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اجتماعي و زيست محيطي پايين رفتن سفره آب زير زميني و اثرات ،بررسي آثار اقتصادي

 در دشت داراب گذاري و توليد بخش خصوصيآن بر سرمايه

 
 

 مقدمه 

ويژه استان فارس سبب گرديده كه هاي كشور و بهرويه از منابع آب زيرزميني در بسياري از استاناستفاده بي

هاي استان فارس با استمرار افت مواجه گرديده و كيفيت آب برداشتي بسياري از دشت سطح آب زيرزميني در

براساس آمار وزارت نيرو متوسط سهم . ها در وضعيت بحراني قرار گيرندنيز كاهش يافته و درنتيجه اين دشت

سهم در استان  درصد و اين 55برداشت از منابع آب زيرزميني نسبت به كل منابع آبي در كل كشور برابر با 

توان گفت كه ابعاد مسئله در استان فارس در مقايسه با ساير نقاط در نتيجه مي. باشددرصد مي 55فارس برابر با 

دشت )داراب ها از جمله دشت در اين ميان وضعيت منابع آبي در برخي از دشت. باشدتر ميكشور گسترده

اي در گروه ممنوعه ها از سوي سازمان آب منطقهگونه دشتسبب گرديده كه اين( مورد مطالعه در اين تحقيق

-هاي جديد ممنوع گردد، براي برداشت از چاه آبي موجود نيز محدوديتكه حفر چاهقرار گرفته و عالوه بر اين

با توجه به اينكه پايين رفتن سفره آب زيرزميني بويژه در دشت هاي ممنوعه و بحراني  داراي  .هايي ايجاد گردد

وبه  آثار  توجه اثرات زيست محيطي مسئله  هرات گسترده اي مي باشد ودر بررسي هاي انجام شده بيشتر باث

اقتصادي و اجتماعي آن  بويژه از ديدگاه بخش خصوصي وسرمايه گذاري پرداخته نشده ،در اين تحقيق 

 .اين اثرات مورد بررسي قرار گيردكوشش گرديده كه 

 طرح اهداف
 

 :و هدف اصلي به شرح زير مي باشداين طرح داراي د
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از داراب محيطيي افيت سيطح آب زيير زمينيي در دشيت       تعيين اثرات عمده اقتصادي، اجتماعي و زيست-1

 ديدگاه بخش خصوصي

 .تجزيه و تحليل و آناليز دقيق اين اثرات و كمي كردن آن-2

 :افزون بر اهداف اصلي  اهداف فرعي زير در اين طرح تعقيب شده است

بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي پايين رفتن سفره آب زيرزميني و راههاي مقابله با  -1

 . آن  در  كشورهاي منتخب

بير تولييد، الييوي    )بررسي اثرات اقتصادي پايين رفتن سفره آب هياي زيرزمينيي بير فعياشن كشياورزي       -2

 .در استان فارسداراب و صنعت در در دشت ( كشت، عملكرد توليد و درآمد كشاورزان

 داراب در دشت ارائه راهكارهاي مناسب مديريت آب زيرزميني در  -3

 .استان فارس در

 .اين پديده بر كيفيت خاک در بلند مدت در منطقه مورد مطالعهبرآورد تاثير  -4

 .در منطقه مورد مطالعه آب زيرزميني بررسي اثرات اجتماعي پايين رفتن سطح سفره -5

كاهش تولييدات و عملكيرد تولييد،    )هاي كشاورزي برآورد و ارائه مدل اين تاثير در سطح ملي بر بخش -6

 .، صنعت و معدن((زيان اقتصادي)تغيير اليوي كشت و كاهش درآمد 

 .هاي كاربردي در سطح مليحل و توصيهارايه راه -5

ارزيابي الزامات قانوني و اسناد باش دستي مربوط به كنترل و افت سطح آب و اقدامات ا نجام شده و اثير   -8

 .هابخشي آن

 روش پژوهش

 

در استان فارس كه از جمله دشت هاي ممنوعه مي باشد انتخاب داراب براي رسيدن به اهداف تحقيق دشت  

افزون براين، بمنظور بررسي تجربيات در رابطه با اثرات اقتصادي ،اجتماعي وزيست محيطي وراههاي . گرديد
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و مكزيك واز كشورهاي توسعه يافته  يمن،اردن  هند، مقابله با آن از كشورهاي در حال توسعه كشورهاي

آوري آمار و اطالعات در اين پژوهش به دو جمع .انتخاب گرديدند  ليا، غرب آمريكا و اسپانياكشورهاي استرا

اي آب و جهاد در روش اسنادي از آمار و اطالعات سازمان منطقه. شدروش اسنادي و پيمايشي انجام 

برداران مايشي با بهرهكشاورزي استان فارس، آمارنامه شهرستان سروستان و منابع ديير استفاده شد و در روش پي

به . هاي شزم تكميل شدنامهكشاورزي، خبرگان و صاحبان صنايع و معادن دشت سروستان مصاحبه و پرسش

منظور بررسي تجربيات و اطالعات مربوط به كشورهاي ديير در زمينه مديريت آثار افت سطح آب از اطالعات 

جهاني و منابع مطالعاتي ديير مانند مقاشت و مطالعات خارجي موجود در سايت هاي اينترنتي مانند فائو، بانك 

هاي كشاورزي كه روش نمونه گيري بدين صورت بود كه ابتدا مزارع آبخور آندسته از چاه .استفاده شده است

عنوان مزارع منتخب در گيرند بهگيري و پايش كيفي قرار مياي فارس مورد اندازهتوسط سازمان آب منطقه

هاي حاصله از اين مطالعه امكان بررسي تاثير تغييرات كيفي آب ناشي اطالعات و داده. ول انتخاب شدندمرحله ا

آنياه به منظور تكميل . گردانداز افت سطح آب زيرزميني بر عملكرد و توليد محصوشت كشاورزي را ميسر مي

 اياي دو مرحلهگيري خوشهروش نمونههاي شزم از هاي مورد نياز از مزارع براي انجام تحليلاندازه نمونه

مطابق اين روش در مرحله اول جهت انتخاب نمونه در بخش هاي فسارود، جنت شهر و مركزي و . استفاده شد

آباد، طوري كه از بخش فسارود روستاهاي حسنبه. حومه ده درصد روستاها به صورت تصادفي انتخاب شدند

آباد، آباد، زينآباد، اسماعيلآباد، حسينان، سعيدآباد، مادوان، دولتآباد، بهادرصدرآباد، گودشانه، سعادت

. آباد، دشت پيرغيب و جونان انتخاب شدندآباد، رشيدآباد، بريسكان، سلطانمنصوريه، كوهجرد، مربوييه، علي

آباد، حخير سفلي، خيرآباد، بهروزآباد، فتشهر، آبيويه، دهشهرسفلي، جنتاز بخش جنت شهر روستاهاي جنت

بيد، و از بخش مركزي و حومه روستاهاي نقش شاپور، خردسلو، چاه. سفيد و گزگاوبان انتخاب شدندكوه

شيب، فورگ، آباد، آبدولنيانه، بانيوج، بدگان، جوزجان، پدم، كنارحاجي، تيزآب، بدآب، بيزدان، كاظم

س در مرحله دوم در روستاهاي منتخب ده سپ. بياده، شهنان، جمسي، اكبرآباد، ماريان و بختاجرد انتخاب شدند

در نهايت آمار و اطالعات مورد . درصد كشاورزان براي انجام مصاحبه و تكميل پرسش نامه انتخاب گرديدند

 . آوري گرديده استبهره بردار جمع  333نياز در حين بازديدها با مصاحبه حضوري و تكميل پرسشنامه از 

 
 نتايج 

حلقه چاه  4632در اين محدوده مطالعاتي  1391-92مديريت منابع ايران در سال آبي به استناد گزارش شركت 

 44ميليون متر مكعب و تعداد  36/4 رشته قنات با تخليه ساشنه 28 ميليون متر مكعب، تعداد 438با تخليه ساشنه 

