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 مقاله پژوهشی

پایداری کشاورزی و  اتت و کیفیت آب کشاورزی و تأثیر آن بر تولیدکمیّ

 (فیروزآباد دشت :مورد مطالعه) های روستایی گاه سکونت
 

  2بابک اجتماعی، 1مرضیه کشاورز
 27/12/1399تاریخ پذیرش:    13/6/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

موجود در  یاکولوژیک-ای اجتماعیه کننده پایداری نظام آب عامل اصلی تضمین

است. با وجود این، تغییر اقلیم و مدیریت ناپایدار منابع آب موجب خشک  مناطق خشک و نیمه

منظور حفظ توازن میان نیاز بخش کشاورزی به آب و  ه است. بهشدمناطق این آبی در  بروز کم

ی است. لذا این پژوهش ظرفیت منابع هر منطقه، بررسی رابطه بین آب، تولید و جمعیت ضرور

روستایی در  جمعیتکشاورزی و  اتتولید و کیفی آب بر کمیتأثیر تغییرات  واکاویبا هدف 

های  از طریق بانک اطالعاتی سازمان پژوهشهای  انجام شده است. دادهفارس فیروزآباد  دشت
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انگر کاهش نش ها ای و نیز درگاه آمار ایران گردآوری شد. یافته جهاد کشاورزی و آب منطقه

پذیری آب در منطقه یکسان نبوده و  اما آسیب ؛شدید ظرفیت منابع آب کشاورزی است

بندی نمود.  توان کشاورزان را به سه گروه دارای دسترسی کم، متوسط و زیاد به آب تقسیم می

دهنده این است که ادامه روند کنونی مدیریت آب مزرعه  نشان سری زمانیبا این حال، تحلیل 

ی حاصل از تحلیل ها هش دسترسی هر سه گروه به آب خواهد انجامید. همچنین یافتهبه کا

همراه  کشاورزی به کاهش آب که نحوی بهید پیوند آب و تولید کشاورزی است. مؤ رگرسیون

ضریب  همچنیننزوالت جوی، کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی و  تنزل در میزان

میان آب و  ،از سوی دیگرانجامیده است.  الت زراعیتولید محصو افت میزانبه  مکانیزاسیون

تراکم جمعیت در روستاهای  که نحوی بهانکارناپذیر وجود دارد.  ای رابطهجمعیت روستایی نیز 

هایی برای  ها، توصیه دارای دسترسی زیاد به آب در طول زمان افزایش یافته است. بر مبنای یافته

  زن آب و جمعیت ارائه شده است.تولید و حفظ توا ،وری آب ارتقای بهره
 مدیریت مزرعه. پذیری آب،  آسیب، روستایی جمعیت، آب کشاورزی، تجدیدپذیرآب  :هاکلیدواژه

 مقدمه 

در  موجود یاکولوژیک-های اجتماعی کننده پایداری نظام آب عامل اصلی تضمین

ست بلکه نقش ساز پایداری محیط زیست ا تنها زمینه است. آب نهخشک  مناطق خشک و نیمه

. با وجود این، بروز (Nazari et al., 2018) ای در رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد کننده تعیین

آبی در بسیاری از  ها و مدیریت ناپایدار منابع آب موجب بروز کم لیم، وقوع خشکسالیتغییر اق

درصد از جمعیت  40 که نحوی به. (Zarei et al., 2020) است شدهخشک  مناطق خشک و نیمه

همین دلیل   . به(Ali et al., 2020) کنند کره زمین درجات مختلفی از تنش آبی را تجربه می

بدیهی  است. شدهبرانگیزترین مسایل جهان مطرح  عنوان یکی از چالش امروزه، کمبود آب به

همچون ناامنی معیشت، فقر  مختلفیپیامدهای اقتصادی و اجتماعی کمبود آب، آبی و  کماست 

  به. (Keshavarz et al., 2017) داردرا به همراه فزاینده، ناامنی غذایی، بیکاری و مهاجرت 

-اقتصادی -های اجتماعی به مثابه از بین رفتن سرمایهتوان  میتخریب آب را  همین دلیل،
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خصوص جوامع روستایی و  به ،ف پایداری جوامعاهداتحقق بنابراین، . نمودقلمداد  یاکولوژیک

مدیریت بهینه منابع آب  در گرو یهای اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک مدیریت مطلوب سرمایه

منابع آب نیازمند حفظ کارکردهای  بهینهبدیهی است مدیریت . (Nazari et al., 2018) است

های انسانی با ظرفیت  بوم و تطبیق فعالیت هیدرولوژیکی، بیولوژیکی و شیمیایی زیست

این در حالی است که در بسیاری از مناطق  (.Russo et al., 2014) بوم است اکولوژیک زیست

که  برداری از منابع آب زیرزمینی هرهبروستایی کشورهای در حال توسعه همچون ایران، 

زیستی این منابع  بدون در نظر گرفتن ظرفیت ،کننده نیازهای آبی جامعه است تأمین ترین اصلی

هزینه  با در نظر گرفتن این واقعیت که توسعه منابع آب زیرزمینی ساده و کم گیرد. انجام می

و نظارت بهینه برداری پایدار این منابع  بایست مدیریت و بهره می (Chen et al., 2016) نیست

 . (Omarova et al., 2019) مورد توجه خاص قرار گیردبر نحوه مصرف آب زیرزمینی 

روزافزون مصارف  افزایشمروری بر وضعیت منابع آب در ایران نشانگر آن است که 

است  شدهاین منبع کمیاب و مدیریت نامطلوب آن موجب  استفاده ازجویی در  آب، عدم صرفه

 ,.Nazari et al) دجدی در زمینه تأمین آب مواجه شو ها و معضالت که کشور با چالش

در کشور آب تجدیدپذیر از منابع درصد  71 دهد که ها نشان می عنوان نمونه، بررسی به .(2018

است که   حالی. این در (Naseri et al., 2017) گیرد مورد استفاده قرار میبخش کشاورزی 

بر اساس آمار و  (Heydari, 2014) درصد است 45 تقریباًوری آب کشاورزی در ایران  بهره

های نوین  به سامانهدرصد از اراضی کشور  20تنها شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه

در بخش کشاورزی  وری آب بهرهدر مقایسه با سایر کشورها، چند . هرهستندآبیاری مجهز 

چرا که بخش آب به این بخش اجتناب نمود؛ کافی از تخصیص  توان نمی اما ،است ینپای

اشتغال و  درصد از GDP ،20درصد  13کننده  محور اقتصاد روستایی است و تأمین ،کشاورزی

  .(Zarafshani et al., 2020)درصد از مواد خام مورد نیاز صنایع غذایی است  85

کننده اصلی نیاز غذایی کشور در شرایط تشدید  که بخش کشاورزی، تأمین حالیدر

دستیابی به  موجباتبایست  مینیز شده  انداز ترسیم های اقتصادی است و بر اساس چشم تحریم
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کاهش سطح زیرکشت و  آمارها حاکی از را فراهم نماید، 1404امنیت کامل غذایی در افق 

بر  متعددی. عوامل است خشک در مناطق خشک و نیمهزی تولید برخی محصوالت کشاور

گیری روند کاهشی سطح زیرکشت و تولید محصوالت دارای نیاز آبی باال تأثیر دارند که  شکل

های اقلیمی  بروز سایر پدیدهها،  توان به افزایش فراوانی وقوع و شدت خشکسالی از آن جمله می

 ؛ها اشاره نمود و شیوع آفات و بیماری کزی خابندان، کاهش حاصلخی سرما و یخسیل، مانند 

خشک  در مناطق خشک و نیمهکمیّت و کیفیت آب کشاورزی کاهش رسد  نظر میهاما ب

 (. Salehi Rezaabadi et al., 2020) افزایش نوسان تولید داردنقش بسزایی در کشور، 

ستایی جمعیت رو سیر نزولیاز سوی دیگر، مروری بر آمار جمعیت کشور نشانگر 

 ، جمعیت مناطق روستایی ازاعالم شده توسط مرکز آمار ایران است. بر اساس آمارهای رسمی

مطالعات کاهش یافته است.  1395درصد در سال  26شمسی به هجری  1335درصد در سال  69

کاهش ساز کاهش جمعیت روستایی در کشور،  عوامل زمینهجمله اند که از  مختلف نشان داده

روستایی و افزایش مهاجرت های شغلی  کاهش فرصتتبع آن،  بهورزی و منابع آب کشا

مهاجرت بدیهی است  (.Keshavarz et al., 2013; Zarei et al., 2020)است جوانان روستایی 

