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چکیده
دشت جوین با وسعتی معادل6980 کیلومتر مربع در غرب استان خراسان 
و  جنوب  در  جغتای  ارتفاعات  طاقدیس  دو  بین  ناودیس  بصورت  رضوی 
رودخانه  آن  اصلی  زهکش  که  شده  واقع  شمال  در  جهان  شاه  ارتفاعات 
کالشور جوین می باشد. وجود بیش 1110حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در حال 
بهره برداری و عدم برنامه ریزی صحیح، در استفاده از منابع آب زیرزمینی موجب 
شده است که این دشت به عنوان یکی از مناطق بحرانی استان خراسان رضوی 
وجود  و  کشاورزی  غالب  فعالیت  و  روستاها  زیاد  نسبتًا  تراکم  گردد.  مطرح 
کارخانجات صنعتی مانند قند جوین  فروکروم  جمکو وتبدیل شدن دو قطب 
مهم جمعیتی این دشت)نقاب و جغتای( به شهرستان در سال های اخیر، قطعًا 
موجب بهره برداری بیش از پیش و افت منابع آب زیرزمینی و به دنبال آن تشدید 
پدیده فرونشینی خواهد شد که نگرانی هایی را برای برنامه ریزان ایجاد خواهد 
کرد. به همین منظور در این تحقیق جهت مطالعه ارتباط فرونشینی با بهره برداری 
از منابع آب زیرزمینی، اقدام به تهیه وبررسی نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، 
تصاویر ماهواره ای، مطالعات کتابخانه ای و میدانی گردید. درمرحله بعد باتهیه 
زیرزمینی  آب  منابع  پیزومتری  نقشه  وهیدرولوژی  آمارهواشناسی  و  اطالعات 
تهیه و با استفاده از تکنیک GIS نقشه پهنه بندی فرونشینی در این دشت تهیه 
گردید. این نقشه نشان دهنده آن است که بیشترین افت مربوط به مناطقی است 
بیشتری برخوردارند. همچنین  از تراکم وجمعیت  به لحاظ تعداد،  که روستاها 
صنایع منطقه نیز تأثیر زیادی در این مسئله داشته اند. در نهایت باتوجه به نقشه 
جهت  الزم  پیشنهادات  زیرزمینی   آب  منابع  افت  پهنه بندی  و  ژئومورفولوژی 
تغذیه منابع آب زیرزمینی وجلوگیری از وقوع پدیده فرونشینی ارائه شده است.
آب های  افت  پهنه بندی،  فرونشینی،  دشت جوین،  واژ های کلیدی: 

GIS ،زیرزمینی

مقدمه
دشت جوین با مساحت حدود 6980 کیلومترمربع با داشتن منابع آب 
زیرزمینی غنی و خاک مرغوب، در نیم قرن اخیر همواره مورد توجه بوده و 
محل مناسبی جهت تأمین آب شرب و کشاورزی بوده است. در این دشت 
قبل از دهه 40و50 تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق محدود بوده و چاه های 
عمیق نیز در مقایسه با چاه های دستی یا نیمه عمیق انگشت شمار بوده اند. 
در نتیجه برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز در حد محدود انجام می گرفت. 

با رونق کشاورزی از دهه 50 به بعد، و به تبع آن افزایش بی رویه برداشت 
از سفره مذکور از سال 60 منبع یاد شده شروع به افت نمود و تداوم این 
وضعیت طی سال های بعدی باعث بحرانی تر شدن اوضاع این دشت گردید. 
به طوری که در سال 1368، برداشت از حدود دو سوم دشت و سپس در 
سال 1387، به منظور کنترل روند قسمتی از افت ایجاد شده، برداشت از کل 
دشت از سوی وزارت نیرو ممنوع اعالم گردید. افزایش جمعیت و تراکم 
شهرنشینی نیز عاملی دیگر بر شدت بخشی این پدیده می باشد. بدین جهت 
هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش برداشت آب های زیرزمینی بر پدیده 
نشست منطقه ای زمین در دشت جوین می باشد. برای رسیدن به هدف اصلی 

تحقیق اهداف مرحله ای زیر مّد نظر است.
1-مطالعه و بررسی وضعیت آب های زیرزمینی دشت جوین

2-تهیه نقشه پهنه بندی افت 
3-بررسی رابطه هر کدام از عوامل مؤثر بر فرونشینی در میزان افت آب های 