ز آب زيرزميني در دشت كل تخليه ساشنه ا. ميليون متر مكعب وجود دارد 654/23دهنه چشمه با تخليه ساشنه 

هاي حلقه مربوط به چاه 2969هاي بهره برداري تعداد از كل چاه. ميليون متر مكعب مي باشد 53/432برابر با 
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ليتر در ثانيه با تخليه ساشنه  6/11ليتر در ثانيه و متوسط دبي  83متر و حداكثر دبي  413عميق با حداكثر عمق 

هاي نيمه عميق با حداكثر عمق حلقه مربوط به چاه 1663همچنين تعداد . ميليون متر مكعب مي باشد 196/361

ميليون متر مكعب  58/46ليتر در ثانيه با تخليه ساشنه  3/6ليتر در ثانيه و متوسط دبي  53متر و حداكثر دبي 35

يون متر ميل 55/4 مصرف كشاورزيميليون متر مكعب به 3/396ل حجم تخليه ساشنه آب زيرزميني از ك. است

براساس گزارش امور مطالعات . رسدميليون مترمكعب بمصرف شرب مي 14/25مكعب بمصرف صنعت و 

برداري جزء منطقه ممنوعه از نظر بهره دارابدشت  1391-92اي فارس در آبان ماه سال آبي سازمان آب منطقه

 .حلقه گزارش شده است 1563 هاي خشك شده در اين دشت برابر باتعداد چاه. مي باشد

تراز سطح این .گرفت به منظور ارزيابي افت سطح آب زيرزميني هيدروگراف واحد دشت مورد بررسي قرار 

متر در این ماه به  6801آغاز کرده و ارتفاع تراز مخزن از  6731مخزن سیر نزولی خود را از فروردین ماه 

معادله . متر افت سفره است 11شان دهنده تنزل کرده است که ن 6731متر در مهر ماه سال  6818

موید ( 94/3) رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن و سال های زراعی نیز با ضریب همبستگی بسیار باال

دهد که برداشت آب زیرزمینی در نتایج نشان می .افت شدید ارتفاع مخزن با شیب نسبتا تند و منفی است

گیرد و اگرچه ارتفاع تراز مخزن متناسب با افزایش و کاهش رت میدشت همواره از  ذخیره ثابت مخزن صو

بارش ها نوسان نموده است اما افزایش بارش ها نتوانسته است ارتفاع تراز مخزن را به سطح قبلی برگشت 

در واقع روند نزولی افت ارتفاع تراز مخزن آنقدر شدید بوده است که برگشت پذیری ارتفاع تراز مخزن . دهد

به عنوان مثال علی رغم افزایش قابل مالحظه بارش ها در  .سالی به سال دیگر غیر ممکن کرده است را از

این روند نزولی همچنان تداوم ( میلی متر 711) 6701-01و ( میلی متر 180) 6707-01سالهای زراعی 

  .داشته است
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 آنتاثير افت سطح آب زيرزميني بر كيفيت 

تغييرات كيفيت آب زيرزميني در دشت داراب در طول زمان كموگراف دشت كه بمنظور ارزيابي چيونيي 

دهد كه شوري آب نشان مينتايج  . گرفتبيانير اين تغييرات از ديدگاه كلي مي باشد مورد بررسي قرار

ميكروزيمنس بر  2533به  1352ميكروزيمنس بر سانتيمتر در سال  2333زيرزميني دشت بطور ميانيين از حدود 

سال چندان قابل توجه نيست و  23اين ميزان افزايش در طول مدت . افزايش يافته است 1392نتيمتر در سال سا

اين تغييرات در اما در يك ارزيابي كلي افت سطح آب زيرزميني باعث شور شدن آب هاي زيرزميني نيرديده 

 .بوده استنقاط مختلف دشت يكسان ن

 ر كيفيت خاک در بلند مدت برآورد تاثير افت سطح آب زير زميني ب

بطور كلي در اراضي فارياب شوري خاک عمدتا متاثر از كيفيت آب آبياري است و براي بررسي روند تغييرات 

. شوري خاک در اين مناطق شزم است تا ابتدا چيونيي تغييرات كيفيت آب آبياري مورد بررسي قرار گيرد

ادامه چيونيي تغييرات شوري در . دردشت داراب تنها منبع آب براي آبياري استفاده از آب زيرزميني است

در نقاط مختلف دشت مورد  1392تا تابستان  1356آب زيرزميني در دشت داراب از سال شروع پايش در سال 

شوري خاک ناشي از استفاده از اين  FAOروابط ارائه شده توسط سپس با استفاده از . بررسي قرار  گرفت

ري آب زيرزميني كه در اين مطالعه مورد تجزيه و تحليل قرار هاي شوداده. گرديدها در دراز مدت برآورد آب

حلقه چاه كشاورزي است كه توسط سازمان آب منطقاي استان فارس جمع آوري گرديده  53گرفته مربوط به 

طبق يك اصل كلي كيفيت آب زيرزميني و به تبع آن كيفيت خاک در يك دشت در جهت حركت آب  .است

ارزيابي . يابدكاهش مي( خروجي)بسمت مناطق پائين دست ( محل تغذيه)ست زيرزميني از مناطق باش د

چيونيي تغييرات كيفيت آب زيرزميني و تاثير آن بر كيفيت خاک در دشت داراب نيز بر اساس اليوي فوق 

قسمت عمده تغذيه دشت داراب از ارتفاعات آهكي شمالي و تا حدودي شمال شرقي و شمال . صورت گرفت

يكي از سمت شمال و آب زيرزميني در دو جهت اصلي در دشت جريان دارد . گيردورت ميغربي دشت ص
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كه خروجي آبخوان بسمت  شمال شرق به سمت جنوب و جنوب غرب و دييري از غرب به جنوب غرب

 .خسويه مي باشد

تغييرات شوري . ها را ميتوان در چهار گروه طبقه بندي نمودبر اساس داده هاي كيفي آب زيرزميني، شوري آب

الذكر از كمترين مقدار در قسمت شمالي دشت به حداكثر خود در قسمت جنوب ها منطبق با اليوي فوقآب

 .باشدها بشرح ذيل ميطبقه بندي كيفي آب. رسدغربي مي

 ميكروزيمنس بر سانتيمتر 1333شوري آب كمتر از  (1

اين روستاها شامل دشت پيرغيب، . گيرددر بر مي اند راهايي كه درنوار شمالي دشت واقع شدهاين گروه روستا

حسن آباد، حسين آباد، كوهجرد، صدرآباد، جونان و مبارزي در قسمت غربي و روستاهاي دوبان، بختاجرد، 

تيزآب، برآب، اكبرآباد، نقش شاپور وشهنان در قسمت مركزي و روستاهاي كنار حاجي، آبيويه، و ده خير 

 . باشدعليا در قسمت شرقي دشت مي

 1333تا  433ها بين شوري آب چاه. ها از كيفيت خوبي برخوردارند در طول نوار شمالي عموما آب

هاي بي خطر براي توليد اكثر محصوشت كشاورزي ها جزء آباين آب. ميكروزيمنس برسانتيمتر متغير است

در اين ميان  .شودباشد در اين مناطق توليد مي عمده توليد مركبات كه حساس به شوري مي. شوندمحسوب مي

 .روستاي كرسيا كه در نزديكي گنبد نمكي كرسيا قرار دارد و كيفيت آب آن بهمين دليل تخريب گرديده است

ها در طول زمان ها نشان مي دهد كه شوري خاکتغييرات شوري خاک ناشي از استفاده دراز مدت از اين آب

 . اي نداشته استزيرزميني تغيير قابل مالحظهو با افت سطح آب 

 4تا  2، بين (S0)زيمنس بر متر خاک غير شور  دسي 2طبق تعريف خاک با شوري عصاره اشباع كمتر از  

 16تا  8، بين (S2)زيمنس بر متر شوري متوسط  دسي 8تا  4، بين (S1)زيمنس بر متر شوري كم  دسي

در نظر گرفته مي ( S4)زيمنس بر متر شوري خيلي زياد  دسي 16يشتر از ، ب(S3)زيمنس بر متر شوري زياد  دسي

