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 دهيچک
هاي زيرزميني سوق يافته آب ياتيحمنابع  يسوبهها خشك نگاهنيمه مناطق خشك ودر  يجهدرنت .يابدنيز افزايش مي يکشاورزبا افزايش جمعيت، نياز به آب 

منجر به افت  ،تيريبدون مد يارين آب و آبييپا يور، راندمان و بهرهينيرزميز يهاه آبيرويمجاز، برداشت بريغ يهااد چاهي، تعداد زيحران خشکسال. باست
هدف اين  باشد.مي ن ايجاد ساختار مديريت بهينه مصرف آب در بخش کشاورزي ضرورييشده است. بنابرا يآبکمد بحران يو تشد ينيرزميآب ز يهاد سفرهيشد

 باشد.ها ميهزينه مصرف آب و درجويي وري آب و صرفه، افزايش بهرهفراشبند شهرستانبند در بخش مرکزي  اسماعيل تحقيق توسعه پايدار کشاورزي در منطقه
. افتنديع و به دو حلقه چاه فعال کاهش يفارس تجمدر دشت ممنوعه فراشبند در استان  يبردارفاقد پروانه بهره يحلقه چاه آب کشاورز 32 يدانيم قين تحقيدر ا

 ياجرا يها نشان داد که در پيابيج ارزيبرخوردار شدند. نتا يت واحديريشده و از مد فشارتحت ياريستم آبيها مجهز به سآبخور چاه يهکتار اراض 23ن يمچنه
درصد  66 يد و برداشت محصوالت کشاورزيزان تولين مياست. همچن يافتهشکاهدرصد  75 ،اهانه آب از چاهيو برداشت سال ين طرح، مصرف آب کشاورزيا

 است. يدار کشاورزيدر جهت توسعه پا ين گام بزرگيآب و همچن يوربهره يبر ارتقا ينيرزميز يهاکپارچه آبيت يرير مديتأث دهندهنشانن يافت که ايش يافزا

 
 ، دشت فراشبند.سازيبهينه چه،کپاريت يري، مدآب يوربهرهآبياري،  :يديکل يهاواژه

 

 

 1مقدمه
 توسعهدرحالهاي صوصاً در کشور، خهاي جهاناغلب کشور در

. برشمرد توان دو مشکل اجتماعيرا مي بحران آب و امنيت غذايي
م يناشي از اين مشکالت براي کشورهايي که در اقل يج منفينتا

کشور ما نيز بسيار بيشتر است. در  اندقرارگرفتهخشك با بارش کم 
خشك جهان است پيامدهاي نامطلوب که جزء مناطق خشك و نيمه

با افزايش جمعيت، نياز  زمانهماين محدوديت رو به افزايش است. 
 مناطق خشك ودر  يجهدرنت .يابدنيز افزايش مي يکشاورزبه آب 

هاي زيرزميني سوق يافته آب ياتيحمنابع  يسوبهها خشك نگاهنيمه
-ي، برداشت بيرمجازغ يهااد چاهي، تعداد زيخشکسال. بحران است

بدون  يارين آب و آبييپا يور، راندمان و بهرهينيرزميز يهاه آبيرو
د بحران يو تشد ينيرزميآب ز يهاد سفرهيمنجر به افت شد ،تيريمد

                                                
مرکز تحقيقات و  يزداريپژوهشگر بخش حفاظت خاک و آبخ.1

)*نويسنده مسئول:  .آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان مرکزي
Amir_24619@yahoo.com) 

جهاد کشاورزي  وخاکآبمديريت  فشارتحتکارشناس ارشد دفتر آبياري  .3
 شيراز.

 01/2/79 تاريخ دريافت:

 32/2/25 تاريخ پذيرش:

ن ايجاد ساختار مديريت بهينه مصرف آب يشده است. بنابرا يآبکم
 ينيرزميز يهابرداشت از آبشد. بادر بخش کشاورزي ضروري مي

ط حاضر يعبور نموده و در شرا يبرداراز سقف مجاز بهره اکنونهم
 1/6حدود  ينيرزميآب ز يهاره ثابت سفرهياز ذخ يبرداشت اضاف

آمار منتشره از  (.1221)فالح رستگار،  ارد مترمکعب در سال استيليم
کشور در حال حلقه چاه در  263261دهد يرو نشان ميوزارت ن يسو

در  درصد( 65) حلقه 215623ن تعداد يباشد که از ايم يبرداربهره
رمجاز يمجاز و غ يهاچاهاد يتعداد زشود. يمصرف م يبخش کشاورز

 يرا برا يو بارش کم باران مشکالت هاآناز  ازحديشبستحصال و ا
)سيماي کشاورزي  جاد کرده استيکشور ا ينيرزميزآب منابع 

 .(1221استان فارس،  هايشهرستان
ز يك حوضه آبريزارع از  ياديکه در آن تعداد ز يطيشرا باوجود

شتر يآب ب ذخيره تواند انتظاريکنند، زارع نميمشترک آب برداشت م
. لذا خود با پمپاژ کمتر آب در زمان حال داشته باشد يسال آت يبرا
 ييآب را تا جا هرسالن ي، زارعيحداکثر کردن ارزش کنون يجابه

آب  يکيزيف يينها باارزشپمپاژ برابر  يينه نهايکنند که هزيپمپاژ م
از منابع آب  يبرداربهرهن يبنابرا. (1266)صبوحي و همکاران،  شود