زیرزمینی دشت جوین

نقشه شماره 1: موقعیت نسبی 
منطقه مورد مطالعه

اهمیت دشت جوین
در  ویژه  به  اقتصادي  فراوان  قابلیت هاي  داشتن  با وجود  دشت جوین 
و موضوع  مي برد  رنج  راهبردي  مقیاس  در  کمبود آب  از  زمینه کشاورزي 
این  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي-  عرصه  در  مهمي  چالش  به  آب  منابع 
استان تبدیل شده است. این دشت به مساحت 6980 کیلومترمربع از نقاط 

غالمحسین صالح آبادي
كارشناس ارشد ژئومورفولوژي و هيدرولوژي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری

استفادهبيشازحدازآبهايزيرزمينيوتأثيرآندرنشستزمينهاي
 دشتجوين
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حاصلخیز ایران به شمار مي آید و بزرگ ترین دشت حاصلخیز غرب خراسان 
رضوي است. به لحاظ دارا بودن سفره آب زیرزمیني همواره مطرح و در 
طول نیم قرن اخیر مهم ترین منبع تأمین آب کشاورزي، صنعتي و آشامیدني 
واحد   224 بودن  دارا  دلیل  به  منطقه  این  است.  بوده  روستایي  و  شهري 
روستایي 2 واحد شهري با جمعیتي بالغ بر 110884 نفر در این حوزه اهمیت 
صیانت از منابع آب را دو چندان کرده است. کل پتانسیل آبي قابل استحصال 
که  است  سال  در  مترمكعب  میلیون   345 حاضر  حال  در  جوین   دشت 
195 میلیون مترمكعب آب از منابع آب زیرزمیني و 150میلیون مترمكعب آن 
از منابع سطحي مي باشد. هم اینك در دشت جوین بیش از 1110 حلقه چاه 
از این تعداد حدود نیمي از چاه ها اضافه برداشت صورت  وجود دارد که 
مي گیرد. در قبل از دو دهه اخیر تعداد چاه هاي عمیق و نیمه عمیق محدود 
بود و به تبع آن برداشت از سفره آب زیرزمیني نیز در حد بسیار کم انجام 
مي گرفت. اما از سال 68 با توجه به توسعه کشاورزي و توسعه شهرستان هاي 
جوین و جغتاي و رشد جمعیت در مناطق یاد شده میزان استحصال از سفره 
مزبور براي مصارف مختلف افزایش یافته و این امر موجبات کاهش سطح 
آب زیرزمیني و کسري مخزن را فراهم آورده است و وجود تعداد چاه هاي 
خشكسالي  و  نیاز  بر  مازاد  و  بي رویه  برداشت هاي  و  دشت  این  در  زیاد 
در  است.  کرده  تشدید  را  جوین  دشت  کم آبي  وضعیت  متمادي  سال هاي 
زمان حاضر میزان کاهش آب هاي زیرزمیني نزدیك به 5 متر مي باشد. یكي از 
پیامدهاي تخریب طبیعت توسط انسان،گسترش دامنه بیابان است. ذرات شن 
و خاک که اینك در آغوش باد سرگردان است، روزگاري بستر حاصلخیز 
سرزمیني بوده است که امروز بر آسمانش فقر باران سایه گسترده و ساکنانش 
آواره شده اند. به عبارت دیگر دیار حاصلخیز دیروز، به بیابان خشك و لم 

یزرع امروز تبدیل شده است.

 سؤاالت تحقیق
1- آیا عامل انساني)برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمیني براي کشاورزي( 
پدیده ي  وقوع  در  بیشتري  نقش  عوامل  سایر  یا  تكتونیك  پدیده  به  نسبت 

نشست زمین در دشت جوین دارد؟
2- آیا مناطق فرونشیني یا مستعد فرونشیني با مناطق برداشت آب زیرزمیني 

جهت مصارف شهري و صنعتي انطباق بیشتري دارد؟
3- آیا افت سطح آب هاي زیرزمیني باعث خشك شدن قنات ها وچاه هاي 

آب در منطقه خواهد شد؟

فرضیه هاي تحقیق
1- عامل انساني )برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمیني کشاورزي( نسبت 
به پدیده تكتونیك و سایر عوامل، نقش بیشتري در وقوع پدیده ي نشست 

زمین دارد.
برداشت آب زیرزمیني  مناطق  با  فرونشیني  یا مستعد  فرونشیني  مناطق   -2

جهت مصارف شهري و صنعتي انطباق بیشتري دارد.
3- افت سطح آب هاي زیرزمیني باعث خشك شدن قنات ها وچاه هاي آب 

در منطقه خواهد شد.

