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2
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3

  

  

  چکیده

افتد، کـه اثـرات آن   به عنوان یکی از رخدادهاي طبیعی جهان به طور متناوب در طول زمان اتفاق می ناپایداري هاي اقلیمی

تر بوده و خسارات جبران ناپذیري بـر جوامـع انسـانی،    و در حال توسعه بسیار گسترده، عمیق و زیانبار در کشورهاي فقیر

ایران در کمربنـد خشـک و نیمـه خشـک دنیـا       ر این اساس با توجه به قرار گیري کشورب. کندحیوانی و منابع آب وارد می

وارد  )سـطحی، زیرزمینـی  (از جمله بر منـابع آبـی   نباري و گسترده هر ساله خسارات زیاناپایداري هاي اقلیمی شدید بروز 

آمارهـاي جهـاد کشـاوري و ایسـتگاه تحقیقـات      (اي و اسـنادي  هـاي کتابخانـه  در مقاله حاضر با استفاده از بررسی .کندمی

 هايالسـ  طی بر منابع آب شهرستان داراب در استان فارسناپایداري هاي اقلیمی و مطالعات میدانی به بررسی ) هواشناسی

ها و چاههاي کشـاورزي مـورد   ها، قناتو خشک شدن چشمه یو عوامل مؤثر در کم آب شده استپرداخته  )1384تا1343(

چشـمه هـا و   نشان دهنده این است با توجه به ناپایـداري هـاي اقلیمـی ،    هاي پژوهش یافته. بررسی قرار گرفته شده است

ه هزار هکتار زمین را تحت پوشش آبیـاري قـرار مـی داد    6268شده که در ثانیه خشک آب  لیتر 2746دبیقنوات زیادي با 

  .است

   

                                                          

  bostanyalireza@yahoo.comدانشگاه پیام نور گنبد کاووس ,گروه جغرفیا ,ریزي روستاییدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -١

  دانشگاه زابل ,گروه جغرافیا ,ریزي شهريدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -2

  دانشگاه پیام نور گنبد کاووس ,گروه جغرفیا ,ریزي روستاییدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -3
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  منابع آب، شهرستان داراب، استان فارس ،ناپایداري هاي اقلیمی  :   واژه کلید

  

  مقدمه

است، که کمبود آن تهدیدي بزرگ براي طبیعت،  21ناکافی بودن منابع آبی یکی از مشکالت فرا روي جهانیان در قرن 

,hisdol and kallaksen(آید دگی و اقتصاد به شمار میکیفیت زن عرضه و عواملی نظیر تقاضاي فزاینده آب، ) 2003

,Dudley and shani( هاي مدیران منابع آب افزوده استمطمئن و تغییر در شکل بارندگی بر نگرانینا امروزه در  ).2003

معطوف شدن توجهات به کنترل منابع آب . روند ار به شمار میي پاید هاي اصلی توسعه دنیا آب و منابع آب، یکی از پایه

هاي منابع  ریزي سیستم گردد و هدف عمده برنامه عمدتاً به علت خطرات یا کمبودهایی است که از جانب آن دامنگیر بشر می

هاي اقتصادي،  نبهترین گزینه از لحاظ ج هاي منابع آب و معرفی مناسب هاي ممکن طراحی و مدیریت طرح آب، تبیین گزینه

   ).1383ستاري و همکاران، (محیطی و اجتماعی است  زیست

  

مبانی نظري تحقیق

 ,Sirdas, S and sen, Z(باشد نیازمند مطالعه گسترده مکانی و زمانی میپدیده هایی اقلیمی تجزیه و تحلیل پدیده 

اند اما نکته مشترك این یف مختلفی ارئه دادهمتخصصان علوم جوي با توجه به اهداف و جوانب کار خود تعار). 18 ,2003

 ).48، 1384عزیزي و روشن، (تعاریف عامل بارش است که به عنوان معیار و شاخص اصلی در نظر گرفته شده است

است که به وسیله نقصان بارندگی از مقدار نرمال  )کاهش آب(رد از جمله آنها خشکسالی ابعاد مختلفی دا ناپایداري اقلیمی

با کاهش بارندگی ابتدا  ).99، 1386زاده، مرادي، رجبی و فرج(شودند مدت آن در طول یک دوره زمانی خاص بیان مییا بل