  .شود

  ميكروزيمنس بر سانتيمتر 2333تا  1333شوري آب بين ( 2
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در اين گروه روستاهاي مادوان، گودشانه، بريسكان، منصورآباد و سعيد آباد در قسمت غرب دشت و روستاهاي 

كيفيت . اعراب عبدلي و فتح آباد در قسمت شرق دشت قرار دارند، كوه سفيد، ارم، ده خير سفلي، بهروز آباد

ها براي توليد اين گروه از آب. است ميكروزيمنس بر سانتيمتر 2333تا  1333ها در حال حاضر بين آب جاه

باشند باعث محصوشت زراعي مناسب ليكن براي محصوشت باغي نظير مركبات كه به شوري حساس مي

 ميكروزيمنس بر سانتيمتر 533ها حدود در بخش غربي دشت شوري آب چاه. شدكاهش عملكرد خواهد 

 . افزايش پيدا نموده است

 ميكروزيمنس بر سانتيمتر 4333تا  2333شوري آب بين (3

در اين گروه روستاهاي بيخه دراز، چاه بيد، دولت آباد و سعادت آباد در قسمت غرب دشت و روستاهاي 

ها در اين نمودار تغييرات كيفيت آب چاه .و پدم در قسمت شرق دشت قرار دارندبياده،آب شيب، كاظم آباد 

ميكروزيمنس بر  1533تا  533بين )مناطق نشان مي دهد كه شوري آب در طول زمان روند افزايشي داشته است 

كشت  اليوي. استفاده از اين آب ها براي محصوشت زراعي نيمه حساس تا متحمل مناسب مي باشد(.سانتيمتر

در روستاي كاظم آباد نشان ميدهد كه ذرت از اليوي حذف گرديده و كشت رايج در اين مناطق گندم، جو و 

 . باشد پنبه مي

تغييرات متوسط شوري . گردندبا شوري متوسط طبقه بندي مي S2شوري خاک اين مناطق جزء كالس  

مناطق تصور  زمان را مي توان براي ايندسي زيمنس بر متر در طول  2خاک در منطقه توسعه ريشه تا حدود 

 .نمود

 ميكروزيمنس بر سانتيمتر 4333با شوري آب بيش از مناطق (  4 

روستاهاي واقع در جنوب و جنوب غربي دشت شامل بهادران، نصروان، دلنيونه، بيزدان و جوزجان در اين گرو 

بدليل واقع شدن در قسمت خروجي . استها در طول زمان تغيير چنداني ننموده شوري آب چاه. قرار دارند

محصوشت زراعي  ،با توجه به كيفيت آب. دشت، آب زيرزميني در اين مناطق شورتر از ديير مناطق مي باشد
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شود  كشت رايج در اين مناطق در حال حاضر گندم، جو و پنبه مي متحمل به شوري براي اين مناطق توصيه مي

ها گردد و جزء خاکزيمنس بر متر برآورد مي دسي 8ها بيش از اين آب شوري خاک ناشي ازاستفاده از. باشد

 .قلمداد مي گردند( S3)با شوري زياد ي 

 در دشت داراب تاثير افت سطح آب زيرزميني بر نشست زمين

افت سطح آب . ها و فرونشست زمين استيكي از پيامدهاي افت سطح آب زيرزميني متراكم شدن شيه

هش فشار هيدرواستاتيك سفره شده و در نتيجه بخش جامد يا ساختمان سفره پايداري خود زيرزميني موجب كا

. اي بخصوص در سيلت و ماسه از بين خواهند رفترا از دست داده، ذرات فشرده شده و فضاي مفيد بين ذره

برداشت اتفاق مي تراز نشست زمين به طور معمول بالفاصله با خروج سيال رخ نمي دهد، بلكه در زمان طوشني

ها و نشست زمين از عوامل استخراج آب زيرزميني و در پي آن افت مداوم سطح ايستابي، تخليه سفره. افتد

 .اصلي فرونشست زمين مي باشند

تا كنون توسط ساكنان محلي و نهادهاي  1388فرونشست زمين در منطقه كوه سفيد داراب به طور مكرر از سال 

دهند كيه ايين   صحرايي نشان مي مشاهدات. مختلف اين شهرستان گزارش شده و مورد بررسي قرار گرفته است

سيفيد تيا نزديكيي چشييمه      هاي طولي و متقاطع است كه از محل روستاي كيوه اي از شكاففرونشست مجموعه

-فرونشست كوه سفيد تاثير خود را به صورت تخريب لوليه .ستاخشيكيده شده نقيش شاهپور توسيعه پيدا كرده

هاي كشاورزي برجا گذاشته و در بعضيي از ميوارد باعيث تخرييب كاميل چياه       هاي جدار و تاسيسات پمپاژ چاه

تاسيسات پمپاژ چاه در منطقه كوه سفيد، فرونشسيت   عالوه بر تخريب. كشاورزي و متروكه شدن آن گشته است

هاي كشاورزي شده و اين موضوع عالوه بر هاي فرونشستي در زمينزمين در بعضي از موارد باعث ايجاد گودال

 .شده استتخريب محصوشت كشاورزي و غير قابل كشت نمودن زمين باعث هدر روي آب آبياري نيز 

 زميني در دشت داراب اثرات اقتصادي كاهش سطح آب زير
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برداري دهقاني برداران كشاورزي منتخب در دشت داراب نظام بهرهبرداري از اراضي بهره نظام بهره

 .عهده سرپرست خانوار استبوده كه در آن عمده نيروي كار، خانوادگي بوده و مديريت مزرعه به

 هد كهميد نشان  در دشت داراببرداران منتخب  هاي كشاورزي در ميان بهره تركيب فعاليتبررسي 

صورت  هاي كشاورزي در مزرعه، بهاز نظر تركيب فعاليت( درصد 54)برداران كشاورزي منتخب بيشتر بهره

با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و اطالعات . كنندبرداري ميزراعت از منابع توليد خود بهره

-اورزي منتخب  در دشت داراب از نظر تركيب فعاليتدرصد از بهره برداران كش 14آوري شده، تنها  جمع

چنين، درصد قابل هم. نمايندبرداري ميهاي كشاورزي در مزرعه، به صورت باغ از منابع توليد خود بهره

-برداري زراعت و باغ فعاليتصورت تلفيق بهرهبه( درصد 25)برداران كشاورزي منتخب   توجهي از بهره

 5)برداران كشاورزي منتخب در دشت داراب تعداد كمي از بهره. اندم نمودههاي كشاورزي خود را تنظي

-هاي كشاورزي نمودهبرداري زراعت و دام اقدام به انجام فعاليتهاي بهره صورت تلفيق فعاليتبه( درصد

-به( درصد 2)برداران كشاورزي منتخب در اين رابطه شزم به توضيح است كه تعداد اندكي از بهره. اند

 .كنند برداري ميهاي زراعت، باغ و دام، از منابع توليد كشاورزي موجود بهرهصورت تلفيق فعاليت

 1بردار، مالكيت حداقل دهد كه هر بهرهبرداران نشان ميتوزيع منبع آب زيرزميني مورد استفاده در بين بهره

آوري شده با توجه به اطالعات جمع. رددا( صورت ملكي يا مشاعبه)چاه را با انواع مالكيت  11چاه و حداكثر 

در اين رابطه، . چاه را دارد 11برداران كشاورزي منتخب در دشت داراب، تنها يك بهره بردار مالكيت از بهره

صورت ملكي آب مورد نياز خود را فقط از يك چاه به( درصد آنها 33/66)برداران كشاورزي منتخب اكثر بهره

، 2ترتيب داراي برداران كشاورزي منتخب بهدرصد بهره 33/2و  5، 66/18چنين، هم. كننديا مشاع استخراج مي

عالوه بر . كنندصورت ملكي يا مشاع استخراج ميباشند كه آب مورد نياز خود را از آنها بهحلقه چاه مي 4و  3

درصد  33/2بي چاه و تنها برداران كشاورزي منتخب در منطقه مورد مطالعه صرفاً از منبع آدرصد بهره 66/93آن 