 يهاشود که با استفاده از روش يزيربرنامه ياگونهبهد يکشور با
 ازحديشبو پمپاژ  ينيرزميز يهاآبه از يروياز استفاده ب يمنطق

هاي زيرزميني در تأمين سهم آب کهيطوربهجلوگيري شود.  اهآن
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از  يبرداردرصد کاهش و سهم بهره 37به  يدرصد فعل 77آب از 
درصد در  77درصد به حدود  37 ياز رقم فعل يمنابع آب سطح

از  (.1221فالح رستگار و همکاران، يابد )ش ينده افزايست سال آيب
هاي آبياري سامانه يريکارگبهاراضي خرد و پراکنده جهت طرفي 

گذاري بيشتري نسبت به اراضي فشار نياز به هزينه سرمايهتحت
مالك نيز خارج و يك برداران خردهکه از عهده بهره بزرگ دارند

با اجراي طرح تجميع  .(1223، ناميبگردد )محدوديت محسوب مي

هاي کشاورزي و تبديل واحدهاي زراعي کوچك به يك واحد چاه
 يابد.کاهش ميفشار تحتهاي اجراي آبياري اعي يکپارچه، هزينهزر

هاي به با اجراي برنامه با توجه به مطالب فوق ضروري است
آبياري با استفاده از  افزايش راندمان ازجمله هاسفرهتعادل رساندن 

جلوگيري از و هاي غيرمجاز هاي مدرن آبياري، انسداد چاهروش
 مجاز و هايچاه ميزان برداشت از، کنترل هاهغيرمجاز چا برداريبهره

شاهد کاهش روند افت  هادر دشت شدهداده رعايت سقف تخصيص
از مخاطرات ناشي از افت سطح  و باشيمزيرزميني  هايسطح آب

ها و آبدهي و خشك شدن چاه کاهش ازجملهزيرزميني  هايآب
 مقنوات، نشست سطح زمين و تخريب مخازن آب زيرزميني، هجو

کيفيت آب شيرين منابع آب زيرزميني و انتشار و  کاهش، شورآب
با سپردن کار مردم به مردم در امور  .جلوگيري کرد هاپخش آلودگي

سازي مصرف آب و توان بهينهها ميمرتبط با آب کشاورزي در دشت
 يدهسازماندر اين رابطه،  .افزايش راندمان آبياري را به دست آورد

بران در هاي آبتوليدکنندگان داراي حقابه در تشکل برداران وبهره
هاي آبياري برداري بهينه شبکهدستيابي به توسعه پايدار و بهره جهت

گري دولت، يکي از زهکشي و همچنين کاهش تصديو 
باشد. نقش برداري از آب ميهاي اساسي در موضوع بهرهاستراتژي

کشاورزي و رسيدن به ها در جهت باال بردن راندمان آب اين تشکل
اهميت  حائز ياربسنتيجه مطلوب که همانا رشد اقتصادي کشور است، 

ها دستگاه سوي ها ازاين تشکل يدهسازمانحمايت و  روينازااست. 
هايي است که در دستور کار دولت برنامه ازجملهو نهادهاي ذيربط 

 (.1221مسلمي،است ) قرارگرفته

دار کشاورزي در منطقه با هدف نهايي اين طرح توسعه پاي
ن تنها يبنابراباشد. ها ميجوي در هزينهوري آب و صرفهافزايش بهره

آب  يهاسفره يالن منفيد بحران آب و بياز تشد يريراه جلوگ
کپارچه يت يريمد کشور، يممنوعه و بحران يهادر دشت ينيرزميز

و توازن برداشت ، يکشاورز يهاکاهش تعداد چاه باهدف وخاکآب
ش راندمان يافزامصرف آب،  يسازنهيبه، ينيرزميز يهامصرف آب

 1223سال طبق گزارش  باشد.يمآب  يوربهره يو ارتقا ياريآب
هاي زيرزميني استان فارس، در اين کميسيون رسيدگي به امور آب

و شناسايي  شدهييشناسا يرمجازغحلقه چاه آب  36733استان حدود 
ر دشوند. ر بخش کشاورزي استفاده مينشده وجود دارد که همگي د

 23در سطح  يکپارچه آب کشاورزيت يريمدر يتأث، يين طرح الگويا
به  حلقه چاه آب 32ع يجمهکتار در دشت ممنوعه فراشبند فارس و ت

 رد.يگيقرار م يموردبررس فشارتحت ياريآب يهاستميس يهمراه اجرا

 

 هامواد و روش
 موقعيت منطقه

در  شدنواقعو  يعيت طبيبه علت موقع شهرستان فراشبند
 يبارندگ است. يريگرمس يوهواآب يکم ارتفاع دارا يهادشت

بوده است.  متريليم 7/326برابر با  62-23ساالنه شهرستان در سال 
هکتار که برابر  6735شهرستان  ير کشت محصوالت زراعيسطح ز

 رياستان و سطح ز ير کشت محصوالت زراعيدرصد کل سطح ز 1
ر يدرصد کل سطح ز 1هکتار که برابر  2122 يکشت محصوالت باغ

سيماي کشاورزي باشد )ياستان م يکشت محصوالت باغ
با دارا بودن ن شهرستان يا (.1221هاي استان فارس، شهرستان

درصد  2/13ر کشت و يدرصد از سطح ز 7/2الت، ينخهکتار  3552
د يمهم تول يهاباز قط يکيالت استان را داراست و يد نخياز تول

