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 اتاق بازرگانی صنايع، معادن و كشاورزي ايران

 مندسازي امور كشاورزي و آبدهی و تواندفتر سامان

 

 :چكيده مديريتي طرح

گذاري و اجتماعی و زيست محيطی پايين رفتن سفره آب زير زمينی و اثرات آن بر سرمايه،بررسی آثار اقتصادي

 توليد بخش خصوصی
 

 

 دكتر محمود جوان و محمد چراغیعلینجفی، دكتر شاهرخ شجري، دكتر سيدالدين دكتر بهاء :مجريان

 

درصد از  8آيد، در ايران فقط  دست میدرصد محصوالت كشاورزي در جهان از اراضی ديم به 06در حالی كه 

 گر وابستگی شديد توليدات كشاورزيآمار مذكور بيان. شود مواد خام زراعی و باغی در اراضی ديم توليد می

زيرا با توجه به شرايط . باشد در ميان عوامل توليد كشاورزي، آب حائز اهميت فراوانی می. باشد به منابع آب می

و مصرف ( عرضه)اقليمی، محدوديت منابع آب و محدوديت اراضی داراي پتانسيل كشت ديم، مديريت تأمين 

. عهده دارداري درآمد كشاورزان بهآب نقش اساسی در استمرار توليد محصوالت كشاورزي و پايد( تقاضاي)

در چنين شرايطی عالوه بر مهارت و دقت و اتخاذ تدابير الزم در تأمين و انتقال آب، چگونگی كاربرد و مصرف 

ميليارد مترمکعب آب مصرفی  88از حدود . ، اهميت و ضرورت بيشتري دارد(مديريت تقاضاي آن)آن نيز 

در اين رابطه . گرددهاي زيرزمينی و عمدتا چاه تأمين میمنابع آب درصد آن از 35بخش كشاورزي نزديک به 

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

تی هاي استان فارس با استمرار افت مواجه گرديده و كيفيت آب برداشسطح آب زيرزمينی در بسياري از دشت

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

درصد و اين سهم در استان  33برداشت از منابع آب زيرزمينی نسبت به كل منابع آبی در كل كشور برابر با 

مسئله در استان فارس در مقايسه با ساير نقاط  توان گفت كه ابعاددر نتيجه می. باشددرصد می 53فارس برابر با 

دشت )ها از جمله دشت سروستان در اين ميان وضعيت منابع آبی در برخی از دشت. باشدتر میكشور گسترده
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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 آبی موجود نيز محدوديتكه حفر چاهر اينقرار گرفته و عالوه ب

-هاي مهم اقتصادي، اجتماعی و زيستتعيين چالش: اهداف اصلی اين تحقيق عبارتند از. هايی ايجاد گردد

دقيق اين  محيطی كه افت سطح آب زيز زمينی در دشت سروستان ايجاد می نمايد و تجزيه و تحليل و آناليز

 .ها و كمی كردن آنچالش

توسععه يافتعه، نووهعور و    )بررسی تجربيات كشورهاي منتخب عبارت از  تحقيقانجام اين  فرعی اهدافهمچنين 

در رابطه با موضعوع افعت سعطح منعابع     ( المقدور با شرايط آب و هوايی ايران تشابه دارنددر حال توسعه كه حتی

ات آنها در مواجهه با اين مسئله، بررسی اثرات اقتصادي پايين رفتن سفره آب آب زيرزمينی و راهکارها و تجربي

و صعنعت در  ( بر توليد، الگوي كشت، عملکرد توليعد و درآمعد كشعاورزان   )هاي زيرزمينی بر فعاالن كشاورزي 

برآورد در دشت سروستان، ارائه راهکارهاي مناسب مديريت آب زيرزمينی در  دشت سروستان در استان فارس،

تاثير اين پديده بر كيفيت خاک در بلند مدت در منطقه مورد مطالعه، بررسی اثرات اجتماعی پايين رفعتن سعطح   

هعاي كشعاورزي   در منطقه مورد مطالعه، برآورد و ارائه مدل اين تأثير در سطح ملی بر بخش آب زيرزمينی سفره

، صعنعت و مععدن،   ((زيعان اقتصعادي  )درآمعد  كاهش توليدات و عملکرد توليد، تغيير الگوي كشعت و كعاهش   )

ارزيابی الزامات قانونی و اسناد باال دستی مربوط به كنترل و افت سطح آب و اقدامات ا نجام شعده و اثعر بخشعی    

جامعه آماري اين پژوهش دشت سروستان در . باشدمیهاي كاربردي در سطح ملی حل و توصيهو ارايه راه هاآن

در . شعد آوري آمار و اطالعات در اين پژوهش به دو روش اسنادي و پيمايشی انجام معج. استان فارس می باشد

اي آب و جهعاد كشعاورزي اسعتان فعارس، آمارنامعه شهرسعتان       روش اسنادي از آمار و اطالعات سعازمان منطقعه  

ان صعنايع  بعرداران كشعاورزي، خبرگعان و صعاحب    سروستان و منابع ديگر استفاده شد و در روش پيمايشی با بهعره 

هعاي بحرانعی در اسعتان فعارس،     ابتدا از گروه دشعت . هاي الزم تکميل شدنامهدشت سروستان مصاحبه و پرسش

عنعوان دشعت نمونعه    دهی آب و كشاورزي اتعاق بازرگعانی بعه   دشت سروستان با نظر مسئولين محترم دفتر سامان
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برداران منتخعب در ايعن   اي روستاها و بهرهلهاي دو مرحگيري خوشهسپس  با استفاده از روش نمونه. انتخاب شد

-نظرآبعاد، معومن  : شامل روسعتاهاي )روستا  42شهرستان سروستان داراي تعداد در اين رابطه . دشت تعيين شدند

آباد، خيرآباد، بيگی، شوريجه، هزاردره، كنو، سعادتآباد، طالبگنبد، ركنآباد، كتهآباد، دهنو، اميرآباد، دولت

-پر و مهارلو بعه آباد، پشتدولت، بکت، مجلالهی، اعالءآباد، بيتانجير، سيفكوهنجان، قنبري، چاهآباد، كمال

در اين مطالعه  در مرحله اول روسعتاهاي نظرآبعاد، دهنعو،    . باشدمی( برداران حومه شهرستان سروستاناضافه بهره

-آباد، بيتانجير، سيفكوهنجان، قنبري، چاه آباد،آباد، كمالبيگی، شوريجه، سعادتآباد، طالبگنبد، ركنكته

طعور تصعادفی انتخعاب    برداران حومه شهرستان سروستان بهاضافه بهرهپر و مهارلو بهآباد، پشتالهی، بکت، مجل

نفعر   036برداران كشاورزي، تعداد در مرحله دوم در هريک از  روستاهاي منتخب با تهيه فهرستی از بهره. شدند

گيعري از آب  طور تصادفی انتخاب و با استفاده از مصاحبه حضوري، تکميل پرسشنامه و نمونعه ان بهبرداراز بهره