هاي موجود درصد از تلفيق چاه و رودخانه از آب 3درصد از رودخانه و  1صورت تلفيق چاه و چشمه، ها بهآن

 . كنندبرداري ميهاي كشاورزي بهرهبراي انجام فعاليت

در  ، الگوي كشت، توليد و عملكرد آثار افت سطح منابع آب زيرزميني بر سطح زير كشت

 مزارع منتخب در منطقه مورد مطالعه

در منطقه  منتخبدر مزارع  بر سطح زير كشت دهد آثار كاهش سطح آب زيرزمينينتايج نشان مي

ها بيشتر از نصف كاهش يافته سطح زيركشت در بيشتر بخش كليطوربه. باشدمورد مطالعه متفاوت مي

مزرعه منتخب در روستاي بختاجرد به ميزان  در اين رابطه بيشترين كاهش سطح زيركشت در يك. است

و كمترين كاهش سطح زيركشت در ( هكتار 5/3هكتار به  24كاهش سطح زيركشت از )درصد  42/85

 31هكتار به  34كاهش سطح زيركشت از )درصد  82/8يك مزرعه منتخب در روستاي جمسي به ميزان 

هايي مشاهده شد از جمله در مزارع منتخب تغييرات البته در مواردي هم استثنا. اتفاق افتاده است( هكتار
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، (درصد 25/29)، بيزدان (درصد 83/45)، حسن آباد (درصد 52/53)سطح زيركشت در روستاهاي جونان 

 . افزايش داشته استمحصوشت سطح زيركشت ( درصد 33/12)و جنت شهر ( درصد 28/14)برسيكان 

هكتار  24در روستاي بختاجرد سطح زيركشت زراعي از نتايج مربوط به مزارع منتخب نشان ميدهد كه 

در مزرعه منتخب . هكتار محصوشت مذكور كاهش يافته است 2/4به  پنبهمحصوشت گندم، ذرت و 

هكتار محصوشت گندم، ذرت، جو، چغندرقند  28دييري در روستاي سعيدآباد سطح زيركشت زراعي از 

در مزرعه موردي دييري در روستاي سعادت . ش يافته استهكتار كشت گندم، ذرت و جو كاه 8و پنبه به 

هكتار كشت  5هكتار محصوشت گندم، ذرت، جو و خربزه به  15آباد سطح زيركشت زراعي از 

همچنين در رابطه با مزرعه موردي در روستاي كوهجرد . محصوشت گندم، ذرت و جو كاهش يافته است

و قبلي هكتار كشت محصوشت  4ي، باغي و غيره به هكتار محصوشت شتو 13زراعي از  زيركشتسطح 

هكتار محصوشت گندم، ذرت، پنبه  33در روستاي تيزاب سطح زيركشت از . حذف پنبه كاهش يافته است

دشت پيرغيب  در روستاي .هكتار كشت محصوشت گندم، ذرت و پرتقال كاهش يافته است 23و پرتقال به 

هكتار كشت محصوشت گندم،  25محصوشت شتوي، صيفي و باغ به هكتار  41سطح زيركشت زراعي از 

هكتار محصوشت  2/13در روستاي منصوريه سطح زيركشت زراعي . ذرت، صيفي و باغ كاهش يافته است

هكتار كشت محصوشت شتوي، سيب زميني و محصول  8شتوي، سيب زميني و محصول باغي پرتقال به 

هكتار  63زرعه موردي در روستاي مربوييه سطح زيركشت زراعي در م. باغي پرتقال كاهش يافته است

هكتار كشت گندم و ذرت كه محصول پنبه از اليوي كشت آن حذف شده،  25محصوشت شتوي به 

 .كاهش يافته است

هكتار كشت محصوشتي نظير پرتقال، گندم، پنبه و ذرت  15در روستاي جونان سطح زيركشت زراعي 

سطح   جوناندر روستاي . است هاي گذشته به عالوه جو افزايش يافته  ت سالهكتار كشت محصوش 25به 

هكتار كشت محصوشت  13)هكتار  20هكتار كشت محصوشت شتوي و پرتقال به  11زيركشت زراعي از 

هكتار پنبه  5هكتار گوجه فرنيي و  5باغي نظير انيور، پرتقال، نارنيي و گريپ فروت و همچنين كشت 

 .ه استافزايش يافت

اليوي كشت، سطح  رابطه با تغييرات درمي توان موارد ذيل را اين بر مبناي يافته هاي تحقيق عالوه بر 

 :گيري نمودزيركشت  و ميزان عملكرد محصوشت كشاورزي زارعين منتخب نتيجه

 كاهش قابل مالحظه سطح زيركشت محصوشت كشاورزي در مزارع منتخب  -1

محصوشت باغي و زراعي نظير پرتقال و گندم ناشي از كاهش ميزان كاهش قابل مالحظه  عملكرد  -2

 ها در بسياري از مواردآبدهي چاه
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 .حذف عمده محصوشت صيفي و جاليز از اليوي كشت مانند خربزه و هندوانه -3

 افزايش نسبي سطح زير كشت محصوشت باغي با نياز آبي كمتر نظير انار و انيور  -4

ها، كشاورزان براي تطبيق هدهي چاكه با كاهش ميزان آبنمود  گيريه توان چنين نتيجبنابراين مي

هاي زراعي و باغي خود با ميزان آب قابل دسترس، اوشً كل سطح زيركشت خود را كاهش داده و فعاليت

دوم اين كه محصوشت زراعي با نياز آبي باش را از اليوي كشت حذف و يا سطح زيركشت آنها را كاهش 

و جاييزيني آنها ... اي، جاليز و طور مثال حذف محصوشت تابستانه با نياز آبي باش مانند ذرت دانهبه)دادند 

 (ويژه انار  تر بهبا محصوشت باغي با نياز آبي پايين

 برداران آثار كاهش سطح آب زيرزميني بر درآمد و هزينه توليد بهره

-توان به هزينهبندي كلي ميني را در يك تقسيمرويه از آب زيرزميبرداشت بي 1عوارض جانبي منفي

هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم برداشت در اين مطالعه   .هاي اجتماعي تقسيم كردهاي خصوصي و هزينه

 : صورت زير  تفكيك شده استهاي زيرزميني بهبي رويه از آب

 هاي غيرمستقيمنههزي+ هاي مستقيم هزينه= هاي زيرزمينيرويه آبهاي برداشت بيهزينه
 :هاي مستقيمهزينه

ناشي از دست رفتن سرمايه در نتيجه خشك (  جايي چاهجابه)هاي جديد گذاري در چاهشامل سرمايه 

شكني و مانند كف)هاي مربوط به اقدامات مقابله با پايين رفتن سطح آب زيرزميني هزينهها و يا شدن چاه

بردار در نتيجه خشك شدن مستقيم شامل كاهش ارزش سرمايه بهره هايهمچنين هزينه. مي باشد( زنيپشته

 .ها و تبديل بعضي از اراضي مزارع از حالت آبي به ديم مي باشدچاه

هاي جديدي و در مورد چاه 2«هاي از دست رفتههزينه»ها را اصطالحاً هاي خشك شدن چاهاين هزينه

"جاييزينهزينه هاي  "هاي قديمي مي شوند،كه جاييزين چاه
3
 . ناميده مي شوند 

-ها و حفر چاهموازات خشك شدن چاهباره بوده و در طول زمان بههاي يكهاي مستقيم، هزينههزينه

 .هاي جديد افزايش مي يابد
 =هاي زيرزمينيرويه از آبهاي مستقيم برداشت بيهزينه 

 ( هاي جديدهزينه حفر چاه)هزينه از دست رفته و هزينه جاييزين 

 (هاعلت خشك شدن چاهخسارت تبديل بعضي از اراضي مزارع از حالت آبي به ديم به)هزينه كاهش سرمايه  +

 (زنيشكني و پشتهمانند كف)هاي مربوط به اقدامات مقابله با پايين رفتن سطح آب زيرزميني هزينه

                                                 
1
 Negative externalities  

2
 Sunk cost  

3
 Replacement cost   
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برداران ناشي از پايين  رههاي بههاي افزوده شده به هزينهترين قسمتيكي از اصليحاصله براساس نتايج 