کاهش سفرهاي منابع (هاي کشاورزي و هیدرولوژیکیخشکسالی رخ می دهد که در صورت تداوم کمبود بارش، خشکسالی

کاهش . باشدبارندگی می ، کاهشبر وقوع خشکسالی موثر لیمیاق مهمترین پارامتریکی از . هم بوقوع خواهند پیوست )آبی
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بارندگی تاثیرات متفاوتی روي اجزاء مختلف چرخه هیدرولوژي مانند جریان رودخانه، آب زیرزمینی و ترکیبات بیوسفر 

بت خاك کمبود بارش در مقیاس زمانی کوتاه مدت عمدتا بر روي وضیعت رطو. هاي طبیعی و انسان داردمانند اکوسیستم

هاي زیر زمینی، جریان رودخانه و که کمبود بارش در مقیاس زمانی طوالنی مدت اغلب بر آب در صورتی ،گذارداثر می

  ) 1387جهانی، حسام، و مساعدي، ( گذاردذخیره منابع آب تاثیر می

  روش تحقیق

آمارهاي جهاد (اي و اسنادي کتابخانه هايبررسیگیري از و با بهره تحلیلی -روش توصفی در مقاله حاضر با استفاده از

بر منابع آب  اقلیمی و مطالعات میدانی به بررسی اثرات) بارش ساالنه-کشاوري و ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي

هاي کاهش سطح آب سفره(پرداخته و عوامل مؤثر در کم آب  1384تا  1343 هايسال طی شهرستان داراب در استان فارس

  .ها و چاههاي کشاورزي مورد بررسی قرار گرفته شده استها، قناتو خشک شدن چشمه) زیر زمینی

  

  ناحیه مورد مطالعهمعرفی 

دقیقه عرض شمالی در جنوب شـرقی اسـتان فـارس و در     47درجه و  28دقیقه طول شرقی و  33درجه و  54شهرستان داراب در 

از شرق به حاجی آباد بندر عباس و از غرب  ،از جنوب به زرین دشت ،ریزاز شمال به نیگرفته که کیلومتري شیراز قرار 265فاصله 

فرمانداري ( می باشدکیلومتر مربع  6562 آن وسعتو  نفر 184781شهرستان بالغ بر  این جمعیت .به فسا و جهرم محدود می شود

هکتار و  آب و هواي متنوع یکی   125000شهرستان داراب با داشتن اراضی حاصلخیز کشاورزي معادل  ).1388شهرستان داراب، 

 ،انار ،مرکبات، خرما ،جو، ذرت ،طوري که بسیاري از محصوالت زراعی مانند پنبهه ب ،است فارس از قطبهاي مهم کشاورزي استان

-مـی  که عالوه بر تامین نیاز داخلی به خارج از استان و کشور  نیز صـادر  000گیاهان دارویی و  ،بادام وحشی ،کتیرا ،گل محمدي

  ).1388سازمان جهاد کشاورزي شهرستان داراب، ( شود
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  هاي شهرستان دارابویژگی: 1جدول 

/http://www.abfa-fars.ir/fa/edarat_tabee/darab :منبع

  هاي تحقیق یافته

میـانگین   شهرسـتان داراب و بـا توجـه بـه     آب و هواي گرم و خشک هاي پژوهش بر اساس اطالعات و پارامترهاي یافته

در  محصوالت کشاورزي نشان دهنده ایـن اسـت کـه    متر و همچنینمیلی 3/285 )88تا  43(بارش ساالنه طی دوره آماري 

بیـانگر   1388تا  1380هاي مورد مطالعه یعنی از سال در روند سال نزوالت جويشهرستان داراب همزمان با کاهش میزان 

میزان محصوالت کشـاورزي  ) میلیمتر 139، 1387در سال  -میلیمتر 160، 1380میزان بارش در سال (باشد که این نکته می

کـاهش یافتـه   ) هزار هکتار اراضی تحت کشت آبی و دیم  125(کشاورزي هاي با در نظر گرفتن مساحت و محدوده زمین

و حفـره چاههـاي غیـر مجـاز      کشاورزي و فشار بیش از حد به بخش )حلقه چاه 4500( بی رویه از منابع آبکه برداشت 

  .منجر به تشدید اثرات خشکسالی شده است

داراب بیانگر این نکته است که میزان و میـانگین بـارش    هاي مختلف در شهرستانآمار میزان کل بارش در سال) 1(نمودار 