چنعين بعا مراجععه بعه     هعم  .گرديعد آوري هاي الزم و آمار و اطالعات معورد نيعاز جمعع   گيريهاي آنها اندازهچاه

و ( كعره آرنعا  )ع پسته فعدک  شهرک صنعتی شهرستان سروستان واقع در كمربندي اين شهرستان با صاحبان صناي

 .آوري گرديدتوليد نمک سپيددانه مصاحبه و اطالعات الزم جمع

به منظور بررسی تجربيات و اطالعات مربوط به كشورهاي ديگر در زمينه مديريت آثار افت سطح آب از 

مقاالت و مطالعات  اطالعات موجود در سايت هاي اينترنتی مانند فائو، بانک جهانی و منابع مطالعاتی ديگر مانند

جهت ارائه تصويري از الگوي مصرف و مديريت تقاضاي آب كشاورزي در  .خارجی استفاده شده است

كشورهاي منتخب جهان و ايران الزم ديده شد كه اوالً كشورهاي منتخب از نظر شرايط اقليمی با كشور ما 

ثانياً در ميان اين كشورها سه . داشته باشندخشک جهان قرار يعنی در مناطق خشک و نيمه. شباهت داشته باشند

در منطقه خاورميانه و شمال : هابا توجه به اين ويژگی: يافتگی قرار داشته باشندگروه كشور از نظر درجه توسعه

خشک بوده گی مانند كشور ما داراي اقليم خشک و نيمهكشورهاي مراكش، مصر، اردن و يمن كه همه 0آفريقا

                                                 
1 MENA: (Middle East and North Africa) 
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دو كشور . عنوان نماينده كشورهاي در حال توسعه انتخاب گرديدندباشند به نده آب مواجه میو با كمبود فزاي

عنوان يافتگی و كشورهاي امريکا و استراليا بهعنوان نماينده كشورهاي نووهور از نظر توسعهچين و مکزيک به

ن، مکزيک و امريکا داراي هاي مهمی از كشورهاي چي در اين رابطه بخش. كشورهاي پيشرفته انتخاب گرديدند

ترين قاره كره زمين  كشور استراليا در خشک. باشند خشک بوده و با كمبود آب مواجه میاقليم خشک و نيمه

بررسی تجربيات . هاي فراروي مديريت آب در اين كشور شباهت زيادي با كشور ما دارد قرار دارد و چالش

. د كه بحران آب در واقع عبارت از بحران مديريت آب استدهد اين توافق عمومی وجود داركشورها نشان می

الزمه . رود شمار میطوري كه مديريت كارآمد يک عنصر كليدي جهت مقابله با بحران آب و توسعه پايدار بهبه

هايی است كه مشاركت بخش عمومی و خصوصی را تسهيل سازد، اين پارادايم عبارت از اقدامات و سياست

پذيري و مشاركت براي حفاوت  ی كه خريد و فروش آب را به رسميت بشناسد و مسئوليتيک چارچوب قانون

 .از منابع آب را ميسر سازد

ترين مناطق دنياست كه در آن، آب زيرزمينی  يکی از خشک 4ي منا گونه كه قبال بدان اشاره شد ناحيههمان  

جايی  ي جابه طور فصلی جاري هستند و هزينه هاي سطحی به در اين ناحيه، آب. كند يک نقش كليدي را ايفا می

. هاي زيرزمينی در طول سال در دسترس هستند و كيفيت بهتري از آب سطحی دارند اما آب. آن گران است

در اين . رو هستندرويه روبه هاي زيرزمينی اين ناحيه نيز با دو مشکل بزرگ آلودگی و برداشت بی تر آب بيش

در  5كاري و توسعه هاي زيرزمينی توسط آژانس سويسی هم خوان و آب يريت آباي مد رابطه، كارگاه منطقه

تر عوامل  كارگيري بيش هدف اين كارگاه، به. در صنعا، پايتخت كشور يمن برگزار شد 4666ژانويه سال  

ر ي اجراي تغييرات د هاي مفيد و نحوه ي ترتيبات نهادي، شاخص نهادي، اقتصادي، اجتماعی، قانونی و ارايه

اين . هاي زيرزمينی در كشورهاي اين ناحيه بوده است ها و اقدامات مناسب براي بهترشدن مديريت آب سياست

                                                 
2
 Middle East and North Africa:MENA 

3
 Swiss agency for development and cooperation 
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برخی دستاوردهاي . رويه از منابع آب زيرزمينی شرايط مشابهی دارند يابی و برداشت بی كشورها در رابطه با كم

 :اين كارگاه به شرح زير است

  هاي كشاورزي آبی و  تقاضاي آب زيرزمينی، تغيير الگوي كشت زمينگذر از مديريت عرضه به مديريت

 هاي فنی آبياري در چهارچوب مديريت تقاضا بهبود روش

 خوان، اجراي  هاي مربوط به سطح آب ي داده چون تهيه كم در مواردي هم بران با دولت دست كاري آب هم

هاي  رسانی در رابطه با اختالف شت آب و اطالعهاي محلی براي بردا ، ايجاد قانون(تشويقی)هاي انگيزشی  روش

 برداري هاي حفاوت و بهره محلی و يا ميزان پذيرش اجتماعی برنامه

 مند آوري آمار و اطالعات براي اجراي يک مديريت كارآمد و هدف ي پايش براي جمع ها ايجاد سامانه

 هاي زيرزمينی  آب

 منظور بران به به مالکيت عمومی آب و حقوق فردي آبهاي مربوط  سازي در قانون انجام اصالحات و شفاف

 خوان اجراي دقيق مديريت آب

 هاي  هاي موردي جهانی در ارتباط با اقدامات اجرايی مربوط به مديريت مشاركتی آب بررسی پژوهش

 .شود نهاد می زيرزمينی پيش

بايد محصوالتی وارد نمايند كه باشند  كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه با كمبود آب مواجه می 

بوده ولی ارزش اقتصادي كمتري دارند و در ازاء آن محصوالتی صادر كنندكه نياز آبی آنها كمتر ولی « آب بر»

تغيير الگوي كشت و تجارت محصوالت كشاورزي در . بازده باالتري به ازاء هر واحد آب مصرفی توليد كند

شايان ذكر است . ب، فشار بر منابع آبی كشورها را كاهش خواهد داداين راستا ضمن افزايش ارزش اقتصادي آ

الملل محصوالت كشاورزي با هدف  كاري آن است كه تجارت بينكه شرط الزم جهت توفيق چنين راه

در اين صورت . واردات آب مجازي همراه با ارتقاء كارايی مصرف آب كشاورزي در كشورهاي كم آب باشد

را محدود سازند و به توليد و صدور « آب بر»رايط، اين كشورها بايستی صدور محصوالت با ثابت ماندن ساير ش
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. محصوالتی بپردازند كه به ازاء هر واحد آب مصرفی درآمد بيشتري نسبت به كشورهاي وارد كننده توليد نمايد

ارتقاء كارايی  -0: باشد بدين ترتيب كاهش فشار بر منابع آب كشورهاي منطقه در گرو اجراي دو رويکرد می

