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 چكیده
 

ا، هوزارتخانه گرید طرف از موجود منابع تیمحدود و طرف کی از آب روزافزون یازهاین از یناش فشار

. است هکرد ینیرزمیز آب منابع در یعمل و یعلم تیریمد اعمال به وادار را مربوطه نیولئمسسازمانها و 

. باشد یم دیتشد درحال بحران نیا و است یبحران کشور یهادشت اکثروضعیت منابع آب زیرزمینی در 

-الزم آبی ضروری وکم بحران از رفتبرون راهكار عنوانه ب هادشت یبخش تعادل و ایاح طرح یاجرا لذا

 قفو هدف به دنیرس عدم موجب که است روروبه یتالمشك و چالشها با طرح نیا اما ،باشداالجرا می

تعادلبخشی منابع  زیست محیطی و احتماعی -اثرات اقتصادی یبررسا هدف ب پژوهش نیا. شد خواهد

ر برداران بصورت داوطلب جهت تعادلبخشی منابع آب درزین کرمانشاه که بهره دشت درآب زیرزمینی 

چاه  15س بازدیدهای صورت گرفته مشخص شد که تعداد بر اساد. انجام شاین طرح همكاری داشتند، 

یر مجاز غحلقه چاه  15نتایج نشان داد با توجه به تعداد غیر مجاز در محدوده روستای رزین وجود دارد. 

ه در منطقه، دبی خروجی هر چاه، متوسط کارد آنها در روز برحسب ساعت، دوره برداشت آب باتوجه ب

انیه لیتر درث 275روز(، در مجموع  139وم اردیبهشت تا اواخر شهریور )نوع کشت در منطقه از نیمه د

توسط م کارکردبا توجه به شود. از طرفی متر مكعب ساالنه از آبخوان آب برداشت می 4/1361588معادل 

 شود. های زیرزمینی برداشت میلیتر از آب 8415000ها روزانه ساعت در روز از این چاه 5/8
 اثرات زیست محیطی، اقتصادی اجتماعی، دشت رزین، زیرزمینی منابع آّب بخشیتعادلها: کلید واژه

 

The socio-economic and environmental effects of groundwater resource 

equilibrium 
Abstract 
 
The pressure caused by the increasing demands of water on the one hand and the limitation of 

existing resources on the other, the ministry, organizations and authorities has forced to apply 

scientific and practical management into groundwater resources. The state of groundwater 

resources is stepping up critical and the crisis in most of the country. Therefore, the 

implementation of the groundwater resource equilibrium is necessary and binding as the 

solution to the water crisis, but this project faces challenges and dificults that will not achieve 

the above goal. This study aimed to investigate the socio-economic and environmental impacts 

of groundwater resource equilibrium in the Kermanshah Resin Plain where beneficiaries have 

volunteered to balancing water resources in this project. It was made clear on the visits there 

are 15 unauthorized wells within the scope of the resin village. The results showed with respect 
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to the discharge of every well an average of their functions per day in terms of hour, the period 

of water harvest due to the type of cultivation in the region came from the second half of April 

to the end of September (139 days), considering that, on average 8.5 hours at day take 

advantage of these wells harvested about 8415000 litres of groundwater daily. 

Keywords: groundwater resource equilibrium, Resin plain, environmental impacts, socio-

economic 
 

   

 مقدمه

درصد از  70حدود  آب شرب یرزمینیز هایاعالم کرد که آب 2004در سال گزارش  یکطی  یونسكو

از  یشدرصد از کشورها ساالنه ب 51 حدود هاطبق گزارشاز طرفی و  کندیم ینتامتواند میجهان را  یتجمع

در  یکشاورز تولید یعتسر. (Everett ،2004و  Zektser) کنندیم مصرفرا آب سرانه تر از بیشمترمكعب  100

 یهااکتشاف آب یبرا یشرفتهبه اقدامات پ یازن یانهو خاور م یشمال یقایآفر یا،جنوب آس ییروستا یاقتصادها

بخشی از صحرای  با این حال، (.2012 همكاران،و  Macdonald) طلبدمیرا  گذارییهو سرما یحفار ،یرزمینیز

 نیاز کشاورزی مصارف برای آب زیرزمینی منابع توسعه و اکتشاف به هنوز شود،میهم  اتیوپی شامل که ،آفریقا

از جمله  یدستچاههای حفر با استفاده  یبه طور سنت یقاآفر یصحرادر  یرزمینیز یبه آبها یدسترس .دارد

