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 چكيده

يي كـه  از آنجـا  هاي زيرزمينـي شـده اسـت و   هاي آب زيرزميني به علت عدم مديريت صحيح منجر به كاهش سطح آببرداشت بيش از حد از سفره
لـذا  . هاي زيرزميني رفاه كشاورزان را تحت تأثير قرار مي دهـد اقتصاد روستا بر پايه كشاورزي است و كشاورزي نيز وابسته به آب است، كاهش سطح آب

ي ايـن منظـور از   بـرا . هاي زيرزميني، با استفاده از الگوهاي اقتصاد سـنجي پرداختـه شـد   در اين مطالعه به بررسي كاهش رفاه ناشي از كاهش سطح آب
هـاي  براي دو وضعيت اسـتفاده از چـاه   در دشت فيروزآبادپرسشنامه  130هاي مورد نياز از تكميل داده. تخمين تابع توليد و تشكيل تابع رفاه، استفاده شد

 هزينه از بيش گندم دتولي در يي آبنهاتوليد  ارزش كه دهد مي نشان تحقيق اين نتايج. جمع آوري شد 87-86عميق و نيمه عميق در سال زراعي 
عميـق  هـاي نيمـه  رفاه هر كشاورز به ازاي هر متر افت سطح آب بـراي چـاه   آب، منابع از حد از بيش برداشت علت به و آب است واحد هر استخراج
تومـان و بـراي    8/3ق هـاي عميـ  كاهش رفاه براي هر مترمكعب آب براي چـاه . كاهش مي يابدتومان  431210هاي عميق تومان و براي چاه 924110

  .تومان محاسبه شد 1/8عميق هاي نيمه چاه
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  1مقدمه

يكي از تنگناهاي اساسي دنيـاي امـروز ناكـافي بـودن آب بـراي      
مصارف گوناگون اعـم از شـرب، صـنعت، كشـاورزي و محـيط هـاي       

ميليمتـر در سـال، در    250ميـانگين بارنـدگي    ايـران بـا  . طبيعي است
ايـن ميـزان   . منطقه اي خشك و نيمـه خشـك واقـع گرديـده اسـت     

درصد كمتر از متوسط ساالنه آسيا و يـك سـوم متوسـط     40بارندگي 
كشــاورزي ايــران وابســته بــه ). 19(بارنــدگي ســاالنه جهــان اســت 

ب استحصال آب هاي زيرزميني است و برداشت بـيش از حـد منـابع آ   
چند دهه اخير منجـر بـه كـاهش قابـل مالحظـه سـطح        زيرزميني در

استان فـارس يكـي از اسـتان هـايي كـه در      ). 20(ايستابي شده است 
هاي كشور با مشكل بيالن منفي دشت ها روبرو مقايسه با ساير استان

از منابع آب زيرزمينـي   خود را درصد آب مصرفي 80 استاناين . است
دشت از  67در . هستندرو با بيالن منفي روبه كه عمدتاً كند مين ميأت

دشت كشاورزي استان فارس، بيالن آب زيرزميني منفـي   90مجموع 
را داراسـت و  جمعيت كشور و  خاك هفت درصداستان اين ). 6(است 
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مي كنـد و  مين أدرصد از محصوالت كشاورزي كشور را ت  13بيش از 
اسـتان  . ص داده استجايگاه مهمي در كشاورزي ايران به خود اختصا

فارس در توليد برخـي از محصـوالت اسـتراتژيك از جملـه گنـدم در      
و با توليد  به خود اختصاص داده استسالهاي متمادي مقام نخست را 

درصد از محصـول مـورد نيـاز      15حدود دو ميليون تن گندم در سال، 
تـداوم   كـاهش نـزوالت آسـماني،   امـا  ). 10( كنـد  كشور را توليـد مـي  

هاي آب زيرزمينـي    از سفره  رويه برداشت بي لي سالهاي اخير،خشكسا
ازجمله مواردي است كه بخش آب در استان فارس را با چالش جـدي  

كـاهش سـطح سـفره هـاي زيرزمينـي مشـكالتي       . مواجه كرده است
هـا،   آب، كاهش دبي رودخانه و آب چاه هاي چاه همچون خشك شدن

و استحصـال آب و نشسـت   تنزيل كيفيت آب، افزايش هزينـه پمپـاژ   
زمين را به دنبال دارد كه اين به نوبه خود منجر به كـاهش دسترسـي   

از آنجايي كه اقتصـاد  . به آب و كاهش توليد براي كشاورزان مي شود
روستا بر پايه كشاورزي است و كشاورزي نيز وابسته به آب است ايـن  

ـ   أثير اثرات كاهش سطح آب هاي زيرزميني رفاه كشاورزان را تحـت ت
 استان فـارس و اهميـت موضـوع    متناسب با جايگاه). 9(قرار مي دهد 

شده و مطالعاتي در منابع آب توجه و بخش كشاورزي تا به الزم است 
  . صورت گيرد زمينه اين

اكثر مطالعات به تعيين ارزش اقتصادي آب پرداخته اند و كمتر به 
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