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تعالیبسمه  

 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

 

 

 

 خالصه طرح:

 محیطی پایین رفتن سطح آب زیرزمینیسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیستررب

 )زراعی( گذاری و تولید بخش کشاورزیو اثرات آن بر سرمایه

 )مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ )استان همدان((
 1مهدیه مسنن مظفری و یوسف رضایی ،1سمیرا اخوان

 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا 1

 

 

 مقدمه

باشدا کدم یندابب آی زیرزییندی آن بدا      استان همداان یدی   ،های بحرانی کشور دشت کبودرآهنگیکی از دشت

 11/08بیشترین کسری یخزن )دارای های یوجود در استان هماان بحران جای یواجم است. این دشت در بین دشت

یتدر اتدت    12/21، 1631تدا   1631سطح آی زیرزیینی در یحاوده آبخوان اصلی از سال . باشاییییلیون یتریکعب( 

همچنین تراکم جمعیتی باال در ایدن  . باشاییدر سال  یتر 33/1یعادل  اتتکلی داشتم است. بم عبارت دیگر  یتوسط 

یرزیینی این ینطقم گردیاه است. این یسدللم سدبب کداهش    های بیش از اناازه از ینابب آی زبرداریدشت سبب بهره

هدای بدزرو و   آی ینطقم گشتم و در نتیجدم تروچاهدم   یهاشکنی و حفاری سنگ بستر در برخی از چاهآباهی، کف

های کشاورزی و تهایا نیروگاه بدر   ها بوجود آیاه است کم ضمن خسارت بم زیینکوچک در یجاورت این چاه

جب نگرانی ساکنان ینطقم و یسلوالن استان شاه اسدت. بندابراین هداص اصدلی یطاهعدم حاضدر       و دیگر تأسیسات، یو
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-زیستی اتت سطح آی زیرزیینی در دشت کبودرآهنگ استان هماان ییاقتصادی، اجتماعی و یحیط بررسی اثرات

 اهااص ترعی یطاهعم بم طور خالصم عبارتنا از:باشا.  

  های گذشتم های آی زیرزیینی بر تعاالن کشاورزی در طی سالهبررسی اثرات اقتصادی پایین رتتن سفر .1

 برای یحصوالت یهم دشت  تعیین ارزش اقتصادی آی در دشت کبودرآهنگ .1

 از دیاگاه یردم و یتخصصان  زیرزیینی بررسی اثرات اجتماعی ناشی از اتت آی .6

 ظر خبرگان و یتخصصانبنای یعیارهای اقتصادی، اجتماعی، یحیط زیستی در دشت یذکور از ناوهویت .2

بررسی رونا و وضعیت یتغیرهای زیست یحیطی )کیفیت آی، کیفیت خدا  و کداهش پتانسدیم عملکدرد      .1

 یحصول( در دشت کبودرآهنگ 

 

 ها مواد و روش

 نفر ساکن در یناطق 113 هایی تهیم و ازبم ینظور بررسی آثار اجتماعی ناشی از کاهش آی زیرزیینی پرسشنایم

  .از یناطق روستایی سواالتی پرسیاه شا نفر 611شهری و 

برای تحلیم اثرات کاهش آی زیرزیینی  1613-1638های در بخش اقتصادی ابتاا از آیار سری زیانی در سال

استفاده شا. سپس از این آیار و با استفاده از رابطم علیت گرنجر برای تعیین روابط علی و یعلوهی بین یتغیرهای آی 

آیار یقطعی از همچنین های یختلف نیروی کار، کود، سم و بذر استفاده شا. اخاهص داخلی، نهادهیینی، توهیا نزیرز

. از این آیار عالوه بر تحلیم وضعیت کنونی تراز آی زیرزیینی، وضعیت زراعت و گردیاطریق پرسشنایم تهیم 

تعیین ارزش اقتصادی  ،تابب توهیا های آبیاری در ینطقم، برای تخمین تابب توهیا استفاده شا. هاص از تخمینشیوه

آی بود. در این راستا توابب ترانسلوو، ترانسنانتال، هلونتیف تعمیم یاتتم، کای داگالس و درجم دوم تعمیم یاتتم 

  شا. برای یحصوالت عماه تخمین زده

ظور ، بم ینشوهر و های ویکاکسدیاگرام ازبرای بررسی رونا تغییرات کیفیت آی زیست در بخش یحیط 