 .سازي الگوي تجارت بين المللی محصوالت كشاورزي بهينه  -4مصرف آب 

هاي زيرزمينی در بيشتر هاي سطحی و پمپاژ آبگرچه در گذشته امکان استحصال آب از طريق مهار آب  

شتر جهت كشورهاي منطقه وجود داشت ولی اكنون اين وضعيت تغيير كرده و ديگر امکان تأمين آب شيرين بي

در نتيجه بيشتر اين كشورها ساالنه مقادير زيادي . نيل به هدف خودكفايی در بيشتر اين كشورها وجود ندارد

 . كنند محصوالت غذايی و به همراه آن آب مجازي وارد می

هاي رودخانه)بختگان و مهارلو -هاي طشکدشت سروستان در زير حوزه درياچه مهارلو از حوزه آبريز درياچه

ايعن محعدوده از   . معی باشعد   2540قرار گرفته و بر اساس منطقه بندي محدوده مطالعاتی داراي كعد  ( وسيوند كر

هاي مطالععاتی شعيراز، قعره بعاک و كعوار مهعارلو و از سعمت شعمال بعه گشعنگان و           سمت شمال غرب به محدوده

ربع بوده كه از اين ميزان كيلومتر م 0020مساحت كل اين محدوده مطالعاتی . مرودشت خرامه محدود شده است

 . كيلومترمربع را ارتفاعات تشکيل داده است 26/355كيلومترمربع دشت و  06/0605

گراد، با حداقل و درجه سانتی 05اين دشت با اقليم نيمه خشک شديد داراي متوسط درجه حرارت ساالنه معادل 

-هاي سال در دشت سروستان بهردترين ماهگرمترين و س. گراد استدرجه سانتی 25و  -04حداكثر مطلق معادل 

متوسط تبخير در اين دشت معادل . ميلی متر است 436ماه بوده و ميانگين بارندگی آن در حدود ترتيب تير و دي

 .باشدمتر میميلی 5666

دشت سروستان از  0520-24اي فارس در آبان ماه سال آبی براساس گزارش امور مطالعات سازمان آب منطقه

ميليون متر مکعب در سال می  82/06برداري جزء منطقه ممنوعه بوده و ميزان كسري آب زيرزمينی بهره نظر

-طبق اين گزارش در آبان. حلقه گزارش شده است 262هاي خشک شده در اين دشت برابر با تعداد چاه. باشد



7 

 

متر  50/8( 0556سال )داي دوره ميزان افت سطح آب زيرزمينی نسبت به ماه مشابه در ابت 0520-24ماه سال آبی 

 .بوده است

-ويژگعی . هاي موجود مناسب نيستهاي زير زمينی منطقه با توجه به نتايج تجزيه آب چاهبطوركلی كيفيت آب

هاي تشکيالت زمين شناسی كه دشت را احاطه نموده تاثير بسزايی بر كيفيت آبهاي زير زمينی دشت دارد بويژه 

هعاي تبخيعري   دشت كه عمدتاً از جنس هاليت و مقعدار كمعی گع  و ديگعر كعانی      زده در شرقگنبدهاي بيرون

براي بررسی تغييرات زمانی كيفيت شيميايی آبخوان دشت، مقادير متوسط هدايت الکتريکی . تشکيل شده است

نتعايج نشعان داد كعه متوسعط هعدايت      . هاي انتخابی در طول دوره نمونه برداري معورد اسعتفاده قعرار گرفعت    چاه

در سعال   2555داراي يک روند افزايشی بوده و از  0520تا  0555هاي لکتريکی آبخوان سروستان در طول سالا

 . افزايش يافته است 0520ميکروزيمنس بر سانتيمتر در سال  5655به  0555

تغييرات كيفيت آب زيرزمينی در نقاط مختلف دشت يکسان نيست و لعذا بعراي بررسعی تعاثير افعت سعطح آب       

. ينی بر كيفيت خاک در بلند مدت تغييرات زمانی شوري در نقاط مختلف دشت مورد ارزيابی قرار گرفتزيرزم

 :نتايج نشان داد كه. استفاده گرديد FAOبراي برآورد تاثير شوري آب بر خاک از روابط ارائه شده توسط 

اللهی كعه در  م آباد و بيتآباد، اساهاي روستاي پشت پر و روستاهاي حومه آن شامل بکت، سيفكيفيت آب- 

سال گذشته كاهش قابل توجهی  03اند در طول قسمت جنوب غربی دشت در نزديکی درياچه مهارلو واقع شده

ها گرديده ها براي آبياري باعث شورشدن خاکرود استفاده از اين آبهمانگونه كه انتظار می. پيدا نموده است

بعه شعوري   ( دسعی زيمعنس برمتعر    4كمتعر از  ) S0از كعالس   است بگونه اي كه شوري خاک در روستاي بکت

 .تغيير نموده است( S3)نسبتاً زياد 

سعال گذشعته    03هعا در  انعد شعوري آن  هايی كه عمدتاَ در روستاي كوهنجان و جنوب شوريچه واقع شعده چاه- 

كمتعر  )دار است عليرغم افت سطح آب زيرزمينی تغييرات چندانی نداشته است و هنوز از كيفيت مناسبی برخور
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. لذا انتظار نمی رود كه شوري خاک در اين مناطق افزايش پيدا نموده باشعد (. ميکروزيمنس بر سانتيمتر 4666از 

 . يا فاقد شوري قرار می گيرد S0شوري خاک اين مناطق جزء كالس 

رخ داده بيشترين افت سطح آب زير زمينی در دشت در منطقه روسعتاي دهنعو و حومعه آن و شعرق شعوريچه      - 

لذا انتظار می   .كيفيت آب زيرزمينی در اين مناطق در طول دوره پايش حدود دو برابر افزايش يافته است. است

 .افزايش يافته باشد( S3)به شوري نسبتاً زياد ( S1)هاي منطقه نيز از شوري كم رود شوري خاک

ميکعرو   8666تعا   4366در حال حاضعر بعين   آباد متفاوت بوده و هاي روستاهاي نظر آباد و سعادتكيفيت آب- 

هاي منطقه روند افزايشعی داشعته لعيکن تغييعرات آن شعديد نمعی       شوري آب چاه. زيمنس بر سانتيمتر متغير است

 .متغير می باشد( S2)به شوري نسبتاً زياد ( S1)خاک هاي اين منطقه نيز از شوري كم . باشد

هعاي  كيفيعت آب . انعد در نزديکی درياچه مهارلو قرار گرفتعه قنبري و حومه در قسمت پاياب دشت روستاهاي  -

با توجعه  . اين مناطق بسيار شور و در حاضر با توجه به كميت ناچيز آن غير قابل استفاده براي كشاورزي می باشد

 .ها از نسبتاً زياد به شوري زياد تغيير پيدا نموده استها، كالس شوري خاکبه افت كيفيت آب

ت كه برآوردهاي فوق الذكر براي مناطق خشک با بارندگی اندک توصيه معی گعردد و شعوري    الزم به ذكر اس

بديهی است ميزان بارندگی می تواند نقش موثري در روند شعور  . باشدخاک تنها متاثر از شوري آب آبياري می