کنترل کرده است  یساحل مناطقمهم رودخانه و  یهابشر را فراتر از دره یسازشهرک یزانم، مناطق نشت

(Calow  2010و همكاران.)  است که امكان  ینانقابل اطم یمجهز به پمپ هاآب  یوجود چاههادر حال حاضر

 یعیوس یاررا در مناطق بس یدام مكانهای پرورش و تجاری یها، مكان، مدارسهاینیک، کلهاسكونتگاه توسعه

، از جهات یمآب به طور مستق یهاچاه ینحفظ چن یااحداث و  عدم آورد.یفراهم مرا  یقاآفر ییمناطق روستااز 

اهداف توسعه هزاره سازمان  جایگزینکه 1(sSDG) یداربه اهداف توسعه پا یابی، بر چشم انداز دستمختلف

 .(2019و همكاران،  eHail) گذاردیم یر، تأثشده است 2(sMDGملل متحد )

 نیانگیمدرجه( کره زمین واقع شده است.  45تا  15ایران در محدوده کمربند خشک )عرض جغرافیایی 

(. محدودیت منابع آب 1392)مهدوی،  است یبارش جهان نیانگیم یک چهارم کشوربارش ساالنه درازمدت 

درصد  75است. بیش از  مهمترین فاکتور محدود کننده توسعه کشاورزی و به طور کلی توسعه اقتصادی کشور

جویی در (. بنابراین کمترین صرفه1392شود )ایزدی، میمصرف  یکشاورز منابع آب مصرفی کشور در بخش

مصرف آب بخش کشاورزی تاثیر چشمگیری بر کل منابع آب کشور خواهد داشت از این رو کاهش مصرف آب 

محدود بودن توجه به ، با محقق نشود تیجد با این هدف اگر .دولت است کیجزو اهداف استراتژدر این بخش 

منابع آب بخصوص  ینابود ،یمحصوالت کشاورز دیکاهش شد با ندهیشونده کشور، در آ دیتجد یحجم آبها

بود و محصول  میخواهآب شرب مواجه  نیدر تام دهیصنعت و مشكالت عد افتنیتوسعه ن ،ینیرزمیز یهاآب

های اخیر به دلیل افزایش طی دهه .است یاسیو س یتماعاج ییذاغ تیدار شدن امنموارد خدشه نیهمه ا

های زیادی ایجاد شده و چگونگی استفاده از این تقاضای آب و کاهش سرانه منابع آب تجدید شونده، نگرانی

ترین موضوعات مطرح در محافل ممنابع به شكل مطلوب، موثر و کارآمد برای تضمین توسعه پایدار، یكی از مه

بطور کلی بخش آب در ایران با سه (. 1395پور و همكاران، ؛ علی1389)فتحی و زیبایی،  لمللی استابین

                                                 
1 - sustainable Development Goals 
2 - Millennium Development Goals 
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مشكل اساسی توزیع نامناسب مكانی، توزیع نامناسب زمانی و خشكسالیهای پی در پی مواجه است. بنابراین با 

که از آب  مهد این هستینگاهی به عدم تعادل عرضه و تقاضا و قرار گرفتن آب در یک وضعیت بحرانی، شا

بنابراین روشن است . گیردبرداری مناسب انجام نمیموجود چه در بخش آبهای سطحی و چه زیرزمینی، بهره

که فشار ناشی از نیازهای روزافزون آب از یک طرف و محدودیت منابع موجود از طرف دیگر ما را وادار به 

-بهره به توجه با(. 1383) رحمانی و سدهی،  ب خواهد کرداعمال مدیریت علمی، احیاء و تعادل بخشی منابع آ

ی نیرزمیز آب سفرهسطح  افت به منجر رزین کرمانشاه دشت در ینیرزمیز یهاآب منابع از هیرو یب یبردار

 و یبخش تعادل طرح یبررس یبرا دشت نیا( باشدیم متریسانت 20 زانیم به انهیسال آب سطحافت  متوسط)

 (. 1393ای استان کرمانشاه، )شرکت آب منطقه گرفت قرار نظر مد اءیاح

   

 هامواد و روش

 شناخت عمومی منطقه -

ز ا، که منطقه مورد مطالعه در شمال مرکز استان کرمانشاه و در حوزه آبخیز دشت رزین قرار گرفته است