در . باشدمي (هاي جديدهزينه حفر چاه)هزينه از دست رفته يا هزينه جاييزين رفتن سطح آب زيرزميني ، 

-جايي يا حفر چاه جديد در منطقه مورد مطالعه به به اين رابطه كمترين، بيشترين و ميانيين  ميزان هزينه جا

 .باشدريال مي1080000000و  5000000000،  300000000ترتيب برابر با 

دشيل مختلف از جمله عدم گذاري در حفر چاه جديد بههمچنين، در بعضي موارد كه امكان سرمايه

برداران وجود نداشته است تمكن مالي كشاورز يا عدم امكان آبي شدن چاه جديد در محدوده اراضي بهره

برداران به حالت ديم تبديل شده و از اين نظر به ميزان هرهاين موضوع باعث شده كه زمين آبي بعضي از ب

اين موضوع در بسياري از روستاهاي مورد مطالعه . اي ارزش سرمايه آنها كاهش يافته استقابل مالحظه

و با توجه به باشد  متر مي ميلي 255از آنجا كه متوسط ميزان بارندگي ساشنه دشت داراب . اتفاق افتاده است

 . وجود ندارد( گندم و جو)ها امكان توليد محصوشت ديم آن در بعضي از سال پراكندگي

-شكني و پشتهكف)هاي مربوط به اقدامات مقابله با پايين رفتن سطح آب زيرزميني عالوه بر آن، هزينه

كمترين، بيشترين و در اين رابطه . ارائه شده است 1392سال گذشته منتهي به سال  13در طول ( زني

و  1233333333، 25000000ترتيب برابر با شكني چاه در منطقه مورد مطالعه بهنيين ميزان هزينه كفميا

زني چاه در منطقه همچنين،كمترين، بيشترين و ميانيين ميزان هزينه پشته. باشدريال مي 321900000

 .باشدريال مي 357875000و  900000000،  1500000ترتيب برابر با مورد مطالعه به

 تر شدن مدت زمان آبياريآبياري ناشي از طوشنيهاي مربوط به هزينهافزايش شامل  هاي غيرمستقيمهزينه

پمپاژ شامل برق يا مدت زمان بيشتر از جمله افزايش هزينه انرژي مربوط به )ها دليل كاهش دبي آب چاهبه

هاي غيرمستقيم در بر دارنده كاهش ، هزينه عالوه بر آن. است( چنين افزايش هزينه كارگر آبياريگازوئيل و هم

و زيان حاصله در نتيجه تغيير در اليوي سطح زير كشت آبياري شده بازده خالص در هكتار در نتيجه كاهش 

هاي زيرزميني را به صورت زير رويه از آبهاي ناشي از برداشت بيتوان هزينهگونه ميبدين. باشدكشت مي

 :بيان كرد
  =هاي زيرزمينيرويه از منابع آبغيرمستقيم برداشت بيهاي هزينه

زيان خالص ناشي   +  در نتيجه زيان خالص ناشي از تغيير در اليوي كشت)كاهش ارزش بازده خالص در هكتار 

 (  +از كاهش سطح زيركشت آبياري شده

هش دبي آب و درنتيجه          هاي مربوط به افزايش مدت زمان آبياري ناشي از كاشامل هزينه)هاي توليد هزينه

 (  +كارگيري كارگر آبياري، افزايش ميزان سوخت و انرژيافزايش ساعات به

 (بندي و پوشش استخرشامل انتقال آب با لوله، پوشش انهار، احداث استخر، عايق)هاي انتقال آب هزينه

قدام به جابجايي و حفر چاه جديد برداران منتخب منطقه ا درصد از بهره 33/31با توجه به نتايج موجود ، 

نتايج . اند درصد از مزارع منتخب به ترتيب اقدام به كف شكني و پشته زني نموده 66/2و  35همچنين . اند نموده
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ها كاربرد  هاي آب جهت مقابله با پايين رفتن سطح آب از ساير روش دهد كه كف شكني چاه موجود نشان مي

 .تخب منطقه داشته استبرداران من بيشتري در بين بهره

جهت مقابله با پايين رفتن سطح آب اقدام به كف شكني، جابجايي و پشته درصد از بهره برداران منتخب  66/2

درصد از بهره برداران عالوه بر جابجايي و حفر چاه جديد، اليوي كشت را نيز تغيير  33/1اند و  نموده زني

 .اند داده

هاي شامل هزينه)هاي توليد هاي زيرزميني در منطقه داراب، هزينه كه افت سطح آبنشان مي دهدنتايج 

كارگيري كارگر مربوط به افزايش مدت زمان آبياري ناشي از كاهش دبي آب و درنتيجه افزايش ساعات به

شامل انتقال آب با لوله، پوشش انهار، احداث )هاي انتقال آب و هزينه( آبياري، افزايش ميزان سوخت و انرژي

يعني به قيمت جاري  1392هاي تورم و تنزيل به سال با در نظر گرفتن نرخ( )بندي و پوشش استخرتخر، عايقاس

برداران باش برده و اين موضوع همراه با هاي كشاورزي بهرهرا براي تأمين آب مورد نياز فعاليت( تبديل شده

به دليل افت كه  هددمي نشاننتايج  .است داشتهها اثر منفي  كاهش عملكرد توليد محصوشت بر درآمد ساليانه آن

( درصد مزارع منتخب 93)مزرعه از بين مزارع منتخب در دشت داراب  253هاي زيرزميني تعداد آب سطح

 94)مزرعه از بين مزارع منتخب در دشت داراب  282چنين، تعداد هم. هزينه توليد آنها افزايش يافته است

درصد  133دهد كه هاي اين مطالعه نشان مييافته. انتقال آب آنها افزايش يافته استهزينه ( درصد مزارع منتخب

هاي اي كاهش يافته و آنها اين موضوع را به دليل افزايش هزينهطور قابل مالحظهشان بهكشاورزان درآمد ساليانه

در . دانندرزميني ميهاي زيتأمين و انتقال آب و كاهش عملكرد محصوشت كشاورزي ناشي از افت سطح آب

عالوه . برداران كشاورزي منتخب در دشت مورد مطالعه افزايش يافته استدرصد بهره 93اين رابطه، هزينه توليد 

يابي كمتر به آب دليل دستبرداران كشاورزي منتخب در دشت داراب بهدرصد بهره 94بر آن هزينه انتقال آب 

 .افزايش يافته است( شانهاي كشاورزييتحتي براي ادامه محدودتر فعال)زيرزميني 

ناشي از تغييرات اليوي كشت، سطح زيركشت و عملكرد  ( 1392سال )تغييرات درآمد به قيمت جاري 

. متفاوت بوده است( 1356)در مقايسه با سال پايه محصوشت كشاورزي در روستاهاي منتخب در دشت داراب 

ند كه فقط بخشي از آن مربوط به پايين رفتن سطح آب زير زميني عوامل مختلفي در اين تغييرات موثر بوده ا

ص مربوط به مزارع نماينده در روستاهاي لدرآمد ناخا كه  دهدنتايج جدول نشان ميبه عنوان مثال .بوده است

-كه دليل آن را مي شهنان، جمسي، جونان، خيرآباد، نقش شاپور، خردسلو و بهروزآباد به شدت افزايش يافته

هاي با كيفيت  ها،  استفاده از نهاده بيشتر به افزايش عملكرد ناشي از كشت ارقام جديد، مصرف بهينه نهاده توان

در اين رابطه درآمد ناخالص مزرعه نماينده در . بهتر نظير كود مايع و همچنين تكنولوژي برتر مربوط دانست

 1392ميليون ريال در سال  3213به  1392ال به قيمت جاري س 1356ميليون ريال در سال  463روستاي جونان از 

همچنين، درآمد ناخالص مزرعه نماينده در روستاي . افزايش يافته است( درصد تغييرات مثبت 45/598با )