و نیز برای بررسی رونا تغییرات پوشش دستوراهعمم تائو از  بررسی تغییرات کیفیت خا  و عملکرد یحصول

 ای استفاده شا. گیاهی و رطوبت خا  از تصاویر یاهواره

-اقتصادی، اجتماعی و زیستهای شاخصبر کاهش آی زیرزیینی اثرات بنای در نهایت بم ینظور اوهویت

 . گردیااستفاده  AHPان در دشت کبودرآهنگ از روش یحیطی از نظر یتخصص
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 نتایج و بحث
 بررسی آثار اجتماعی

بیانگر تأثیر باالی اتت آی از نظر یردم آی زیرزیینی بر یایریت آی شهری بررسی آثار اجتماعی پایین رتتن 

و تأثیر   1/6و  1/6، 1/6ای با ییانگین رتبمبم ترتیب  بر یشکالت توزیب آی، قیمت آی و تغییر اهگوی یصرص آی

در زیینم . باشادر ینطقم یی 1/1ای رتبم با ییانگینبم ترتیب  های سیاسی و نزاع سیاسیکم این عایم بر سو استفاده

 1/6و  2/6ای با ییانگین رتبمجمعیت شهری و یهاجرت دائمی را بر کاهش آی زیرزیینی اثریردم شهر  ،یهاجرت

-در رتبم آخر قرار داده 6 ایرتبم را با ییانگینبر یهاجرت ناشی از تروچاهم  آنوهی اثر  هدر رتبم اول و دوم قرار داد

نظر یردم شهر در زیینم اثر کاهش آی بر اشتغال نیز حاکی از آن است کم این عایم ینجر بم بیکاری بخش  انا.

از دست دادن شغم شاه وهی تأثیر آن و در نهایت  (1/6و  3/6ای بم ترتیب با ییانگین رتبم) کشاورزی و سایر یشاغم

کم بوده است. در ( 3/1ایرتبم )با ییانگینبر کاهش اشتغال ناشی از تروچاهم و انگیزه ادایم شغم در سایر یشاغم 

نهایت نتایج تأثیر اتت آی زیرزیینی بر رتاه در یناطق شهری نشان دهناه اهمیت زیاد اتزایش تقر، اضطرای از آیناه 

و اهمیت کم  1/6و  1/6، 1/6 ایبم ترتیب با ییانگین رتبم از اتزایش قیمت یحصوالت کشاورزی و یشکالت ناشی

در بین یردم بوده  1/1و  3/1ای با ییانگین رتبمبم ترتیب عوایم ناشی از تروچاهم بر رتاه و یسائم ترهنگی و اعتقادی 

ای باالتر بر بیکاری را از نظر ییانگین رتبمشود یردم شهر اثر کاهش آی زیرزیینی باین ترتیب یشاهاه ییاست. 

 انا.دانستم و اثر آن را بر یایریت آی از همم کمتر دانستم

 یعتقانا یردم روستادرصا  21حاود در زیینم اثرات اجتماعی کاهش آی زیرزیینی،  نیز در یناطق روستایی

اعتمادی بم عملکرد دوهت و شیوه یایریت اثر این کاهش بر یایریت آی روستایی بیشتر بر یشکالت توزیب آی، بی

گذاری در زیینم بهبود روش های سیاسی و سریایمو کمترین تأثیر بر نزاع( 1/6ای نگین رتبما)با یییحلی آی بوده 

جمعیت اتزایش نشینی شهری و بوده است. آثار اتت آی زیرزیینی بر یهاجرت، حاشیم 3/1ای با ییانگین رتبم آبیاری

 1/1و  6ای با ییانگین رتبمبوده و یهاجرت دائمی و یهاجرت ناشی از تروچاهم  1/6و  1/6ای انگین رتبمبا ییشهری 

یردم روستا اعتقاد دارنا کاهش آی زیرزیینی  ،انا. در رابطم با اشتغالکمترین تأثیر را از اتت آی زیرزیینی داشتم

ای با ییانگین رتبمبم ترتیب  گسترش یشاغم کاذیبیش از همم ینجر بم بیکاری بخش کشاورزی و سایر یشاغم و 