ن حوزه ی است. جاده ایکیلومتر از مرکز استان قابل دسترس 64سنندج با فاصله  –طریق جاده اصلی کرمانشاه 

وجود تا مکیلومتر فاصله دارد. مسیر  25از سه راهی قلعه شاخانی جدا شده و تا ابتدای حوزه مسافتی برابر 

های غیر مجاز در مجاورت روستای رزین و در انتهای حوضه آسفالته می باشد. اراضی تحت پوشش چاه

در شمال استان  3838296تا  3836103و عرض  691208تا  688318( طول UTMمحدوده مختصات )

 باشد.هكتار می 155(. مساحت این اراضی 1کرمانشاه واقع شده است )شكل 

 

 روش تحقیق -

 وییان در اراضی محدوده روستای رزین از توابع بخش بیلوار جهت کسب اطالعات اولیه، دیدار با روستا

 و غیر های مجازهداف طرح، شناسایی منطقه و همچنین کسب اطالع اولیه از تعداد چاهتوجیح آنان نسبت به ا

شكیل ورزان( تهای زیرزمینی )کشابرداران از آبمجاز از منطقه بازدید به عمل آمد. بر این اساس با اکثر بهره

خصات نه آمار و مشهای طرح برای آنها، راضی شدند که داوطلباجلسه داده شد و ضمن تشریح اهداف و مزیت

 ها، ساعاتها )مجاز و غیر مجاز(، الگوی کشت و محصوالت کشت شده در این اراضی، محل دقیق چاهچاه

ه که در ه هر چابها و سایر اطالعات الزم در اختیار ما قرار دهند. اطالعات ثبت شده و مربوط استفاده از آب چاه

ختصات قعیت و مبرداران( از چاه، ثبت موبردار )بهرهاه یا بهرهطی بازدید میدانی بدست آمد عبارتند از: نام چ

-ظر بهرهن، دبی یا آبدهی چاه ) که البته دبی چاه بر اساس UTMو به صورت  GPSدقیق هر چاه با استفاده از 

ه دلیل ز طرفی باها با استفاده از ادوات متصل به تراکتور بوده و برداری از چاهبردار ثبت شد. چون وسایل بهره

 بدهی درآآوری شده و بنابراین امكان محاسبه عدم آبیاری در این فصل، تمام تاسیسات مربوط به هر چاه جمع

وله و ب از لمحل چاه وجود نداشت. بنابراین این پارامتر بر اساس اظهارات کشاورز، قطر لوله و میزان خروجی آ

یستم هرچاه، سطح اراضی تحت پوشش هرچاه، نوع س برداران ازبصورت اینچ ثبت شد(، عمق چاه، تعداد بهره

ت آبیاری مورد استفاده توسط کشاورز، ساعت کارکرد در روز و در سال و همچنین سال احداث چاه برداش

 گردید. 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شكل 

 
 

   

  نتایج و بحث
 

چاه غیر مجاز در محدوده روستای  15بر اساس بازدیدهای صورت گرفته مشخص شد که تعداد 

شاورزان کهای غیر مجاز زیادی در منطقه وجود دارد که متعلق به (. البته چاه1د )شكل رزین وجود دار

روستاهای مجاور هست. الگوی کشت منطقه بیشتر گندم، ذرت، شبدر و کدو هست که به صورت 

محدوده  های غیر مجاز در اراضی کشاورزیشوند. اطالعات کلی چاهتناوبی و با فاصله یكسال کاشته می

 ( آورده شده است. 1ی زرین در جدول )روستا

 

 های غیر مجازتعیین سطح زیر کشت چاه -
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ی و های صحرایهای غیر مجاز در منطقه شناسای شدند، با استفاده از عملیاتبعداز اینكه چاه

قیق ، سطح زیر کشت هریک از انها بطور د GISافزار نقشه برداری و همچنین با بهره گیری از نرم

ار هكت 155شود، ها آبیاری میبراین اساس مشخص شد که سطح اراضی که توسط این چاه محاسبه شد.