روش جمع آوري اطالعات و داده ها)مشاهده،پرسشنامه،مصاح
به،آزمایش،اسناد و مدارك ...(

1- مطالعات کتابخانه اي
و استفاده از:

2- عكس هاي هوایي 
3- نقشه توپوگرافي و زمین شناسي در مقیاس هاي 50000: 1 و 250000: 1

4- تصاویر ماهواره اي
5- آمارهاي سطح ایستایي چاه هاي منطقه از سال 1380 تا سال 1388 که از 

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي گرفته شده است.
6- بررسي و مطالعه خاک و پوشش گیاهي منطقه

7- عملیات صحرایي و آزمایشگاهي
8- مصاحبه و پرسشنامه

جامعه آماري، روش نمونه گیري و حجم نمونه
ارتفاع  با  و  کیلومترمربع  با وسعت 6980  این تحقیق دشت جوین  در 
متوسط 1100 متر از سطح دریا در دامنه هاي شمالي کوه هاي جغتاي قرار 

دارد و از آن به عنوان جامعه آماري استفاده شده است.

روش آماري تحلیل اطالعات و داده ها
در این تحقیق براي تحلیل اطالعات و تفسیر آن از نرم افزارهاي مختلفي 
استفاده شده است. از نرم افزار SPSS و نرم افزار Excel براي رسم نمودار 
مربوط به دبي و بیالن و سایر داده ها، و از نرم افزار GIS براي تهیه نقشه ها 

استفاده شده است.

موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه
متوسط  ارتفاع  با  مربع  کیلومتر   6980 مساحت  با  مطالعه  مورد  منطقه 
1100 متر از سطح دریا در دامنه های شمالی رشته کوه جغتای قرار داشته و 
محور طولی آن در امتداد شمال غربی- جنوب شرقی به موازات ارتفاعات 
جغتای کشیده شده است. این منطقه از نظر مختصات جغرافیایی در طول 
22ˆ56تا 22ˆ58  شرقی وعرض جغرافیایي 19ˆ36 تا10ˆ37 شمالی واقع 
شده است وازنظر تقسیمات کشوری جزءشهرستان سبزوار می باشد. دشت 
جوین از نظر توپوگرافی به صورت یك دشت میان کوهی بوده که از شمال 
ارتفاعات تپه ماهوری کوه خواجه مراد و تپه سیاه، از طرف جنوب به  به 
ارتفاعات جغتای، از طرف غرب به ارتفاعات جغتای و دروازه و از سمت 
شرق به ارتفاعات کلیدر ختم می گردد.ارتفاعات مهم این منطقه  عبارتند از 
کوه کلبه علی، کمر سیاه، سفید کوه، نظر گاه، النگ سیر، ماهرخ کوه و... که 

حداکثر در حدود 2900متر از سطح دریا ارتفاع دارند.
 زهكش اصلی دشت جوین رودخانه کالشور جوین نامیده می شود که 
دارای سر شاخه های ینگجه و نشیب بوده و پس از عبور از دهنه شور و 
پیوستن به سر شاخه های دیگر، از محل خروجی دشت در محلی به نام صادق 

آباد در نزدیكی ایستگاه راه آهن جاجرم از دشت جوین خارج می گردد.
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بررسي فرونشست زمین در دشت جوین
علت  به  جّوي  بارش هاي  نوع  هر  یا  باران،  آب  از  بخشي  مي دانیم 
زیرزمیني  سفره هاي  و  کرده  نفوذ  آن  اعماق  به  زمین  نفوذپذیري  قابلیت 
و  جنس  دلیل  به  موارد  بعضي  در  آب ها  این  مي آورد.  وجود  به  را 
و  شده  ظاهر  زمین  سطح  در  خود  به  خود  زمین،  خاص  توپوگرافي 
مي کند.  فراهم  زیرزمیني  آب  منابع  نوع  این  از  را  انسان  استفاده  امكان 
قبیل اند.  این  از  ویژه  طور  به  آرتزین  چاه هاي  و  عمده  طور  به  چشمه ها 
جدید،  یا  سنتي  روش هاي  بعضي  اعمال  با  انسان  نیز  مواردي  در 
روش هاي  از  مي کند،  زمین  سطح  به  آب ها  این  کشاندن  به  اقدام 
جدید  روش هاي  از  و  قنات  و  معمولي  چاه هاي  حفر  مانند  سنتي 
کرد.  عنوان  مي توان  را  عمیق  نیمه  و  عمیق  چاه هاي  حفر  نیز 
از آنجا که منابع آب زیرزمیني بستگي به جنس زمین و وضعیت الیه هاي 
همراه  دقیق  مطالعات  با  باید  آبي  منابع  قبیل  این  از  استفاده  دارد،  زیرین 
این  نابودي  به  است  ممكن  آنها  مصرف  در  بي احتیاطي  که  چرا  باشد 
باشد. همراه  دیگر  جدي  زیان هاي  ایجاد  با  یا  و  شده  منجر  منابع 