 يو تجار فردمنحصربهل داشتن رقم يخرما در سطح کشور به دل
ن محصول يکه ا يتيرغم اهميگردد. عليمحسوب م يزاهد يخرما

 گذشته با مشکالت يهاسال يدر ط ،ستا در اقتصاد شهرستان دارا
 يشتريمواجه شده است که بعضاً در حال حاضر با شدت ب ياديز

افت ، درپييپ يهاين عوامل خشکساليا ينترممهاز  .ادامه دارد
ان آفت يطغ، ياريآب ي، ساختار سنتيرزمينيزآب  يهاد سفرهيشد

که  باغات است زه نبودنيمکانو  مت خرمايبودن قن ي، پائزنجره خرما
ات يداران به عملو کاهش رغبت باغ درآمدباعث کاهش  يهمگ

 ده است.يداشت گرد
و  فراشبند شهرستان يبخش مرکز باغات در يازموردنآب  يتمام

ق ياز طر و ينيرزمياز منابع آب ز جوارهم يهابخش درصد آب 23
-چاه اديتعداد زدر منطقه،  يبحران خشکسالگردد. ين ميمأها تچاه

 بدون ياريآب و ينيرزميز يهاه آبيرويرمجاز، برداشت بيغ يها
د يو تشد ينيرزميآب ز يهاد سفرهيباغات منجر به افت شد تيريمد

ماهه اول سال  6به  يطبق گزارش منتهشده است.  يآبکمبحران 
فراشبند به ممنوعه دشت  درفارس،  ياسازمان آب منطقه 1223

 1253از سال  ينيرزميآب ز سطح يلومترمربعک 1661مساحت 
اکثر باغات موجود گر ياز طرف د متر افت داشته است. 66/13تاکنون 

علت يمي بوده و در حال حاضر بهدر بخش مرکزي از باغات قد
 که اين امر نيز به اندشدهيلتبدقوانين ارث به قطعات کوچك 



61...سازی اراضیوری آب با اصالح الگوی آبياری و یکپارچهافزایش بهره   

 

 

منجر شده  هاآنشدن بيشتر باغات و مديريت پيچيده  يراقتصاديغ
بران، مديريت يکپارچه آب است. به همين دليل تشکيل گروه آب

 ، توازنيرمجازغهاي آب کشاورزي مجاز و کشاورزي، تجميع چاه
هاي زيرزميني، افزايش راندمان آبياري و ارتقاي عرضه و مصرف آب

حفظ منابع محدود آب نياز اساسي و مبرم  باهدفوري آب بهره
باشد. بنابراين طرح مديريت يکپارچه آب کشاورزي باغات منطقه مي

حلقه چاه آب کشاورزي در باغات خرماي منطقه  32و تجميع 
و  شدهيزيربرنامهستان فراشبند بند در بخش مرکزي شهراسماعيل
 اجرا گرديد. 1266در سال 

 

 نتايج و بحث
حلقه چاه آب غيرمجاز و مجاز در سطح  32قبل از اجراي طرح 

هکتار نخلستان موجود بودند که بعد از اجراي طرح به دو حلقه  23
مجاز فعال و يك حلقه رزرو کاهش يافتند. ذکر اين نکته الزامي است 

حلقه( غيرمجاز  12هاي موجود در باغات )رصد از چاهد 63که حدود 
هکتار باغ حذف  23هاي غيرمجاز در محدوده بودند. تمامي چاه

رساني به باغات و اجراي تأسيسات برقي جهت سه حلقه شدند. برق
برقي انجام گرديد.  موتورپمپحلقه چاه مجاز به  2چاه و تجهيز 

اي سنتي به آبياري قطرههکتار از  23سپس سيستم آبياري در سطح 
سازي آب جهت ذخيره مترمکعب 333تغيير يافت. استخر به حجم 

هکتار اجرا گرديد. کود آلي با استفاده  23احداث شد. هرس در سطح 
هکتار تهيه شد.  23از ضايعات برگ نخل و مالچ پاشي در سطح 

 صورتبههاي اجراي اين طرح الگويي الزم بذکر است که هزينه
 شدهينتأمي با کمك بالعوض دولت و خودياري باغداران مشارکت

قطعه باغ  63هکتار نخلستان شامل  23است. قبل از اجراي طرح 
و به روش سنتي  يرمجازغحلقه چاه آب مجاز و  32بوده و توسط 

 32حلقه چاه آب فعال کشاورزي از کل  2شدند. در ابتدا آبياري مي
کتار را تأمين کنند، شناسايي ه 23حلقه چاه که بتوانند نياز آبي 

برداري پروانه بهره هاآنحلقه چاه تجهيز شده و براي  2شدند. اين 
 صورتبهها مسدود گرديدند. دو حلقه چاه دريافت گرديد و مابقي چاه

بران تشکيل باشد. گروه آبرزرو مي صورتبهدائمي و چاه سوم 

به استفاده از آب گرديد و افراد بر اساس سطح زير کشت باغات مجاز 
اي با در استخر توسط سيستم آبياري قطره شدهيرهذخچاه شدند. آب 

توجه به نياز آبي باغ و با نصب دستگاه تانسيومتر و کنتور حجمي در 
گيرد. همچنين با اجراي اين طرح، باغات اختيار باغداران قرار مي

 منطقه نيز اصالح و احياء شدند.
قطعه کوچك باغ به يك  63 وخاکآببا ايجاد مديريت يکپارچه 

