
)Land Subsidence(یـنزمينسشـت پوستـه-یـرزمینـی،زيبحـران آبـها
نجیب نیا کیوان

مقدمه
هاي ي مصرف آب در بخشخشک بدلیل افزایش جمعیت و توسعهدر مناطق خشک و نیمه

هاي عمیق افزایش مختلف کشاورزي، صنعت، خدمات و شرب؛ برداشت از آبهاي زیرزمینی بوسیله چاه

ي این منابع دلیل این موضوع آن است که میزان تخلیه. یافته و باعث کاهش سطح آب زیرزمینی شده است

بوجود . ي آن بیشتر شده و به عبارت دیگر تعادل کمی بین منابع و مصارف از بین رفته استان تغذیهاز میز

.نامندمی»هاي زیرزمینیبحران آب«آمدن این وضعیت را 

(Land Subsidence)ي زمیـن نسشـت پوستـه
زمین را در اي است که پایین رفتگی سطح ، پدیده)Land Subsidence(اي زمین ت منطقهـنشس

یک ول براي سطح زمین، این اصطالح،در تعاریف و کاربردهاي معم. شوداثر عوامل مختلف، شامل می

نشست کرده به داخل يتواند شامل یک سازهشود و میشامل میرا تر ناحیه نشست کرده به تراز پایین

سطحی جدا  شده به يزمین،  یا زمین به تنهایی پایین رفته که سازه با آن نشست کرده و یا حتی یک الیه

. زیرزمینی باشدي داخل یک حفره



با . هاي حرکت افقی نیز ایجاد شودلفهؤشایان ذکر است در صورت بروز این امر ممکن است م

باشد بلکه از مصالحی تشکیل نمیبصورت خیلی زیاد یکنواخت و مستحکمزمیني پوستهتوجه به اینکه 

لذا سرعت رویداد نشست ،یابدنشان داده و تغییر شکل میانعطافهاي وارده از خود نیروشده که در مقابل 

.باشدالعاده سریع تا وابسته به زمان و از کسري از ثانیه تا هزاران سال متغیر میزمین، از فوق

نشست زمین اهمیت بیشتري یافته ي نشینی و رشد صنعتی، پدیدهزایش جمعیت، گسترش شهربا اف

متر کیلوهاي سطح زمین ممکن است شامل نواحی مختلف، با ابعادي از چند متر تا هزاران حرکت. است

.باشند

:گردند، عبارتند ازاي میهایی که باعث ایجاد نشست منطقهی پدیدهدر حالت کلّ

.کات تکتونیکی زمینحر-الف

.زمینیهاي معدنی زیرفعالیت-ب 

.زمینی یا عوامل دیگرهاي زیرها و مواد جامد در اثر حرکت آبها، سنگانحالل کانی-ج 

.هاي سنگینهاي فوقانی و احداث ساختمانوزن الیهتأثیر هاي خاك تحت الیهفشرده شدن–د 

.استخراج نفت و گازهاي خاك بعلت الیهفشرده شدن- هـ 

.هاي خاك بعلت استخراج آب و پایین رفتن سطح آب زیرزمینیالیهفشرده شدن–و 



هاي خاك قابلیت فشردگی زیاد داشته باشند و یا آب زیرزمینی زیاد، یا الیهکاهشدرصورتی که 

. هاي قابل توجهی بوجود آیدفشردگی پذیر زیاد باشد، ممکن است نشستيضخامت الیه

.سطح آب، اساساً برگشت ناپذیر استي کاهشذکر است که نشست زمین در نتیجهشایان

ناشی ازهاى هاى ناشى از رخداد فرونشست و پدیدهتوان خسارتمیبا توجه به آنچه گفته شده 

:آن را به شرح زیر خالصه نمود

.هاآبراههوهاتغییر ناهمسان در ارتفاع و شیب رودخانه-1

بردارى از منابع آب ها و ایجاد اختالل در بهرهجدار چاهي زدگى لولهست و یا بیرونشک-2

.زمینىزیر

.پیشروى امواج در مناطق پست ساحلى-3

زمینى در نتیجه از بین رفتن یا کاهش ناپذیر تمام یا بخشى از مخزن آب زیرکاهش برگشت-4

