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 چکیده
 

در صد آن از منابع  100میلیون متر مکعب می باشد که  6آب مصرفی سالیانه شهر فیروزآباد نزدیک به 

ط آب زیرزمینی آهکی تامین می گردد. منابع آب زیرزمینی آهکی منابع استراتژیک میباشد و بایستی فق

دالر امریکا می باشد. بنابراین بایستی مصرف آب آهکی در  1صرف آشامیدن گردد. ارزش هر لیتر آن 

متوقف گردد. از طرفی با برداشت  انگی و صنعت در اسرع وقت در شهر فیروزآبادفضای سبز، بهداشت خ

روبرو می باشد و در بی رویه از منابع آب زیرزمینی دشت فیروزآباد این منابع با افت کمی و کیفی شدید 

آینده نه چندان دور شهر فیروزآباد با بحران آب شدید مواجه خواهد شد. بنابراین از هم اکنون بایستی 

مطالعات بر روی شناسایی منابع آب جدید شروع گردد. آب باران حاصله از پشت بام منازل مسکونی و 

ن آب می باشد که تا کنون به آن توجه خاص استفاده مجدد از فاضالب شهر فیروزآباد دو منبع جدید تامی

 70میلیمتر می باشد. امکان استحصال حداقل  400نشده است. متوسط بارندگی سالیانه شهر فیروزآباد 

میلیمتر( از طریق جمع آوری باران از پشت بام منازل مسکونی و اداری میسر می باشد.  280در صد آن )

میلیون متر مکعب آب  2بام ها می توان ساالنه به میزان  هکتار مساحت پشت 745با در نظر گرفتن 

در صد  70در صد آب مصرفی شهر فیروزآباد می باشد. از طرفی  33جدید بدست آورد. این میزان آب 

آب مصرفی در شهر فیروزآباد به فاضالب تبدیل و از آن استفاده مجدد به عمل نمی آید. در صورتیکه آب 

جهت آبیاری فضای سبز شهر  آب می باشد و می توان از آن پس از تصفیهفاضالب یک منبع با ارزش 

 هکتار گلخانه استفاده نمود. 300فیروزآباد و آبیاری 

 

 آب آهکی، آب باران، آب فاضالب، باغات دیمها:  کلید واژه
 

   

 مقدمه
 

ی پیدایش  آن کریم نیز سرچشمهآید تا جای که قر ی زندگی در زمین به شمار می ترین مایه آب، بنیادی          

داند. انسانها،گیاهان، جانوران و نیز دیگر زیست کنندگان در زمین، بدون آب توانایی زندگی  زندگی را آب می

از کودکی به ما نیاموختندکه تنها منبع اصلی تامین آب در مناطق خشک و  .را نداشته و از میان خواهند رفت
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ا از آن با جان و دل حفاظت کنیم. البته نیاکان هوشمندمان به این نیمه خشک آب زیرزمینی می باشد ت

موضوع آگاهی داشتند و با ابداع قنات از آب زیرزمینی استفاده پایدار می نمودند. متاسفانه به دلیل عدم نبود 

سال  50آگاهی جامعه از اهمیت آب و محیط زیست در سالمت جامعه و منفعت طلبی عده ای از مردم در 

این موضوع امنیت آب و غذا، . ته آب های زیرزمینی کشور خصوصا استان فارس به غارت رفته و می رودگذش

به رو  امنیت اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار را به شدت تهدید می نماید. کشور با وضعی بس خطرناك رو

سال  10)حداکثر  نه چندان دوراست. اگر این روند ادامه یابد خطر تبدیل دشت های کشور به کویر در آینده 

دیگر( بطور جدی وجود دارد و فالت ایران که هزاران سال در آن زندگی جریان داشته از رونق افتاده و به 

آبکشی از آب های زیرزمینی آبرفتی در دشت ها فاجعه آمیز است، از آن  سرزمین ارواح تبدیل خواهد گردید.

های ما )کرمان، خراسان، اصفهان، یزد، فارس( رخداده  ری از دشترو که نشست برگشت ناپذیر زمین در بسیا

و در حال افزایش است. آبخوانی که بر اثر آبکشی بیش از اندازه متراکم شود، به وضعیت پیشین بازنگشته و 

نجام گرفته توسط بهره وری خود را از دست می دهد. برای نمونه بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات ا

سانتی متر پایین می رود،  486 ( در دشت درزوسایبان الر سطح آب زیر زمینی دشت ساالنه2014) اریاسفندی

سانتی متر است. ازطرفی طبق قانون توزیع عادالنه  2در حالی که نرخ تغذیه ی طبیعی آن از بارش ساالنه تنها 

مصرف آشامیدن اختصاص یافته  آب استفاده از منابع آب زیرزمینی آهکی )منابع آب استراتژیک( تنها برای

( 2014است. با کمال تاسف این منبع گرانبها که ارزش هر لیتر آن یک دالر می باشد )اسفندیاری و همکاران، 