و موجبات تعطیلی  تواند روند تولید روستا را با وقفه روبرو سازد می به شهرها نیروهای جوان

دهد که با خشکیدن  ها نشان می بررسی .ا نیز فراهم سازدرهای تولیدی کشاورزی  فعالیت

خشک بسیاری از مناطق  های آب، تولید کشاورزی در ها و چاه شدن آب قنات ها و کم چشمه

 خانوارهایبرای ناپایداری نظام تولید کشاورزی، کاهش یافته است.  فارساستان  خشک و نیمه

ای ها موکول به تولیدات ساالنه است، چارهکه گذران زندگی روزمره آنروستایی بضاعت کم

 گذارد نمیحاشیه شهرها باقی  جز ترک روستا و ادامه حیات در مناطق دیگر و احتماالً

(Keshavarz et al., 2013 .) ،منظور حفظ توازن میان نیاز بخش کشاورزی به آب و  بهبنابراین

تولید و فی آب بر پایداری ی و کیکمتأثیر تغییرات ظرفیت منابع آب هر منطقه، بررسی 

 ضروری است.  های روستایی گاه سکونت
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 .اختصاص یافته استمختلفی به بررسی رابطه بین آب و تولید کشاورزی  های پژوهش

 واکاوی به (Salehi Rezaabadi et al., 2020)صالحی رضاآبادی و همکاران  طور مثال به

ی و کماثرات کاهش کیفیت آب کشاورزی بر عملکرد محصوالت مختلف و نیز تأثیر تغییرات 

ت آب کمیکیفیت و  افتپرداختند و نشان دادند استان کرمان کیفی آب بر تولید کشاورزی 

 .است شدهتولید محصوالت مختلف زراعی و باغی سطح زیرکشت و دار  موجب کاهش معنی

 Qanbarzadeh and)شهرستان مشهد دهستان شاندیز روستایی  ه در نواحیشد مطالعه انجام

Behniafar, 2009) واجهه با بحران آب های م نیز نشانگر کاهش شدید سطح زیرکشت در سال

است که پژوهش انجام شده توسط فتحی و همکاران   کشاورزی بوده است. این در حالی

(Fathi et al., 2014)  در شهرستان لنجان نشان داد علیرغم کاهش منابع آب، سطح زیرکشت

اما از حجم تولید محصوالت باغی کاسته  ؛محصوالت باغی در این شهرستان افزایش یافته است

 ,Malek and Verburg) مطالعه انجام شده توسط ملک و وربرگشده است. از سوی دیگر، 

وری آب کشاورزی موجب  آبی و کاهش بهره ای نشان داد کم در مناطق مدیترانه (2018

 های پژوهشاست.  مختلف شدهدار سطح زیرکشت و عملکرد محصوالت زراعی  کاهش معنی

 ندنیز نشان داد (Ahmed et al., 2020; Zulfiqar and Thapa, 2017) انجام شده در پاکستان

آبی در  هایی که بحران کم در سال. شود میموجب ناپایداری تولید  نوسان منابع آب کشاورزی

  مناطق مورد مطالعه حاکم بوده است، کاهش یا عدم افزایش تولید گزارش شده است.

های روستایی را مورد بررسی  گاه برخی مطالعات نیز تأثیر منابع آب بر پایداری سکونت

حوضه مناطق روستایی انجام شده در  های نتایج حاصل از پژوهش طور مثال به اند. داده قرار

 ;Keshavarz et al., 2013; Kiani Salmi, 2012) دشت فارس و منطقه زرینرود  زاینده

Rahmani Fazli and Salehian Badi, 2017)  نشان داد ناپایداری منابع آب کشاورزی

است که   این در حالی است. شدهکاهش جمعیت روستایی  موجب افزایش روند مهاجرت و

پیوندهای موجود میان آب کشاورزی، تولید کشاورزی و  بررسی همزمانمطالعات محدودی به 

و  کمیبررسی تأثیر تغییرات با هدف این پژوهش  . لذااند اختصاص یافتهجمعیت روستایی 
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دشت های روستایی  گاه تکیفی آب کشاورزی بر پایداری تولیدات کشاورزی و سکون

 .صورت پذیرفته است استان فارس فیروزآباد

 تحقیق شناسی روش

تولیدات کشاورزی و و کیفی آب بر میزان  کمیاثرات تغییرات منظور ارزیابی  به

شهرستان فیروزآباد واقع در فیروزآباد از توابع  دشتجمعیت روستایی نسبت به انجام مطالعه در 

و  شمالی 29˚15΄30˝تا  28˚28΄06˝جغرافیایی در محدوده  فیروزآباد استان فارس اقدام شد.

. استکیلومتر مربع  3542و وسعت آن در حدود شده  واقع غربی 52˚57΄42˝تا  52˚06΄54˝

 Statistical ) استآبادی  271دهستان و  5بخش مرکزی و میمند،  2این شهرستان شامل 

Center of Iran, 2016).  

که به  نحوی اقتصاد شهرستان فیروزآباد تا حد زیادی بر پایه کشاورزی استوار است. به

رزی و دامپروری اشتغال های کشاو درصد از جمعیت شهرستان در فعالیت 20و  2/35ترتیب 

 حدود 1368-98های در سال که میانگین بلندمدت بارش در این شهرستان حالیدارند. در

سبب کاهش شدید نزوالت آسمانی در دو دهه اخیر  ها خشکسالی داد، رخاستمتر  میلی 8/434

آبی در برخی مناطق  کاهش تراز آب زیرزمینی و بروز کم است. همین امر موجب شده

ای فارس،  که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان آب منطقه نحوی است. به شدهشهرستان 

  متر رسیده است. 140ها به حدود  عمق برخی چاه
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 موقعیت جغرافیایی شهرستان فیروزآباد. 1 شکل

 ودر خالل چهار دهه اخیر زآباد وفیر دشتمربوط به وضعیت منابع آب اطالعات 

ای  از طریق بانک اطالعاتی سازمان آب منطقههای زیرزمینی  کیفیت و کمیت آبهمچنین 

میزان تولیدات  و یرکشتهای مربوط به سطح ز داده. افزون بر این، شداستان فارس استخراج 

گیری از  میزان مصرف کود و سموم شیمیایی و ضریب مکانیزاسیون )درصد بهره ،کشاورزی

در  از طریق بانک اطالعاتی سازمان جهاد کشاورزی استان فارسهای کشاورزی(  ماشین

در خالل فیروزآباد اطالعات مربوط به جمعیت مناطق روستایی همچنین، دسترس قرار گرفت. 

اطالعات مربوط  از طریق درگاه ملی آمار استخراج شد. 1395و  1385، 1375، 1365های  لسا

 بادآدشت فیروز
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های مورد بررسی نیز از طریق  سنجی در خالل سال ن های بارا به میزان نزوالت جوی ایستگاه

  اداره کل هواشناسی استان فارس در دسترس قرار گرفت.