.تخلخل

.هاى بیابانى و سیالبىگسترش پهنهکاهش میزان نفوذ پذیرى سطحى و پیرو آن-5

.ي مختلفهاسازهتأسیسات وایجاد تخریب در -6

هاي فشردگی پذیر و ناهمگنی تراکم ناموزون سطح آب زیرزمینی، متغیر بودن ضخامت الیهکاهش

. آوردزمین بوجود میي در پوستههاییشود و شکافها موجب نشست ناموزون سطح زمین میاین الیه



هاي سطحی بخصوص در باالي خوردگیهاي زیرزمینی ممکن است باعث ایجاد تركاستخراج آب

. گرددي آب زیرزمینی هاي سنگ بستر یا در طول محیط سفرهناپیوستگی

نامساوي هاينشست. باشدهاي نامساوي میها عمدتًا ناشی از نشستهاي وارده بر سازهخسارت

. را ایجاد نمایدخطرناکینتایجهمچنین ممکن است 

اهمیت موضوع
هاي کشور هاي زیرزمینی در تمام دشترویه آب از سفرهفرونشست زمین به دلیل برداشت بی

.ها سرعت آن بسیار باال و نگران کننده استوجود دارد ولی در برخی دشت

در سال ،شود، بحرانی قلمداد میي زمینپوستهمیلیمتر4ي در حالی که میزان فرونشست ساالنه

سانتیمتر افزایش 36به این میزان 1389سانتیمتر در سال و در سال 17تهرانمیزان فرونشست در 1385

کیلومتر در منطقه 4/2شکاف زمین به طول،ورامین در استان تهران»معین آباد«دشت در .یافته است

تا امروز شکافهایى به موازات آن در حال شکل گیرى است و روند گسترش آن که حتى شودمیمشاهده 

. نمایدنیرو را تهدید مىانتقال خطوط 



متر 5/1به میزان حدود بردارى کشور نشستیهاى سازمان نقشهاندازه گیرى،هرانتغربیدر جنوب 

.دهدنشان مىتهران19و18طق اسال گذشته در من9را در 

متر معادل نیم متر در هر سال 15،)میالدي2001تا 1971از (سال 30سطح آب کشور درکاهش

دشت کشور میزان 80این وضع به مراتب بدتر شده و در میالدي 2011تا 2001ولی از سال بوده است

هاي کشور هم به یک متر در سال رسیده است که این متر و در نیمی از دشت2ساالنه سطح آب کاهش

.شرایط بسیار نگران کننده است

دنیااي زمین در مناطق مختلف هایی از نشست منطقهنمونه
مکزیک، بسیاري از کشورها از جمله اي و ایجاد شکاف در سطح زمین در نشست منطقهي پدیده

زمینی هاي زیرکه با اضافه برداشت از منابع آب... ایتالیا، ژاپن، تایوان، تایلند، انگلستان، آمریکا، ایران و 

هاي آب زیرزمینی، نشست در شهر مکزیکوسیتی، در اثر پمپاژ آب از سفره.اند، مشاهده شده استمواجه

.ها گردیدزمین چندین دهه ادامه یافته و باعث ایجاد خسارت و مشکالت زیاد در ساختمان

سانتیمتر در سال 30حدود در این شهر سرعت نشست سطح زمین میالدي، 1950ي در اوایل دهه

در تمام 1960سال از. افتادمتر در سال، اتفاق می3بوده که در نتیجه پایین رفتن سطح پیزومتریک حدود 



متر بوده و در بعضی مناطق، این مقدار به بیشتر 3، نشست به طور متوسط بیشتر از مکزیکوسیتیسطح شهر

در صورتی که . متر بوده است2شست زمین بیش از ، نمیالدي1989و 1984بین سالهاي و متر رسیده 8از 

سانتیمتر در سال 40استخراج آب زیرزمینی با همین سرعت ادامه یابد، نشست سطح زمین با سرعت حدود 

. اندها کج شده و کلیساها ترك برداشتهسال اخیر در این شهر، ساختمان35الی 30طی . ادامه خواهد یافت