نگاره)1(: نشست زمین هاي 
كشاورزي در اثر استفاده بیش از 

حد، آب هاي زيرزمیني
)دشت جوين(

نگاره)2(و)3( نشست زمین در مناطق مختلف بر اثر برداشت بي رويه 
آب هاي زيرزمیني

نقشه پهنه بندی افت آب های زیرزمینی دشت جوین
 با مقایسه و تلفیق نقشه های 1 و 2 تهیه شده در طی دوره های مختلف، 
نقشه پهنه بندی افت آب های زیرزمینی دشت جوین تهیه شده و در آن میزان 
افت آب های زیرزمینی به پنج مرتبۀ، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی 

کم طبقه بندی گردید.

پاسخ فرضیات 
فرضیه اول:

 عامل انساني )برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمیني براي کشاورزي( 
پدیده  وقوع  در  بیشتري  نقش  عوامل  سایر  و  تكتونیك  پدیده  به  نسبت 
چاه  حلقه   1110 از  بیش  داراي  مطالعه  مورد  منطقه  دارد.  زمیني  نشست 
عمیق و نیمه عمیق در حال بهره برداري بوده و بهره برداري بیش از حد از 
منابع آب زیرزمیني، موجب شده که این دشت به عنوان یكي از دشت هاي 
نقشه  و  روستاها  توزیع  نقشه  شود.  مطرح  رضوي  خراسان  استان  بحراني 
زمین شناسي)گسل( نشان دهنده این موضوع است که تراکم جمعیت و روستا 
زیرزمیني  آب هاي  افت  پهنه بندي  نقشه  و  بوده  زیاد  بسیار  دشت  این  در 
حكایت از آن دارد که بیشترین افت در مناطقي اتفاق افتاده است که روستاها 
به لحاظ تعداد و حجم جمعیت  از فشردگي بیشتري برخوردارند. از طرفي 
با توجه به نقشه ژئومورفولوژي، در این دشت گسل هاي زیادي وجود ندارد؛ 

بنابراین فرضیه اول مورد تأیید است.

نقشه )1( پهنه بندي وضعیت 
پیزومتري چاه ها در دشت جوين 

) نگارنده(

نقشه )2(پهنه بندي افت منابع 
آب هاي زيرزمیني دشت 

جوين، ) نگارنده(

فرضیه دوم:  
مناطق فرو نشیني یا مستعد فرونشیني با مناطق برداشت آب زیر زمیني 
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نقشه  به  توجه  با  دارد.  بیشتري  انطباق  صنعتي  و  شهري  مصارف  جهت 
توزیع  نقشه  با  آن  اندازي  روی هم  و  زیرزمیني  آب  منابع  افت  پهنه بندي 
مناطق شهري و صنعتي این نتیجه گرفته مي شود که کارخانه قند جوین و 
شهر نقاب، در پهنه افت خیلي زیاد،  کارخانه فرو کروم و شهرجغتاي در پهنه 
افت خیلي کم و کارخانه جمكو در پهنه متوسط افت قرار مي گیرد، بنابراین 
صنایع غیروابسته به منابع آب، مانند جمكو و فروکرم تأثیر چنداني در افت 
آب هاي زیرزمیني نداشته اند اما صنعت کارخانه قند جوین با احداث تعداد 
زیاري حلقه چاه عمیق و مزارع کشاورزي )ملك آباد( و ... تأثیر زیادي در 

افت آب هاي زیرزمیني داشته است بنابراین فرضیه دوم تأیید نمي گردد.
فرضیه سوم:

افت سطح آب هاي زیرزمیني باعث خشك شدن قنات ها وچاه هاي آب 
در منطقه خواهد شد.

با توجه به نقشه »1«)پهنه بندي وضعیت پیزومتري( و نقشه »2«)پهنه بندي 
افت منابع آب هاي زیرزمیني دشت جوین( و با مقایسه و تلفیق نقشه هاي 
تهیه شده از منطقه میزان افت آب  هاي زیرزمیني به بیش از 5 متر در منطقه 
بحراني  وضعیت  در  دشت  این  زیرزمیني  آب  منابع  بنابراین  است.  رسیده 

است و با توجه به موارد فوق فرضیه سوم اثبات مي گردد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
 با عنایت به نتایج مطالعات و تلفیق آنها، مشكالت مربوط به بهره وري 
از منابع آب و خاک دشت جوین که نهایتًا تأثیر در افت آب هاي زیرزمیني 