، انگیزه ادایم 1/6ای با ییانگین رتبم گذاری در بخش کشاورزیو بم یقاار کمتر بر سریایمشاه  6/6و   2/6، 2/6

تأثیر داشتم  3/1ای با ییانگین رتبم و کاهش اشتغال ناشی از تروچاهم 3/1ای با ییانگین رتبمشغم در سایر یشاغم 

ای با ییانگین رتبمتقر را  و ست. در نهایت در بخش رتاه یردم یعتقانا این عایم اضطرای و نگرانی نسبت بم آیناها

ای با ییانگین رتبم های تفریحیزیاد تحت تأثیر خود قرار داده و بر اضطرای ناشی از تروچاهم و یکان، بم یقاار 2/6

یان نیز بیشترین اثر کاهش آی زیرزیینی را بر اشتغال دانستم و در کم روستای بم یقاار کم اثر داشتم است. 1/1

 انا.عنوان کردهثیر را بر یهاجرت و جمعیت أکمترین ت
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جمعیت همچنین نصف شاه است.  اًدها اشتغال در بخش زراعی ینطقم حاودنشان ییآیارهای یرکز آیار 

 1638تا  1611های تاییان بم شهرها در سالینطقم حاود هفت درصا کاهش یاتتم است. عالوه بر آن یهاجرت روس

درصای اشتغال در  18درصای اشتغال در بخش کشاورزی و اتزایش  18اتزایش یاتتم است. این ایر ینجر بم کاهش 

 بخش خایات شاه است. هذا کاهش اشتغال در بخش کشاورزی ینطقم در همم آیارها بم خوبی یشهود است.

 
 بررسی آثار اقتصادی

 11طور ییانگین در طی رونای نوسانی داشتم است. وهی بم 1638تا  1613ت در این ینطقم از سال سطح زیرکش

و حااقم آن در  1606هکتار بوده کم حااکثر آن در سال  66013سال گذشتم سطح زیرکشت یحصوالت زراعی 

اتزایشی و  رونا 1606رخ داده است. سطح زیرکشت یحصوالت آبی در دشت کبودرآهنگ تا سال  1613سال 

سال یورد یطاهعم با وجود نوسانات در سطح زیرکشت، توهیا  11سپس رونای کاهشی و نوسانی داشتم است. طی 

رسیاه  1638هزار تن در سال  163بم  1613هزار تن در سال  121کم از طوریرونا نسبتاً اتزایشی داشتم است. بم

 است.

ها سطح زیرکشت برخی یحصوالت یقاوم بم شوری در دنگاهی بم سطح زیرکشت یحصوالت یختلف نشان یی

کم سطح زیرکشت جو و طوریینطقم در حال اتزایش و سطح زیرکشت سایر یحصوالت در حال کاهش است. بم

زیینی، خیار و هناوانم در حال کاهش کم سطح زیرکشت گنام، سیبیونجم حاود دو برابر اتزایش یاتتم در حاهی

یحصوالتی یاننا گنام با کاهش توهیا و در یحصوالتی یاننا هناوانم، خیار و  است. کاهش سطح زیرکشت در

سیب زیینی با اتزایش توهیا همراه بوده است. گرچم توهیا دو یحصول جو و یونجم اتزایش یاتتم است وهی عملکرد 

برابر شاه است.  1 تا 1/1زیینی، هناوانم و خیار حاود این دو یحصول کاهش یاتتم است. در حاهی کم عملکرد سیب

هذا اتزایش ییانگین توهیا یحصوالت در ینطقم بم دهیم اتزایش در توهیا جو و یونجم بوده است. اتزایش توهیا در 

زیینی و یونجم بم ینطقم بم طور ییانگین ینجر بم اتزایش درآیا کشاورزان شاه است. گرچم توهیا یحصوالت سیب

ت وهی درآیا کشاورزان از این دو یحصول بم قیمت ثابت کاهش یاتتم درصا اتزایش یاتتم اس 11و  1/1ترتیب 

است. اتزایش ییانگین درآیا تنها بم دهیم اتزایش چنا برابری درآیا در توهیا خیار و جو بوده است. هذا یحصوالتی 

و نیاز آبی باالیی  زیینی کم در ینطقم یقبوهیت تراوانی داشتم و کشاورزان تمایم زیادی بم توهیا آن داشتمیاننا سیب

 نیز دارد در اتزایش درآیا کشاورزان یؤثر نبوده است.