با ) 1392ميليون ريال در سال  5/313به  1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال  54خردسلو از 
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آباد ، درآمد ناخالص مزرعه نماينده در روستاي خيراينعالوه بر . است يش يافتهافزا( درصد تغييرات مثبت 455

 11/246با ) 1392ميليون ريال در سال  25/1393به  1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال  315از 

ميليون  64اد از درآمد ناخالص مزرعه نماينده در روستاي بهروز آب.  افزايش يافته است( درصد تغييرات مثبت

درصد تغييرات  51/153با ) 1392ميليون ريال در سال  56/162به  1392به قيمت جاري سال  1356ريال در سال 

ميليون ريال در سال  5/338درآمد ناخالص مزرعه موردي در روستاي جمسي از . افزايش يافته است( مثبت

افزايش ( درصد تغييرات مثبت 66/123با ) 1392ل ميليون ريال در سا 693به  1392به قيمت جاري سال  1356

 .   يافته است

درآمد ناخالص مربوط به مزارع نماينده در روستاهاي گودشانه، مادوان، سعادت آباد، از سوي ديير

كاهش يافته است كه دليل آن ...بهادران، دولت آباد، كوه سفيد، آب شيب، اسماعيل آباد، زين آباد ، مربوييه و 

محدود بودن و خاک ناشي از افت سطح آب زيرزميني،  ، شوري آبان بيشتر به  كاهش سطح  آب چاهتورا مي

در اين رابطه درآمد ناخالص مزرعه نماينده . ها مربوط دانست امكان تغيير در اليوي كشت و افزايش هزينه نهاده

ميليون ريال در سال  856به  1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال  9432در روستاي مادوان از 

همچنين، درآمد ناخالص مزرعه نماينده در روستاي . است كاهش يافته( درصد تغييرات منفي 69/93با ) 1392

ميليون ريال در سال 5/133به   1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال   5/685سعادت آباد از 

عالوه بر آن، درآمدناخالص مزرعه نماينده در . يافته است كاهش( درصد تغييرات منفي 96/83با ) 1392

ميليون ريال در سال  38/145به  1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال  1325روستاي بختاجرد از 

ن، درآمد ناخالص مزرعه نماينده در ايافزون بر . كاهش يافته است( درصد تغييرات منفي 89/88با ) 1392

ميليون ريال در سال  6/22به  1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال  4/115آباد از  روستاي زين

طور، درآمد ناخالص مزرعه نماينده در روستاي همين. كاهش يافته است( درصد تغييرات منفي 41/83با ) 1392

 1392ميليون ريال در سال  91/58به  1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال  85/239منصوريه از 

همچنين، درآمد ناخالص مزرعه نماينده در روستاي ده خير . كاهش يافته است( درصد تغييرات منفي 91/58با )

با ) 1392ميليون ريال در سال  85/245به  1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال  3158سفلي از 

 1683درآمد ناخالص مزرعه نماينده در روستاي جنت شهر از . استكاهش يافته ( درصد تغييرات منفي 22/92

درصد  25/81با ) 1392ميليون ريال در سال  245 315به  1392به قيمت جاري سال  1356ميليون ريال در سال 

 .كاهش يافته است( تغييرات منفي

  آثار اجتماعي كاهش سطح آب زير زميني در دشت داراب

پايين رفتن سطح آب زير زميني بر ميزان توليد و درآمد كه پيش از اين اشاره شد، با توجه به اثرات منفي 

-نشان ميمطالعه نتايج . مورد بررسي قرار گرفت از ديدبهره برداران پيامد هاي اجتماعي  ناشي  از اين تغييرات

و در نتيجه كاهش  هاي زيرزميني برداران منتخب افزايش فقر را در نتيجه افت سطح آب درصد بهره 53دهد كه
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درصد بهره برداران منتخب مورد  63همچنين  .دانندهاي كشاورزي ميقابل مالحظه درآمد و سودآوري فعاليت

هاي زيرزميني  دليل افت  سطح آبمطالعه كاهش اشتغال را ناشي از كاهش سطح زير كشت محصوشت به

ن باور هستند كه افت سطح آب هاي زيرزميني منجر بر اي نيز  درصد از بهره برداران منتخب 66/42،  .دانند مي

 .به افزايش مهاجرت خانوارها از منطقه مورد مطالعه شده است

نشان افت  سطح آب هاي زيرزميني افزايش مهاجرت خانوارها ناشي از  اطالعات مربوط بهنتايج جزئي تر

آباد روستاهاي سعادتوخانوار بوده  53 تا 5جرت خانوارها در روستا هاي مورد مطالعه بين اميدهد كه ميزان مه

ميزان  كهنتايج نشان ميدهد .  باشد خانوار مي 53اند كه معادل و كوه سفيد بيشترين ميزان مهاجرت را داشته

در  به عنوان مثال . و درآمد رابطه مستقيم داشته است سطح زيركشت مهاجرت در روستاهاي منتخب با كاهش 

با كاهش . درصد كاهش يافته است 54/65به ميزان سطح زير كشت آباد مزرعه منتخب در روستاي سعادت

سطح زيركشت ناشي از افت سطح آب زيرزميني، اشتغال كاهش يافته، درآمد و معيشت مردم دچار مشكل شده 

آوري شده از روستاهاي بياده،  معبا توجه به اطالعات ج. اند و در نتيجه خانوارها از اين روستا مهاجرت نموده

آباد و بانيوج كمترين ميزان مهاجرت را روستاهاي فتح. اند هكردخانوار مهاجرت  33هشيوار و دولنيانه هر كدام 

 .اند خانوار روبرو بوده 5اند كه هر يك از اين دو روستا با مهاجرت  داشته

 

هاي مديريتي  ها و برنامه گزينش سياست هاي زيرزميني، ضرورت به آبداراب وابستيي كشاورزي دشت 

هاي  در شرايط كنوني در چهارچوب قانون. كند برداري پايدار از اين منابع را دوچندان مي مناسب براي بهره

دهد  برداري از آن را مي ي بهره گذار تا جايي اجازه ي آب، منابع آب زيرزميني جزو اَنفال بوده و قانون موضوعه

هر . از آب زيرزميني، دييران زيان نكنند( بر آب)بردار  جامعه نداشته و با برداشت يك بهرهكه زياني براي كل 

بودن اين منابع از يك سو و كنترل  بيني كرده است، اما ماهيت مشترک گذار اين موارد را پيش چند قانون

ي برخي از  رويه ت بيي برداش از سوي ديير، زمينه  (بران بدون مشاركت آب)برداشت به تنهايي توسط دولت 

ي آب   ها اين است كه سفره  ( بران اصلي دشت آب)باور بسياري از كشاورزان . بران را به دنبال داشته است آب

شوند و اگر هر كدام از آنان از اين منابع آبي استفاده نكنند، دييران از آنها استفاده  زيرزميني با سرعت تخليه مي

برداري از منابع آب زيرزميني،  دهد كه اليوي كنوني براي بهره ي اخير نشان مي ي چند دهه تجربه. خواهند كرد

 . رويه از منابع آب زيرزميني جلوگيري كند برداري بي از كارايي شزم برخوردار نيست و نتوانسته از بهره
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ات كافي نبوده هاي مختلف از سوي وزارت نيرو انجام گرفته ولي اين اقدام هرچند اقداماتي در چارچوب پروژه

هاي ممنوعه بر تأمين و تخصيص آب بر اقيدامات   بايد توجه داشت كه بيشتر اقدامات انجام شده در دشت. است

توان از طريق مديريت تقاضيا نييز بيه ايين مهيم       كه مي اي و مديريت عرضه تأكيد داشته در حالي فيزيكي و سازه

و افيزايش هزينيه نهيايي استحصيال آب در ايين منياطق،       با توجه به محدود بودن منابع آب در دسترس . پرداخت

وري را بيه ازاء ييك واحيد آب داشيته      هايي كه بيشيترين مييزان بهيره    تشويق متقاضيان به تخصيص آب به طرح

ها به منظور مقايسه و  در اين رابطه بررسي و تجزيه و تحليل هزينه تمام شده اقتصادي طرح. باشند، ضرورت دارد