( از 2 شکلآب منطقه مورد مطالعه )کننده وضعیت منابع  های تبیین برای ترسیم نقشه

صورت  SPSSافزار  ها نیز از طریق نرم استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ArcGISافزار  نرم

برداران کشاورزی به منابع آب  منظور بررسی میزان دسترسی فعلی بهره گرفت. در این راستا، به

بندی کشاورزان به  روه. گصورت گرفتای  ها، تحلیل خوشه قابل استحصال از طریق چاه

های  در خالل سالها  آنهای تحت تملک  دهی چاه های مربوطه، بر اساس میزان آب خوشه

توان به  ای را می های انجام تحلیل خوشه ذکر است که روش  انجام شد. الزم به 1399تا  1385

ها، در  حجم دادهمراتبی تقسیم نمود. با توجه به زیاد بودن  مراتبی و غیر سلسله دو دسته سلسله

این پژوهش از روش غیر سلسله مراتبی استفاده شد و از میان گزیدارهای موجود برای تحلیل 

برداران کشاورزی بر اساس  د. بدین ترتیب، بهرهانتخاب ش k-meanروش ، مراتبی غیرسلسله

نان دهی چاه به سه گروه کم، متوسط و زیاد تقسیم شدند. همچنین برای حصول اطمی میزان آب

برداران به آب  و کیفی بهره کمیدار در میزان دسترسی  معنی  تفاوتاز وجود یا عدم وجود 

د. از سوی دیگر، برای شاستفاده  LSDطرفه و آزمون تعقیبی  کشاورزی از تحلیل واریانس یک

بهره گرفته شد. در تحلیل سری  زمانی  وضعیت آتی منابع آب زیرزمینی از تحلیل سری واکاوی

سازی سری زمانی  شوند. مدل ، مقادیر کنونی و آینده بر اساس مقادیر گذشته برآورد میزمانی

 ARIMAهای مختلفی همچون میانگین متحرک، هموارسازی نمایی و  از طریق روش

همچنین برای تعیین تأثیر استفاده شد.  ARIMAپذیر است که در این مطالعه از روش  امکان

ی در تغییر سطح زیرکشت و تولید محصوالت زراعی، از تفاوت در دسترسی به آب کشاورز

رابطه موجود میان  تبیینبرای  بهره گرفته شد. LSDطرفه و آزمون تعقیبی  تحلیل واریانس یک

به ترتیب از تحلیل رگرسیون  نیز آب و تولیدات کشاورزی و نیز آب و جمعیت روستایی

  شد. استفادهای و تحلیل همبستگی پیرسون  مرحله
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 و بحث یجنتا

 ( روند دسترسی به منابع آب کشاورزی 1

فیروزآباد به منابع آب در  دشتبرداران کشاورزی  نشانگر روند دسترسی بهره 2 شکل

نشان داده شده است، کشاورزان این  شکلکه در این گونه . هماناستطی چهار دهه اخیر 

قنات و چاه( دسترسی به منابع مختلف آب سطحی )رودخانه و چشمه( و زیرزمینی ) منطقه

تنها  که نحوی بهاند اما نوع و میزان دسترسی در مناطق مختلف یکسان نبوده است.  داشته

آباد، سرگر،  برداران کشاورزی ساکن در روستاهای احمدآباد، جایدشت، حسین بهره

گیری از آب  آباد، لهراسب و مورج شهرک قادر به بهره آباد، رودبال، روزبدان، کمال دولت

 شکل) نامتوازن استنیز ها  و رودخانهسارها  اند. از سوی دیگر، توزیع مکانی چشمه نات بودهق

پذیر بوده برم و رودبال امکان ده، خرقه، دهو دسترسی به آب چشمه در روستاهای آتشک (2

آباد،  روستاهای امین بهنیز های فصلی و دایمی  رودخانهآبیاری از طریق جریان آب است. 

 ه است. محدود شدآباد، منارویه و موردستان  بین، سرگر، سهل دهجان، خوید

های کشاورزی به قنات و چشمه نیز  از سوی دیگر، ساکنان روستای رودبال عالوه بر چاه

اند. با وجود این، کشاورزانی که اراضی آنها در روستاهای آتشکده، احمدآباد،  دسترسی داشته

آباد،  بین، سرگر، سهل برم، ده آباد، ده جان، دولت ، خویدآباد، خرقه آباد، جایدشت، حسین امین

آباد، لهراسب، منارویه، مورج شهرک و موردستان واقع شده است تنها  رودبال، روزبدان، کمال

کننده آب )چاه و قنات، چاه و چشمه یا چاه و رودخانه(  گیری از دو منبع تأمین قادر به بهره

درصد(  4/72روستا ) 50خالل چهار دهه اخیر، کشاورزی  اند. این در حالی است که در بوده

های  بیان دیگر، چاه عمیق متکی بوده است. به های عمیق و نیمه تنها بر تأمین آب از چاه

دشت فیروزآباد  یهای کشاورز کننده در دوام و استمرار فعالیت کشاورزی همواره نقشی تعیین

همراه مدیریت ناپایدار منابع آب   مستمر به های اند. افزون بر این، بروز خشکسالی داشته

برداران به منابع آب سطحی و  ه است که به مرور زمان، دسترسی بهرهشدکشاورزی موجب 

که در  نحوی (. به2 شکلها افزایش یابد ) و وابستگی بخش کشاورزی به چاه شدهقنوات محدود 
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اند  دهآب ش قنوات، خشک یا کم درصد از 8/77و  7/66، 4/44به ترتیب  90و  80، 70های  دهه

های فصلی و  آبی رودخانه آبی یا کم گیری کشاورزان از این منابع ناممکن شده است. بی و بهره

نیز وابستگی به منابع آب زیرزمینی  90و  1380های  دایمی جاری در سطح منطقه در خالل دهه

عنوان منبع اصلی  رزی بههای کشاو همین دلیل در حال حاضر، چاه را افزایش داده است. به

  شوند. درصد از مناطق روستایی دشت فیروزآباد محسوب می 6/95کننده آب کشاورزی  تأمین

 
  در چهار دهه اخیردشت فیروزآباد پراکنش منابع آب کشاورزی  .2 شکل

  های پژوهش : یافتهمأخذ
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 و آینده : وضعیت کنونیهای زیرزمینی مورد استفاده در بخش کشاورزی ت آبکمی( 2

برداران کشاورزی به آب قابل استحصال از طریق  که میزان دسترسی بهرهبا توجه به این

بندی  گروهنسبت به ای،  با استفاده از روش تحلیل خوشه ،نبوده استیکسان در دهه اخیر ها  چاه

 های کشاورزی منطقه به سه دسته دارای چاه ترتیب بدین(. 1)جدول  دمبادرت شبرداران  بهره

 1که در جدول گونه انهم. ندتقسیم شد( 96/17)( و زیاد 31/11، متوسط )(02/8) دهی کم آب

ها در  ند. این چاه ا دهی کمی داشته های کشاورزی، آب درصد چاه 3/31نشان داده شده است، 

درصد  6/40همچنین اند.  آباد و سرتل واقع شده آباد، بایگان، جایدشت، حسین روستاهای اسالم

آباد،  های کشاورزی در روستاهای امین اند. این چاه دهی در حد متوسط داشته ها، آب هاز چا

زرین،  آباد، کی آباد، کمال سهلآباد،  خلوت، سالمت بین، ده خویدجان، خوید مبارکی، ده

درصد  8/21تنها از سوی دیگر، . اند دهش حفرآباد، مورج شهرک و نودران  لهراسب، محمد

در روستاهای  به طور عمدهها  اند. این چاه دهی زیادی برخوردار بوده ز آبهای کشاورزی ا چاه

واقع آباد و مورج شهرک  زرین، محمد احمدآباد، خویدجان، خوید مبارکی، روزبدان، کی

  .اند شده
 ها دهی چاه بر اساس میزان آب های کشاورزی برداری بهرهبندی  گروه .1جدول 

 دهی  میزان آب

 منبع زیرزمینی

 دهی  وسط آبمت

 *منبع زیرزمینی
 داریسطح معنی Fآماره  فراوانی درصد

 کم
a02/8 3/31 

 b31/11 6/40 متوسط 001/0 36/78

 c96/17 1/28 زیاد

تفاوت  LSDدرصد با آزمون  5داری در سطح معنی ،اندهایی که با حروف غیرمشابه نشان داده شده ، میانگینستوندر  *

 دار دارند.  معنی

 های پژوهش  خذ: یافتهمأ

، میزان دسترسی کشاورزان ساکن در 1جدول  مندرجاتکه بر اساس  حالیدر

نشانگر  3 شکلهای  یافته فیروزآباد به آب چاه یکسان نبوده است، دشتروستاهای مختلف 
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های  برداران چاه بهره که نحوی به. است های کشاورزی چاهدهی  شدید آبتغییرپذیری 

، کاهش شدید تراز آب زیرزمینی را تجربه 1393و  1387 های وه در سالکشاورزی هر سه گر

مذکور، بروز خشکسالی شدید و  های آبی ترین دلیل رویارویی کشاورزان با کم اصلی. اند ه نمود

آبی از مشکالت  کمدهد که  نشان می 3 شکلگسترده در منطقه بوده است. همچنین مروری بر 

به استثنای  که نحوی بهدهی بوده است.  دارای کمترین میزان آبهای  برداران چاه اساسی بهره

دسترسی کمی برداران  های مورد بررسی، این دسته از بهره در سایر سال 1396و  1386های  سال

اند. همین امر تولیدات کشاورزی و معیشت خانوارهای کشاورز را به مخاطره  به آب چاه داشته

های  دهی چاه میزان آبنیز های آینده  انجام شده، در سالبینی  بر اساس پیشانداخته است. 