 .شدن اراضی داشته باشد

بر می گردد نشعان   0586هاي قبل از سال ها بههاي استان فارس كه پايش كيفيت در آنتغييرات شوري در دشت

ميکرو زيمنس بر سعانتيمتر داراي   02666ساچون با بيش از  –می دهد كه دشت حاجی آباد در محدوده خسويه 

در . ميکرو زيمنس بر سانتيمتر پس از آن قعرار دارد  0366و دشت فراشبند با افت ( حتی در كشور)بيشترين افت 

 .اندر و آباده با بهبود كيفی آب هاي زير زمينی روبرو بودههايی نظير افزاين ميان دشت

اگر چه عموماً تصور بر اين است كه با افت سطح آب زيرزمينی كيفيت آن نيز كاهش می يابد، امعا شعدت ايعن    

هعا صعورت   كعه پعايش كيفعی در آن   دشعت كشعور    220از ميان . كاهش ممکن است چندان قابل مالحظه نباشد
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ميکعرو زيمعنس بعر     4666دشت با افزايش شوري بيش از  44شوري بدين صورت است كه  نحوه افزايش گرفته

 0666تعا   366دشعت بعين    22ميکعرو زيمعنس بعر سعانتيمتر ،      4666تا  0666دشت بين  55، (00نمودار )سانتيمتر 

ا مالحظه لذ. انددشت با كاهش شوري روبرو بوده 068و  366دشت بين صفر تا  452ميکرو زيمنس بر سانتيمتر، 

ميکرو زيمنس بر سانتيمتر افزايش شعوري   366هاي كشور تنها در حدود درصد از دشت 36گردد كه حدود می

البته اين بدان معنعا  . اندميکرو زيمنس بر سانتيمتر روبرو بوده 0666درصد با شوري بيش از  04اند و حدود داشته

ها تغييرات آن با افعت سعطح   در بسياري از دشت هاي كشور وجود ندارد بلکهنيست كه معضل شوري در دشت

دشت كشور داراي شبکه پعايش نشعان معی دهعد كعه ميعانگين        220بررسی . هاي زير زمينی شديد نمی باشدآب

ميکرو زيمنس بعر   06666تا  3666دشت بين  23ميکرو زيمنس بر سانتيمتر ،  06666دشت بيش از  03شوري در 

ميکرو زيمنس بعر   0666دشت كمتر از  065ميکرو زيمنس بر سانتيمتر و  3666 تا 0666دشت بين  422سانتيمتر، 

 .سانتيمتر می باشد

هاي اخير تشديد گرديده توأم با سالی سالهاي زيرزمينی كه در نتيجه خشکدر دشت سروستان پايين رفتن آب

چنين، پايين رفتن سفره هم. استكاهش كيفيت اين منابع اثرات منفی بر توليد، هزينه  و درآمد كشاورزان داشته 

ها توسعط كشعاورزان و افعزايش ارتفعاع     شکنی چاهآب زيرزمينی در دشت سروستان از يک طرف منجر به كف

اي از ابععاد  پمپاژ و درنتيجه منجر به افزايش هزينه توليد آنها شده است و از طعرف ديگعر اثعرات منفعی گسعترده     

دليل وجود پيوندهاي پسين و پيشين به)هاي كشاورزي و صنعتی ر بخشاجتماعی بر فعاالن اقتصادي د -اقتصادي

هعاي كشعاورزي،   ، از جمله تشديد بيکاري، خعار  شعدن نسعل جعوان از فعاليعت     (هاي مختلف اقتصادبين بخش

چنين، افزايش شعوري آب  هم. هاي صنعت و معدن داشته استچنين ركود در بخشها و همخشک شدن چشمه

الگوي كشت و عملکرد محصوالت اثعر منفعی داشعته و مجموععه ايعن عوامعل موجعب كعاهش         بر  در اين دشت

 .درآمد كشاورزان شده است

 :توان به موارد ذيل اشاره نموداز بررسی ميدانی آثار افت سطح آب زيرزمينی در دشت سروستان می   
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كيب سنی مسن است و دهد كه اين تربررسی ساختار سنی كشاورزان منتخب در دشت سروستان نشان می 

احتماال قشر جوان و تحصيل كرده در اين شهرستان تمايلی به ادامه فعاليت پدران خود در زمينه كشاورزي 

 .ندارند

نفر نيروي كار خانوادگی  5توان گفت كه به طور ميانگين براي هر كشاورز منتخب امکان استفاده از تقريبا می

رزي وجود دارد و مابقی نيروي كار مورد نياز خود را بايستی از طريق هاي روزمره كشاوخود در انجام فعاليت

 .كارگيري كارگر روزمزد تأمين نمايدبه

برداران منتخب در منطقه مورد بررسی در گی قطعات اراضی كشاورزي بهرهپارچهنتايج نشان داد كه ميزان يک

ی نسبتا زيادي دارد و اين موضوع باعث شده وضعيت مطلوبی قرار ندارد و ساختار اراضی زراعی آنها پراكندگ

 . ويژه منابع آبی موفق نباشندكه كشاورزان در نحوه استفاده مطلوب از منابع كمياب توليد به

 5/3)سوادان  در بين كشاورزان منتخب در دشت سروستان نتايج مطالعه نشان داد با توجه به پايين بودن تعداد بی

تر از منابع آب زيرزمينی از طريق برگزاري برداري منطقی و مناسبزمينه بهرهتوان گفت كه می( درصد آنها

 .هاي آموزشی فراهم استكالس

چنين نتايج نشان داد كه همراه با كاهش سطح دسترسی به منابع آب زيرزمينی در منطقه مورد مطالعه، بيشتر هم

منابع بسيار كمياب آب زيرمينی از طريق  بهره برداران كشاورزي منتخب  سعی در تغييراتی در تخصيص مجدد

برداران كشاورزي منتخب در اين رابطه بسياري از بهره. اندتغيير در الگو و سطح زيركشت زراعی خود داشته

هاي كشاورزي در مزرعه، به صورت زراعت و باک، درصد آنها از نظر تركيب فعاليت 5/35اين دشت از جمله 

-درصد آنها به صورت تلفيق فعاليت 2/0صورت تلفيق بهره برداري زراعت و دام و برداران بهدرصد بهره 5/20

 . اندبرداري از منابع آبی خود را تطبيق و تنظيم كردههاي زراعت، باک و دام، تا حدي بهره
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هاي اخير و الگوي نامناسب هاي زيرزمينی را خشکسالیكشاورزان منتخب عمده داليل رخ دادن افت سطح آب

برداري از منابع آبی توسط كشاورزان منطقه و مديريت ناكارآمد و نامناسب دولت در پايش و رويه بهرهو بی

ترين پيامدهاي از مهم. دانندبرداري از منابع آبی و صدور مجوز بی رويه دولت در حفر چاه ها میكنترل بهره

با توجه به نتايج در . باشدمی( درصدي 26كاهش)اين مسئله كاهش بسيار زياد سطح زيركشت گندم و ذرت 

