمکعب آب فعالیت
لذا گسترش واحدهاي تولیدي صنعتی بویژه صنایع تبدیلی که بتواند ارزش افزوده . باشدبسیار پایین می

تفاده منابع آب در بخش کشاورزي تواند در بهبود مزیت و توجیه اسحاصل از منابع آب را افزایش دهد می
 . نقش مؤثري ایفا نماید

بهار کشت محصوالت با نیاز آبی باال نظیر محصوالت یونجه، -بر اساس نتایج تحقیق در دشت همدان .2
این دو محصول  1391بطوریکه در سال . زمینی از سوي کشاورزان از استقبال بسیار باالیی برخوردارندسیب
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درصد منابع آب زیرزمینی استخراج شده در  50میلیون مترمکعب آب، یعنی بیش از  123به تنهایی بیش از 
نظیر سال (این در حالی است که در برخی از سالها . اندبخش کشاورزي منطقه، را بخود اختصاص داده

زمینی بدلیل نوسانات قیمتی محصول در بازار، تولیدکنندگان این محصوالت بویژه محصول سیب) 1391
همچنین در برخی موارد بدلیل پایین بودن قیمت . اندزیان شده و یا سود قابل توجهی را کسب نکردهدچار 

زمینی در بازار و عدم عرضه و توزیع مناسب این محصول، حجم بسیار باالیی از این محصول محصول سیب
دهند که دشت این موارد در شرایطی رخ می. گردنددر انبارهاي سنتی فاسد و تبدیل به ضایعات می

هاي بیش از حد بعنوان دشت بحرانی از سوي وزارت نیرو معرفی گردیده و بهار بدلیل برداشت-همدان
اي تأمین آب شرب مورد نیاز ساکنین شهري و روستایی واقع در این محدوده هر سال با مشکالت عدیده

بهار با -زي در دشت همدانشود، تعیین الگوي کشت محصوالت کشاورلذا پیشنهاد می. باشدمواجه می
تأکید بر محدودیت منابع آب صورت پذیرد، یعنی کشت محصوالت با نیاز آبی کم اما با بازده اقتصادي 

  . باال
ریزي در تولید برخی از محصوالت که عمدتاً نیز ها بدلیل عدم وجود برنامهاز سوي دیگر در برخی از سال .3

در . گردداي آنها میعرضه این محصوالت بیش از تقاضاي منطقه باشند،جزء محصوالت با نیاز آبی باال می
که فرصت صادرات به برخی از کشورهاي همسایه مهیا گردد، مازاد ترین حالت در صورتیخوشبینانه

گردد و در شرایطی که امکان صادراتی فراهم نگردد، حجم بسیار تقاضاي داخلی به این کشورها صادر می
گردند لید شده بدلیل پایین بودن قیمت به بازار عرضه نشده و به ضایعات تبدیل میزیادي از محصوالت تو
طبیعی است که این حجم از محصوالت با استفاده . کننداي را عاید تولیدکننده نمیو یا سود قابل مالحظه

ید منابع پذیرد که با توجه به محدود بودن شداز منابع آب و استخراج از منابع آب زیرزمینی صورت می
هاي مبنی بر تولید متناسب با میزان ریزي جهت تولید و یا اعمال سیاستبهار، برنامه-آب در دشت همدان

  . تواند بر حفظ منابع آب و همچنین تعادل درآمد کشاورزان در منطقه کمک نمایداي میتقاضاي منطقه
بهار نظیر بسیاري از -ي دشت همدانهاي کشاورزق و اطالعات بدست آمده از فعالیتبر اساس نتایج تحقی .4

-بعبارت دیگر کشاورزان براي بهره. هاي کشور قیمت نهاده آب در بخش کشاورزي صفر استدشت

... ) هزینه انرژي، استهالك تجهیزات و ( برداري از منابع آب زیرزمینی مبلغی جز هزینه استخراج آب
اي کمتر از ارزش واقعی ذاري هر منبع یا نهادهگبر اساس اصل و منطق اقتصادي ارزش. کنندپرداخت نمی

-در مورد منابع آب زیرزمینی نیز عدم پرداخت مبلغ یا هزینه. گرددبهینه آن نهاده میآن، باعث استفاده غیر

برداران باعث تخلیه بیش از حد این نهاده براي تولید محصوالت کشاورزي در مرز تولید اي از سوي بهره
پذیري اقتصادي همچنین از سوي دیگر قیمت پایین آب باعث توجیه. گرددد سطح میحداکثر به ازاي واح
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گردد و مجموع محصوالت کم بازده شده و گسترش سطح زیرکشت براي این نوع محصوالت را سبب می
گردد که با مکانسیم یا لذا پیشنهاد می. گرددعوامل باعث تخلیه منابع آب زیرزمینی و افت سطح آب می

برداري گذاري شوند، بطوریکه ضمن بهرهکاري مشخص منابع آب در منطقه بصورت کارا قیمت ساز و
  .  تولیدات بخش کشاورزي نیز کاهش چندانی از خود نشان ندهند ،بهینه از منابع

مکانیزم اثرگذاري ابزار سیاستی تعدیل یارانه انرژي بدین صورت است که با افزایش قیمت انرژي هزینه  .5
هاي آبیاري تحت فشار افزایش یافته و ري از آب زیرزمینی بویژه در اراضی تجهیز شده به سیستمبردابهره

جایگزینی آنها با محصوالت با نیاز لزوم این مسئله باعث کاهش بازده اقتصادي محصوالت با نیاز آبی باال و 
قه مورد مطالعه تقاضا گردد و در نهایت بدلیل تغییرات صورت گرفته در الگوي کشت منطآبی پایین می