ها و  در صورت تداوم روند کنونی بارشو تحت مالکیت این گروه افزایش نخواهد یافت 

 1402در سال  ی این گروهها دهی چاه های مدیریت آب، شاهد کاهش تدریجی آب شیوه

 خواهیم بود. 

های قرار گرفته در گروه  دهی چاه آب دهد که نوسانات نشان می 3 شکلاز سوی دیگر، 

دهی  که آب نحوی شدید بوده است. به 1399تا  1385دهی متوسط نیز در دوره زمانی  دارای آب

مکعب بر ثانیه در سال  متر 8به  1385مکعب بر ثانیه در سال  متر 12ها از میزان متوسط  چاه

های این گروه  دهی چاه میزان آب اما پس از اتمام خشکسالی، مجدداً ؛تنزل یافته است 1387

ادامه داشته است. هر چند سیکل کاهش و افزایش  1391افزایش یافته و این روند تا سال 

، کاهش 1398الی  1396های  اما در سال ؛نیز تکرار شده است 1391-96دهی چاه در دوره  آب

دهد که در  نشان می ها بینی زمینی در این گروه تجربه شده است. پیش قابل توجه تراز آب زیر

افزایشی تراز آب  -صورت تداوم روند طی شده در دوره مورد بررسی، سیکل کاهشی

دهی  های کشاورزی این گروه، کاهش نسبی آب برداران چاه زیرزمینی تکرار نخواهد شد و بهره

 چاه را تجربه خواهند نمود. 
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 1403تا  1385ل های کشاورزی از سا دهی چاه روند تغییرات میزان آب .3 شکل

دهی، نوسانات کمتری را  نشانگر آن است که گروه دارای بیشترین میزان آب 3 شکل
بیشترین دسترسی را به آب  1385-99اند و در دوره  ها تجربه نموده با سایر گروهدر مقایسه 

های  های کشاورزی نیز در زمان رخداد خشکسالی اند. هر چند مالکان این دسته از چاه داشته

کاهش در حدی نبوده است که تولیدات اما این  ؛اند واشناسی با کاهش آب مواجه شدهه
های مورد بررسی به  کشاورزان این گروه در سال که نحوی به کشاورزی آنان را مختل سازد.

نظام اند. افزون بر این،  کشت محصوالت دارای نیاز آبی باال همچون برنج مبادرت ورزیده
. نکته قابل تأمل این است استهای کشاورزی پرآب رایج  دارای چاه کشتی در روستاهایچند

های انجام شده، وضعیت کنونی استمرار نیافته و کشاورزان این گروه نیز  بینی که بر اساس پیش

عمل آمده ه بینی ب بر اساس پیش که نحوی بهکاهش تراز آب زیرزمینی را تجربه خواهند نمود. 
برابر خواهد تقریباً دهی متوسط و زیاد  ای کشاورزی دارای آبه میزان دسترسی مالکان چاه

مزرعه اقدام در مدیریت آب  بهبودکه کشاورزان این گروه نسبت به  صورتیبنابراین در شد.
  .دشپذیر خواهند  های اقلیمی آینده آسیب های آبی و پدیده در برابر تنش، ننمایند
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 بخش کشاورزیهای زیرزمینی مورد استفاده در  ( کیفیت آب3

کاهش جریان آب سطحی و تراز آب زیرزمینی در دوره های پژوهش حاکی از  یافته

در شرایط مواجهه با تنش آب، کاهش کیفیت منابع آب کشاورزی نیز  .استمورد بررسی 

بخش کشاورزی وارد نماید. به همین دلیل نسبت به بررسی  ناپذیری را به تواند لطمات جبران می

نشان داده شده  2که در جدول گونه هماناقدام شد.  1390-98های  الل سالکیفیت آب در خ

(، Na(، سدیم )Kغلظت پتاسیم )داری میان  اختالف معنیهای مورد بررسی،  در سالاست 

دهی کم، متوسط و زیاد وجود  های کشاورزی دارای آب آب چاه (Caکلسیم ) و (Mgمنیزیم )

سدیم و کلسیم موجود در آب با مقادیر استاندارد نیز نشان پتاسیم، مقایسه میزان  نداشته است.

های  مالکان چاهاین در حالی است که این امالح در آب ناچیز بوده است. دهد که غلظت  می

هر  اند. ده( مواجه ش23/4غلظت منیزیم ) با مشکل افزایش 1390دهی متوسط در سال  دارای آب

موجب کاهش  1391  سطحی آب در سالافزایش نزوالت آسمانی و افزایش جذب چند 

شود تراز آب در این  بینی می که پیشه اینده است اما با توجه بها ش در این چاه غلظت منیزیم

ریزی کاشت مورد توجه  در برنامه بایست موضوع افزایش غلظت منیزیم ها کاهش یابد، می چاه

وری  حاصلخیزی خاک و بهرهر باری ب اثرات زیان تواند می آبدر افزایش منیزیم قرار گیرد. 

 تولید داشته باشد. 

های کشاورزی کمتر  موجود در آب چاه کربنات بی، میزان 2های جدول  بر اساس یافته

داری میان غلظت  ، اختالف معنی1398از حد استاندارد بوده است. با وجود این در سال 

است. ود داشته دهی متوسط و زیاد وج های دارای آب کربنات موجود در آب چاه بی

های  داری کمتر از چاه صورت معنی دهی زیاد به های با آب در چاه کربنات که میزان بی نحوی به

ها  ( آب در کلیه چاهPHقلیائیت )-دهی متوسط بوده است. از سوی دیگر، میزان اسیدیته با آب

عه متنوعی از قلیائیت، امکان کاشت مجمو-(. مطلوبیت میزان اسیدیته2نرمال بوده است )جدول 

ها نشان  سازد. همچنین یافته محصوالت زراعی و باغی را برای کشاورزان منطقه فراهم می

های مورد بررسی باالتر از  ها در تمام سال ( آب چاهECدهند که میزان هدایت الکتریکی ) می

ن هدایت (. هر چند در مقایسه با بسیاری از مناطق استان، میزا2حد استاندارد بوده است )جدول 
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تواند موجب  اما افزایش شوری آب می ؛نیستالکتریکی آب در دشت فیروزآباد چندان زیاد 

د. افزون بر این، افزایش هدایت الکتریکی آب، ید در بخش کشاورزی شووری تول کاهش بهره

 سازد.  خاک مساعد می  زمینه را برای افزایش شوری و تسریع فرسایش

 فیروزآباد دشت کیفیت آب کشاورزی در .2جدول 

 سال واحد پارامتر
 دهی چاه میزان آب

 *استاندارد داریسطح معنی Fآماره 

 زیاد متوسط کم

K mg/kg 

1390 041/0 041/0 044/0 137/0 872/0 

10/0 1394 040/0 038/0 039/0 035/0 966/0 

1398 042/0 047/0 039/0 492/0 617/0 

Na mg/l 

1390 08/1 130/1 26/1 039/0 962/0 

4/3 1394 624/0 418/0 947/0 303/1 289/0 

1398 02/1 17/1 11/1 148/0 863/0 

Mg mg/l 

1390 34/3 23/4 51/3 205/1 316/0 

1/4 1394 00/4 55/3 00/4 181/0 835/0 

1398 32/3 72/3 99/2 288/0 752/0 

Ca mg/l 

1390 51/3 30/3 61/3 032/0 968/0 

50/7 1394 71/3 80/3 71/3 005/0 995/0 

1398 73/3 13/4 44/3 258/0 775/0 

Hco_3 mg/l 

1390 47/3 34/4 04/4 90/2 073/0 

0/10 1394 90/4 40/5 57/5 876/0 428/0 

1398 ab03/4 a42/4 b79/3 40/3 049/0 

PH - 

1390 42/7 56/7 51/7 332/0 720/0 

5/8 – 5/6 1394 75/7 67/7 56/7 540/0 589/0 

1398 b48/7 a28/7 ab35/7 977/3 031/0 

EC ds/m 

1390 2/758 8/830 6/811 192/0 827/0 

700 1394 0/801 1/762 7/834 071/0 932/0 

1398 9/788 9/871 7/728 248/0 782/0 

 های پژوهش  مأخذ: یافته .ندا مقادیر استاندارد توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران تعیین شده *
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 روند تولید محصوالت کشاورزی ( 4