باشـد کـه همزمـان بـا کـاهش میـزان بارنـدگی        سالیانه رو به کاهش بوده است، همچنین توجه به این نکته نیز ضروري می

 41مـاري  میانگین بارش سـاالنه طـی دوره آ  .برداري از منابع آبی رو به افزایش بوده استسالیانه، نرخ رشد جمعیت و بهره

  .متر بوده استمیلی 5/279برابر  1384تا  1343ساله  از سال 

  

متوسط ارتفاع شهر   )کیلومتر مربع (وسعت شهرستان

  )متر (از سطح دریا

  80میانگین بارندگی سال   متوسط درجه حرارت سالیانه

  میلیمتر

  حداکثر  حداقل

6562  1150  4.2  34  160.3  
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  هاي مختلف شهرستان دارابلآمار میزان کل بارندگی در سا: 1نمودار 
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میزان کل بارندگی به میلیمتر

  

  .1388شهرستان داراب، آمارهاي جهاد کشاوري و ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي : ماخذ                  

ها و چاههاي کشـاورزي در  ها، قناتو خشک شدن چشمه) هاي زیر زمینیکاهش سطح آب سفره(عوامل مؤثر در کم آب 

باشـد، بـر اسـاس آمارهـاي موجـود اداره جهـاد کشـاورزي و ایسـتگاه         شهرستان داراب وابسته به میزان بارش سالیانه مـی 

  2جـدول  شکسـالی در  هـاي خشـک شـده بـر اثـر خ     قناتو هواشناسی شهرستان داراب مشخصات مهمترین چشمه هاي 

چشـمه  بـا دبـی بـاال بـر اثـر تغییـرات اقلیمـی و          6همانطور که مشاهده می شود حدود  .نشان داده شده است 3جدول و

هکتار از اراضی را تحت آبیاري قرار می دادنـد خشـک شـده     5070هزار لیتر آب در ثانیه که  2526خشکسالی با مجموع 

  .است

  در شهرستان داراب مشخصات مهمترین چشمه ها ي خشک شده بر اثر خشکسالی: 2ول جد                           

میزان اب دهی لیتر در   نام منطقه  نام چشمه  ردیف

  ثانیه

سطح اراضی تحت پوشش 

  )هکتار(

  2250  1200  هشیوار  چشمه نقش شاپور  1

  1875  1000  هشیوار  چشمه ارباب  2
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  375  200  بیاده  چشمه بیاده  3

  120  43  رستاق  چشمه همت  4

  150  41  سلطان آباد  چشمه رود خیز  5

  300  42  دولت آباد  چشمه ملکویه  6

  5070  2526  جمع

  1388اداره آب شهرستان داراب، : ماخذ               

  

که نتیجه آن محروم وبایر ماندن . قنات بر تغییرات اقلیمی خشک شده است 8مشاهده می شود تعداد  3همانطور که درجدول 

  .هکتار زمین کشاورزي است 1198حدود 

                       

  

در شهرستان داراب هاي خشک شده بر اثر خشکسالیمشخصات مهمترین قنات: 3جدول 

میزان اب دهی   نام منطقه  نام قنات  ردیف

  لیتر در ثانیه

سطح اراضی تحت 

  )هکتار(پوشش 

  90  25  ین آبادز  قنات زین آباد  1

  225  35  فسارود  قنات مهر برگان  2

  188  30  فورگ  قنات کهنویه  3

  190  32  فورگ  قنات کرکویه  4

  150  20  فسارود  قنات کوهجرد  5

  190  20  فسارود  قنات منصور آباد  6
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  45  15  فورگ  قنات دشت پیر غیب  7

  120  43  رستاق  قنات نظر آباد  8

  1198  220  جمع

  1388، اداره آب شهرستان داراب: ماخذ                   

  

  پیشنهادات

تصویب و اجراي قوانین جدید در زمینه برداشت آب از سفرهاي زیر زمینی با توجه به شرایط حاد منابع آبی در -1

.شهرستان

صرفه جویی در مصرف آب ترویج فرهنگ -2

ایجاد آبندانها، سدهاي کوچک و بزرگ در حوزهاي ( هاي زیر زمینیفرههاي سطحی و تزریق به سکنترل هرزه آب-3