در . متر نشست کرده است4الی 3سال اخیر حدود 45، طی دنیاهرهاي توکیو یکی از بزرگترین ش

اوزاکا یکی دیگر . سانتیمتر در سال است20حال حاضر مقدار نشست زمین در قسمتهایی از توکیو حدود 

.نمایداز شهرهاي بزرگ ژاپن با همین سرعت نشست می

1983تا 1975رزمینی از سال برداري از مخازن زیدر بانکوك، بعلت افزایش بهرهسطح زمین 

.متر در نقاط مختلف نشست کرده استیسانت15تا 5، میالدي

، در اثر تراکم رسوبات رسی، به میالدي1961تا 1931هاي قسمت اعظم شهر لندن در فاصله سال

حداکثر . سانتیمتر نشست کرده است18تا 6گچی زیرین، بین ي ت کاهش سطح پیزومتریک در سفرهعلّ



سال پیش براي لندن برآورد شده 15سانتیمتر در 25سانتیمتر و متوسط نشست حدود 50نشست حدود 

.است

اي زمین در مناطق مختلف ایران هایی از نشست منطقهنمونه
هاي اي زمین در مناطق مختلفی، بخصوص در نواحی که از مخازن آبدر ایران نیز نشست منطقه

. گردد، دیده شده استاز اندازه میبرداري بیشبهرهزیرزمینی 

در » اختیارآباد«هاي بزرگ شناسی کشور حکایت از آن دارد که فرونشستهاي سازمان زمینگزارش

ورامین، دشت » معین آباد«همدان، دشت استان در » فامنین«و » آهنگکبودر«کرمان، دشت استان نزدیکی 

هد به وضوح مشهود است و در جنوب غرب تهران، اراك، مشوهاي رفسنجانتهران، دشتاستان » نظرآباد«

.باشدگیري مینهاوند، خمین، گلپایگان، نطنز، یزد و ابرکوه نیز در حال شکل

استان همدان»کبودرآهنگ«-نشست زمین 



30با نرخ حدود در استان کرمان رفسنجان دشت و در استان خراسان رضوي کاشمر دشت

اصفهان، اصفهان، » مهیار«هایی مانند و دشتمیزان فرونشست در ایران هستنددارمتر در سال رکورد یسانت

بعدي هاي سانتیمتر فرونشست در سال در رتبه25کاشان، تهران، هشتگرد، ورامین، مشهد و قزوین با 

.هستند

همدان که »کبودرآهنگ«و »قهاوند«هاي اردبیل و دشت»آبی بیگلوي«فرونشست زمین در روستاي 

.هاي زیرزمینی استرویه سفرهداري با نقاط بیابانی کشور دارند ناشی از برداشت بیمعنیي فاصله

میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی از سطح 9بیش از يخراسان با برداشت ساالنهي گانه3هاي استان

در حال حاضر، . باشدشور میبرداران آب زیرزمینی در سطح کترین بهرههاي آبرفتی، یکی از مهمپهنه

دشت بدترین 4و در بودهاز نظر منابع آب زیرزمینی و نشست زمین بحرانیشرایط استان خراسان رضوي 

. یمهستشرایط را شاهد



استان همدان»قهاوند«-نشست زمین 

سبب وري پایین آن به ویژه در بخش کشاورزي، غلط از آب زیرزمینی و بهرهي متاسفانه استفاده

درصد آب شرب 96هم اکنون بیش از . هاي سنگین و جبران ناپذیري گردیده استوارد آمدن زیان

10شوند و این در حالی است که طی مین میأهاي خراسان از طریق منابع آب زیرزمینی تشهرهاي استان

شدید کاهشهاي آب زیرزمینی در بعضی از مناطق بارویه آب، سفرهسال گذشته به دلیل برداشت بی

. مواجه شده است 

حلقه 700ي خراسان، حدود گانه3هاي کشاورزي استانآب هاي سال قبل تعداد کل چاه50در 

هاي دشت استان76در حال حاضر از  .حلقه رسیده است24820به 1387بود ولی این رقم در سال چاه 