 مطلوب آب کیفیت نسبتاًشرایط مساعد اقلیمی، حاصلخیزی مناسب خاک و نیز 

در دشت فیروزآباد ، زمینه را برای تولید مجموعه متنوعی از محصوالت کشاورزی کشاورزی

مجان، برنج، پیاز، توتون و تنباکو، محصوالتی همچون ارزن، باد که نحوی بهمساعد ساخته است. 

زمینی، شبدر،  ات، سیبسبزیجای،  ای، ذرت علوفه جو، چغندرقند، خربزه، خیار سبز، ذرت دانه

در اراضی فرنگی، لوبیا، ماش، نخود، هندوانه و یونجه  عدس، کلزا، کنجد، گندم، گوجه

ی تغییرات سطح زیرکشت و منظور تسهیل در روند بررس اند. به تولید شده منطقهکشاورزی این 

، محصوالت سبزیجاتبندی این محصوالت در قالب غالت، حبوبات،  تولید، نسبت به گروه

نشانگر روند تغییرات سطح  4 شکلای و محصوالت صنعتی اقدام شد.  جالیزی، نباتات علوفه

 .استدر چند دهه اخیر آبی زیرکشت محصوالت کشاورزی 
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 )واحد: هکتار( محصوالت کشاورزیآبی روند تغییرات سطح زیرکشت  .4 شکل

محصوالت کشاورزی  سطح زیرکشتنشان داده شده است،  4 شکلکه در گونه همان

 سطح زیر کشت که نحوی بهده است. ر دستخوش تغییرات قابل توجهی شدر چند دهه اخی

در بیشتر  ای و محصوالت صنعتی ی، نباتات علوفه، محصوالت جالیزجاتسبزی ،حبوبات

که نمودارهای ترسیم حالیدرمدت منطقه بوده است. بلند کمتر از متوسط های مورد بررسی سال

، هستندشده، نشانگر شیب نزولی سطح زیرکشت محصوالت زراعی در دوره مورد بررسی 

از سوی دیگر، ده است. تجربه ش 1395تا  1385های  سال دربیشترین کاهش سطح زیر کشت 

مروری  .است قه مورد مطالعهمنطنشانگر تغییرات میزان بازدهی اراضی کشاورزی در  5 شکل
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صعودی بوده  الیزی تقریباًو محصوالت ج تولید حبوباتبازده ، شیب دهد مینشان  شکلاین  بر

ثابت بوده است.  ای تقریباً و نباتات علوفه سبزیجاتغالت،  تولیدبازده که روند  حالیاست. در

بازده تولید تولید محصوالت کشاورزی مختلف با میانگین بازده از سوی دیگر، مقایسه میزان 

تولید حبوبات و محصوالت صنعتی در بیشتر بازده میزان  مدت منطقه نشانگر آن است کهدراز

بازده است که میزان   این در حالی های مورد بررسی کمتر از میانگین منطقه بوده است. سال

از تولید منطقه بوده است. بازده ها در حد متوسط  ای در اغلب سال تولید غالت و نباتات علوفه

تولید حبوبات با کاهش چشمگیر مواجه بازده ، 1392الی  1385 های سوی دیگر، در خالل سال

  تولید محصوالت جالیزی روند افزایشی داشته است.بازده شده است اما در همین دوره، 
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 تن در هکتار(واحد: )در واحد سطح  زراعیمحصوالت  عملکرد روند تغییر .5 شکل

  سی رابطه آب و تولید کشاورزی( برر5

نسبت به  ،ات زراعیهای کشاورزی بر تولید دهی چاه منظور واکاوی تأثیر میزان آب به
بررسی سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت گندم، برنج، کلزا، هندوانه، یونجه و ذرت 

که در گونه اقدام شد. همان 1398-99و  1394-95، 1390-91 زراعی های ای در سال دانه
ترتیب به   های مورد مطالعه، بیشترین سطح زیرکشت به است، در سالشده نشان داده  3جدول 

اما سطح زیر کشت هر دو محصول در  ؛ای اختصاص داشته است دو محصول گندم و ذرت دانه
ها نشانگر آن است که در  یافتهکاهش یافته است.  1398-99و  1394-95های زراعی  خالل سال

داری از نظر سطح زیرکشت گندم در میان  مورد بررسی، تفاوت معنیزراعی  هر سه سال
دهی کم، متوسط و زیاد وجود نداشته است که دلیل  های دارای آب بردار از چاه های بهره گروه

و متداول بودن کشت  )در مقایسه با سایر محصوالت زراعی( اصلی آن کم بودن نیاز آبی گندم
دار میزان تولید گندم در میان  ن تفاوت معنیها مبی در مقابل، یافته این محصول در منطقه است.

، 94-95و  90-91های زراعی  که در سال نحوی . به(3)جدول  های مورد مقایسه است گروه
داری کمتر از  معنی طور  دهی کم به های کشاورزی دارای آب مالکان چاه د گندممیزان تولی

در  آب چاهبه گروه دارای دسترسی زیاد کشاورزان عضو ، . در مقابلها بوده است سایر گروه
متمایزی محصول گندم بیشتری را در مقایسه با دو گروه دیگر  نحو  به، 98-99سال زراعی 

  اند. تولید کرده
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 ها ی چاهده های کشاورزی بر اساس میزان آب برداری کشت و تولید بهره سطح زیرمیزان  .3جدول 

 گزارشبر اساس تن در هکتار  و بر اساس هکتار و میزان تولید روستاهای زیرمجموعه هر گروهسطح زیرکشت متوسط  *
درصد با آزمون  5داری معنی اند، در سطحهایی که با حروف غیرمشابه نشان داده شده در ردیف، میانگین **شده است. 