برای آبیاری باغ شهرها، فضای سبز شهری و خانگی و کارواش ها مصرف می شود. این آب آخرین ذخیره ما 

پیش از گرسنگی بخشی بزرگ را نابود خواهد کرد. ساالنه نزدیک به  بوده، و با پایان یافتن آن، مرگ از تشنگی

یارد میل 65میلیارد لیتر مصرف باغ شهرهای اطراف شیراز و  150میلیارد لیتر از این گنجینه ی محدود ) 215

اطراف آن برای آبیاری باغ شهرها، در شیراز و  لیتر مصرف خانگی شهر شیراز( که به ندرت جایگزین می گردد

میلیارد  215فارس سالیانه مبلغ  و از این طریق مردم فضای سبز شهری و خانگی، و کارواش ها تلف می شود

دالر را از دست می دهند )ارزش هر لیتر آب آهک یک دالر در نظر گرفته شده است(. با این سرمایه می توان 

لحت اندیشی مصالح این سرزمین الهی کشور را مشغول بکار نمود. شوربختانه، مص تمام جوانان بیکار استان و

را به خطر انداخته است. هشدارهای دل سوختگان آب و خاك این مرز و بوم در سه دهه ی گذشته به هیچ 

در این مطالعه منابع آب جدید برای تامین بخشی  شمرده شده اند. سالیق شخصی بر حکمت برتری یافته اند.

کشاورزی در فضای بسته و توسعه باغات دیم در شهرستان فوق  ،  توسعهاز آب مورد نیاز شهر فیروزآباد

 بررسی خواهد شد. 

 

   

 ها مواد و روش

 

کیلومتری  ۹5و  استان فارس کیلومترمربع در جنوب غربی 3575شهرستان فیروز آباد با وسعت حدود           

و از جنوب  شهرستان شیراز شهرستان کوار و قراردارد. این شهرستان از شمال به شهرستان شیراز جنوب

شهرستان  و از غرب به شهرستان خفر و شهرستان جهرم و از شرق به شهرستان قیر و کارزین به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF


 

3 

ارتفاعات عمده آن  متر و 1600شود. ارتفاع آن از سطح دریا  منتهی می شهرستان کازرون و فراشبند

است. وجود این ارتفاعات باعث شده این  بوده که از جهت شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده پادناکوه

منطقه از آب و هوایی معتدل برخوردار باشد. به علت برخورداری از اقلیم مناسب، محصوالت کشاورزی 

خرما، انار، بادام، گردو، زیتون، انگور و  گوناگونی از جمله گندم، جو، برنج، انواع مرکبات، صیفی جات، ذرت،

در  100میلیارد لیتر می باشد که  6آب مصرفی سالیانه شهر فیروزآباد نزدیک به  شود. حبوبات در آن کشت می

صد آن از منابع آب زیرزمینی آهکی تامین می گردد. همانطور که در باال اشاره گردید منابع آب زیرزمینی 

اگر ارزش هر لیتر آب آهک یک دالر در  میباشد و بایستی فقط صرف آشامیدن گردد.آهکی منابع استراتژیک 

میلیارد دالر از دست می دهند با این  5فیروزآباد ساالنه  مردم (2014)اسفندیاری و همکاران،  نظر گرفته شود

زیز شهرستان ثروت بزرگ می توان تحول عظیمی در توسعه شهرستان فیروزآباد بوجود آورد و تمام جوانان ع

بنابراین بایستی مصرف آب آهکی در فضای سبز شهر فیروزآباد، فضای سبز منازل  را مشغول به کار نمود.

مسکونی و ادارات، کارگاه های شتشوی خودروها، و بهداشت خانگی در شهر فیروزآباد متوقف گردد. با توجه 

لعات بر روی شناسایی منابع آب جدید شروع به بحران جدی آب در دشت فیروزآباد، از هم اکنون بایستی مطا

 گردد.

   

  نتایج و بحث
 

آب باران حاصله از پشت بام منازل مسکونی و ساختمان های اداری و استفاده مجدد از فاضالب تولیدی           

در شهر فیروزآباد دو منبع جدید تامین آب می باشد که تا کنون به آن توجه خاص نشده است. متوسط 

میلیمتر( از  280در صد آن ) 70میلیمتر می باشد. امکان استحصال حداقل  400ارندگی سالیانه شهر فیروزآباد ب

هکتار  745طریق جمع آوری باران از پشت بام منازل مسکونی و اداری میسر می باشد. با در نظر گرفتن 

 33د بدست آورد. این میزان آب میلیون متر مکعب آب جدی 2مساحت پشت بام ها می توان ساالنه به میزان 

لیتر آب باران در طول یک سال از  56000در صد آب مصرفی فیروزآباد می باشد. برای مثال می توان حدود 

متر مربع  10متر مربع جمع آوری نمود. از طرفی نیاز آبی سالیانه  200پشت بام یک منزل مسکونی به مساحت 

لیتر میباشد. بنابراین با آب باران جمع آوری از پشت  36000ود فضای سبز خانگی در منزل مسکونی فوق حد