.برنددشت در وضعیت بحرانی به سر می72خراسان، 

و میلیون متر مکعب کسري مخزن وجود دارد170میلیارد و 1در استان خراسان رضوي مجموعاً 

نشست زمین در دشت . یابدهاي استان خراسان رضوي کاهش میمتر سطح منابع آب کل دشت1ساالنه 

سانتیمتر 25ترین مناطق کشور از لحاظ امنیتی، اقتصادي و زیارتی، بیشتر ازمشهد نیز به عنوان یکی از مهم

. در سال است



اي نه شود در آیندهبینی میها بوده و پیشهیدروگراف دشت مشهد بیانگر کاهش شدید آبخوان

. دچار مشکل اساسی و جبران ناپذیر از نظر تأمین آب خواهد شد) سال آینده40تا حداکثر 10(چندان دور 

متر افزایش یافته 230متر به 160مشهد از هاي برداشت آب در دشتمتوسط عمق حفاريدر حال حاضر 

.است

ها و فرونشست و چاله) چنارانشهر خین عرب و امتداد غرب آن تا (مشهد شهر از اي در محدوده

هاي زیادي را شاهد هستیم و این پدیده به برخی واحدهاي مسکونی هم خسارت وارد کرده و در شکاف

.استبرخی نقاط ادامه کشاورزي را مختل کرده

واقع در شمال غرب شهر »توس«يمربوط به منطقه،سطح آب زیرزمینیکاهشبیشترین مقدار 

متوسط سطح آب کاهشمتر 22، حدود 1384لغایت 1374هاي اي که در طی سالمشهد بوده،  به گونه

متر 17مشهد معادل »قرُطُ«ي ساله در منطقه10کاهشبر همین اساس میزان . زیرزمینی برآورد شده است

. باشدمتر می12و 17و در شرق و غرب شهر چناران به ترتیب برابر 



یرزمینی که مشتمل زرفتار سنجی آب ي واقعیت بسیار تکان دهنده در دشت مشهد با وجود شبکه

از سطح آب زیرزمینی در برخی کاهشباشد بیانگر آن است که حلقه چاه مشاهداتی و پیزومتري می98بر 

. متر بوده است60سال اخیر، بیش از 40هاي پیزومتري در دشت مشهد، طی چاه

در . ها رو به گسترش استهم بحرانی بوده و نشست زمین در آن»مه والت«هاي نیشابور و دشت

متر ایجاد 5تا4هایی به عمق شکاف»کال ماروس«و در اطراف »فیروزه«شمال غرب نیشابور و شهرستان 

.استشده 

میزان کسري مخزن آب زیرزمینی دشت نیشابور بسیار باال گزارش شده است که بیشترین کسري 

.هاي استان خراسان رضوي داردمخزن آب را در بین دشت



میلیون متر مکعب، 155میلیون متر مکعب، دشت جوین با 161دشت نیشابور با شایان ذکر است 

. ندامیلیون متر مکعب کسري مخزن مواجه88و دشت مشهد با میلیون متر مکعب143دشت تربت جام با 

هاي و با مراجعه کشاورزان و اعالم این موضوع که لوله1356نشست زمین در استان کرمان از سال 

کند، شناسایی و مورد شود یا به اصطالح رشد میهاي کشاورزي آنان از سطح زمین خارج میجدار چا

برداري به منظور استحصال بیشتر آب تا سنگ هاي بهرهه به این که اصوًال چاهبا توج. بررسی قرار گرفت

تواند در سنگ کف فرو شوند، لذا لوله جدار چاه با نشست زمین نمیها و طبقات مقاوم حفر میکف و الیه

ه نشست رفته و نشست نماید که در نتیجه لوله جدار چاه به وضع سابق باقی مانده و صرفاً  زمین اطراف چا

.شود لوله چاه از زمین خارج شده استکند که به غلط تصور میمی

متر، در 12حدود 1371لغایت 1350هايرفسنجان طی سالي سطح آب در منطقهکاهشمتوسط 

در نواحی مرکزي دشت . متر بوده است15زرند حدود ي متر، در منطقه8سیرجان حدود ي منطقه

سطح زمین در حال حاضر به طور متوسط در . سطح آب ساالنه بیش از یک متر استکاهشرفسنجان 