ز آب ابرداران ( نشان داده شده است. میزان استفاده بهره1باشد. نتایج این محاسبات در جدول )می

بود. طول  ساعت خواهد 8-6دهی کمتری دارند ساعت و در بعضی که آب 12 – 10ها بطور متوسط چاه

کاشته  ها( در هر سال از نیمه اردیبهشت شروع شده و بر حسب نوع محصولوره آبیاری )پمپاژ از چاهد

 ل دورهشده تا اواخر مرداد و اوایل شهریور ماه ادامه خواهد داشت. در صورتیكه گندم کاشته شود طو

وع ید. نل خواهد کشآبیاری از نیمه اردیبهشت تا اواخر خرداد، ولی محصوالت دیگر تا اوایل شهریور طو

 ارد. برداران غرقابی بوده که بیشترین مصرف آب را درپی دسیستم آبیاری مورد استفاده توسط بهره

 

 هاحجم برداشت آب توسط چاه -

ا در حلقه چاه غیر مجاز در منطقه، دبی خروجی هر چاه، متوسط کارد آنه 15با توجه به تعداد 

اخر وجه به نوع کشت در منطقه از نیمه دوم اردیبهشت تا اوروز برحسب ساعت، دوره برداشت آب بات

ن متر مكعب ساالنه از ابخوا 4/1361588لیتر درثانیه معادل  275روز(، در مجموع  139شهریور )

 (. 2شود )جدول برداشت می

 
 های غیر مجاز در اراضی کشاورزی محدوده روستای زریناطالعات کلی چاه -1جدول 

 سال
 احداث

 ت پمپازساع
 )در روز(

 سیستم
 آبیاری

 الگوی کشت
 تعداد

 برداربهره
 عمق
 )متر(

 دبی
 )اینچ(

 شماره مختصات
 طول عرض چاه

 1 690395 3837658 6 65 2 کدو -گندم  غرقابی 12-10 83

 2 690458 3837640 6 65 7 کدو -گندم  یغرقاب 12 83

 3 690585 3837634 2 50 7 ذرت -کدو –گندم  یغرقاب 6 83

 4 690561 3837548 5 55 5 کدو -گندم  یغرقاب 12-10 83

 5 690738 3837592 4 60 3 کدو -گندم  یغرقاب 7 83

 6 690818 3837580 4 50 4 کدو -گندم  یغرقاب 10 83

 7 690989 3837700 2 40 8 کدو -گندم  یغرقاب 10 83

 8 691044 3837579 3 50 7 ذرت-کدو –گندم  یغرقاب 7 83

 9 691108 3837476 5 60 2 کدو -گندم  یغرقاب 12-10 83

 10 691070 3837404 4 60 3 ذرت -کدو –گندم  یغرقاب 6 83

 11 691164 3837368 6 65 4 کدو -گندم  یغرقاب 10 - 12 83

 12 691188 3837312 3 40 5 ذرت - کدو –گندم  یغرقاب 10 - 12 83

 13 691145 3836568 5 65 5 ذرت - کدو –گندم  یغرقاب 8 83

 14 689924 3837960 3 40 2 ذرت - کدو –گندم  یغرقاب 7 83

 15 688763 3836689 3 45 3 سیب زمینی – کدو –گندم  یغرقاب 10 83
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 هاسطح اراضی تحت پوشش هریک از چاه -2جدول 

 (3m)حجم آب مصرفی روزساعت کاری در (lit/sدبی ) (haسطح اراضی تحت پوشش ) شماره چاه

1 368/10 36 11 4/198158 

2 237/13 36 12 8/216172 

3 695/8 4 6 6/12009 

4 987/11 25 11 137610 

5 7/8 16 7 8/56044 

6 916/8 16 10 80064 

7 553/9 4 10 20016 

8 057/6 9 7 2/31525 

9 531/13 25 11 137610 

10 942/6 16 6 4/48038 

11 403/8 36 11 4/198158 

12 446/6 9 11 6/49539 

13 92/28 25 8 100080 

14 878/5 9 7 2/31525 

15 366/15 9 10 45036 

 4/1361588  275 155 مجموع

 

 

 های غیر مجاز تجمیع چاه -

توان در جهت تجمیع ها، میبه مطالب ذکر شده و مشخص شدن سطح زیر کشت این چاهباتوجه 

یز باتوجه به حلقه به دو حلقه کاهش داد. برای این امر ن 15ها اقدام کرده و تعداد آنها را از این چاه

خوبی ی که هم آبده 11و  2های شماره توان چاهها، میوضعیت این اراضی و موقعیت و آبدهی این چاه

ها اهچداشته و هم اینكه از نظر موقعیت مكانی تقریبا به تمام اراضی دسترسی بهتری نسبت به دیگر 

ر فاصله و اراضی تحت پوشش آنها که د 15و  14های شماره (. در مورد چاه3دارند، انتخاب شوند )شكل 