LSD های تحقیقیافته مأخذ:   دار دارند. تفاوت معنی 

 زان تولید می زراعی سال نوع محصول
 *و سطح زیرکشت

 دهی چاه میزان آب
 Fآماره 

 سطح 
 زیاد متوسط کم داریمعنی

 گندم

91-1390 
 293/0 427/1 19/241 26/198 03/171 سطح زیرکشت

 a18/4 b28/5 b72/5 613/3 045/0 میزان تولید

95-1394 
 278/0 321/1 66/231 14/177 77/152 سطح زیرکشت

 a88/4 b02/6 b16/6 745/4 017/0 میزان تولید

99-1398 
 330/0 156/1 8/213 4/145 6/125 سطح زیرکشت

 a26/4 a66/4 b44/6 149/13 0001/0 میزان تولید

 برنج

91-1390 
 291/0 916/1 10/67 9/59 6/42 سطح زیرکشت

 a21/3 b19/4 b60/4 426/4 018/0 میزان تولید

95-1394 
 078/0 723/2 07/80 5/37 9/33 سطح زیرکشت

 a50/3 b56/4 b81/4 588/4 016/0 میزان تولید

99-1398 
 a51/19 ab45/52 b78/119 664/5 009/0 سطح زیرکشت

 897/0 109/0 527/0 397/0 341/0 میزان تولید

 کلزا

91-1390 
 140/0 056/2 92/3 26/7 43/5 سطح زیرکشت

 a86/2 b71/3 b02/4 615/4 013/0 میزان تولید

95-1394 
 069/0 842/2 06/6 41/11 69/10 سطح زیرکشت

 ab40/3 a07/3 b80/3 846/5 006/0 میزان تولید

99-1398 
 416/0 897/0 50/37 15/59 58/54 سطح زیرکشت

 a06/2 b38/2 b42/2 127/3 031/0 میزان تولید

 هندوانه

91-1390 
 545/0 623/0 46/19 15/17 90/12 سطح زیرکشت

 a17/51 b06/62 b23/68 719/3 047/0 میزان تولید

95-1394 
 513/0 684/0 79/17 38/16 06/10 سطح زیرکشت

 a96/46 ab84/54 b81/65 237/3 050/0 میزان تولید

99-1398 
 831/0 186/0 71/13 07/12 40/8 سطح زیرکشت

 124/0 245/2 21/36 07/28 08/15 میزان تولید

 یونجه

91-1390 
 325/0 186/1 01/13 26/17 39/12 سطح زیرکشت

 871/0 132/0 74/10 96/10 13/9 میزان تولید

95-1394 
 286/0 319/1 00/9 19/13 99/5 سطح زیرکشت

 883/0 126/0 66/10 41/11 49/10 میزان تولید

99-1398 
 332/0 138/1 21/10 40/14 85/9 سطح زیرکشت

 a01/1 b78/7 b43/9 584/6 004/0 میزان تولید

 ای ذرت دانه

91-1390 
 319/0 255/1 16/72 03/70 42/62 سطح زیرکشت

 a51/7 b83/10 b14/11 617/9 001/0 میزان تولید

95-1394 
 998/0 002/0 16/57 50/57 50/57 سطح زیرکشت

 a65/4 b60/11 b03/12 995/27 0001/0 میزان تولید

99-1398 
 a35/39 ab41/59 b96/86 419/3 046/0 سطح زیرکشت

 a24/0 a08/1 b78/5 225/8 002/0 میزان تولید
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داری از نظر سطح زیرکشت محصول برنج  ، تفاوت معنی3بر اساس مندرجات جدول 

وجود نداشته است.  94-95و  90-91های زراعی  در سالهای مختلف کشاورزان  در میان گروه

در هر دو سال دارای دسترسی کمتر به آب چاه  برداران بهرهبا وجود این، میزان تولید برنج 

(. با 3ده است )جدول برداران کشاورزی بو از سایر بهرهکمتر داری  معنی ورط  بهمورد بررسی، 

رسد دسترسی کمتر به منابع  نظر می  ، بهاستکه محصول برنج دارای نیاز آبی باالیی توجه به این

ها، سطح زیرکشت  بر اساس یافتهتأثیر نبوده است.  بی حصول این نتیجهآب کشاورزی در 

تدریج کاهش   دهی کم و متوسط به های دارای آب بردار از چاه کشاورزان بهرهمحصول برنج 

اند  قادر به افزایش سطح زیرکشت بوده ،دسترسی زیاد به آب چاهیافته است و تنها گروه دارای 

اجرای . (3)جدول  گروه بسیار ناچیز بوده است(. در مقابل، تولیدات برنج هر سه 3)جدول 

کاهش چشمگیر تولید این محصول  موجب منطقه مورد مطالعهقانون ممنوعیت کاشت برنج در 

  است. شدهزراعی 

های حمایتی و ترویجی دولت  دهد که سیاست نشان می 3های جدول  مروری بر یافته

سطح زیرکشت محصول کلزا تدریجی های روغنی، موجب افزایش  منظور توسعه کاشت دانه به

های  داری میان گروه با این حال، از نظر سطح زیرکشت تفاوت معنی است. شدهدر منطقه 

 مختلفهای  بررسی متوسط تولید کلزا توسط کشاورزان گروه(. 3گانه وجود ندارد )جدول  سه

توسط و زیاد ، کشاورزان دارای دسترسی م98-99و  91-90های زراعی  دهد، در سال نشان می

 است که در سال زراعی   این در حالی(. 3اند )جدول  به آب چاه، تولیدات باالتری داشته

 داری کمتر از معنی طور  ، میزان تولیدات گروه دارای دسترسی متوسط به آب چاه به95-94

 در مقایسه با 98-99که، میزان تولید کلزا در سال زراعی ها بوده است. ضمن این سایر گروه

 (.3های قبل، کاهش قابل توجهی یافته است )جدول  سال

های  گروهسطح زیر کشت محصول هندوانه داری میان  تفاوت معنیها،  بر اساس یافته

کاهش تدریجی گانه مورد مطالعه وجود ندارد اما میزان سطح زیرکشت این محصول با  سه

نظر   ، بهاستنیاز آبی باالیی هندوانه دارای  اینکهبا توجه به  (.3جدول است ) شدهمواجه 
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یکی از عوامل تأثیرگذار بر کاهش سطح زیرکشت این  ،رسد کاهش آب کشاورزی می

ها نشانگر کاهش شدید میزان تولید هندوانه در سال از سوی دیگر، یافته محصول بوده است.

ر دهای دارای دسترسی زیاد و متوسط به آب  (. اعضای گروه3)جدول است  98-99زراعی 

نیز گروه دارای  94-95اند و در سال زراعی  تولیدات بیشتری داشته، 90-91زراعی   سال

تولید به مراتب بیشتری را در مقایسه با گروه دارای دسترسی کم داشته  ،دسترسی زیاد به آب

داری میان تولیدات سه گروه  ، تفاوت معنی98-99است. این در حالی است که در سال زراعی 

  (.3)جدول  وجود ندارد

دار میان سطح زیر کشت محصول  نشانگر عدم وجود تفاوت معنی 3مندرجات جدول 

ضمن است.  98-99و  94-95، 90-91های زراعی  در خالل سال ،های مورد مطالعه یونجه گروه

داری  نیز تفاوت معنی 94-95و  90-91های زراعی  میزان تولیدات هر سه گروه در سال اینکه

با  98-99است که تولید محصول یونجه در سال زراعی   . این در حالی(3دول )ج است هنداشت

به  ،به آب کمگروه دارای دسترسی میزان تولید یونجه کاهش چشمگیری مواجه شده است و 

دهد که سطح  ها نشان می از سوی دیگر، یافته (.3کمترین حد ممکن رسیده است )جدول 

 و  90-91های زراعی  ه مورد بررسی در سالای هر سه گرو ت دانهزیرکشت محصول ذر

دار بوده است. با وجود این، سطح زیرکشت گروه دارای کمترین  فاقد تفاوت معنی ،95-94

ای کاهش یافته است و همین  قابل مالحظه طور  به 98-99در سال زراعی  دسترسی به آب چاه

ها  در مقایسه با سایر گروه کشاورزاندار میان سطح زیرکشت این  امر موجب بروز تفاوت معنی

ای نیز در هر سه سال مورد  همچنین از نظر میزان تولید محصول ذرت دانه (.3است )جدول  شده

برداران از  که تولیدات بهره نحوی ها وجود دارد. به داری میان گروه بررسی، تفاوت معنی

داری کمتر از  معنی طور ، به 94-95و  90-91های زراعی  در سال دهی کم های دارای آب چاه

در سال زراعی  است که میزان تولید در واحد سطح  این در حالیدو گروه دیگر بوده است. 