توان گفت سطح زيركشت در كليه روستاهاي دشت سروستان خيلی بيشتر طور يقين میسطح مزارع منتخب، به

جات مانند طالبی، گوجه برخی صيفیچنين، الگوهاي كشت از گندم به جو و از هم. از نصف كاهش يافته است

اين تغيير الگو با توجه به نياز آبی كمتر و سازگاري بيشتر . يافته است فرنگی و چغندرقند به پسته و يونجه تغيير

اگرچه از ديگر داليل كشت جو و يونجه تأمين . سدرنظر میمحصوالت جو و پسته با آب هاي شور منطقی به

عالوه بر تغييرات شديد الگوهاي كشت، عملکرد توليد . باشدهاي پرورشی و داشتی نيز میخوراک دام

در منطقه سروستان،  عالوه بر تغيير الگوي كشت زراعی. استگيري داشته هاي چشموالت نيز كاهشمحص

هاي زراعی به باغبانی بخصوص پسته و زيتون سطح آب زيرزمينی، تغيير از فعاليتپيامدهاي ديگر مسئله كاهش 

 . باشدمی

يطی ناشی از كاهش سطح آب زيرزمينی در محآثار اقتصادي، اجتماعی و زيست كه نشان داداين مطالعه نتايج 

لذا بايد در هر روستا تمهيدات و تصميمات . باشندروستاهاي منتخب در منطقه مورد مطالعه مقداري متفاوت می

  .متناسب با مشکالت موجود براي رفع آنها اتخاذ شود

هاي كشاورزي نياز فعاليتتأمين آب مورد هاي هزينه ،هاي زيرزمينی در منطقه سروستانمشکل افت سطح آب

 آنها درآمد خالص ساليانهباال برده و اين موضوع همراه با كاهش عملکرد توليد محصوالت بر را برداران بهره

هاي مربوط به اقدامات مقابله با پايين رفتن سطح آب مانند دراين رابطه، ميانگين هزينه .است اثر منفی داشته

ريال توسط  32042666و  440366666، 022826666ترتيب به ميزان زنی بهجايی چاه و پشتهشکنی، جابهكف
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دهد كه ادامه حيات كشاورزي در طول زمان براي اين موضوع نشان می. برداران منتخب پرداخت شده استبهره

 طور كلی در منطقه سروستان هزينهبه. تر شده استبرداران كشاورزي در دشت سروستان پرهزينه و گرانبهره

هزينه پايين رفتن سطح آب و هاي مربوط به اقدامات الزم جهت مقابله با هزينهدليل اضافه شدن هاي توليد به

از جمله هزينه مربوط به )ها ناشی از كاهش دبی آب چاه تر شدن مدت زمان آبياريهاي آبياري ناشی از طوالنی

اين موضوع باعث گرديده . افزايش يافته است درصد 56، حدود (پمپاژ شامل برق يا گازوئيل و كارگر آبياري

خود به مناطق شهري از جمله خانواده هاي جوان در راستاي تأمين معيشت كه بعضی خانوارها بخصوص خانواده

اي است كه نيازمند تصميمات جدي براي رفع و بهبود شدت اين اثرات منفی به اندازه .شيراز مهاجرت كنند

هاي زيرزمينی،  وابستگی كشاورزي دشت سروستان به آب. باشدزيرزمينی میهاي مشکل افت سطح آب

برداري پايدار از اين منابع را دوچندان  هاي مديريتی مناسب براي بهره ها و برنامه ضرورت گزينش سياست

 . كند می

گذار تا  قانوني آب، منابع آب زيرزمينی جزو اَنفال بوده و  هاي موضوعه در شرايط كنونی در چهارچوب قانون

بردار  دهد كه زيانی براي كل جامعه نداشته و با برداشت يک بهره برداري از آن را می ي بهره جايی اجازه

بينی كرده است، اما ماهيت  گذار اين موارد را پيش هر چند قانون. از آب زيرزمينی، ديگران زيان نکنند( بر آب)

از سوي   (بران بدون مشاركت آب)شت به تنهايی توسط دولت بودن اين منابع از يک سو و كنترل بردا مشترک

بران  آب)باور بسياري از كشاورزان . بران را به دنبال داشته است ي برخی از آب رويه ي برداشت بی ديگر، زمينه

بع شوند و اگر هر كدام از آنان از اين منا ي آب زيرزمينی با سرعت تخليه می  ها اين است كه سفره  ( اصلی دشت

دهد كه الگوي  ي اخير نشان می ي چند دهه تجربه. آبی استفاده نکنند، ديگران از آنها استفاده خواهند كرد

برداري  برداري از منابع آب زيرزمينی، از كارايی الزم برخوردار نيست و نتوانسته از بهره كنونی براي بهره

 . رويه از منابع آب زيرزمينی جلوگيري كند بی
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هاي مختلف از سوي وزارت نيرو انجام گرفته ولی اين اقدامات كافی نبوده  تی در چارچوب پروژههرچند اقداما

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

يت تقاضعا نيعز بعه ايعن مهعم      توان از طريق مدير كه می اي و مديريت عرضه تأكيد داشته در حالی فيزيکی و سازه

با توجه به محدود بودن منابع آب در دسترس و افعزايش هزينعه نهعايی استحصعال آب در ايعن منعاطق،       . پرداخت

وري را بعه ازاء يعک واحعد آب داشعته      هايی كه بيشعترين ميعزان بهعره    تشويق متقاضيان به تخصيص آب به طرح

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

 .هاي متقاضيان اهميت زيادي دارد بندي طرح اولويت

هاي كاربردي و سياستی در سطح منطقه و ملی به حل و توصيهدست آمده از اين مطالعه، راهبا توجه به نتايج به

 :گرددشرح ذيل ارائه می

 
 اربردی در سطح منطقه های كحل و توصيهارائه راه

ذكر است كه دسترسی به منابع آب بيشتر در بسياري از مناطق كشور از جمله منطقه مورد مطالعه الزم به .0

در حال حاضر قيمت . رو به كاهش بوده و هزينه استحصال آب به شدت افزايش يافته است( دشت سروستان)

محاسبه قيمت سايه اي آب از طريق اجراي )تومان در مترمکعب  566هاي جديد حدود  شده آب در طرحتمام

در اين رابطه در مطالعه ديگري كه . شود برآورد می( مدل هاي برنامه ريزي رياضی و شبيه سازي رفتار زارعين

قابل محاسبه كه تمام بخش هاي با استفاده از الگوي تعادل عمومی ) انجام شده است( 0520)در استان اصفهان 

ترين ارزش واقعی هر مترمکعب آب در استان  كم، (اقتصاد از جمله صنعت و كشاورزي را در نظر گرفته

هايی  بنابراين، زمان آن رسيده است كه برنامه. تخمين زده شده است( 0586به نرخ سال )ريال  06266اصفهان 

از جمله اين منابع عبارتند از بازيافت و استفاده . يدارتر تدوين گرددتر و پا جهت استفاده از منابع آب كم هزينه