)آبخیز

.استفاده از تکنولوژي یهاي جدید از جمله بارور کردن ابرها در منطقه، که مساعدت بیشتر دولت را می طلبد -4

  .مرمت قنوات و چشمه هاي موجود -5

  ي از منابع آب زیرزمینیتشکیل تشکل هاي آب بران براي حفظ و حراست بهره بردار -6

بر محوریت دهیاران   ،آموزش به روستاییان مبنی بر اهمیت آب و نگاه توسعه پایدار در استفاده از منابع آبی در دسترس -7

  .آموزش دیده

  

  گیري نتیجه

هش نزوالت جوي در کا از منابع آبی و همچنین روزافزون استفاده ،به عنوان یک فرآیند محیطی ناپایداري اقلیمیبا در نظر گرفتن 

به ویژه مناطق جنوبی ایران و به صورت مطالعه موردي شهرستان داراب، بررسی پارمتراهاي میزان بارندگی مناطق خشک جهان، 
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نشان دهنده ها و چاههاي کشاورزي صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه، ها، قناتسال اخیر و همچنین خشک شدن چشمه 80

 عوامل اقلیمی مهمترین اثردر یک نگاه کلی . تولیدات کاهش یافته استو در نتیجه سطح محصوالت زراعی و  میزاناین است که 

ها و قنات و همچنین باعث کاهش میزان آبدهی چشمه قنات بوده، که 15چشمه و  18در زمینه منابع آبی، خشک شدن بیش از 

ن یدرگیري ب(و متضادي )مهاجرت(روز پیامدهاي منفی این خود منجر به بسطح اراضی تحت پوشش آنها شده است، که 

  .ي به ویژه روستائیان گردیده استدر بخش اجتماعی و اقتصاد)کشاورزان

  

منابع

  .1388آمار و گزارش ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي شهرستان داراب،  -1

  .1388شهرستان داراب،   آمارهاي مدیریت جهاد کشاوري -2

  1388تان داراب، اداره آب شهرس -3

             بررسی روند خشکسالی با اسـتفاده از نوسـانات بارنـدگی در     ,)1387(جهانی، سمانه، حسام، موسی و مساعدي، ابوالفضل  -4

  .دانشگاه زابل ,اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ,گرگان

دومین کنفرانس ملی  ,ظوره با تأکید بر نقش تفریحیبرداري از مخازن چندمن مدل بهره , )1383(ستاري، محمد و همکاران  -5

  .دانشجویی منابع آب و خاك شیراز

هـا بـا اسـتفاده از مـدل     بینـی آن ها و امکان پیشها و ترسالیبررسی خشکسالی ,)1384(اصغر عزیزي، قاسم و روشن، علی -6

  .49-48صص  ,79شماره ,ال بیستم س ,فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ,سري زمانی هالتو نیترز در استان هرمزگان

  .1388گزارش فرمانداري شهرستان داراب، 

هـاي  تحلیل روند و خصوصیات مکانی شـدت خشکسـالی   ,)1386(زاده، منوچهر مرادي، حمیدرضا، رجبی، منصور و فرج -7

  .109 – 97صص  , شماره ,14جلد  ,چهاردهم سال ,پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران -فصلنامه علمی ,استان فارس
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8-Dudley, L.M and U .shani. (2003). Modeling plant response to drought and salt stress 

reformulation of the root-sink term .journal of rubbished in vadose zone, 2:751-758.

9-Hisdal .H. and L.M. kallaksen. (2003). Estimation of regional meteorological and 

hydrological drought characteristics: a case study for Denmark, journal of hydrology, 

281:230-247.

10-Sirdas, S and sen, Z. (2003). Spatio – temporal drought analysis in the Trakya region,

Turkey” Hydrological Sciences, 48(5), 809-820.