. کندسانتیمتر در سال نشست می10مناطق کرمان، زرند، رفسنجان و سیرجان با سرعت حدود 



هاي زیرزمینیدر اثر پایین رفتن سطح آب) Earth Fissure(نحوه ایجاد شکاف در سطح زمین
نماید، معموالً در سطح آب زیرزمینی، سطح زمین نشست میکاهشهایی که به علت در دشت

حوضه آبریز بوجود ي هاي طولی در امتداد ارتفاعات محدود کنندهنشست کرده، شکافي اطراف منطقه

هاي ظاهر اکثر شکاف. باشدآید که دلیل آن افزایش مقدار نشست از حاشیه به طرف مرکز دشت میمی

متر 20ها در مواردي به عرض چند متر و تا عمق این شکاف. هاي کششی ساده هستندسیختگیشده، گ

ي ها در دور تا دور حوضهامتداد بیشتر این شکاف. اندمتر توسعه یافتهکیلوهستند که در طول بیشتر از یک 

هاي تند این سراشیبی. اردهاي تندي که در مجاورت ارتفاعات قرار دارند، مطابقت دآبریز، با امتداد سراشیبی

.انداي هستند که در حال حاضر بوسیله رسوبات پوشانده شدهاحتماًال سطوح گسلی مخفی یا مدفون شده

برداري برداري به طرف مرکز منطقه ممکن است بعلت بهرهبهرهي افزایش نشست از اطراف منطقه

همچنین. بیشتر سطح آب در این منطقه باشدکاهشهاي زیرزمینی در مرکز منطقه و در نتیجه بیشتر  آب

هاي ضخیم رس در مرکز منطقه باشد که هر چه به سمت علت وجود الیهه ب، احتمال دارد افزایش نشست

. شودرس کاسته میي رویم از ضخامت الیهبرداري پیش میبهرهياطراف منطقه

باشد ممکن است در اثر پایین رفتن سطح هاي تراکم پذیر باال میدر مناطقی که سنگ کف زیر الیه

پذیر کمتر در این مناطق معموًال ضخامت الیه تراکم. هایی به وجود آیدآب زیرزمینی، در سطح زمین شکاف

یابد و این خود باعث از مناطق دیگر است، بنابراین مقدار نشست از این مناطق به مناطق اطراف افزایش می

. رددگایجاد شکاف در سطح زمین می



هاي ایجاد شده در زمین باعث ایجاد خسارات شدید در سیستم آمریکا، شکافيآریزوناشهر در 

. اندآبیاري و خطوط راه آهن شده

هاي زیرزمینی مطلقًا ممنوع شده استخراج آب از سفره)Casa Grande(در منطقه کاساگراندي 

کلرادو به منطقه آورده ي از رودخانه)Central Arizona Project(است و آب توسط کانال بزرگی 

هاي زمیننابوديباعث ،سطح آب زیرزمینیکاهشهاي زمین و در نواحـی مرکزي آریزونا، شکاف. شودمی

.استهاي پیشرفته آبیاري شدهداراي سیستمکشاورزي

در دره سان واکوین کالیفرنیا، )Pixley(در جنوب شرقی پیکسلی میالدي 1969در سال 

آب زیرزمینی صورت گرفته اندازهاي که استخراج  بیش از ها در منطقهاین شکاف. هایی بوجود آمدشکاف

. انداي در آن مشاهده گردیده، بوجود آمدهنشست منطقهمیالدي 1950و از دهه 

متر 8/1متر و عمق 4/2متر، عرض حدود 800هاي گزارش شده داراي طول حدود یکی از شکاف

17سانتیمتر تا عمق 6/7هایی  با عرض هاي سطحی نشان داد که شکافخاکبرداري از قسمت. بوده است

.اندمتر گسترش یافته



راهکارهاي پیشنهادي براي شناخت دقیق تر و توقف نشست زمین
1-بـا انجـام   ،کنـد سطح زمین نشست می،هاي زیرزمینیآبدر مناطقی که در اثر برداشت بیش از حد