هايی كه در نتيجه صرفه جويی و  هاي شور و آب هاي صنعتی و كشاورزي، شيرين كردن آبمجدد از پساب
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هاي توسعه اقتصادي بخش شود كه در برنامه بنابراين پيشنهاد می. شود اصالح الگوي مصرف آب حاصل می

هاي  الزم به ذكر است كه اين گزينه.ها اختصاص داده شود گونه طرحهی از اعتبارات بخش آب به اينقابل توج

گيرند و بنابراين  هاي سطحی و زيرزمينی تحت تأثير خشکسالی قرار می تأمين آب كمتر از گزينه استحصال آب

كه سالهاست در مورد تأمين آب در اين راستا يکی از پيشنهادهايی . باشند از پايداري بيشتري برخوردار می

-كشاورزي منطقه سروستان مطرح است بازيافت و انتقال آب فاضالب شهرستان شيراز و استفاده مجدد آن می

امروزه انتقال آب به مناطقی كه . خر  دهندباشد كه الزم است مسئولين جديت بيشتري در عملياتی كردن آن به

در مورد منطقه سروستان نيز اين . باشدصورت گسترده انجام پذير می با محدوديت هاي آبی رو به رو هستند به

 .انتقال از محل فاضالب شهر شيراز عملی است

عالوه بر آن در دشت سروستان اولين راه كار پيشنهادي تغيير الگوي كشت به سمت محصوالت سازگار با  .4

. ادي نيز با احتمال سودآوري باالتر باشندباشد كه از لحاظ اقتصشرايط مانند پسته، زعفران، كنجد و غيره می

كشاورزان از طريق تغيير الگوي . يکی از عوامل موثر بر مصرف آب در بخش كشاورزي، الگوي كشت است

بر اين اساس كشت محصوالت . كشت قادر خواهند بود در ميزان مصرف آب تغييرات زيادي ايجاد نمايند

سزايی در كاهش مصرف آبياري سهم بههاي كمه با استفاده از روشزراعی كه داراي نياز آبی كمتر بوده همرا

 .آب بخش كشاورزي دارد

. باشديکی از منابع بسيار مناسب براي ايجاد فرصت هاي شغلی، تأسيس صنايع وابسته به بخش كشاورزي می .5

كه منجر به توسعه كيفی بندي پسته و زعفران و غيره طور مثال تهيه كمپوست و كود، توسعه مکانيزاسيون، بستهبه

اين موضوع به دليل عدم امکان توسعه كشاورزي از يک طرف و نياز به آنها در منطقه . گردندكشاورزي می

 .سروستان بسيار قابل حائز اهميت است

گري كمک شايانی به پيشرفت شرايط اجتماعی و گسترش صنعت پتروشيمی، صنعت نفت و صنعت گردش  .2

 . رصت هاي شغلی در دشت سروستان خواهد كرداقتصادي مانند ايجاد ف
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رويه و بيشتر افزايش تقاضاي آب در بخش كشاورزي، شهري و صنعت در استان فارس موجب  برداشت بی .3

آميز نبوده و بر هاي سطحی در استان فارس چندان موفقيتاز آنجا كه مهار آب. از منابع آب موجود شده است

-قابل توجهی اضافه نشده است، بيالن منابع آب زيرزمينی در اين استان به ميزان آب سطحی مهار شده نيز رقم

لذا با توجه به جدي بودن بحران آب در استان فارس و تأثير نامطلوب اين . رويه منفی است علت برداشت بی

منظور بههاي مديريت تقاضا بحران در كشاروزي پايدار استان، لزوم استفاده بهينه از آب و پرداختن به سياست

هاي جلوگيري از بحران كم آبی كشاورزي و يکی از راه. رسد نظر میاستفاده بهينه از آب، كامالً ضروري به

ترين عوامل موثر بر مصرف آب در بخش كشاورزي، افزايش راندمان آبياري مشروط بر چنين ازجمله مهمهم

وري آب از  اساس افزايش راندمان آبياري و بهرهبر اين . افزايش دسترسی زارعين پايين دست به منابع آبی است

بندي و عرضه محدود هاي آبياري نوين به جهت دارا بودن راندمان باالتر همراه با سهميهطريق استفاده از سيستم

اما آنچه امروزه در اولويت . هاي مقابله با مسئله بحران كم آبی در بخش كشاورزي استآب يکی از راه

بخش كشاورزي دولت قرار گرفته است، صرفا استفاده از سيستم آبياري تحت فشار است كه  هاي توسعه برنامه

 .تواند تبعات منفی را در برداشته باشدبعضا می

 

 های كاربردی و سياستي در سطح مليحل و توصيهارائه راه

 

تالش در جهت ترين راه براي مقابله با مسئله كمبود آب در ايران عبارت از  در حال حاضر موجه 

در راستاي اين هدف . باشدسازي الگوي مصرف آب و تجارت خارجی محصوالت كشاورزي می بهينه

 :شود پيشنهاداتی به شرح زير ارائه می

با هدف افزايش كارايی ( هاي قيمتی و غيرقيمتیسياست)هاي كالن اقتصادي شود كه سياست پيشنهاد می -0

هاي ناهماهنگ اورزي هماهنگ شود و از اتخاذ سياستاقتصادي آب و بهبود الگوي مصرف آب كش

 .خودداري شود
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رسد كه نظام تخصيص منابع آب در كشور كه عمدتاً بر پايه تخصيص مبتنی بر ضوابط اداري و  نظر میبه -4

دست آوردن حداكثر سوي نظام تخصيص مبتنی بر اصول اقتصادي كه هدف آن بهتدريج بهسياسی است بايد به

دهد كه  تجربيات موجود در ايران و كشورهاي ديگر نشان می. دي از منابع آب باشد، حركت كندارزش اقتصا

هاي اداري و قانونی ميسر نيست و برداري از منابع آب در جهت مطلوب تنها با استفاده از اهرم تغيير نظام بهره

منظور كنترل به نظام اداري به اتکاء. گرايش به استفاده از مشاركت كشاورزان در مديريت آب بيشتر شده است

-تجربيات موجود هم. مصرف آب و يا افزايش قيمت بدون مشاركت كشاورزان نتايج مطلوب دربر نداشته است

. دهند دهد كه كشاورزان درآمد آنی خود را بر مالحظات بلندمدت استفاده از آب ترجيح می چنين نشان می

هاي مصرف  جی و جلب مشاركت آنان از طريق ايجاد تشکلدادن آگاهی به كشاورزان از طريق نظام تروي

ها در جريان  تواند از برخی سوء استفاده منظور كنترل مصرف و توزيع عادالنه و منصفانه آب میكنندگان آب به

 .توزيع آب جلوگيري كرده و كارايی نظام اداري در رسيدن به هدف مديريت مصرف آب را افزايش دهد

بايد محصوالتی را توليد كند كه   باشد، رو میطقه و يا كشوري كه با كمبود آب روبهاز نظر اقتصادي، من -5

بيشترين درآمد را از هر واحد آب ايجاد نمايند و در مقابل محصوالتی كه به آب بيشتر نياز داشته و يا بازده 