درآیا بم ازای هر یتریکعب آی دها کم آی یصرتی نشان یی هر یتریکعب درآیا بم ازایبررسی همچنین 

ب ریال در هر یتریکع 1130بم  1613ریال در هر یتریکعب در سال در سال  1316از  ورونای اتزایشی داشتم است 

تشار در ینطقم کاهش یاتتم است. با رسیاه است. همچنین یصرص آی بم دهیم کاربرد آبیاری تحت 1638در سال 
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کیلوگرم بر یتریکعب در سال  11/8برابر )از  1/1وری آی حاود توجم بم این کم یصرص آی کم شاه، بهره

 رسیاه است( شاه است. 1638کیلوگرم بر یتریکعب در سال  81/1بم 1613

هزار  010کم از حاود کنا بطوریهای اقتصادی نیز برخی آثار اجتماعی یاننا کاهش اشتغال را تأییا ییررسیب

رسیاه است. بم عبارت دیگر بم ازای هر  1638هزار نفر روز کار در سال  288بم  1613نفر روز کار در سال 

بم  1638ل داشتنا ایا این رقم در سال نفر روز کار اشتغا 8811/8در حاود  1613یتریکعب آی یصرتی در سال 

 نفر روز کار رسیاه است.  8810/8

دها کم این نسبت در کم در گردش در بخش کشاورزی نشان یی ارتباط اتت سطح آی زیرزیینی با سریایم

رونای صعودی داشتم کم نشان دهناه اتزایش سریایم در گردش نسبت بم آی یصرتی است. باین یعنا کم 

در گردش در سم سال آخر  انا. این سریایمهای کشاورزای کردههای بیشتری صرص خریا نهادههزینمکشاورزان 

در رتبم دوم  1638ها بیشتر و پس از آن سال از همم سال 1603کم یقاار آن در سال طوریرونای صعودی داشتم بم

ها یاننا کود شاه و ی در سایر نهادهگذارقرار دارد. از طرص دیگر کاهش در یقاار آی یوجود ینجر بم سریایم

رساناه است. هذا  1638ریال در هکتار در سال  312318بم  1613ریال در هکتار در سال  113188هزینم کود را از 

های یورد ها یاننا کود، بذر و نهادهتوان گفت کاهش آی زیرزیینی یکی از عوایم اتزایش یصرص سایر نهادهیی

 استفاده در کاشت بوده است. 

ییلیون ریال( اتزایش یاتتم است.  68818) 1638ییلیون ریال( تا سال  13121) 1608گذاری ثابت از سال سریایم

رغم گذاری علیدرصا بوده است کم نشان از یثبت بودن سریایم 11گذاری در این شهرستان یتوسط رشا سریایم

دها کمبود آی ینجر شاه کشاورزان بیشتر سریایم یوجود را . همچنین آیارها نشان ییباشانوسانات زیاد آن یی

 3/13کم سطح زیرکشت آبیاری تحت تشار از طوریگذاری در آبیاری تحت تشار استفاده کننا، بمبرای سریایم

ین و ادوات( و یا رسیاه است و در یاشین آالت )تراکتور، کمبا 1638درصا در سال  1/33بم  1608درصا در سال 

گذاری ثابت بم ازای هر یتریکعب انا. بم عبارت دیگر ییزان سریایمگذاری کمتری انجام دادهاتزایش زیین سریایم

 رسیاه است. 1638ریال در سال  161بم  1608ریال در سال  23از 

ریال در هر  6113و  1063، 1128گنام، سیب زیینی و یونجم ای آی برای یحصوالت در نهایت قیمت سایم

یحاسبم شا. همچنین یصرص آی در هناوانم و جو در ناحیم سم توهیا بوده و نشان دهناه استفاده زیاد  یتریکعب

 کشاورزان از آی در توهیا این یحصوالت در ینطقم است.
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 زیستیبررسی آثار محیط

کم شت کبودرآهنگ نشان داد های یحیط زیستی دنتایج بررسی اثرات پایین رتتن سطح آی زیرزیینی بر شاخص

بنای آن حاکی از کاهش شاه با استفاده از نتایج شاخص خیسی خا  و طبقمزده یقادیر رطوبت خا  تخمین 