هاي تحکیم پذیر به صورت دقیق مشخص و از هاي صحرایی و آزمایشگاهی باید رفتار الیهآزمایش

.اي استفاده گرددپارامترهاي بدست آمده براي آنالیز نشست منطقه

تعیـین  عالمت مرجـع جهـت   (هاي با نصب بنچ مارك) ماهانه و ساالنه(هاي منظم ارتفاعی برداشت-2

الزم انجام و مقـادیر واقعـی نشسـت زمـین و همچنـین سـرعت نشسـت        ) ارتفاعات در روي زمین

هاي علمی و مقـادیر واقعـی نشسـت    توان بین آنالیز  شبیه سازيدر این صورت می. مشخص شوند

ی بینـ ت بسیار خوبی پـیش مورد نظر را با دّقياي مقایسه کاملی انجام داده و رفتار آتی منطقهمنطقه

.کرد

تـوان  شـود، مـی  اي که در اثر پمپاژ از یک چاه منفرد، سطح آب زیرزمینی پایین برده مـی براي منطقه-3

اي را در سطح آب را به دبی پمپاژ مربـوط کـرده و بـر اسـاس دبـی پمپـاژ، نشسـت منطقـه        کاهش

.هاي مختلف برآورد کردزمان

هاي تحکـیم  زیاد سطح آب، رفتار الیهکاهشهاي زیرزمینی و و طوالنی آبمستمردر اثر برداشت -4

در ایـن  . پذیر ممکن است تغییر کند و نتوان از ضرایب االستیسیته ثابتی در طول آنالیز استفاده کـرد 



،زمـانی ي تر انجام داده و بـراي هـر محـدوده   گردد آنالیز را در فواصل زمانی کوتاهموارد توصیه می

.راي آنالیز به کار گرفتگیري کرده و بمشخصات خاك را اندازه

لیه باید مشخص باشـند،  اي، شرایط اوهاي علمی نشست منطقهاز آنجا که براي آنالیز و شبیه سازي-5

لیـه بصـورت   پذیر، همچنین فشـار آب منفـذي او  هاي تحکیمهاي پیش تحکیم الیهالزم است تنش

.دقیق مشخص گردند

پـذیر بصـورت دقیـق     هـاي تحکـیم  ار الیهـید رفتی باـرایی و آزمایشگاهـهاي صحبا انجام آزمایش-6

.مشخص گردد

العملـی طبیــعی در مقابـل    خـوردگی سـطح زمـین عکـس    نشست و تركي با توجه به اینکه پدیده-7

تواند بر اسـاس شـرایط هـر منطقـه بـه      هاي زیرزمینی است، که میآبيبرداري بیش از اندازهبهره



ي و فراگیـر  گردد این پدیده بطـور جـد  باشد، لذا پیشنهاد میعوامل متعدد دیگري نیز بستگی داشته 

. مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد

اي تواند پـاره مطالب و مواردي که در رابطه با ایجاد شکاف در سطح  زمین مطرح گردید گرچه می-8

بایـد بـا   خوردگی را تعیین نماید لیکن دستیابی به علت ایجاد شـکاف در هـر منطقـه   از دالیل ترك

بـا در نظـر گـرفتن    . بررسی همه جانبه عوارض سطحی، زیرزمینی و ساختمانی آن منطقه توأم باشد

خـوردگی سـطح   هاي زیرزمینی و خسارات بالقوه نشست و تـرك روند روبه افزایش استفاده از  آب

العـات بیشـتر   هاي زیرزمینی است، لزوم مطبرداري بیش از اندازه از آبزمین که عمدتًا در اثر  بهره

خوردگی کـه در آینـده ممکـن اسـت اتفـاق افتـد، بـیش از پـیش         بینی  محل تركبراي علل و پیش

.شوداحساس می

نگرش يهبراي جلوگیري از نابودي منابع آب مورد نیاز مصارف مختلف حال و آینده، باید در نحو-9

اي و یک مسئولیت منطقـه و برداشت ما از آب تغییر اساسی بوجود آید و مدیریت جامع آب بعنوان