را در طول سال تامین نمود. با این و سرویس بهداشتی منزل فوق  بام منزل فوق می توان نیاز آبی فضای سبز

عمل عالوه بر کاهش هزینه آب مصرفی منزل مسکونی فوق می توان برداشت از منابع آب آهکی با ارزش در 

لیتر در حیاط منزل فوق  15000زآباد را بطور قابل مالحظه کاهش داد. با نصب یک مخزن آب به حجم شهر فیرو

شکل شماتیک  1شماره  یتوان به هدف فوق دست یافت. شکلو هدایت آب باران حاصله از پشت بام در آن م

در صد آب مصرفی  70از طرفی  یک سیستم جمع آوری آب باران از پشت بام یک ساختمان را نشان می دهد.

میلیون مترمکعب( به فاضالب تبدیل و از آن استفاده مجدد به عمل نمی آید. در  4در شهر فیروزآباد )

جهت آبیاری فضای سبز  صورتیکه آب فاضالب یک منبع با ارزش آب می باشد و می توان از آن پس از تصفیه

هکتار  300بزیجات استفاده نمود. با احداث هکتار گلخانه محصوالت صیفی و س 300شهر فیروزآباد و آبیاری 

هکتار گلخانه  300تن محصوالت صیفی و سبزیجات تولید نمود. با احداث  ۹0000گلخانه می توان ساالنه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7
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نفر از جوانان با تحصیالت کشاورزی را مشغول به کار نمود. در آمد  1500محصوالت صیفی و سبزیجات می توان 

از طرفی با احداث گلخانه در شهر می توان سطح زیر کشت محصوالت  ی شود.میلیون م 45سالیانه هر نفر 

کشاورزی در دشت فیروزآباد به طور چشمگیری کاهش داد و از این طریق کمک بزرگی به کاهش برداشت از 

 منابع ارزشمند آب زیرزمینی در دشت فوق نمود.

 

 
 ام ساختمان.آب باران از روی ب سیتم جمع آورییک  شکل شماتیک – 1 شکل

 

 

در صد آن از طریق  70میلی متر می باشد که حدود  400متوسط بارندگی ساالنه شهرستان فیروزآباد 

تبخیر و تعرق از دسترس ما خارج می گردد. با توسعه باغات دیم در مناطق مستعد در شهرستان )نظیر باغات 

در صد از بارندگی بصورت  30تا  20در رفت حدود دیم انجیر، گل محمدی، انگور یاقوتی، بادام و...( میتوان از ه

تبخیر و تعرق جلوگیری نمود. دانش بومی استان در زمینه استفاده از آب باران و سیل برای تولید محصوالت 

هکتار  100000دیم نظیر انجیر، گل محمدی، بادام، خرما و انگور یاقوتی و عسکری بسیار قوی می باشد. اگر 

نفر از فارغ التحصیالن  10000ده را به امر توسعه باغات دیم اختصاص دهیم می توان برای اراضی مرتعی کم باز

 کشاورزی و منابع طبیعی و سایر جوانان شهرستان اشتغال ایجاد نمود.
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 نتیجه گیری
 

آب باران حاصله از پشت بام منازل مسکونی و ساختمان های اداری و استفاده مجدد از فاضالب تولیدی 

شهر فیروزآباد دو منبع جدید تامین آب می باشد که تا کنون به آن توجه خاص نشده است. با استفاده از  در

این دو منبع آب ارزشمند می توان میزان مصرف آب استراتژیک آهک را در شهر فیروزآباد بطور چشمگیر 

باران می توان در سطح کاهش داد و آن را برای نسل های آینده حفظ نمود. همچنین با استفاده از آب 

 شهرستان باغات دیم را توسعه داد و از این طریق ایجاد اشتغال برای جوانان شهرستان نمود.
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Abstract 

 

Annual used water of Firouzabad city is about 6 mm
3
 which is provided 100% from crast 

groundwater. Karst groundwater is a strategic water resource and must use only for drinking 

purposes. Value of each litre of it is about one USD. So, use of karst water for green space 

irrigation, sanitation use and industry should be stopped as soon as possible in Firouzabad 

city. With overexploitation of groundwater of Firouzabad Plain, this resource is faced 

severely with drawdown in quality and quantity, and in near future, Firouzabad city will face 

with severe water crisis. So, from now, studies should start on finding new water resources. 

Rain water from roofs of homes and sewerage water are two new resources which up to now 

have not seen. Average annual rainfall of Firouzabad is about 400 mm. It is possible to 

harvest at least 70% of it (280 mm) from roofs of homes. With considering 745 hectares , the 

size of roofs, 2 mm
3
 of rain water can be harvested. This is 33% of annual use water of 

Firouzabad city. 70% of used water in the city is became sewerage and it is not used again. 

Sewerage is a valuable water resource and can be used for irrigation of green space and 

greenhouse activities after refined. 

 

Keywords: Karst water, sewerage water, rainfed gardens 
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