ها است کم این کاهش رطوبت خا  سبب اتزایش گرد و غبار در ینطقم خواها شا رطوبت خا  در طی این سال

 ت.کم از عواقب دیگر کاهش شایا سطح آی زیرزیینی اس

بیانگر اتزایش  1631تا  1631های بررسی رونا تغییرات هاایت اهکتریکی )شوری( آی زیرزیینی در طی سال

یتر در سال ییکروزیمنس بر سانتی 1221تا  1631یتر در سال ییکروزیمنس بر سانتی 1161یتوسط شوری ینطقم از 

در کالس  1631و  1631های در سال یقادیر شوری USDAبنای آزیایشگاه شورییطابق با طبقم است. 1631

 شود.هایی کم یقاویت کمی در یقابم شوری دارنا آسیب وارد ییباشا کم بم احتمال زیاد بم واریتمشوری زیاد یی

درصا اتزایش داشتم است. 111در حاود  1631تا  1631همچنین حااکثر یقاار شوری آی زیرزیینی از سال 

های هو گزارش شاه است. کمترین ییزان شوری دربخشواهی روستای ایاهغربی ححااکثر یقادیر شوری شمال

 شمال شرقی، شرقی، غربی و یرکزی آبخوان دیاه شاه است. 

داد کم یتوسط شوری خا  شوری از نشان  1631تا  1631های های عصاره اشباع خا  در طی سالبررسی

اتزایش یاتتم است.  1631یتر در سال زیمنس بر سانتیییکرو 1682بم  1631یتر در سال ییکروزیمنس بر سانتی 011

باشا کم بیشترین یقاار شوری در شمال های شوری آی زیرزیینی ییرونا تغییرات شوری خا  ینطبق با نقشم

هو گزارش شاه است. اتزایش شوری آی آبیاری از یک طرص و اتزایش رانایان غربی دشت اطراص روستای ایاه

 گردد. تشار هر دو سبب اتزایش شوری خا  در ینطقم ییهای تحتفاده از سیستمکاربرد بم دهیم است

در نهایت این اتت سطح ایستابی و در پی آن اتت کیفیت آی زیرزیینی و خا  یقاار عملکرد یحصوالت 

دها نشان یی 1631های پتانسیم عملکرد یحصول یونجم در سال دها. نقشمکشاورزی ینطقم را تحت تأثیر قرار یی

شرقی و شمال غربی سبب کاهش عملکرد یونجم در حاود کم کیفیت آی آبیاری تنها در برخی یناطق جنوی

کیفیت آی آبیاری برای توهیا یحصول یونجم نیز اتت  1631تا  1631های درصا گردیاه است. ایا در طی سال18

باشنا. تغییرات پتانسیم م توهیا پایین ییشرقی دشت دارای پتانسیکم نواری از شمال غربی بم جنویطوریکرده بم

دها کم در برخی از روستاهای نشان یی 1631زیینی براساس شوری آی آبیاری در سال عملکرد توهیا سیب

این  1631گردد. ایادر سال درصا را یشاهاه یی 18تا  11شرقی و شمال غربی اتت عملکردی در حاود جنوی

 یحصول عملکرد شرقی کشیاه شاه است. بررسی پتانسیم غربی بم جنویالیناطق بصورت نواری گسترده از شم

های در قسمت 1631دها اتت عملکرد در سال نشان یی 1631آبیاری در سال  آی اهکتریکی هاایت اساس بر خیار

ح درصا اتت نیز رسیاه است. همچنین بررسی رونا تغییرات شوری با سط 18اهی  11شرقی و شمال شرقی بم جنوی
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زیینی و خیار کم زیرکشت یحصوالت اصلی دشت نشان داد کم تغییرات اهگوی کشت برخی یحصوالت یاننا سیب

تر هستنا در ینطقم باشور شان آی زیرزیینی رونا کاهشی بم شوری آی آبیاری نسبت بم بقیم یحصوالت حساس

یرکشت آن در ینطقم در حال دارد. برعکس یحصوهی یثم جو کم تحمم بم شوری باالتری دارد، رونا سطح ز

 اتزایش است.