هکتاري تبديل و از مديريت واحدي برخوردار گرديدند. به  23قطعه 
 ازجملههاي جاري هکتار، هزينه 23علت يکپارچه شدن تمامي 

شود. با هاي کارگري کاهش و بين همه باغداران تقسيم ميهزينه
ني هاي آب زيرزمياجراي اين طرح، ميزان آب برداشتي از سفره

هاي و ميزان برداشت محصول نيز افزايش يافت. هزينه يافتهکاهش
، هزينه اصالح و احيا باغات در 1اجراي اين طرح به شرح جدول 

. باشديم 2هاِي متغير ساالنه آبياري مطابق جدول و هزينه 3جدول 
باشند. ( مي1266ها بر مبناي سال اجرا )الزم به ذکر است قيمت

 23اي در سطح عات اوليه طراحي آبياري قطرهاطال 3مطابق جدول 
اطالعات منابع آب باغداران قبل از اجراي طرح را  7هکتار و جدول 

پارامترهاي برداشت،  2و  3و  1هاي و شکل 6دهد. جدول نشان مي
دهد. با درآمد و مصرف آب قبل و بعد از اجراي طرح را نشان مي

طرح مقدار برداشت از آب  ها بعد از اجرايتوجه به نتايج در شکل
است. قبل از اجراي طرح،  يافتهيشافزاکاهش و توليد و درآمد 

-حلقه چاه آب صورت مي 32سنتي و با استفاده از  صورتبهآبياري 

هکتار و  23هاي متغير ساالنه آبياري در سطح گرفت که هزينه
-باشد. آزمون مقايسه ميانگينمي 5هاي ثابت به شرح جدول هزينه

جفتي، ميانگين برداشت محصول، درآمد کشاورزان  صورتبه tاي ه
آمده است. با  6و مصرف آب در قبل و بعد از اجراي طرح در جدول 

، بين ميانگين برداشت محصول، درآمد 6توجه به نتايج جدول 
-کشاورزان و مصرف آب در قبل و بعد از اجراي طرح تفاوت معني

سازي و يعني با يکپارچه؛ ددرصد وجود دار 331/3داري در سطح 
تبديل آبياري سنتي به نوين عالوه بر مصرف آب کمتر، مقدار توليد و 

 درآمد نيز بيشتر شده است.

 

 هاي ثابت اجراي طرحهزينه -1جدول 

 ال(يرکل )مبلغ  ال(يرواحد )مت يق هانهيشرح هز فيرد

 333/633/322/1 333/233/23 هکتار 23 يبرا ياقطره ياريآب ستميس يو اجرا زاتيحمل لوازم و تجه و ديخر، يطراحنه يهز 1
 333/233/52 333/233/52 يکنترل مرکزدستگاه و  موتورپمپپمپ و  نصبد و ينه خريهز 3
 333/333/363 - مترمکعب 333با حجم  متر 16*13*3.7نه احداث استخر به ابعاد يهز 2
 333/513/736 - اء باغاتينه اصالح و احيهز 3
 352/277/622  يرساننه برقيهز 7

 352/762/722/3 جمع کل                
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 هاي اصالح و احياء باغاتهزينه -2جدول 

 هزينه کل )ريال( هزينه واحد )ريال( واحد مقدار شرح رديف

 333/633/133 333/33 متر 6323 تکريب 1
 333/333/11 333/13 اصله 1133 هرس برگ 3
 333/333/77 333/13 اصله 7733 جوشتنهحذف پاجوش و  2

 333/633/56 333/63 اصله 1363 حذف درختان غير مثمر کنار و نخل 3

 333/633/136 233/72 اصله 3333 حذف درختان گز و انار 7
 333/513/173 223/36 اصله 7633 پاشيمالچ 6

 333/513/736 جمع کل

 

 هاي متغير ساالنه آبياريهزينه -3جدول 

 جمع کل )ريال( هزينه واحد )ريال( تعداد شرح رديف

 333/333/15 333/633/6 3 هاهزينه برق مصرفي و تعمير ساالنه پمپ 1
 333/333/26 333/333/16 نفر 3 روز در سال( 133متوسط  طورکارگري )بههزينه آبياري ساالنه و هزينه  3

 333/333/72 جمع کل
 

 

 ياقطرهاطالعات اوليه طرح آبياري  -4جدول                         

 شهرستان فراشبند، اسماعيل بند        محل اجراي طرح

 هکتار 23 مساحت

 ايقطره نوع سيستم

 نخل نوع محصول

 5 (متر)هاي کاشت فاصله رديف

 5 (متر)فاصله درختان روي رديف 

 دو حلقه چاه منبع آب

 متر 73و  53 هاعمق چاه

ليتر بر ) مجازميزان آبدهي 

 ثانيه(
 13ها از چاه هرکدام

 برقي نوع پمپ

 شناور مدل پمپ

 متر 63 ارتفاع پمپاژ
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 قبل از طرح هاچاهاطالعات  -5جدول 

 برداريوضعيت پروانه بهره تعداد چاه (سطح )هکتار تعداد نخل )نفر( نام و نام خانوادگي مالك چاه رديف