 .هاي متقاضيان اهميت زيادي دارد بندي طرح اولويت

و در  سياستي در سطح مليوهاي كاربردي و توصيه پيشنهاد ها دست آمده از اين مطالعه، با توجه به نتايج به

 :گرددبه شرح ذيل ارائه ميداراب دشت 

 اي گذاري در سطح ملي و منطقههاي سياستتوصيه

هاي زيرزميني و گستردگي اثرات اقتصادي، اجتماعي و آببا توجه  به حاد بودن مسئله پايين رفتن سطح  -1

چنين همكاري و هماهنيي ميان قواي سه محيطي آن ايجاد عزم ملي در همه سطوح كشور و همزيست

هاي جمعي ابعاد مسئله را براي آحاد جامعه توان از طريق رسانهازاين طريق مي. باشدگانه ضروري مي

 .تدوين قوانين و اتخاذ تدابير شزم براي مقابله با اين مسئله آماده ساخت تشريح و اذهان عمومي را براي

با هدف افزايش كارايي ( هاي قيمتي و غيرقيمتيسياست)هاي كالن اقتصادي شود كه سياست پيشنهاد مي  -2

 .ويژه آب زيرزميني هماهنگ شوداقتصادي آب و بهبود اليوي مصرف آب كشاورزي و به

نظام كنوني تخصيص منابع آب زيرزميني كه عمدتاً بر پايه ضوابط اداري و سياسي  شود كهپيشنهاد مي  -3

دست آوردن حداكثر ارزش سوي نظام تخصيص مبتني بر اصول اقتصادي كه هدف آن بهتدريج بهاست به

 .باشد، حركت كنداقتصادي از منابع آب مي

برداري از منابع آب در جهت  غيير نظام بهرهدهد كه ت تجربيات موجود در ايران و كشورهاي ديير نشان مي  -4

هاي اداري و قانوني ميسر نيست و استفاده از مشاركت كشاورزان در مديريت مطلوب تنها با استفاده از اهرم

منظور كنترل مصرف آب بدون مشاركت كشاورزان نتايج اتكاء به نظام اداري به. آب بيشتر شده است
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دهد كه كشاورزان درآمد آني خود را بر  چنين نشان ميت موجود همتجربيا. مطلوب دربر نداشته است

دادن آگاهي به كشاورزان از طريق نظام ترويجي و . دهند مالحظات بلندمدت استفاده از آب ترجيح مي

منظور كنترل مصرف و توزيع هاي موجود به ها وتشكلجلب مشاركت آنان ترجيحا از طريق تعاوني

كارايي نظام اداري را در رسيدن به هدف مديريت مصرف آب زير زميني افزايش تواند   منصفانه آب مي

 .دهد

با توجه به اهميت و نقش نهادهاي مردمي و غيردولتي در كنترل و كاهش برداشت از منابع آب زيرزميني   -5

هاي اجتماعي توصيه و لزوم حمايت دولت از اين نهادها ايجاد صندوقي براي حمايت مالي از مشاركت

 . شودمي

منظور رسيدن به خوداتكايي و تدوين سياست بازرگاني  محصوشت كشاورزي  توجه به ريزي به دربرنامه -6

براين اساس توليد محصوشت با نياز آبي كمتر و ارزش اقتصادي باش در . مقوله آب مجازي ضرورت دارد

 .گردد يه ميداخل كشور و واردات بخشي از محصوشت كشاورزي با نياز آبي باش، توص

اي عمل شود كه كشاورزان  گونهدرگزينش معيار يا مالک عمل براي انتخاب كشاورزان نمونه در كشور به -5

در اين راستا استفاده از معيار . هاي آبياري و افزايش كارايي استفاده از آب تشويق شوندبه اصالح روش

 . شودپيشنهاد مي جاي عملكرد در هكتارازاء هر مترمكعب آب بهميزان محصول به

گذاران در انتخاب اليوي كشت و مصرف آب ضروري ايجاد هماهنيي ميان اهداف كشاورزان و سياست -8

ويژه از نظر در اين رابطه اگر توليد يك محصول براي زارعين داراي مزيت بوده ولي از نظر جامعه به. است

صوشت با نياز آبي كمتر از طريق مصرف آب داراي توجيه نباشد، براي تشويق كشاورزان به كشت مح

 .هاي قيمتي انييزه شزم ايجاد گرددسياست

هاي زيرزميني در كشورهاي در حال توسعه فقر در اين كه يكي از علل اضافه برداشت از آببا توجه به اين -9

امرار  پا در اين كشورها براي ادامه حيات ودهد كه زارعين فقير و خردهها نشان ميجوامع است و بررسي

منظور براين اساس تدوين برنامه هايي به. هاي زيرزميني گرايش دارندمعاش، به اضافه برداشت از آب

 .باشدويژه در مناطق روستايي ضروري ميفقرزدايي به

هرگاه  . كار مفيد در كاهش فشار بر منابع آبي محسوب شودتواند يك راهجويي شده ميخريد آب صرفه -13

كارگيري استراتژي مناسب آبياري، استفاده از ي شده در نتيجه تغيير اليوي كشت، بهجويميزان آب صرفه

جويي  طور دقيق تعيين گردد و اين آب صرفههاي مناسب آبياري، پوشش انهار و تسطيح اراضي، بهروش

شده را دولت با قيمت مناسب از زارعين خريداري كند، شاهد استقبال آنان در پرداختن به اقدامات 
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توان  به سمت ايجاد بران در مديريت تقاضاي آب ميگونه با شركت آببدين. الذكر خواهيم بود فوق

 . تعادل در تقاضا و عرضه آب حركت كرد

محيطي  پايين رفتن سفره آب زيرزميني از بين رفتن پوشش گياهي كه يكي از اثرات زيستباتوجه به اين  -11

تجربيات جهاني خريد آب ازسوي نهادهاي دولتي براي مصارف باشد با توجه به در سطح زمين مي

 .مي شودمحيطي توصيهزيست

منظور اي به وري مصرف آب در كشاورزي، انجام تحقيقات كاربردي و پايه با توجه به پايين بودن بهره -12

-در دشتها و فنون آبياري سازگار با شرايط موجود توليد ارقام متحمل به كم آبي و شوري و ابداع روش

 . شود هاي مختلف توصيه مي

هاي نوين آبياري بايستي با منظور تشويق كشاورزان به پذيرش شيوهسياست كنوني پرداخت يارانه به  -13

هاي جديد آبياري با شرايط  آورياي كه فنگونههاي فني توأم گردد بههاي ترويجي و حمايتبرنامه

 . اقليمي و كشاورزي مناطق  سازگار باشند

هاي زيرزميني و اصالح اليوي مصرف آب از منظور تشويق كشاورزان به كاهش برداشت از آببه -14

-عنوان مثال، اقداماتي مانند صدور سند مالكيت آب، بهبه. عمل آيدهاي تشويقي حداكثر استفاده به سياست

صرفه ، جدا كردن مالكيت آب از زمين، و خريد آب (خريد و فروش آب)رسميت شناختن حق مبادله 

 . شودجويي شده توصيه مي

ها بايستي در راستاي هدف پايداري منابع  گذاري محصوشت كشاورزي و پرداخت يارانه سياست قيمت -15

بدين نكته بايد توجه داشت كه سياست خودكفايي محصوشت اساسي مانند برنج، . آب كشور اعمال شود

هاي مصرفي و افزايش قيمت تضميني  ه نهادههاي روغني كه منجر به پرداخت يارانه ب ذرت، شكر و دانه

 . شود به افزايش تقاضا براي آب كمك خواهد كرد آنها مي

در دشيت هياي مختليف توسيط      آوري  اطالعات دقيق مربوط به منيابع آبيي و كيفييت و كمييت آب    جمع -16

اسيتا، انجيام   در اين ر. گرددهاي زيرزميني توصيه ميمنظور بهبود مديريت آباي بههاي آب منطقهشركت