11-http://www.abfa-fars.ir/fa/edarat_tabee/darab/
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همايش ملي مديريت بحران آب


The National Conference on Water Crisis Management

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت ،اسفندماه 1388
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بررسی ناپایداری های اقلیمی بر منابع آبی (مطالعه موردی، شهرستان داراب) 

علیرضا بستانی
، فرضعلی سالاری سردری
، جواد عادلی


چکیده 

ناپایداری های اقلیمی به عنوان یکی از رخدادهای طبیعی جهان به طور متناوب در طول زمان اتفاق میافتد، که اثرات آن در کشورهای فقیر و در حال توسعه بسیار گسترده، عمیق و زیانبارتر بوده و خسارات جبران ناپذیری بر جوامع انسانی، حیوانی و منابع آب وارد میکند. بر این اساس با توجه به قرار گیری کشور ایران در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا بروز ناپایداری های اقلیمی شدید و گسترده هر ساله خسارات زیانباری از جمله بر منابع آبی (سطحی، زیرزمینی) وارد میکند. در مقاله حاضر با استفاده از بررسیهای کتابخانهای و اسنادی (آمارهای جهاد کشاوری و ايستگاه تحقيقات هواشناسي) و مطالعات میدانی به بررسی ناپایداری های اقلیمی بر منابع آب شهرستان داراب در استان فارس طی سالهای (1343تا1384) پرداخته شده است و عوامل مؤثر در کم آبی و خشک شدن چشمهها، قناتها و چاههای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته شده است. یافتههای پژوهش نشان دهنده این است با توجه به ناپایداری های اقلیمی ، چشمه ها و قنوات زیادی با دبی2746 لیتر آب در ثانیه خشک شده که 6268 هزار هکتار زمین را تحت پوشش آبیاری قرار می داده است.

 

کلید واژه : ناپایداری های اقلیمی، منابع آب، شهرستان داراب، استان فارس

مقدمه

ناکافی بودن منابع آبی یکی از مشکلات فرا روی جهانيان در قرن 21 است، که کمبود آن تهدیدی بزرگ برای طبیعت، کیفیت زندگی و اقتصاد به شمار ميآيد (hisdol and kallaksen, 2003) و عواملی نظیر تقاضای فزاینده آب، عرضه نامطمئن و تغییر در شکل بارندگی بر نگرانیهای مدیران منابع آب افزوده است (Dudley and shani, 2003). امروزه در دنيا آب و منابع آب، يكي از پايههاي اصلي توسعهي پايدار به شمار ميروند. معطوف شدن توجهات به كنترل منابع آب عمدتاً به علت خطرات يا كمبودهايي است كه از جانب آن دامنگير بشر ميگردد و هدف عمده برنامهريزي سيستمهاي منابع آب، تبيين گزينههاي ممكن طراحي و مديريت طرحهاي منابع آب و معرفي مناسبترين گزينه از لحاظ جنبههاي اقتصادي، زيستمحيطي و اجتماعي است (ستاري و همكاران، 1383). 


مبانی نظری تحقیق

تجزیه و تحلیل پدیده پدیده هایی اقلیمی نیازمند مطالعه گسترده مکانی و زمانی میباشد (Sirdas, S and sen, Z, 2003, 18). متخصصان علوم جوی با توجه به اهداف و جوانب کار خود تعاریف مختلفی ارئه دادهاند اما نکته مشترک این تعاریف عامل بارش است که به عنوان معیار و شاخص اصلی در نظر گرفته شده است(عزیزی و روشن، 1384، 48). ناپایداری اقلیمی ابعاد مختلفی دارد از جمله آنها خشکسالی (کاهش آب) است که به وسیله نقصان بارندگی از مقدار نرمال یا بلند مدت آن در طول یک دوره زمانی خاص بیان میشود(مرادی، رجبی و فرجزاده، 1386، 99). با کاهش بارندگی ابتدا خشکسالی رخ می دهد که در صورت تداوم کمبود بارش، خشکسالیهای کشاورزی و هیدرولوژیکی(کاهش سفرهای منابع آبی) هم بوقوع خواهند پیوست. یکی از مهمترین پارامتر اقلیمی موثر بر وقوع خشکسالی، کاهش بارندگی میباشد. کاهش بارندگی تاثیرات متفاوتی روی اجزاء مختلف چرخه هیدرولوژی مانند جریان رودخانه، آب زیرزمینی و ترکیبات بیوسفر مانند اکوسیستمهای طبیعی و انسان دارد. کمبود بارش در مقیاس زمانی کوتاه مدت عمدتا بر روی وضیعت رطوبت خاک اثر میگذارد، در صورتی که کمبود بارش در مقیاس زمانی طولانی مدت اغلب بر آبهای زیر زمینی، جریان رودخانه و ذخیره منابع آب تاثیر میگذارد (جهانی، حسام، و مساعدی، 1387) 