یاً چون اینچ(، ثان 2-3دارند )  ها قرار دارند، به دلیل اینكه اوالً آبدهی خیلی کمیبیشتری از دیگر چاه

 اراضی تحت ها برای آبیاری کردنتوان از این چاهدر مجاورت دو چاه مجاز قرار داشته می 14چاه شماره 

ه نیز به دلیل نزدیک ب 15هكتار( استفاده کرد. چاه شماره  878/5پوشش آن که زیاد هم نبوده )

 ندارد آبدهی خوبی هم از به استفاده از آب چاه کهرودخانه و همچنین مجاورت با جوی انتقال آب، نی

 بنابراین بهتر است که این دو چاه مسلوب شوند. ( 2نیست )شكل 

 

 ها در منطقهجتماعی و زیست محیطی تجمیع چاها-اثرات اقتصادی

ه دو های غیر مجاز )کاهش بهای انجام شده، در صورت اجرای طرح تجمیع چاهبا توجه به بررسی

 شد، بلكه های زیرزمینی جلوگیری خواهدرویه از آببرداری بیمنطقه عالوه براینكه از بهره حلقه( در

 برداران و ساکنین منطقه نیز خواهد داشت که عبارتند از:مزایای زیادی نیز برای بهره
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 کاهش آب مصرفی  -

ای رهآبیاری قطدرصد و  70درصد، آبیاری بارانی حدود  50راندمان کاربرد آبیاری سطحی تقریبا 

اری درصد میباشد. با احتساب راندمان انتقال و توزیع به طور کلی می توان راندمان آبی 90حدود 

باشد درصد می 80ای حدود درصد و راندمان آبیاری قطره 65تا  60درصد، بارانی  40تا  35سطحی را 

 (. 1389)علیزاده، 

 

 در منطقه 15و  14های شماره چاه( و 11و  2های تجمیع شده )موقعیت چاه -2 شكل

 

ای، ای، بارانی، کوزههای نوین آبیاری مانند: قطرهجویی در مصرف آب با استفاده از روشصرفه

رای هر میزان مصرف آب در آبیاری سطحی ب .دتواند بسیار تأتیر گذار باشتراوا زیرزمینی، تانكر و ... می

لیتر بر  5/0ی تیپ لیتر بر ثانیه و در آبیار 7/0ار آبیاری بارانی ) لیتر بر ثانیه(، برای هر هكت 2/1هكتار 

-هوسط چاثانیه در هر هكتار آب الزم است. بنابراین در منصقه مورد مطالعه و بر اساس شرایط موجود ت

)جدول  شودلیتر بر ثانیه آب از منابع آب زیرزمینی برداشت می 275حلقه( تقریبا  15های غیر مجاز )

2 .) 

انه شود، روزبرداری میها بهرهساعت در روز از این چاه 5/8وجه به اینكه بطور متوسط با ت

ه دو چاه بشود. در صورتیكه اگر این تعداد حلقه چاه را های زیرزمینی برداشت میلیتر از آب 8415000

ر ثانیه بیتر ل 61یابد )ای کاهش می( تجمیع کنیم، مصرف آب بطور قابل مالحظه11و  2های شماره )چاه

 باشد(.   لیتر می 2203200که روزانه معادل 

 

 کاهش مصرفی انرژی  -
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 نتقالدانیم برای اانرژی مصرفی با حجم آب استحصالی و ارتفاع پمپاژ رابطه مستقیم دارد.  می

 نظور ازباشد که حداقل انرژی الزم برای این مآب از زیر زمین به سطح زمین نیاز به مصرف انرژی می

 انون نیوتن به شرح زیر قابل محاسبه است .ق

(1)   E= m.g.h                                                                       

-اع می: ارتف h: شتاب ثقل زمین و  g: انرژی پتانسیل ذخیره شده در ماده ، Eکه در این فرمول 

شود، یمبرابر  2فهمید، وقتی که عمق آب زیرزمینی  توانباشد. بنابراین از این رابطه به راحتی می

ینكه مقدار اشود. همچنین با توجه به برابر می 2مقدار انرژی الزم برای انتقال آب به سطح زمین حداقل 

 ذخیره سفره آب زیرزمینی محدود است وقتی مقدار برداشت آب بیشتر از میزان تغذیه سفره باشد

ن شده رود که این عامل باعث افزایش ارتفاع پمپاژ آب به سطح زمیمیسطح سفره آب زیرزمینی پایین 

 و در نتیجه افزایش مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت. 