مراتب  اما گروه دارای دسترسی بیشتر به آب، تولید به ؛کاهش قابل توجهی داشته است، 99-98

  (.3)جدول  تجربه کرده استبیشتری را در مقایسه با دو گروه دیگر 
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در ( نشانگر آن است که عوامل مختلفی 4از تحلیل رگرسیون )جدول نتایج حاصل 

میزان  که متغیر نحوی است. بهبوده گیری روند تولید محصوالت کشاورزی تأثیرگذار  شکل

های کشاورزی، میزان کیفیت آب کشاورزی، میزان مصرف  دهی چاه نزوالت جوی، میزان آب

درصد از تغییرات  6/49انیزاسیون قادر به تبیین های شیمیایی و میزان مک کش کود، سموم و آفت

دهی  نشان داده شده است، میزان آب 4که در جدول گونه هماناند.  تولیدات زراعی بوده

کننده تولید کشاورزی بوده است. به بیان دیگر، بینی های کشاورزی، مهمترین عامل پیش چاه

اند  های کشاورزی داشته تری به آب چاهبردارانی که دسترسی بیش میزان تولیدات کشاورزی بهره

زاد و همکاران  داری باالتر بوده است. این یافته با نتایج حاصل از مطالعه حسین طور معنی  به

(Hosseinzad et al., 2014)  .همخوانی دارد 
 1390-1398های  کننده تولید کشاورزی در سال عوامل تعیین .4جدول 

 متغیر
 ضریب  یب غیر استانداردضر

 استاندارد
 tآماره 

 سطح 

 خطای معیار ضریب رگرسیون داری معنی

 0001/0 46/10 - 217/1 40/15 ضریب ثابت

 0001/0 72/7 357/0 129/0 080/1 نزوالت جوی

 0001/0 07/9 419/0 125/0 128/1 های کشاورزی دهی چاه آب

 556/0 591/0 074/0 026/0 014/0 کشاورزی  کیفیت آب

 014/0 44/2 130/0 057/0 131/0 شیمیایی هایمصرف کود

 032/0 13/2 283/0 021/0 056/0 موم شیمیاییو س هاکش مصرف آفت

 016/0 43/2 141/0 024/0 039/0 ضریب مکانیزاسیون

496/0 =R
2       001/0 = Sig       97/16  =F 

 های تحقیقمأخذ: یافته

کننده تغییر  بینی دومین عامل پیش ،، میزان نزوالت جوی4بر اساس مندرجات جدول 

این یافته بدان مفهوم است که افزایش  د مطالعه بوده است.تولیدات زراعی در منطقه مور

است. این یافته با  شدهمیزان تولید در واحد سطح دار  افزایش معنی موجب نزوالت آسمانی

 (Amirnejad and Asadpour Kordi, 2017)نژاد و اسدپور کردیامیرمطالعه نتایج حاصل از 
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و سموم شیمیایی، دیگر عامل  هاکش میزان مصرف آفت. از سوی دیگر، استراستا  هم

تنها نشانگر شیوع  . این یافته نه (4)جدول  ات کشاورزی در منطقه بوده استکننده تولید تعیین

مبارزه صحیح و است که  واقعیتید این ؛ بلکه مؤاستهای مختلف در منطقه  آفات و بیماری

نتایج مطالعه  حد سطح منجر شود.تواند به افزایش تولید در وا ها می اصولی با آفات و بیماری

  .استبا نتایج این پژوهش همسو  در پاکستان (Ahmed et al., 2020)احمد 

های کاشت،  گیری کشاورزان از ماشین میزان بهرهدهد که  نشان می 4مروری بر جدول 

کننده تغییرات تولید بوده  بینی داشت و برداشت محصوالت کشاورزی از دیگر عوامل پیش

آالت بیشتری در امر تولید محصوالت زراعی آبی  اشینماز که  یدسته از کشاورزان  است. آن

پرهیزکاری و این یافته نیز با نتایج حاصل از مطالعه  اند. تولید بیشتری داشته ،انداستفاده کرده

، 4. بر اساس مندرجات جدول استهمسو  (Parhizkari and Sabouhi, 2013) صبوحی

ای در افزایش عملکرد محصوالت  نندهک نقش تعیین های شیمیایی همچنین میزان مصرف کود

 ،مصرف کودهای شیمیایی بیشتربیانگر آن است که یافته این زراعی در واحد سطح دارد. 

با . شود میموجب افزایش حاصلخیزی خاک و در نهایت، افزایش تولید محصوالت زراعی 

سالمت انسان  پیامدهای نامطلوب ناشی از مصرف کود و سموم شیمیایی بردلیل   به وجود این،

شود. از سوی دیگر،  کود و سموم شیمیایی توصیه نمی ه بیش از حداستفاد ،و محیط زیست

تغییر ای در  کننده دهد که میزان کیفیت آب کشاورزی نقش تعیین های پژوهش نشان می یافته

آب  متوسط بودن کیفیترسد  نظر میه (. ب4میزان تولیدات زراعی منطقه نداشته است )جدول 

تأثیر  های کلیدی اثرگذار بر تولید، در حصول این نتیجه بی منطقه و بحرانی نبودن شاخص در

 نبوده است.

  و تبیین رابطه آب و جمعیت ( روند تغییرات جمعیت روستایی6

دهنده روند تغییر جمعیت در روستاهای دارای دسترسی کم، متوسط و  نشان 6 شکل

روند رشد جمعیت در روستاهای دارای  ،دهد ن میها نشا . یافتهاستزیاد به آب کشاورزی 
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 1375تا سال که جمعیت روستاهای این گروه  حالیدردسترسی کم به آب، نزولی بوده است. 

این روستاها همواره از جمعیت  1395تا  1375های  سال فاصلهدر ، در حال ازدیاد بوده است

ای دارای دسترسی متوسط به آب کاسته شده است. با وجود این، روند رشد جمعیت در روستاه

تا  1365های  متوسط جمعیت روستایی در سال که نحوی به(. 6 شکلتقریباً ثابت بوده است )

ی جزئنیز کاهش  1395تا  1385مانده است و در دوره زمانی باقی بدون تغییر  تقریباً 1385

دسترسی زیاد به  جمعیت قابل مشاهده است. در مقابل، روند رشد جمعیت در روستاهای دارای

نشانگر این است که  (. بررسی نمودار جمعیتی6 شکلصعودی بوده است )همواره آب، 

افزایشی تدریجی و جزیی  ،1385تا  1365های  در خالل سال جمعیت روستاهای این گروه

  ، روند رشد جمعیت این روستاها شتابان شده است.1385-95 زمانی در دورهاما  داشته است

 

 )واحد: نفر( روند تغییر میانگین جمعیت روستایی .6 شکل 

توان به  رشد جمعیت روستایی تأثیر دارند که از آن جمله می کاهشعوامل زیادی بر 

های  های دولتی، بهبود خدمات رفاهی در مناطق شهری و افزایش جاذبه گذاری سیاستتغییر 
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ر نگرش خانوارهای روستایی در تغییشهرنشینی، روند کند توسعه و بهبود در مناطق روستایی و 

ثر بر مؤهای  با وجود این، بررسی سازهای فرزندان اشاره نمود.  آینده تحصیلی و حرفه خصوص

در زمره اهداف این پژوهش نبوده و تنها به بررسی نقش آب در  ،مهاجرت از روستا به شهر

رابطه مثبت و ر وجود های حاصل از تحلیل همبستگی نشانگ یافتهده است. شاکتفا  تغییر جمعیت

. (p ،651/0 =r= 049/0است)کشاورزی وجمعیت روستایی  دار میان میزان دسترسی به آب معنی

با جمعیت روستاها نیز افزایش یافته است. با افزایش دسترسی به آب کشاورزی، به بیان دیگر، 

توار است، فیروزآباد بر پایه کشاورزی اس دشتمعیشت خانوارهای روستایی  اینکهتوجه به 

خشک شدن توان چنین اذعان نمود که  می که نحوی بهرسد.  نظر می  هحصول این نتیجه منطقی ب

گیری  نقش موثری در شکل ،ها و نیز کاهش تراز آب زیرزمینی و رودخانه ها چشمه، قنوات

 مهاجرت از روستا به شهر داشته است. 

 گیری و پیشنهادها  نتیجه

و مدیریت ناپایدار منابع  گسترده و شدیدهای  خشکسالی نیافزایش فراواتغییر اقلیم، 

است. همین امر،  شده خشک کشور آبی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه آب موجب بروز کم

منظور حفظ توازن  به های تولید کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پایداری نظام

و  کمیتأثیر تغییرات بررسی ع آب هر منطقه، بخش کشاورزی به آب و ظرفیت مناب میان نیاز

حاکی از کاهش  ها یافته ضروری است. روستایی تولید و جمعیتکیفی آب کشاورزی بر میزان 

های آب  ، تراز سفرهاینکهضمن  فیروزآباد است. دشتدر  شدید ظرفیت منابع آب سطحی

با  منطقهاین آن است که  نشانگر همین امر های اخیر کاهش یافته است. ههزیرزمینی نیز در د

بینی وضعیت منابع آب در  . پیشاست مواجهپذیری منابع آب کشاورزی  تهدید جدی آسیب

کاهش ظرفیت آب کشاورزی را ، مورد مطالعه کلیه مناطق روستاییدهد که  آینده نیز نشان می

 ,.Karimi et al)کریمی و همکاران مطالعه این یافته با نتایج حاصل از  تجربه خواهند نمود.