.ریزي قوي اعمال گرددگیري و برنامهی با قدرت تصمیمملّ

هـاي  شدید و مستمر سطح آب زیرزمینی و نشسـت کاهشنکته بسیار مهم جهت جلوگیري از -10

. ناشی از آن کاهش جدي برداشت منابع آب زیرزمینی است



منابع فوق در بخش کشاورزي مصـرف  هاي برداشتی از درصد آب90با توجه به اینکه بیش از -11

:شود بایستیمی

.الگوهاي کشت مناسب و کم آب طلب، جایگزین الگوهاي کشت فعلی شود-الف

آبیاري در بخـش کشـاورزي بـه طـور چشـمگیري افـزایش یابـد تـا ضـمن          ) وريبهره(راندمان -ب

جویی شـده  صـرف   اي از آب آبیاري، اجازه دهیم این مقدار آب صرفهجویی قسمت عمدهصرفه

در عـوض رانـدمان تولیـد محصـوالت کشـاورزي را بـه وسـیله        . هاي زیرزمینی شـود تغذیه آب

.زراعی ارتقاء دهیمهاي نوین بهروش

را کـاهش داده  فعلـی  سطوح زیر کشت باید میدرآمد فعلی کشاورزان، افزایشهمزمان با حفظ و -ج

اي بـه جـاي   هـاي گلخانـه  جایگزین نمودن کشـت و آن افزایش تولید در واحد سطح ي که الزمه

.باشدکشت سنتی می

چون بخش کشاورزي قادر به ایجـاد تغییـرات گفتـه شـده در زمـان      ،با توجه به تجربیات گذشته-د

هاي پیشگیرانه تا رسیدن به اهداف یـاد  یارانهاختصاصباید از طریق باشد لذا میت نمیکوتاه مد

.ع آب زیرزمینی را کاهش دادشده؛ میزان برداشت از مناب

هـاي جمعـی در   و تعریف مسئله بصورت مداوم جهت آگاهی عموم از رسانهمخاطراتمشکالت، -و

.دسترس جامعه قرار گیرد



اي صنعتیبا کشت گلخانهخـروج از بحـران منابـع آب
با توجه به اینکه میزان مصرف آب از میزان تولید آن سبقت گرفته است لذا بحران آب بوجود آمده 

. باشدترین و تنهاترین راهکار موجود، کاهش مصرف آب میبراي خروج از این بحران، اصلی. است

هاي مختلف کشاورزي، صنعت و شرب کشور به شایان ذکر است میزان مصرف آب در بخش

باشد لذا کامالً روشن است که بخش کشاورزي با مصرف بسیار باال و متأسفانه درصد می6و 2، 92ترتیب 

.وري پایین در مصرف آب بایستی میزان مصرف آب را در این بخش کاهش دهدبهره

هاي آبیاري سنتی و جایگزین هاي کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي حذف روشاز جمله راه

هاي صنعتی ي گلخانهو ایجاد و توسعه) بدون افزایش سطح کشت(مدرن آبیاري هاي نمودن آن با روش

. باشدمی

باید درصد است، لذا می70متوسط مصرف آب در بخش کشاورزي در سایر کشورهاي دنیا حدود 

ي حفظ سطح زندگی، اشتغال و افزایش درآمد بخش کشاورزي ي راهکارهایی که تضمین کنندهبا ارائه

.شد میزان آب مصرفی این بخش را کاهش دادکشور با



)اریایالت آلم(هاي صنعتی در اسپانیاگلخانه
هاي سنتی و میزان تولید و هاي صنعتی حدود یک پنجم تا یک دهم کشتمصرف آب در گلخانه

.باشدبرابر کشاورزي سنتی می30زایی آن حدود اشتغال

)اریایالت آلم(هاي صنعتی در اسپانیاگلخانهتوسعه 
هاي میالدي، سطح زیر پوشش گلخانه2004نقاط سفید رنگ در عکس سمت راست در سال : توضیح

.دهدمیالدي نشان می1974صنعتی را در مقایسه با سال 