فره، سبرداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و پایین رفتن سطح عالوه براین در صورت بهره

ه تهیه ی و با راندمان باال خواهد بود کهای قوجهت استحصال آب و پمپاژ به سطح زمین نیازمند پمپ

در  باشد. از طرفی هرچه ساعت کارکرد و پمپاژ آب )مصرف آب(آنها مستلزم صرف هزینه  بیشتری می

یر روز بیشتر باشد، هم سطح سفره پایین خواهد رفت و هم بطور مستقیم بر میزان مصرف انرژی تاث

 خواهد گذاشت.  

لقه(، ححلقه موجود به دو  15ها )از کر شده در صورت تجمیع چاهبنابراین و باتوجه به مطالب ذ

 هایفرهسهای کمتری مورد نیاز خواهد بود، ثانیاً حجم آب مصرفی کاهش یافته، ثالثاً افت اوالً پمپ

بخش  زیرزمینی کم و ارتفاع پمپاز کاهش خواهد یافت و رابعاً درنتیجه میزان انرژی مصرفی در این

ورت صینه ها هم به میزان قابل توجهی پایین خواهد آمد. عالوه بر این موارد در کاهش یافته و هز

یادی زها تا حد های مربوط به تعمیر و نگهداری چاهبرداری، هزینههای مورد بهرهکاهش تعداد چاه

واهد خحلقه چاه، فقط دو حلقه چاه تعمیر و نگهداری  15کاهش خواهد یافت ) بجای تعمیر و نگهداری 

 د(. ش

  

 استفاده از کنتور هوشمند و امكان برداشت حجمی آب  -

 نهیهزکشاورز  یتومان است که برا ونیلیم 5هوشمند آب حدود  یو نصب کنتورها دیخر نهیهز

 100ه میلیون ریال ب 750حلقه(،  2حلقه چاه به  15ها )کاهش در صورت تجمیع این چاهاست.  ینیسنگ

وجهی یابد که هزینه قابل تاده از کنتور هوشمند و نصب آن کاهش میمیلیون ریال فقط در بخش استف

 است. 

 

 توزیع عادالنه آب  -

قانون اساسی  45با توجه به ماده یک قانون توزیع عادالنه آب و همچنین بر اساس اصل 

ر ها و هر مسیهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درههای دریاها و آبجمهوری اسالمی ایران، آب

ها و ها و مردابها و دریاچهآبها و زهها و فاضالبزمینی و سیالبدیگر اعم از سطحی و زیرطبیعی
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زیرزمینی از مشترکات بوده و در هایهای معدنی و منابع آبسارها و آبهای طبیعی و چشمهبرکه

نین مسئولیت حفظ، شود. همچبرداری میاختیار حكومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره

های زیرزمینی پس بنابراین استفاده از آب .شودبرداری از آنها به دولت محول میبهرهنظارت و اجازه 

دشت رزین حق تمام کشاورزان ساکن در روستای رزین بوده و متعلق به افراد خاص و یا فقط کسانیكه 

های موجود ت. از این رو با تجمیع چاهاند، نیسچاه چه بصورت مجاز و چه بصورت غیر مجاز حفر کرده

برداران و ساکنین منطقه توان منابع آب موجود در منطقه را به صورت عادالنه در بین بهرهدر منطقه می

 توزیع کرد.

 

 یکاهش صادرات آب مجاز -

 یادیها آب زآن دیکه در تول یکشت شود و محصوالت کیبهتر است در کشور محصوالت استراتژ

 کیواردات  ی. گاهردیشده قرار گ تیریکشت مد ریتر و با سطح زنییپا تیدر اولو شود،یمصرف م

 محصوالت رات. صاد(1383)جعفری،  به صالح منابع آب خواهد بود شتریبه کشور، ب یمحصول کشاورز

 یبه کشورها یصادرات آب مجاز قتیشود، در حقیمصرف م یادیها آب زآن دیتولکه در  یکشاورز

شده  تیریمحصوالت به صورت مد نیکشور بهتر است صادرات ا ینظرگرفتن کم آبست و با در ا گرید

تراست ها کمدارد و مصرف آب آن یآنها ارزش افزوده باالتر دیکه تول یو صادرات محصوالت کشت .باشد

 .ردیکشت قرار گ تیدر اولو دیشوند، با یمحسوب م کیاستراتژ یاسیسواز نظر 

 

