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  نی با استفاده از مدل يرزميهای ز برداری از آب ت بهرهيريعوامل مؤثر در مد
  روزآباديمطالعه موردی دشت ف: هدفه زی چندير برنامه

  
  

  

 
 

   ۱منصور زيبايي  و*فاطمه فتحي
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  دهيچك
هـاي زيرزمينـي بـا     رزميني به دليل عدم موازنه ميان کل برداشت و تغذيه منجر به کاهش سطح آب              هاي زي  رويه از منابع آب    برداري بي  بهره

بـرداري از منـابع    کارهاي عمده مشتمل بر تقويت مديريت بهـره  به منظور برقراري تراز بين برداشت و تغذيه، راه. تر خواهد شد نرخي سريع 
نظر به اين کـه بـين درآمـد        . استاضا، بهبود راندمان آبياري و افزايش عرضه آب         هاي مديريت تق   کارگيري سياست ه  هاي زيرزميني، ب   آب

هاي رياضي جهت بررسـي   هاي زيرزميني هستند مبادله وجود دارد، ضروري است که از مدل زارعين و پايداري در مزارعي که متکي برآب      
هايي قادرنـد کـه الگـوي کـشت بهينـه،       چنين مدل. ستفاده شود هاي زيرزميني بر درآمد کشاورزان و پايداري ا        تأثير ميزان برداشت از آب    

ارتباط ميان سود زارعين و برداشـت از  . هاي مناسب آبياري را در سطوح مختلف دسترسي به آب آبياري، تعيين نمايند       ها و روش   استراتژي
 مورد نيـاز بـا اسـتفاده از مـصاحبه حـضوري از          هاي داده. ريزي چند هدفه مورد بررسي قرار گرفت       هاي زيرزميني با استفاده از برنامه      آب

ـ . بردار نمونه انتخاب شدند     بهره ١١٢آوري شد و      جمع ٨٦-٨٧کشاورزان دشت فيروزآباد در سال زراعي        دسـت آمـده از   ه بر اساس نتايج ب
 درصد ٨ مثال کاهش به طور. هاي همگن درصد کاهش سود کمتر از درصد کاهش برداشت آب است        ريزي چندهدفه براي همه گروه     برنامه

 نتايج مطالعـه  كه اين نهايتاً). يابد  درصد کاهش مي٤سود زارعين حدود (آب مصرفي اثر چشمگيري را بر کاهش سود زارعين نداشته است   
ي هـا  اي که سود زارعين و برداشت آب از سـفره     تواند به کشاورزان در انتخاب الگوي کشت، استراتژي و روش آبياري، به گونه             مي حاضر

   .هاي زيرزميني در مقايسه با شرايط کنوني شود، کمک نمايد زيرزميني همزمان بهينه گردند و منجر به کاهش برداشت از آب
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