روش تحقیق

در مقاله حاضر با استفاده از روش توصفی- تحلیلی و با بهرهگیری از بررسیهای کتابخانهای و اسنادی (آمارهای جهاد کشاوری و ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي-بارش سالانه) و مطالعات میدانی به بررسی اثرات اقلیمی بر منابع آب شهرستان داراب در استان فارس طی سالهای 1343 تا 1384 پرداخته و عوامل مؤثر در کم آب (کاهش سطح آب سفرههاي زير زميني) و خشک شدن چشمهها، قناتها و چاههای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

معرفی ناحیه مورد مطالعه


شهرستان داراب در 54 درجه و 33 دقيقه طول شرقي و 28 درجه و 47 دقيقه عرض شمالي در جنوب شرقي استان فارس و در فاصله 265 كيلومتري شيراز قرارگرفته که از شمال به نيريز، از جنوب به زرين دشت، از شرق به حاجي آباد بندر عباس و از غرب به فسا و جهرم محدود مي شود. جمعيت این شهرستان بالغ بر 184781 نفر و وسعت آن 6562 کیلومتر مربع مي باشد (فرمانداری شهرستان داراب، 1388). شهرستان داراب با داشتن اراضي حاصلخيز كشاورزي معادل 125000  هكتار و  آب و هواي متنوع يكي از قطبهاي مهم كشاورزي استان فارس است، به طوري كه بسياري از محصولات زراعي مانند پنبه، ذرت، جو، خرما، مركبات، انار، گل محمدي، كتيرا، بادام وحشي، گياهان دارويي و 000 كه علاوه بر تامين نياز داخلي به خارج از استان و كشور  نيز صادر ميشود (سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب، 1388).

جدول 1: ويژگيهاي شهرستان داراب

		وسعت شهرستان( كيلومتر مربع)

		متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا( متر)

		متوسط درجه حرارت ساليانه

		ميانگين بارندگي سال 80

ميليمتر



		

		

		حداقل

		حداكثر

		



		6562

		1150

		4.2

		34

		160.3





منبع: http://www.abfa-fars.ir/fa/edarat_tabee/darab/

یافتههای تحقیق


یافتههای پژوهش بر اساس اطلاعات و پارامترهای آب و هواي گرم و خشك شهرستان داراب و با توجه به  ميانگين بارش سالانه طي دوره آماري (43 تا 88) 3/285 ميليمتر و همچنین محصولات کشاورزی نشان دهنده این است که در شهرستان داراب همزمان با کاهش میزان نزولات جوی در روند سالهاي مورد مطالعه يعني از سال 1380 تا 1388 بيانگر اين نكته ميباشد كه (میزان بارش در سال 1380، 160 میلیمتر- در سال 1387، 139 میلیمتر) میزان محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن مساحت و محدوده زمینهای کشاورزی (125  هزار هكتار اراضي تحت كشت آبي و ديم) کاهش یافته که برداشت بي رويه از منابع آب (4500 حلقه چاه) و فشار بيش از حد به بخش کشاورزي و حفره چاههای غیر مجاز منجر به تشدید اثرات خشکسالی شده است.

نمودار (1) آمار میزان کل بارش در سالهای مختلف در شهرستان داراب بیانگر این نکته است که میزان و میانگین بارش سالیانه رو به کاهش بوده است، همچنین توجه به این نکته نیز ضروری میباشد که همزمان با کاهش میزان بارندگی سالیانه، نرخ رشد جمعیت و بهرهبرداری از منابع آبی رو به افزایش بوده است.ميانگين بارش سالانه طي دوره آماري 41 ساله  از سال 1343 تا 1384 برابر 5/279 ميليمتر بوده است.

نمودار 1: آمار میزان کل بارندگی در سالهای مختلف شهرستان داراب
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                  ماخذ: آمارهای جهاد کشاوری و ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي شهرستان داراب، 1388.

عوامل مؤثر در کم آب (کاهش سطح آب سفرههاي زير زميني) و خشک شدن چشمهها، قناتها و چاههای کشاورزی در شهرستان داراب وابسته به ميزان بارش ساليانه ميباشد، بر اساس آمارهاي موجود اداره جهاد كشاورزي و ايستگاه هواشناسي شهرستان داراب مشخصات مهمترین چشمه های و قناتهای خشک شده بر اثر خشکسالی در جدول 2  وجدول 3 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود حدود 6 چشمه  با دبی بالا بر اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی با مجموع 2526 هزار لیتر آب در ثانیه که 5070 هکتار از اراضی را تحت آبیاری قرار می دادند خشک شده است.