های  آبی آوری خانوارهای کشاورز در برابر کم منظور افزایش تاب بههمخوانی دارد.  (2018
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و وری آب  افزایش بهره یت بهینه منابع آب وکه با مدیر دشوبایست ترتیبی اتخاذ  رو می پیش

  ارزشمند فراهم شود.و موجبات حفظ این سرمایه طبیعی  ،کشاورزیتولیدات 

ید این است که غلظت امالح سدیم، پتاسیم، مؤ های پژوهش از سوی دیگر، یافته

استاندارد نیز در محدوده  PHمیزان  وکربنات در آب کمتر از حد استاندارد  منیزیم، کلسیم و بی

 های مورد بررسی باالتر از حد هدایت الکتریکی آب چاهمیزان با وجود این، است. بوده 

افزایش هدایت الکتریکی آب، زمینه را برای افزایش شوری  بوده است. بدیهی استاستاندارد 

. آوردفراهم میوری تولید در بخش کشاورزی  خاک و نیز کاهش بهره  و تسریع فرسایش

به ها  محیط زیست و سالمت انسان را برایافزایش شوری آب، پیامدهای نامطلوبی  اینکهضمن 

نحوی انجام شود که با انجام  هریزی مدیریت مزرعه باید ب همین دلیل، برنامه  به. همراه دارد

 اینکههای فنی مختلف از پیامدهای نامطلوب ناشی از شوری آب جلوگیری شود. ضمن  فعالیت

 بایست مورد توجه کشاورزان قرار گیرد. عی مقاوم در برابر شوری میکاشت محصوالت زرا

 ساله نشانگر 27بررسی روند تغییرات سطح زیرکشت محصوالت زراعی در دوره 

 دشتدر  یجالیزمحصوالت و  سبزیجات، کاهش قابل توجه سطح زیرکشت حبوبات، غالت

حصوالت صنعتی نیز تغییر ای و م سطح زیرکشت نباتات علوفه اینکه. ضمن استفیروزآباد 

 ;Klümper et al., 2017)این یافته با نتایج حاصل از مطالعات پیشین  چشمگیری داشته است.

Salehi Rezaabadi et al., 2020) میزان تغییرات سطح  واکاوی، نحوی مشابه به. استراستا  هم

های زراعی  ای در سال ه و ذرت دانهزیرکشت محصوالت گندم، برنج، کلزا، هندوانه، یونج

دهنده کاهش سطح زیرکشت محصوالت در خالل  نیز نشان 1398-99و  95-1394، 91-1390

داری  تفاوت معنی، 1394-95و  1390-91های زراعی  در سالاما  ؛استهای مورد بررسی  سال

این . ه استهای دارای دسترسی کم، متوسط و زیاد به آب کشاورزی وجود نداشت  گروه میان

که  نحوی ریزی الگوی کاشت است. به توجهی به ظرفیت منابع آب در طرح یافته حاکی از بی

به کاشت های مورد اشاره  در سالدهی کم نیز  های کشاورزی دارای آب مالکان چاه

هر چند  .اند مبادرت ورزیدهای  محصوالت دارای نیاز آبی باال مانند برنج، هندوانه و ذرت دانه
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ای را  کشاورزان دارای دسترسی کم به آب کشاورزی، سطح زیرکشت برنج و ذرت دانه برخی

همچنان در  با نیاز آبی باالاما کاشت محصوالت  ؛اند کاهش داده 1398-99در سال زراعی 

توجهی به ظرفیت کنونی منابع آبی کشاورزی موجب کاهش قابل توجه  کم منطقه رایج است.

بینی  پیش ه است.شدو هندوانه و در نتیجه کاهش درآمد کشاورزی ای  تولید برنج، ذرت دانه

آبی، ظرفیت تولید در منطقه کاهش جدی یابد. بنابراین  شود با تداوم و تشدید کم می

ریزی برای تغییر الگوی کاشت و ترغیب کشاورزان به کاشت محصوالت دارای نیاز آبی  طرح

توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در تغییر  یکمتر ضروری است. بدیهی است نهادهای ترویجی م

 نگرش و رفتار مدیریت مزرعه کشاورزان داشته باشند.

که  دادنشان نیز ساله  27بررسی روند تغییرات تولید محصوالت زراعی در دوره 

اما میزان افزایش تولید برای  ؛عملکرد بیشتر محصوالت در واحد سطح افزایش یافته است

های  که مقایسه میزان تولید گروهنحوی کشاورزی یکسان نبوده است. بهبرداران مختلف  بهره

عملکرد تولید محصوالت گندم، برنج، کلزا،  دهد دارای دسترسی متفاوت به آب نشان می

داری  معنی طور  به ،ای مزارع آبیاری شده با کمترین میزان آب کشاورزی هندوانه و ذرت دانه

 آبنگر نقش کلیدی یاانم های حاصل از تحلیل رگرسیون افتهکمتر از سایر مزارع بوده است. ی

موجب کاهش قابل مالحظه  آبکه کاهش  نحوی در تولید محصوالت زراعی است. به

در آینده کاهش خواهد یافت،  آبظرفیت منابع  اینکه. با توجه به ده استشتولیدات زراعی 

توجه قرار گیرد. از سوی صورت جدی مورد  وری آب کشاورزی به افزایش بهرهبایست  می

در افزایش تولیدات  ثریمؤمصرف کود و سموم شیمیایی نیز نقش که  ندها نشان داد دیگر، یافته

رویه کود  مصرف بیمحیطی ناشی از  زراعی داشته است. با توجه به مخاطرات سالمت و زیست

برداران به  های ترویجی مناسب، بهره شود با برگزاری دوره و سموم شیمیایی، توصیه می

بکارگیری تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی ترغیب شوند. مبارزه بیولوژیک با آفات و 

همچنین های شیمیایی باشد.  کش برای سموم و آفت یتواند جایگزین مناسب ها نیز می بیماری

. استدار مکانیزاسیون کشاورزی بر افزایش تولیدات زراعی  ها بیانگر تأثیر معنی یافته
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اعطای تسهیالت مربوط و  های کاشت، داشت و برداشت موجود در منطقه خشی به ماشینب تنوع

وری تولید در واحد سطح نقش  تواند در افزایش بهره آالت کشاورزی می به خرید ماشین

  بسزایی داشته باشد.

و جمعیت  کشاورزی میان آب دار رابطه معنی نشانگرهای پژوهش  همچنین یافته

رشد جمعیت در روستاهای دارای دسترسی کم و متوسط به آب  که نحوی به. استروستایی 

ید آن است یاد به آب بوده است. این نتیجه مؤکشاورزی کمتر از روستاهای دارای دسترسی ز

بایست نقش محوری آب مورد توجه  های توسعه و نیز آمایش سرزمین می ریزی که در برنامه

توازن آب و جمعیت  ،کارگیری ساز و کارهای مختلفه بایست با ب می اینکه. ضمن قرار گیرد

شود در روستاهایی که با کاهش آب کشاورزی مواجه  حفظ شود. در این راستا توصیه می

تا از این طریق از فشار  معیشتی جایگزین و مشاغل غیرزراعی گسترش یابندهای  شیوهاند  شده

. در طق روستایی نیز افزایش یابدپذیری در این منا شده و زیستوارده بر منابع آب کاسته 

های مختلف حفاظت آب  بایست پروژه روستاهایی که دارای دسترسی زیاد به آب هستند نیز می

های  تا روند کاهش ظرفیت آب در آینده کند شده و موجبات استمرار فعالیت شونداجرا 

  کشاورزی فراهم شود.
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