برداری بیش از در اثر اتزایش سطح زیرکشت و در نتیجم بهرهدر این ینطقم اتت شایا سطح ایستابی  همچنین

های قسمتها در بم ابعاد یختلف شاه است کم عماه این تروچاهم تروچاهم 16حا از ینابب آی زیرزیینی سبب ایجاد 

در اراضی نزدیک بم یحور جاده آسفاهتم هماان و اراضی کشاورزی نیروگاه شهیا یفتح و در اطراص  جنوبی دشت

کم از  یشخص شاسنجی راداری در دشت کبودرآهنگ همچنین براساس یطاهعم ترونشست با تااخم انا.قرار گرتتم

 81/1طور یتوسط ، در هر سال بم ازای هر یتر اتت سطح ایستابی، جنوی دشت کبودرآهنگ ب1818اهی  1886سال 

 سانتیمتر نشست داشتم است.
 

 زیستیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطبندی شاخصاولویت

ز نظر یحیطی آثار کاهش آی زیرزیینی اهای اقتصادی، اجتماعی و زیستبنای شاخصاوهویت نتایج

در ئم اقتصادی یردم کاهش آی زیرزیینی باالترین تأثیر را بر یسایتخصصان در دشت کبودرآهنگ نشان داد کم 

در زیریعیارهای اقتصادی نیز کاهش آی یحیطی داشتم است. گذاشتم و کمترین اثر را روی یسائم زیست این ینطقم

گذاری داشتم است. در زیریعیار اجتماعی یهاجرت و در زیریعیار یحیط زیست آی و های سریایماثر باالیی بر هزینم

 انا.صاص دادهها را بم خود اختخا  باالترین وزن

 

 

 پیشنهادات

آثار اجتماعی ناشی از تروچاهم بم دهیم کاهش آی  کبودرآهنگیردم اکثر شهر و روستاهای دشت  .1

اتفا   آباد دروستای کرحواهی در های کم کم تروچاهمدرحاهی .داننازیرزیینی را بسیار کم و یا هیچ یی

-شود در این زیینم و خطرات ناشی از آن اطالعیی. هذا پیشنهاد ایجاد کرده استیشکالت زیادی  ،اتتاده

های آی رویم از سفرههای بیرسانی بیشتری صورت گیرد تا یردم در زیینم عواقب ناشی از برداشت

 زیرزیینی اطالع یابنا. 

اعتماد کرده و یایریت یردم روستا یعتقانا کاهش آی زیرزیینی یردم را نسبت بم یایریت دوهتی بی .1

ریت توزیب آی بم تاریج کنار رتتم و شود دوهت از یایود بخشیاه است. هذا پیشنهاد یییحلی را بهب

 .واگذار نمایاهای آبران( و بخش خصوصی یایریت را یاننا گذشتم بم یردم یحلی ) تشکم
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داننا کم یکی از عوایم تقر بوده و یی تزایناهکم یردم شهر و روستا بیکاری کشاورزی را با توجم بم این .6

شود بم ینظور جلوگیری از یهاجرت یردم روستا تاابیری هاجرت را نیز در پی داشتم است، پیشنهاد ییی

های شغلی غیر از کشاورزی در ینطقم های جایا جهت ایجاد ترصتگذاریانایشیاه شود. همچنین سریایم

 انجام شود.

-ی جایا نیز ییهاذیرای تکنوهوژانا و پکم کشاورزان کمبود آی را بم خوبی در  کردهبا توجم بم این .2

دها کم کشاورزان این ینطقم باشنا، همچنین آیار اراضی تحت تشار شهرستان کبودرآهنگ نیز نشان یی

انا، بنابراین بایا در این ینطقم، استفاده درست و کارا از این تشار داشتماستقبال خوبی از آبیاری تحت

 شاورزان آیوزش داده شود.ها جهت اتزایش رانایان آبیاری بم کسیستم

شود، کم نشان دهناه استفاده زیینی، آی در ناحیم دو اقتصادی استفاده یییونجم و سیب ،در توهیا گنام .1

استفاده  بیشتریتوهیا جو از آی  در کشاورزان کشاورزان از آی در توهیا این یحصوالت است. اقتصادی

شاه است. با  این یحصولدر ناحیم سم توهیای برای آی یصرص کننا کم این ایر ینجر بم قرار گرتتن یی

اگر بم سطح زیرکشت جو و یقاار توهیا آن در حال اتزایش است.  ،توجم بم اتزایش شوری آی در ینطقم

گذاری صحیح با قیمت. هذا خواها بود باالتلفات آی بسیار از آی در توهیاجو استفاده گردد، همین روش 

وری کشاورزان خواهنا توانست آی را برای یحصوالتی کم بهره ،نطقمآی برای یحصوالت یختلف در ی

 بیشتری در کاربرد آی دارنا استفاده نماینا.