چنين دن به خودكفايی و هممنظور رسيريزي به در برنامه. كمتري در واحد آب دارند، از مناطق ديگر وارد نمايد

بر اين اساس توليد محصوالتی . در تدوين سياست بازرگانی كشور، توجه به اين نکته، حائز اهميت بسيار است

كه نياز آبی كمتري دارند در داخل و واردات بخشی از محصوالتی كه نياز بيشتري به آب دارند، توصيه 

تواند راه حلی براي مقابله با  ه وارد كردن آب مجازي است كه میزيرا پيروي از چنين سياستی به منزل. گردد می

 .كمبود آب به شمار آيد

-بر اين نکته بايد تأكيد كرد كه با اصالح معيارهايی كه براي تشويق زارعين و يا انتخاب كشاورزان نمونه به -2

افزايش كارايی استفاده از هاي آبياري و اي عمل شود كه كشاورزان به اصالح روش گونهرود بايد به شمار می

جاي عملکرد در هکتار ازاء هر مترمکعب آب بهعنوان مثال، از معيار ميزان محصول بهبه. آب تشويق شوند
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در مناطق كم آب، آبياري كمتر از ميزان حداكثر آب مورد نياز محصول از ديدگاه . توان استفاده كرد می

هاي بيشتري را زير كشت  توان زمين ر آب مصرفی در هکتار میزيرا با كاهش مقدا. اقتصادي قابل توجيه است

 .توان حداكثر نمود بدين گونه به جاي بازده زمين، بازده آب را كه عامل كمياب است می. آورد

الزم به . گذاران در انتخاب محصول و الگوي مصرف آبآهنگی و تبادل اهداف كشاورزان و سياست هم -3

راعی ممکن است براي زارعين داراي مزيت بوده ولی از نظر جامعه، ذكر است كه توليد يک محصول ز

يعنی )هاي داخلی توليد آن محصول  اين تضاد منافع موقعی وجود دارد كه نسبت هزينه. اقتصادي نباشد

كه با ( هاي واسطه يعنی تفاوت ارزش ناخالص و هزينه)به ارزش افزوده ( هاي سرمايه، آب و نيروي كار هزينه

شود، كوچکتر از يک ولی در صورتی كه با قيمتهاي حقيقی  هاي جاري بازار تعيين میاز قيمت استفاده

صورت براي ترغيب زارعين به خودداري از كشت آن در اين. محاسبه شود بزرگتر از يک است( اقتصادي)

حذف )يمت يعنی در جهت آزادسازي ق. هاي قيمتی خود تجديد نظر نمايدمحصول الزم است دولت در سياست

اي تعيين كند كه توليد آن  گونههاي داخلی نظير آب اقدام و قيمت حمايتی آن محصول را به بعضی نهاده( يارانه

از سوي ديگر هرگاه كشت يک محصول براي زارعين اقتصادي نبوده . محصول براي زارعين اقتصادي نباشد

گذاري طوري عمل كند    يد نظر در سياست قيمتتواند از طريق تجد باشد، دولت می ولی براي جامعه مطلوب می

 .كه زارعين به كشت آن محصول رغبت نشان دهند

هرگاه  . كار مفيد در كاهش فشار بر منابع آبی محسوب شودتواند يک راهخريد آب صرفه جويی شده می -0

آبياري، استفاده از كارگيري استراتژي مناسب جويی شده در نتيجه تغيير الگوي كشت، بهميزان آب صرفه

جويی شده را  طور دقيق تعيين گردد و اين آب صرفههاي مناسب آبياري، پوشش انهار و تسطيح اراضی، بهروش

الذكر خواهيم  دولت با قيمت مناسب از زارعين خريداري كند، شاهد استقبال آنان در پرداختن به اقدامات فوق

ه سمت ايجاد تعادل در تقاضا و عرضه آب حركت كرده و از بود كه با شركت آنان در مديريت تقاضاي آب ب

 .بحران آب خار  خواهيم شد
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دهد كه بخشی از ناكارايی الگوي مصرف آب كشاورزي را بايستی به ناكارايی مديريت  شواهد نشان می -5

تواند به بهبود الگوي مصرف آب  بنابراين ارتقاء مديريت عرضه آب می. آب نسبت داد( تأمين)عرضه 

 .كشاورزي و ايجاد تعادل عرضه و تقاضاي آب منجر شود

تواند تجارت آب  می( محصوالت باغی)اگرچه توليد و صادرات برخی از محصوالت كشاورزي در ايران  -8

مجازي را تسهيل و فشار بر منابع آب زيرزمينی را كاهش دهد، الزم است فوايد كاهش فشار بر منابع آب 

الی ناشی از واردات محصوالت كشاورزي بر اقتصاد روستايی و امنيت غذايی زيرزمينی با اثرات منفی احتم

منظور حل مشکل آب بايستی مبتنی بر نتايج اين مطالعه اتخاذ سياست واردات آب مجازي به. مقايسه گردد

 .باشد

ه قرار طور كامل مورد استفادوري و كارايی مصرف آب در كشاورزي به نظر به اينکه پتانسيل افزايش بهره  -2

ها و اي بمنظور توليد ارقام مقاوم به كم آبی و شوري و ابداع روش انجام تحقيقات كاربردي و پايه. نگرفته است

 .شود فنون آبياري سازگار با شرايط موجود هر منطقه و ناحيه توصيه می

الزم است تنها آبی كه . به اين واقعيت بايستی توجه شود كه تلفات آب در كل بخش كشاورزي كم است  -06

در ارتباط با كاربرد . شود است از آبی كه تبخير و يا از كشور خار  میاز تلف شدن آن جلوگيري كرد، عبارت

-به. ها با شرايط اقليمی و كشاورزي، سازگار باشند هاي جديد آبياري بايستی دقت كرد كه اين فناوري آوريفن

 .شود ه دليل پخش آب در هوا سبب افزايش تبخير میعنوان مثال آبياري بارانی در برخی از مناطق كشور ب

تعوان بعه   گذاري در مورد پايداري كمی و كيفی منابع آب كشور را می هاي سياست برخی توصيه چنينهم  -00

 :شرح ذيل برشمرد

گر وجود توان بالقوه براي افزايش كارايی و وري و كارايی مصرف آب در كشاورزي بيان پايين بودن بهره 

نخستين گام در راستاي اين هدف، شناخت . باشد وري و كارايی در بخش كشاورزي می ش شکاف بهرهكاه

هاي آبياري، تغيير الگوي كشت از  در ميان عوامل فنی، بهبود روش. باشد عوامل و شرايط تأثيرگذار می
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جلوگيري از  منظورهاي حفاوتی به محصوالت آب بر به محصوالت با نياز آبی كمتر و به كارگيري روش

ترين  در حال حاضر موجه. باشد  كارهاي بهبود مديريت مصرف آب در كشاورزي میترين راهتخريب آب مهم

ويژه در بخش است از ارتقاء مديريت مصرف آب بهراه براي مقابله با چالش كمبود آب در ايران عبارت