 دارد 1 6/1 261 کاوياني محمدباقرحاج  1

 ندارد 1 2/3 163 سيد قاسمعلي دشتي 3

 ندارد شراکتي 7/3 21 رضا و عليرضا قاسمي 2

 ندارد 1 6/3 116 حاج محمد هاشم قاسمي 3

 ندارد شراکتي 3/3 62 پورحسن محمديعل 7

 ندارد 1 6/3 133 حاج محمد حسن پور 6

 ندارد 1 3/1 336 پورکريم محمدرضا 5

 ندارد 1 3/3 333 ورپکريم يمحمدعل 6

 ندارد 1 1 152 پوررضا کريم 2

 ندارد 1 7/3 335 پورغالمحسين کريم 13

 ندارد 1 1/3 263 حسين بهمني پور 11

 دارد 1 5/3 132 حسين دهقاني 13

 ندارد 1 3/3 311 عاليشوندي يمحمدقل 12

 ندارد شراکتي 2/3 175 حاج محمد پور چراغي 13

 ندارد 1 3/3 53 حاج رضا عاليشوندي 17

 ندارد 1 6/3 363 پورحسناسکندر  16

 ندارد 1 2/1 313 اصغر عاليشوندي 15

 ندارد 1 1 152 عقيل عاليشوندي 16

 ندارد 1 3/1 333 جليل عاليشوندي 12

 ندارد 1 1/1 165 رسول سيمکاني 33

 ندارد 1 6/3 132 حاج غالمرضا ميرزايي 31

 دارد 1 6/3 132 سيمکاني محمديعل 33

 ندارد 1 7/1 336 حاج رضا فرازي 32

 دارد 1 2/3 373 امير زبير عاليشوندي 33

 ندارد 1 3/3 73 عزيز قلي عاليشوندي 37

 ندارد 1 6/3 7633 باقر نوشادي 36

 

 

 

 

 

 

 

 



 1317بهار و تابستان  ،1 شماره ،5 جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه  64 

 

 پارامترهاي برداشت، درآمد و مصرف آب قبل و بعد از اجراي طرح -6جدول 

 
 مترمکعب(آب )مصرف  (1333)×ريال( درآمد ) (کيلوگرمبرداشت ) هکتار(سطح )

 بعد از طرح طرح قبل از بعد از طرح قبل از طرح بعد از طرح قبل از طرح هکتار رديف

1 6/1  7/2565  7/16213  7/32263  7/113165  72123 37533 

3 2/3  57/3622  37/6176  37/13661  57/75322  32767 13661 

2 7/3  57/3516  37/3721  37/6176  57/21516  16337 5137 

3 6/3  7/2363  7/7325  7/2565  7/26363  12513 6753 

7 3/3  3157 2637 6737 37257 12133 7516 

6 6/3  3273 5373 12373 73573 36363 11323 

5 3/1  6737 13657 12757 56137 22333 15136 

6 3/3  12373 31573 22173 173373 56633 23326 

2 1 7/7325  7/2363  7/31621  7/62325  23673 13323 

13 7/3  57/12722  37/33676  37/33561  6/176722  63137 27537 

11 1/3  57/11316  37/12321  37/23376  6/122316  66267 23332 

13 5/3  37/2636  57/6232  57/11316  37/33336  33227 13332 

12 3/3  7/11263  7/12225  7/27665  7/122763  53353 21326 

13 2/3  57/3622  37/6176  37/13661  57/75322  32767 13661 

17 3/3  3157 2637 6737 37257 12133 7516 

16 6/3  7/13125  7/32763  7/33313  7/163225  67313 25173 

15 2/1  57/5366  37/11561  37/31336  57/63366  33537 16755 

16 1 7/7325  7/2363  7/16213  7/62325  23673 13323 

12 3/1  6737 13657 75712  56137 22333 15136 

33 1/1  37/7261  57/2266  57/15232  37/62561  26127 17512 

31 6/3  3273 5373 12373 73573 36363 11323 

33 6/3  3273 5373 12373 73573 36363 11323 

32 7/1  37/6176  57/12722  57/33366  37/27176  32357 31327 

33 2/3  37/13736  57/33632  57/25716  2/361372  57777 23665 

37 3/3  7/1365  7/1613  7/2363  7/13665  6753 3676 

36 6/3  3273 5373 12373 73573 36363 11323 

 375363 1371333 3323333 7333333 323333 153333 23 جمع

 

 هکتار و به روش سنتی 32هاي متغير ساالنه آبياري در هزينه -7جدول 

 (الينه کل )ريهز (الينه واحد )ريهز تعداد شرح                فيرد
 333/253/135 333/763/7 32 انه پمپير ساليو تعمنه سوخت يهز 1
 333/333/373 333/333/16 برداربهره 37 (در سالروز  133متوسط  طورکارگري )بهنه يهزو  ساالنه يارينه آبيهز 3
 333/533/622/1 333/233/52 حلقه 32 يو دستگاه کنترل مرکز موتورپمپد و نصب پمپ و ينه ثابت خريهز 2

 333/653/355/3 جمع کل                               
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 .مقايسه برداشت محصول خرما قبل و بعد از اجراي طرح -1شکل 

 

 
 قبل و بعد از اجراي طرحزارعين  درآمدمقايسه  -2شکل 

 

 

 
 آب قبل و بعد از اجراي طرح پارامتر مصرفمقايسه  -3شکل 
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مقايسه ميانگين پارامترها، برداشت، درآمد و مصرف آب قبل و بعد از اجراي طرح -8جدول   