                           جدول 2: مشخصات مهمترین چشمه ها ی خشک شده بر اثر خشکسالی در شهرستان داراب


		ردیف


		نام چشمه

		نام منطقه

		میزان اب دهی لیتر در ثانیه

		سطح اراضی تحت پوشش (هکتار)



		1

		چشمه نقش شاپور

		هشیوار

		1200

		2250



		2

		چشمه ارباب

		هشیوار

		1000

		1875



		3

		چشمه بیاده

		بیاده

		200

		375



		4

		چشمه همت

		رستاق

		43

		120



		5

		چشمه رود خیز

		سلطان آباد

		41

		150



		6

		چشمه ملکویه

		دولت آباد

		42

		300



		جمع

		2526

		5070





               ماخذ: اداره آب شهرستان داراب، 1388

همانطور که درجدول 3 مشاهده می شود تعداد 8 قنات بر تغییرات اقلیمی خشک شده است. که نتیجه آن محروم وبایر ماندن حدود 1198 هکتار زمین کشاورزی است.


جدول 3: مشخصات مهمترین قناتهای خشک شده بر اثر خشکسالی در شهرستان داراب

		ردیف


		نام قنات

		نام منطقه

		میزان اب دهی لیتر در ثانیه

		سطح اراضی تحت پوشش (هکتار)



		1

		قنات زین آباد

		زین آباد

		25

		90



		2

		قنات مهر برگان

		فسارود

		35

		225



		3

		قنات کهنویه

		فورگ

		30

		188



		4

		قنات کرکویه

		فورگ

		32

		190



		5

		قنات کوهجرد

		فسارود

		20

		150



		6

		قنات منصور آباد

		فسارود

		20

		190



		7

		قنات دشت پیر غیب

		فورگ

		15

		45



		8

		قنات نظر آباد

		رستاق

		43

		120



		جمع

		220

		1198





                   ماخذ: اداره آب شهرستان داراب، 1388

پیشنهادات

1- تصویب و اجرای قوانین جدید در زمینه برداشت آب از سفرهای زیر زمینی با توجه به شرایط حاد منابع آبی در شهرستان.

2- ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب 

3- کنترل هرزه آبهای سطحی و تزریق به سفرههای زیر زمینی( ایجاد آبندانها، سدهای کوچک و بزرگ در حوزهای آبخیز)

4- استفاده از تکنولوژی یهای جدید از جمله بارور کردن ابرها در منطقه، که مساعدت بیشتر دولت را می طلبد.

5- مرمت قنوات و چشمه های موجود.

6- تشکیل تشکل های آب بران برای حفظ و حراست بهره برداری از منابع آب زیرزمینی

7- آموزش به روستاییان مبنی بر اهمیت آب و نگاه توسعه پایدار در استفاده از منابع آبی در دسترس،  بر محوریت دهیاران آموزش دیده.

نتیجهگیری

با در نظر گرفتن ناپایداری اقلیمی به عنوان یک فرآیند محیطی، استفاده روزافزون از منابع آبی و همچنین کاهش نزولات جوی در مناطق خشک جهان، به ویژه مناطق جنوبی ایران و به صورت مطالعه موردی شهرستان داراب، بررسی پارمتراهای میزان بارندگی 80 سال اخیر و همچنین خشک شدن چشمهها، قناتها و چاههای کشاورزی صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه، نشان دهنده این است که میزان و سطح محصولات زراعی و در نتیجه تولیدات کاهش یافته است. در یک نگاه کلی مهمترین اثر عوامل اقلیمی در زمینه منابع آبی، خشک شدن بیش از 18 چشمه و 15 قنات بوده، که باعث کاهش میزان آبدهی چشمهها و قنات و همچنین سطح اراضی تحت پوشش آنها شده است، که این خود منجر به بروز پیامدهای منفی (مهاجرت)و متضادی (درگیری بین کشاورزان)در بخش اجتماعی و اقتصادی به ویژه روستائیان گردیده است.
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