هاي  ين هدف پيشنهادها و توصيهدر راستاي ا. باشد كشاورزي كه مصرف كننده عمده آب استحصالی می

 :شود سياستی به شرح زير ارائه می

هاي اداري و قانونی ميسر گيري از اهرم برداري از منابع آب در جهت مطلوب تنها با بهره تغيير نظام بهره -0-00

زان نتايج ياري كشاوراتکاء به نظام اداري به منظور كنترل مصرف آب و يا افزايش قيمت آن بدون هم. باشد نمی

هاي آب  ياري آنان از راه ايجاد تشکلآگاه كردن كشاورزان از راه نظام ترويج و جلب هم. مطلوب در بر ندارد

تواند كارايی نظام اداري در رسيدن به  بران به منظور كنترل مصرف و توزيع عادالنه و منصفانه آب می

 .برداري پايدار آب را افزايش دهد بهره

الملل  ياست بازرگانی كشور بايستی به اين نکته توجه شود كه الگوي تجارت بيندر تدوين س -4-00

هايی كه نياز آبی  بر اين اساس توليد فرآورده. محصوالت كشاورزي بر پايه اصل مزيت نسبی گرايش يابد

زيرا . شود هايی كه نياز بيشتري به آب دارند توصيه می كمتري دارند در داخل و واردات بخشی از فرآورده

تواند راه حلی براي مقابله با كمبود آب به  پيروي از چنين سياستی به منزله وارد كردن آب مجازي است كه می

الزم به يادآوري است كه فوايد مقابله با كمبود آب از اين طريق بايستی با اثرگذاري منفی احتمالی . شمار آيد

اتخاذ سياست . ايی و امنيت غذايی بايستی مقايسه گرددهاي كشاورزي بر اقتصاد روست ناشی از واردات فرآورده

 .واردات آب مجازي به منظور حل مشکالت بايستی مبتنی بر نتايج اين بررسی باشد

هاي توسعه كنندگان ديگر آب الزم است كه در تدوين برنامهبه منظور تشويق كشاورزان و مصرف -5-00

عنوان مثال، به. عمل آيدهاي تشويقی حداكثر استفاده به اقتصادي براي اصطالح الگوي مصرف آب از سياست

، جدا كردن مالکيت (خريد و فروش آب)رسميت شناختن حق مبادله اقداماتی مانند صدور سند مالکيت آب، به
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جاي عملکرد در هکتار جهت تشويق ازاء هر مترمکعب آب بهآب از زمين، استفاده از معيار ميزان محصول به

جاي كاهش سهم آب ذكر است كه از نظر امنيت غذايی، بهالزم به. خريد آب صرفه جويی شدهكشاورزان و 

( شود برداران حاصل می جويی بهرهآبی كه در نتيجه صرفه)تر عبارت از خريد مازاد آب  كشاورزي گزينه موجه

 .باشداي می هاي آب منطقه توسط شركت

برداري قرار نگرفته است، انجام  طور كامل مورد بهرهآب بهوري  كه قابليت افزايش بهرهنظربه اين -2-00

ها و فنون آبياري  منظور توليد ارقام مقاوم به خشکی و شوري و ابداع روشاي به تحقيقات كاربردي و پايه

در اين راستا الزم است تأمين اعتبارات مورد نياز در برنامه بخش . شود سازگار با شرايط اقليمی كشور توصيه می

 .بينی شود ب پيشآ

ها بايستی در راستاي هدف پايداري  هاي كشاورزي و پرداخت يارانه گذاري فرآورده سياست قيمت -3-00

هاي روغنی  راهبرد خودكفايی محصوالت اساسی مانند برنج، ذرت، شکر و دانه. منابع آب كشور اعمال شود

شود به افزايش  افزايش قيمت تضمينی آنها می ويژه آب وهاي مصرفی به كه منجر به پرداخت يارانه به نهاده

عالوه براين، افزايش بهاي آب كشاورزي در صورتی كه سياست بازرگانی . تقاضا براي آب كمک خواهد كرد

بر منجر شود، كمکی به پايداري و ارتقاء مديريت مصرف به توسعه كشت و توليد محصوالت صادراتی آب

 .آب نخواهد كرد

سمت محصوالت خاص كه از توجيه اقتصادي برخوردار هستند به جاي اي بههاي بيمهدهی سياستجهت -04

از نظر اقتصادي در اين رابطه، . كندهاي شايانی میها كمکبيمه محصوالت ديم به كشاورزان در تصميم گيري

اسب يکی از موضوعاتی كه در كاهش  اثربخشی بيمه محصوالت كشاورزي موثر و مطرح است انتخاب نامن

به اين مفهوم كه بيمه محصوالت ديم با هدف بيمه . است( Adverse selection)محصول يا اصطالحا 

اي در توليد دارند و محصوالت كشاورزي كه كاهش ريسک و مخاطره براي عمده محصوالتی كه سهم عمده

اجتماعی و بازاري آنها را اي برخوردار هستند و كاهش دسترسی به منابع آبی، توليد و سودآوري از اهميت ويژه
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در اين حالت بعضی از زارعين در دشت مورد مطالعه با اقدام به كشت محصوالت . كند انطباق نداردتهديد می

 .دنبال دريافت غرامت هستندهاي مديريتی محصول صرفا بهديم و بدون مراقبت

 :باشد افزون بر اين، انجام اقدامات زير نيز ضروري می -05

 هاي ممنوعه هاي اقتصادي، اجتماعی دشت نمودن ويژگیبه هنگام  -

 ريز بررسی ارزش محلی و اقتصادي آب در حوزه آب -

 هاي صنعتی مختلف برآورد حجم آب مصرفی در گروه -

 برآورد حجم آب مصرفی در داخل واحدهاي صنعتی -

 برآورد هزينه تمام شده اقتصادي واحدهاي صنعتی و توليدي متقاضی آب -

 توجيه اقتصادي واحدهاي متقاضی آبهاي  بررسی طرح -

 زايی صنايع مختلف تهيه استانداردهاي مورد نياز براي تعيين ميزان آلودگی -

 هاي صادر شده تدوين نظام تعيين و اخذ جرايم براي مصارف بيش از پروانه -

عرضعه و  هاي مورد نيعاز بعراي ايجعاد تععادل ميعان      ها و برنامههاي اقتصادي در تهيه طرحتوجه به انگيزه -

 تقاضاي آب

هعاي   هعاي زيرزمينعی بعه ويعژه در دشعت      منظور تعيين اثر و ميزان مبادله موقت و دايمی آب بعر منعابع آب  به -02

 :گردد سالی موارد زير پيشنهاد می ممنوعه و شرايط خشک

معاده و   هاي موجود در ايعن  منظور رفع محدوديتقانون توزيع عادالنه آب به 45اصالح دستورالعمل ماده  -الف

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

 .قانون توزيع عادالنه آب 48تهيه دستورالعمل براي ماده  -ب

ها در بازار غير رسمی آب و تعيين ميزان تأثير  ايجاد بانک اطالعاتی به منظور ثبت اطالعات مربوط به مبادله - 

 .هاي زير زمينیبر مديريت منابع آبآن 