 :باشد اقدامات زير نيز ضروري مي

 هاي ممنوعه هاي اقتصادي، اجتماعي دشت هنيام نمودن ويژگيبه -

 ريز بررسي ارزش محلي و اقتصادي آب در حوزه آب -

 هاي صنعتي مختلف برآورد حجم آب مصرفي در گروه -
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براي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي هاي مورد نياز ها و برنامههاي اقتصادي در تهيه طرحتوجه به انييزه -

 آب

هاي جلوگيري از كاهش سفره آب زير زميني، افزايش راندمان آبياري از طريق استفاده از يكي از راه -15

هاي توسعه بخش كشاورزي دولت قرار  اما آنچه امروزه در اولويت برنامه. آبياري نوين است هاي شيوه

بنابراين . تواند تبعات منفي را در برداشته باشدگرفته، استفاده از سيستم آبياري تحت فشار است كه بعضا مي

 .شودمي هاي نوين ديير مانند آبياري نواري و ثقلي توصيههمراه باآن استفاده از شيوه

هياي   وييژه در دشيت  هياي زيرزمينيي بيه    منظور تعيين اثر و ميزان مبادله موقت و دايميي آب بير منيابع آب   به -18

 :گردد سالي موارد زير پيشنهاد مي ممنوعه و شرايط خشك

هاي موجود در ايين مياده و    منظور رفع محدوديتقانون توزيع عادشنه آب به 25اصالح دستورالعمل ماده  -الف

 .هاي مبادله بار عايت موازين توسعه پايدارويژه از نظر كاهش هزينهتسهيل مبادشت آب به

 .قانون توزيع عادشنه آب 28تهيه دستورالعمل براي ماده  -ب

ها در بازار غير رسمي آب و تعيين ميزان تيأثير   منظور ثبت اطالعات مربوط به مبادلهايجاد بانك اطالعاتي به -ج

 .هاي زير زمينيمنابع آب آن بر مديريت

محيطي پرداخته شيده و در آن  باتوجه به نبود قانوني كه در آن به ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست -19

هاي قانوني براي مديريت عرضه و تقاضاي آب زيرزميني مشخص شده باشد تدوين قانون جامع چارچوب

 .گرددآب پيشنهاد مي

هياي زيرزمينيي و تجربيه برخيي     ه ميان يارانه برق كشاورزي و اضافه برداشيت از آب با توجه به وجود رابط -23

كشورها در حذف يارانه برق و محدود ساختن ساعات اسيتفاده از پميپ بيراي آبيياري و اثير مثبيت آن بير        

-سنجي اجراي اين سياست در كشور توصيه ميكاهش ميزان پايين رفتن سطح آب زيرزميني بررسي امكان

 .شود

 

ها و پيشنهادها در باره كاهش اثرات پايين رفتن سفره آب زيرزميني در دشت توصيه -3-5-2

 گذاريداراب و بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه

سمت كار پيشنهادي تغيير اليوي كشت بههاي تحقيق  اولين راهبا توجه به تجربيات جهاني و نتايج يافته -1

باشد كه از ، جو، زعفران و كنجد ميانارمحصوشت سازگار با شرايط كم آبي و شوري مانند محصوشت 

كه يكي از عوامل موثر بر مصرف آب در با توجه به اين. لحاظ اقتصادي احتمال سودآوري باشتردارند

اي نياز آبي بخش كشاورزي، اليوي كشت است، بر اين اساس كشت محصوشت زراعي و باغي كه دار

 .گرددباشد توصيه ميكمتر، متحمل به شوري و با ارزش اقتصادي باشتر مي
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دهد كه ميزان هدايت الكتريكي آب در مناطق مختلف دشت متفاوت است و براين هاي تحقيق نشان مييافته -2

ليوي كشت در اين رابطه تدوين ا. توان اليوي كشت متفاوتي براي مناطق مختلف تعريف نموداساس مي

مناسب از سوي محققين و اساتيد مرتبط با موضوع و با همكاري كارشناسان مجرب سازمان جهاد 

 .شودهاي شزم براي اجراي آن توصيه ميكشاورزي استان فارس و ايجاد مشوق

سبب كاهش سطح زيركشت در نتيجه كاهش ميزان آب در دسترس كه بر خي از كشاورزان بهبا توجه به اين -3

منظور مقابله اند، تلفيق زراعت و دامداري بهاي روي آوردهه دامداري توأم با كشت جو و يا ذرت علوفهب

 .شودبا كاهش درآمد ناشي از كاهش كيفيت و كميت آب زيرزميني توصيه مي

 هاي نوين آبياري از جمله آبياريهاي كنتر ل مصرف آب زيرزميني استفاده از روشهر چند يكي از روش -4

هاي اند از روشباشد و گروهي از كشاورزان كه از امكانات مالي بهتري بر خوردار بودهتحت فشار مي

كشت همراه بوده كه كار در بيشتر موارد با افزايش سطح زبراند ولي اينآبياري تحت فشار استفاده كرده

رزان به استفاده از روش شود كه تشويق كشاوعمال سبب كاهش مصرف آب نيرديده بنابراين پيشنهاد مي

 .هاي نوين آبياري همراه با آگاهي دادن به آنان در زمينه مخاطرات پايين رفتن سفره آب زيرزميني باشد

بران و تنها از طريق اداره آب شهرستان كه كنترل مصرف آب زيرزميني بدون مشاركت آببا توجه به اين -5

هاي مختلف با توجه به وجود تشكل. باشدبران ضروري ميباشد در اين رابطه جلب مشاركت آبميسر نمي

هاي جديد براي ايجاد نهاد ها  و اجتناب از تشكلهاي توليد و روستايي استفاده ازاين تشكلمانند تعاوني

 .شودبران توصيه ميمشاركتي آب

برخي از مزارع، نصب با توجه به عدم نظارت و كنترل ميزان آب مصرفي از طريق كنتورهاي نصب شده در  -6 

 . شودهاي محلي توصيه ميگيري از مشاركتكنتورهاي هوشمند و نظارت بر عملكرد آنان با بهره

اي براي انجام نظارت و هاي گشت سازمان آب منطقهبا توجه به محدود بودن تعداد كارمندان گروه -5

هاي فراگير اگذاري اين امور به تشكلزميني، وهاي زيرجلوگيري از تخلفات در رابطه با استفاده از آب

هاي شزم پيشنهاد هاي تعاوني روستايي و توليد از طريق انعقاد قرارداد و ايجاد انييزهمحلي مانند شركت

 . شودمي

توان با جدا كردن برق كشاورزي از برق دهد كه ميكه تجربيات برخي كشورها نشان ميبا توجه به اين -8

يي و محدود كردن ساعات استفاده از برق كشاورزي موجبات كاهش ميزان استفاده هاي روستاگاهسكونت

 .شودسنجي اين موضوع توصيه ميزميني را فراهم ساخت، بررسي امكانهاي زيراز آب

-هاي زيرهاي زراعي و در نتيجه افزايش ميزان برداشت از آببا توجه به انجام كشت پيوسته بر روي زمين -9

هاي مالي مجدد آيش در تناوب زراعي از طريق اقدامات ترويجي و در صورت لزوم انييزه زميني احياي

 .شودپيشنهاد مي



21 

 

هاي زيرزميني و محدوديت ايجادشده براي با توجه به كاهش ذخاير آبي در نتيجه اضافه برداشت از آب -13

هاي صنعت و بخشگذاري توسعه منظور گسترش فضاي كسب و كار و سرمايهتوسعه كشاورزي، به

 :شودخدمات به شرح زير توصيه مي

 .محصوشت مركباتبندي ويژه در فرآوري و بستهتوسعه صنايع غذايي به -الف

گري با توجه به وجود آثار تاريخي منظور توسعه گردشگذاري در ساخت هتل و ساير امكانات بهسرمايه -ب

 .در منطقه

صنعت و خدمات منجر به ايجاد مشاغل جديد و جذب نيروي كار توجه به اين نكته ضروري است كه توسعه 

مازاد موجود در روستاهاي منطقه شده و ابزاري براي مقابله با فقر و حاشيه نشيني در شهرها بوده و از طرفي 

 .موجب كاهش فشار بر منابع آبي زيرزميني خواهدشد

 