 های ممنوعههای کشاورزی در دشتپساب با چاهجایگزینی  -

سازی و حفظ موجودیت هبهین موجبهای تصفیه شده در کشاورزی استفاده مجدد از پساب 

ی، جویی در مصرف کودهای شیمیایب به زمین، صرفهالمنابع آب از طرین برگشت دادن جریانهای فاض

 وبهبود کیفیت آن از طرین رشد گیاهان زایی، حفاظت خاک و گستردگی فضای سبز و کنترل بیابان

 (. 1389)فیضی و همكاران،  جلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد

   

 نتیجه گیری

هتای  هتا و سیاستت  ویژه در بدنه اصلی دولتت ه های متوالی بهای مدیریتی دورهگیریمیمتضاد بین تص

هتای  ویتژه آب ه ناگواری در زمینته آب بت   داده تا امروز شاهد اتفاقات مهمه و همه دست به دست ه نادرست،

-اجرای طرح احیا و تعادل بخشی یكی از مصوبات شورای عالی آب است که به تمامی شترکت  م.زیرزمینی باشی

هتای  این طترح در دشتت  الزم محرز است که زیرساختهای  الم شده است، اما کامالای کشور اعهای آب منطقه

 ثحت آمار و اطاعات ابتدایی ب نسبت به صحتکه هنوز  رزینویژه در دشت . این مورد به وجود ندارد الاص کشور

، فاظتحدفاتر نه االسال یكبار و آمار س 5در هر  ایدوره و جدل فراوان وجود دارد. عقب ماندگی آمار و اطاعات

 قار دقیز آمع بودن اطالن و بی ایالهای متفاوت محاسبه بو راه النبیمحاسبه در  نظر کلی و یكپارچهعدم اتفاق

هتای  گتروه نیروهتای  های مجاز و عدم تخصیص به موقع اعتبارات و حقتوق  مجاز و حتی برداشتهای غیرچاه

 . شدتا اینكه طرح همواره با مشكالت فراوان همراه با شوداز جمله عواملی هستند که باعث میگشت و بازرسی 
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   منابع فارسی

ر، شتابو ین زیآبر حوضه در یسطح آب ینیرزمیز آب یقیتلف افتهی توسعه مدل کی یابیارز و کاربرد(. 1392) ،.ع ،یزدیا

 .ص211. یکشاورز دانشكده مشهد، یفردوس دانشگاه ،یدکتر نامه انیپا

 ص(: 91) 12 توستعه،  و یاقتصادکشاورز یهشپژو – یعلم مجله ، آن الزامات و آب بازار كردیرو(. 1383) .ع.س ،یجعفر

75-120 

ی، زمتان  یهایستر  متدل  با بهار-همدان دشت ینیرزمیز آب سطح راتییتغ ینیشبیپ(. 1383). م ،یسده ،.ر.ع ،یرحمان

 49-42 ،ص 3 شماره 55 دوره فاضالب، و آب یپژوهش -یعلم مجله

 ص 155(. 1393رزین. ) شتد آب منابع نیتلف شگزار ای استان کرمانشاه،شرکت آب منطقه

دشتت   مطالعه موردی:) بررسی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی(. 1395پور، ا. حسنی، خ. لگزیان، ر، )علی

 ص 11اری و زهكشی ایران، دانشگاه صتعتی اصفهان، ر، دومین کنگره ملی آبیپایلوت ممنوعه بحرانی نیشابو

 ص 673دس رضوی، ، انتشارات استان ق30(، اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ1389علیزاده، ا. )

 چندی، زیربرنامه مدل از استفاده با ینیرزمیز یآبها از یبرداربهره تیریمد در مؤثر عوامل(. 1389) ،.،مییبایز. ،فیفتح

 ص (.53) 14ک. خا و آب علوم ،یعیطب منابع و یکشاورز فناون و علوم مجله روزآباد،یف دشت یمورد مطالعه :هدفه

164-155 

 و تیت کم بتر  شتده  هیتصتف  یخانگ یبهاالفاض با یاریآب اثرات یبررس(. 1389) ،.ح ،یبرک ،.پ مقدم، یرضوان ،.ح ،یضیف

 ص 9. آب منابع تیریمد در پساب و یافتیباز یآبها گاهیجا یمل ناریسم. یا علوفه ارزن تیفیک

 ص 437(، هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هشتم، 1392مهدوی، م، )
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