(S.e) درجه آزادي t تعداد زارع متوسط تيمارها   نانحراف از ميانگي

 برداشت
21/6623 قبل از طرح  36 

**576/6-  
37 13/563  

67/11172 بعد از طرح  36  73/1352  

 درآمد
23/33356 قبل از طرح  36 

**576/6-  
37 23/3323  

23/56356 بعد از طرح  36  32/6213  

 مصرف
55/33323 قبل از طرح  36 

**576/6-  
37 33/3616  

62/15765 بعد از طرح  36  36/3336  

 are significantly differentns (P<0.001) داريمعندرصد  هزارمكي**در سطح 
 

 
کر است با توجه به شرايط قبل از اجراي طرح و الزم به ذ

 33-23وضعيت نامطلوب باغات، ميزان توليد خرما پايين و در حد 
ي هر نخل بود که با توجه به کيفيت نامطلوب ابردر سال کيلوگرم 
 ريال به 2333متوسط هر کيلوگرم خرما به قيمت  طوربهمحصول 

 اندازهبهو  موقعبهين و تأم موردنظررسيد. با اجراي طرح فروش مي
 133متوسط به  طوربهزراعي، ميزان توليد آب و انجام عمليات به

کيلوگرم براي هر درخت افزايش يافت. همچنين با توجه به شرايط 
 يجهدرنتو  يافتهبهبودبراي باغات کيفيت محصول نيز  يجادشدها

 ريال افزايش يافت که 5333قيمت نهايي فروش نيز به هر کيلوگرم 
هاي آب تأثيرات تجميع چاه 13 در جدولباشد. مي 2به شرح جدول 

هاي متغير ساالنه، درآمد ساالنه کشاورزان هاي ثابت، هزينهبر هزينه
-ها قبل و بعد از اجراي طرح بيان ميو کاهش برداشت آب از چاه

وات افزار نتاي با استفاده از نرمشود. نياز آبي ساالنه آبياري قطره
(NETWAT و حجم آب )قبل از اجرا با اطالعات  شدهاستفاده

  ها محاسبه گرديده است.محلي، دور آبياري، ساعت آبياري و دبي چاه

 
 هکتار قبل و بعد از اجراي طرح 32مقايسه توليد ساالنه خرما و درآمد آن در  -9جدول 

 نسبت افزايش بعد از اجراي طرح قبل از اجراي طرح رديف

هکتار  23نه خرما در کل توليد ساال
 )کيلوگرم(

333/153 333/323 66/1+ 

 +66/2 333/333/323/3 333/333/733 هکتار )ريال( 23درآمد حاصله در 

 
 

 هکتار نخيالت قبل و بعد از اجراي طرح 32و درآمدها در  هانهيهزمقايسه  -11جدول 
 سبت به قبلافزايش يا کاهش ن بعد از اجراي طرح قبل از اجراي طرح  عنوان 

 +73/1 352/762/722/3 333/533/622/1 هاي ثابت اجراي طرح )ريال(هزينه
 -321/3 333/333/72 333/253/755 هاي متغير ساالنه )ريال(هزينه

 +66/2 333/333/323/3 333/333/733 درآمد حاصله از توليد خرما )ريال(
 -32/3 323/13 673/23 در هکتار( مترمکعببرداشت آب در سال )

 
 ينيرزميز يهااز آب شدهبرداشتزان آب يطرح م يپس از اجرا

آب در  مترمکعب 723333افت که در سال حدود يدرصد کاهش  75
د خرما يزان توليره خواهد شد و در کنار آن ميذخ ينيرزميسفره آب ز

به  آب يوربهره يافت. ارتقايش يدرصد افزا 66در واحد سطح 
ن مصرف يبا استفاده از حجم مع يکشاورزدات يش توليافزا يمعنا

 يدات کشاورزين طرح مصرف آب کاهش و توليباشد. در ايآب م
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 يآب بوده و گام بزرگ يوربهره يانگر ارتقايابد که نماييش ميافزا
 ياريستم آبيس ياست. با اجرا يدار کشاورزيدر جهت توسعه پا

ار ير بسيتأث افت کهيش يدرصد افزا 67به  ياريراندمان آب ياقطره
-ن با حذف کاناليدارد. همچن ياريدر کاهش مصرف آب آب ياديز

 23ش از يو انتقال آب با لوله راندمان انتقال آب به ب يخاک يها
نه آب يمصرف به يهاحلراهاد شده يافت که عوامل يش يدرصد افزا

-1266طرح در سال  يدر محل اجرا ين بارندگيانگيم باشند.يم
ساالنه در سطح  يبارندگ . حجمبوده است متريليم 326برابر  1262

آب  %12برابر  يباًتقرباشد که يمترمکعب م 57733هکتار برابر  23
کاهش مصرف  يگردعبارتبهباشد. يطرح م يدر اثر اجرا شدهيرهذخ

کپارچه آب يت يريمد ييالگو طرح يدر اثر اجرا يآب کشاورز
 باشد.يباغات م يرو يبارندگبرابر  6/5برابر  يکشاورز

-نهيطرح، هز يثابت اجرا يهانهيدر هز يدرصد 73ش يبا افزا

ز درآمد ساالنه يو ن يافتهکاهشدرصد  23ر ساالنه حدود يمتغ يها
 يهانهين هزيشود. تأميبرابر م 66/2حاصل از فروش محصوالت 

ار مشکل است که يف منطقه، بسير ساالنه جهت کشاورزان ضعيمتغ
افت که يدرصد کاهش  23کپارچه شدن باغات يو  هاع چاهيبا تجم

قطعه کوچك  63در  يکارگر يهانهياز کاهش هز يشتر ناشيب
هکتار باغ يك حلقه چاه  3/1قبل از اجراي طرح، به ازاي هر  .هست

هکتار افزايش يافت و فاصله  16آب موجود بود که با اجراي طرح به 
ش يافت. بنابراين متر افزاي 3333متر به  133ها از متوسط چاه

باشند و بر روي ها در حريم فني يکديگر نمياز چاه کداميچه
 هايبرداريبهره از گذارند. با اين کارهمديگر تأثير منفي نمي

 غيرمجاز جلوگيري و حريم منابع آب رعايت خواهد شد.
 