گیري از گردد در سطح کالن مسئولین با بهرهلذا پیشنهاد می. براي آب زیرزمینی نیز کاهش خواهد یافت
هاي انرژي ها با اصالح مناسب و کاراي قیمت حاملهاي مدون و در چارچوب طرح هدفمندي یارانهبرنامه

طلوب کاهش داده و مانع از افت سطح آب زیرزمینی در برداري این منابع را به حد مبهره) برق و گازوئیل(
  . بهار گردند-هاي بحرانی کشور بویژه دشت همداندشت

برداري کشاورزان از نماید که بهرهبهار این موضوع را تأیید می-هاي صورت گرفته در دشت همدانبررسی .6
ه مدت براي رسیدن به منافع برداري در کوتامنابع آب این دشت بصورت رقابتی و با هدف حداکثر بهره

برداران منابع آب زیرزمینی در تعیین الگوي کشت و همچنین بعبارت دیگر بهره. باشداقتصادي بیشتر می
میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی منافع اقتصادي کوتاه مدت را در نظر گرفته و لذا در استخراج منابع 

- ب برداشت بیش از تغذیه منابع آب و در نتیجه تخریب آن میآب با هم به رقابت پرداخته و همین امر سب

-که کشاورز یا بهرههاي مشارکتی کشاورزان، بطوريطبیعتاً تغییر نوع مالکیت از طریق ورود تعاونی. گردد

تواند تأثیر بسیار بردار در هنگام برداشت از منابع آب منافع بلندمدت منطقه و خود را در نظر بگیرد می
برداري لذا تغییر نوع نظام بهره. برداشت منابع آب متناسب با مفاهیم توسعه پایدار داشته باشدمهمی در 

مانع از افت شدید سطح آب  تواندبهار نسبت به برداشت منابع آب زیرزمینی می-محلی در دشت همدان
  . یرزمینی گرددز

مختلف بر اساس حداکثرسازي هاي برداري از آب و تخصیص آن بین فعالیتبهار بهره-در دشت همدان .7
بعضًا در حد (پذیرد که در آن عامل آب بدلیل قیمت ناچیز آن بازده اقتصادي مورد انتظار صورت می

لذا براي استفاده بهینه از منابع آب و جلوگیري از افت سطح آب زیرزمینی . شوددر نظر گرفته نمی) صفر
ید انتخاب گردند که داراي بیشترین بازده اقتصادي به باید ساز و کاري مهیا گردد که محصوالتی براي تول

  .ازاي هر مترمکعب آب مصرف شده باشند
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زا که بر گسترش سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي بویژه محصوالت آب بر یکی دیگر از عوامل برون .8
بهار -انبرداري و تخلیه منابع آب در دشت همدنظیر سیب زمینی و سیر و در نتیجه افزایش فشار بر بهره

گذارد، افزایش قیمت این محصوالت در نتیجه آزادسازي صادرات این محصوالت به کشورهاي تأثیر می
تواند هر چند که گسترش و توسعه صادرات در بخش کشاورزي می. باشدهمسایه از جمله کشور عراق می

ه با این صادرات حجم هاي اقتصادي منطقه به حساب آید اما بر اساس مفهوم آب مجازي همرااز اولویت
گردد که این پدیده بهار و کشور نیز به بهاي بسیار اندك صادر می-بسیار باالیی از منابع آب دشت همدان

لذا تدوین . باشداي عامل مهمی در تخلیه منابع آب زیرزمینی دشت میبر اساس نظر کارشناسان منطقه
اي و ملی بر اساس مزیت نسبی ر سطح منطقهبرنامه جامع براي تولید و صادرات محصوالت کشاورزي د

هاي شتابزده و مقطعی از راهکارهاي مهم در جهت گیريتولید، با تأکید بر منابع آب و پرهیز از تصمیم
کید بر منابع أطبیعی است همراه با ت .باشدبهار می-جلوگیري از افت سطح آب زیرزمینی در دشت همدان

را در امر صادرات محصوالت کشاورزي درنظر .. . تغال، ارزآوري و اهداف دیگري نظیر اش توانآب، می
گرفت، اما با توجه به محدودیت شدید آب و بحرانی بودن وضعیت منابع آب کشور توجه به محدودیت 

  . نمایدهاي صادرات محصوالت کشور اجتناب ناپذیر میریزيب و اولویت دادن به آن در برنامهمنابع آ
اعتمادي مردم نسبت به نحوه مدهاي اجتماعی افت سطح آب زیرزمینی و اثرات آن بر بیدر ارتباط با پیا .9

هاي دولت و نهادهاي محلی بطور شفاف در گردد مسائل، مشکالت و برنامهمدیریت مسئولین، پیشنهاد می
نسبت به تواند در بهبود ذهنیت مردم این مسئله می. جریان با افکار عمومی و مردم در میان گذاشته شود

  . عملکرد دولت و اقدام و تالش آنها در مشارکت بیشتر مردم مؤثر باشد
هاي کود شیمیایی و رویه منابع آب زیرزمینی افزایش استفاده از نهادهاز دیگر آثار و پیامدهاي برداشت بی .10

ها ررسیب. افزایش میزان نشت و غلظت آن در آبهاي زیر زمینی همراه با افزایش تولیدات کشاورزي است
دهند که در طول زمان بدلیل برداشت بی رویه آب در بخش کشاورزي آلودگی ناشی از نشان میدر منطقه 

تواند باعث کاهش می برداري از منابع آب در این بخشکنترل بهرهلذا . این نهاده نیز افزایش یافته است
  . بهار گردد-انآلودگی آب و مانع از بخطر افتادن سالمت افراد در محدوده دشت همد