با توجم بم آیار سری زیانی، اشتغال بخش کشاورزی در ینطقم رو بم کاهش است، همچنین آیارها نشان  .3

صصان و یردم شهر نیز بر این یسللم دها یهاجرت از روستا بم شهر در طول زیان اتزایش یاتتم است )یتخیی

واقفنا(، هذا دوهت عالوه بر این کم بایا در ایجاد اشتغاهی بم جز کشاورزی یاننا صنایب تبایلی کمک کنا، 

و در عین حال یصرص  شودی کم برای توهیا آنها از نیروی کار بیشتری استفاده یییحصوالت ایتوه ستیبای

 .دها جیترو ینطقم در را ،ی دارناآی کمتر

دها کم شوری آی زیرزیینی و های کیفی آی زیرزیینی و خا  دشت کبودرآهنگ نشان ییبررسی   .1

و  اتزایش شوری سبب کاهش حاصلحیزی خا  در ینطقم .خا  در این ینطقم در حال اتزایشی است

. این گرددبخصوص برای برخی یحصوالت حساس بم شوری یی آن توهیا یحصول و عملکرد کاهش

از طرتی دیگر بررسی  .گرددهای استحصال آی ییسبب اتزایش هزینم،با توجم بم اتت سطح ایستابی عایم

یسائم سبب کاهش سود خاهص  نمایی این .دارد یهای توهیا در ینطقم رونا اتزایشها نشان داد کم هزینم

سیار ضروری و ها و یایریت آن در ینطقم ب، بنابراین کنترل اضاتم برداشتشاه استبخش کشاورزی 
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در ینطقم پیگیری را بحرانی است کم بایا یورد توجم یسووهین قرار گیرد کم بطور جایتری این قضیم 

 نماینا.

. با گرددهای زراعی بم آبیاری تحت تشار ییگذاری در ینطقم صرص تجهیز زیینسریایمدرصا زیادی از  .0

یش یاتتم است. هذا کشاورزان سریایم خود را های یورد یطاهعم اتزاوجود این ضریب یکانیزاسیون در سال

در تجهیز یزارع استفاده کرده و بم خریا یاشین آالت تمایلی ناارنا و ادوات و یاشین آالت یورد نیاز 

توانا بم بهبود کاربرد یاشین آالت در ینطقم ها ییکننا. هذا تجهیز تعاونیها تهیم ییخود را از تعاونی

 کمک کنا.

آالت ینجر بم کاهش استفاده از نیروی کار بم گذاری در یاشینکانیزاسیون و سریایماتزایش ضریب ی .3

رویم روستاییان بم شهرها را در پی خواها نصف شاه است. اگر این یسللم ادایم داشتم باشا یهاجرت بی

-یایمدوهت و یا بخش خصوصی بایا بم سر ،آالتگذاری در آبیاری و یاشینداشت. هذا عالوه بر سریایم

 گذاری در صنایب تبایلی رو آورنا.

شرقی دشت یحلهایی کم های جنوبی و جنویبررسی رونا پوشش گیاهی ینطقم نشان داد کم در قسمت .18

گیرد دارای رونا کاهشی های آی  نیز توسط نیروگاه صورت ییآی زیرزیینی بیشتر و برداشتاتت سفره

-ال کم دارای کمیت و کیفیت آی زیرزیینی یناسبهای شمهای دیگر دشت یاننا بخشاست و در قسمت

گردد کم جهت جلوگیری از کاهش آی و از بین تری است، دارای رونا اتزایشی است. بنابراین پیشنهاد یی

های توسعم کشت، کشاورزی و رتتن حاصلخیزی بقیم نقاط دشت یسووهین با دقت بیشتری یجوزهای برنایم

 این ینطقم را بررسی نماینا.های زیرزیینی در استفاده از آی

 