 یجيترو افتيره
 ،تفوان گففت  يمف  ينف يرزميز يهفا در مورد برداشت آب از سففره 

به  آنچها يست و ين کسچيهت يت همه است در مالکير مالکد آنچه"
است  ين معنين عبارت بديا ."تعلق ندارد کسچيههمه تعلق دارد به 

ك نفر يش از يدر معرض استفاده ب ينيرزميك سفره آب زيکه  يزمان
 يتيمحفدود  يکس يآن برا از يبرداردر بهره گريدعبارتبها ياست و 

-يرقابت مف  يشتريسهم ب يبرا يگريدار با دبرهر بهره وجود ندارد،
 طفرح  يبفا اجفرا   شفود. يباعث هدر رفت سفره آب م جهيدرنتکند و 

فقفط  اجفازه دارد  هفر کشفاورز    ينف يرزميز يهاکپارچه آبيت يريمد
بردار به اين نتيجفه  بهره .دياز سفره، آب برداشت نما ياز آبين اندازهبه

باعفث ادامفه    ،برداشفت آب در  يزيرو برنامه ييجوکه صرفه رسدمي
ب يف ن ترتيشفود و بفد  يز مف يبعد ن يهاها در سالبرداشت آب از چاه

 تيف درنها. رديگيها صورت مسفره زتوازن در برداشت و مصرف آب ا

ش رانفدمان مصفرف آب،   يل اففزا يف ن طرح از قبيا يايبا توجه به مزا
 ينه اجفرا يمجاز، کاهش هزريغ يهاآب، حذف چاه يوربهره يارتقا

و  يجفار  يهفا نهيفشار در هر هکتار، کاهش هزتحت ياريستم آبيس
از  يريجلفوگ  تفر مهممحصول و از همه  يفيو ک يش کمير، افزايمتغ

رسفد در حفال   ي، بفه نظفر مف   يدر مناطق بحران يآبکمد بحران يتشد
در  يدار کشفاورز يف ن روش توسعه پاين و مؤثرتريبهتر اين کار حاضر

-توان با سفرمايه در اين راستا مي باشد. ينيرزميآب ز يمناطق بحران

هاي الگويي مشابه شهرستان فراشبند و اشفاعه  گذاري و اجراي طرح
برداران منابع آب زيرزميني تفا  نتايج پربار آن در بين کشاورزان و بهره

هاي زيرزميني رويه آببرداشت بي ريناپذجبرانحد زيادي از خسارت 
راي تحقق يافتن مصوبه مجلفس  لذا شايسته است ب گيري کرد.پيش

هفاي غيرمجفاز موضفوع دسفتورالعمل     شوراي اسالمي و تجميع چفاه 
-هاي فاقفد پروانفه بهفره   اجرايي ماده واحده قانون تعيين تکليف چاه

ريزي کارشناسي با محوريت گسترش فرهنگ مديريت برداري، برنامه
 د.انجام گير رمجازيغهاي هاي زيرزميني و تجميع چاهيکپارچه آب

 

 گيرينتيجه
وري آب کشاورزي: با اجراي اين طرح، افزايش بهره -

و ميزان  يافتهکاهشهاي آب زيرزميني ميزان آب برداشتي از سفره
 برداشت محصول نيز افزايش يافت.

آبياري: سيستم  راندمان افزايش و آب از بهينه استفاده -
اي با پايين به آبياري قطره باراندمانآبياري از غرقابي و سنتي 

 درصد ارتقا يافت. 67راندمان حدود 

برداري و توزيع آب: کليه عمليات بهبود مديريت بهره -
ها، انتقال، توزيع و پخش آب با مديريت گروه برداشت آب از چاه

 شود.بران و با راندمان باال انجام ميآب
ملزم به حذف  بردارانکليه بهرهکشت:  الگوي اصالح -

 باعثهستند. اين ير مثمر باغات خود و غ يراقتصاديغدرختان 
 شود.ميپمپاژ  و هزينه آبهدر رفت  جلوگيري از

 63: هاهزينه در ييجوصرفهو  وخاکآبمديريت يکپارچه  -
هکتاري تبديل و از مديريت  23قطعه کوچك باغ به يك قطعه 

هکتار،  23واحدي برخوردار گرديدند. به علت يکپارچه شدن تمامي 
و بين همه  يافتهکاهشهاي کارگري هزينه ازجملههاي جاري هزينه

 شود.باغداران تقسيم مي

غيرمجاز و رعايت حريم  هايرداريببهره از جلوگيري -
هکتار باغ يك حلقه  3/1منابع آب: قبل از اجراي طرح، به ازاي هر 
هکتار افزايش يافت و  16چاه آب موجود بود که با اجراي طرح به 

متر افزايش يافت. بنابراين  3333متر به  133ز ها افاصله متوسط چاه
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باشند و بر روي ها در حريم فني يکديگر نمياز چاه کداميچه
 گذارند.همديگر تأثير منفي نمي

آب: با  و مصارف منابع از شده روز به اطالعات و آمار تهيه -
ها ها به کنتورهاي حجمي، اطالعات برداشت آب از چاهتجهيز چاه
 شود.مي يرپذامکانريزي و مديريت آبياري هبراي برنام
 توسعه راستاي در کيفي و کمي ازنظر منابع آب حفاظت از -

رويه آب اي، از مصرف بيپايدار: با تحويل حجمي آب و آبياري قطره
هاي زيرزميني را جلوگيري شده و کاهش ميزان برداشت آب از سفره

 در پي دارد.

ري از مزاياي دولتي: برخوردا و اداري بوروکراسي کاهش -
توانند از تسهيالت با توجه به اينکه باغداران داراي چاه غيرمجاز نمي

فشار استفاده نمايند، اجراي اين طرح محدوديت آبياري تحت
 برخورداري از تسهيالت را مرتفع نمود.

افزايش درآمد کشاورزان: توليد در واحد سطح با تأمين  -
 تقسيم زارعي افزايش يافت.عمليات به آب و انجام اندازهبهو  موقعبه

 توجه با آن از بهينه و استفاده عدالت اساس بر کشاورزي آب توزيع و

 شود.آب انجام مي ساالنه بيالن منفي به

هدف نهايي طرح توسعه پايدار کشاورزي در منطقه با  -
 باشد.وري آب ميافزايش بهره

 مراجع
فشار در هاي آبياري تحتنه(. دستورالعمل اجراي ساما1223. )ناميب

و  وخاکآبوزارت جهاد کشاورزي، معاونت  .اراضي تجميع شده
-سازمان آب منطقه هاي نوين آبياري.صنايع، دفتر توسعه سامانه

 کارگروهبرداري، گزارش اي فارس، معاونت حفاظت و بهره
 .1223تخصصي خشکسالي بخش کشاورزي استان فارس، 

و امور  يزيربرنامهان فارس، معاونت سازمان جهاد کشاورزي است
 .1221هاي استان فارس، اقتصادي، سيماي کشاورزي شهرستان
کارهاي (، ارزيابي راه1266صبوحي، م. سلطاني، غ. و زيبايي، م. )

مديريت منابع آب زيرزميني: مطالعه موردي دشت نريماني در 
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Abstract 
 

As the population grows, the need for agricultural water also increases, gradually. As a result, in arid and semi-arid 

regions, attentions have led to the vital sources of groundwater. Drought crisis, the number of unauthorized wells, 

extraction of groundwater, low efficiency and productivity of water and irrigation without management have been led to 

fall of ground water and exacerbated water scarcity. Therefore, it is essential to create an optimal management structure 
in order to be able to handle the amount of water consumption in agriculture. The aim of this research is developing 

sustainable agriculture in the region, increasing water productivity and saving costs. Materials and Methods: before, the 

implementation of the program, more than 23 unauthorized and authorized wells were existed in 32 hectares of groves. 

But after implementation of the project, the number was reduced to two active wells and a reserve one. Here it is 

necessary to say that for about half of the wells in the gardens (19 wells) were unauthorized. All unauthorized wells 

were removed in the range of 32 hectares of gardens. Power distribution to the gardens, implementing of electrical 

equipment for three wells and equipping three wells with the electric pump are supposed as those that have been done. 

Then the irrigation system in 32 hectares was changed from the traditional to drip irrigation. A pool of 400 cubic meters 

was built for water storage. Pruning and trickery implemented at a level of 32 hectares. Besides, Organic fertilizer was 

prepared by using palm leaf scum and mulching at a level of 32 hectares.by creation of integrated water and land 

management, 64 small gardens were converted into a 32-hectare unit and managed and handled by a single unit. Due to 
the integration of all 32 hectares, the current costs such as labor costs reduced and divided between all 

horticulturalists .By implementing this plan, the amount of extraction of waters decrease gradually and on the other 

hand, harvesting increases. Generally, it can be said that water consumption will decrease, and agricultural production 

will increase. This represents an improvement in water productivity and is a major step towards establishing, 

sustainable agricultural development. By implementing a drip irrigation system, irrigation efficiency has increased by 

85%, which has a great impact on reducing irrigation water consumption. Also, by removing terrestrial channels and 

transferring water through the pipe, the efficiency of transferring water increased more than 90%. The mentioned 

factors are considered as the solutions of optimal water consumption. Conclusions: The results of the evaluations 

showed that by implementation of this project, agricultural consumption and annual withdrawal of water from wells 

decreased to 57%. Also, the amount of agricultural production and harvest increased by 66%, which reflects the effects 

of integrated water management on improvement of water productivity.besides, it is supposed as a major step towards 

establishing a sustainable agricultural development. With an increase of 52% in fixed costs of the project, the annually 
variable cost is reduced by 90% and the annual revenue from sales of products is 3.88 times. Providing variable annual 

costs for poor farmers is very difficult, which by combination of wells and the integration of gardens,this was reduced 

to 90% and was mainly due to the reduction of labor costs in 64 small plots. Before the implementation of the project, 

for each 1/4 hectare of the garden, there was a well.but after the project, this amount is increased to 16 hectares. The 

average distance between the wells increased from 120 meters to 4000 meters. Therefore, none of the wells are not 

existed in each other's technical environment and can not negatively affect on each other. 

 

Key words: Water efficiency, Integrated Management, irrigation, Farashband. 
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