منطقه داشته و دارند بطور خالصه ذکر مي گردد:
1- میزان برداشت آب از سفره هاي زیر زمیني حوضه به حدي زیاد بوده که 
در حال حاضر افت سطح آب زیرزمیني این دشت به طور متوسط با توجه به 
هیدروگراف واحد 70% متر در سال است و به همین دلیل از سال 1369 حفر 
چاه هاي عمیق جدید کشاورزي در دشت جوین ممنوع اعالم شده است. 
بنابراین منابع آب زیرزمیني حوضه در وضعیت بحراني بوده و مي بایستي 
تمهیداتي در جهت تقویت سفره های آب زیرزمیني به کاربست. زیرا میزان 
باعث  این مسئله  و  نیست  فعلي  برداشت هاي  منطقه جوابگوي  در  آبخوان 

افت سطح آب هاي زیرزمیني گردیده است .
2- عدم یكپارچه بودن اراضي کشاورزي، نهایتاً ارزش افزوده باالیي نداشته و 
باعث پایداري روستاها نگردیده است. همچنین پراکندگي اینگونه اراضي موجب 
شده تا مكانیزاسیون )کمباین آبیاري قطره اي تراوشي و...( به خوبي نتواند وارد 

کشاورزي منطقه شود )به علت کوچك بودن قطعات زمین هاي کشاورزي( 
غرقابي  نامناسب  سیستم  مطالعه،  مورد  درحوضه  غالب  آبیاري  سیستم   -3
است که عمري 3000 ساله دارد. سطوح آب در کرت هاي غرقابي بسیار باال 
بوده و بر شدت هدر رفتن آب مي افزاید . طبق بررسي بعمل آمده از هر 100 

متر مكعب 30 تا 50 متر مكعب در مرحله انتقال از دست مي رود.
4- استفاده بي رویه از زمین هاي کشاورزي جهت سودآوري بیشتر موجب از 
بین رفتن قسمتي از مواد آلي خاک شده و بدین ترتیب از کیفیت آن کاسته 

شده و نفوذپذیري را در این دشت کاهش داده است.
5- شخم اراضي مرتعي و بهره برداري بسیار از اراضي باعث تخریب پوشش 

مراتع  مثال شخم  عنوان  به  است.  گیاهي گردیده  تغییر گونه هاي  و  گیاهي 
براي کشت هندوانه دیم و همچنین شخم هاي غلط در جهت شیب و بازده 
آثار ظاهري این وضعیت را در تیپ هاي مهاجم مانند ورک مي بینیم که از 
بین رفتن مراتع موجب بروز سیالب هاي شدید و هدر رفتن منابع آب هاي 

سطحي گردیده است.
6- میزان دبي تمام رودخانه های فصلي و دائمي که آب وارد دشت مي نمایند 
ولي  است  مالحظه ای  قابل  رقم  که  مي باشد  مكعب  متر  میلیون   137/36
متأسفانه  درصد باالیي از این رقم بصورت سیالب از حوضه خارج مي گردد 

و هیچگونه اقدامي براي نفوذ دادن این آب ها صورت نگرفته است.
7-افزایش برداشت از مخارن آب هاي زیرزمیني و حفر بیش از حّد مجاز، چاه هاي 

عمیق در منطقه و هم چنین کمبود بارش و نزوالت جّوي در سال هاي اخیر. 
8- خصوصًا فیزیوگرافي–توپوگرافي اکثر زیر حوضه ها منفي است بطوریكه 
شكل اکثر آنها نزدیك به دایره بوده شیب رود خانه ها زیاد، تراکم زهكشي 
در حد متوسط و از زمان تمرکز باالیي برخوردارند که اکثراً سیالبي بوده و 
هنگام طغیان آب کمتري فرصت نفوذپذیري دارد و بیشتر بصورت سیالب 

وارد زهكشي اصلي کالشور مي گردد و از حوضه خارج مي شود. 
9- با توجه به اینكه میزان نفوذپذیري خاک هاي دشت جوین باال مي باشد 
هیچگونه اقدامي مانند اجراي پروژه های آبخیزداري و آبخوانداري یا پخش 
بین  از  نیز  بندسارهاي قدیمي  بندسارها صورت نگرفته است و  سیالب و 
رفته و زیر کشت دیم قرار گرفته اند. فرسایش خاک شدید شده و با تخریب 

خاک، بافت آن به هم خورده و میزان نفوذپذیري را کم نموده است.
به فرضیات  از مطالعات حاضر مي توان  آمده  نتایج بدست  به  با توجه 
تدوین شده در طرح تحقیق به صورت علمي پاسخ داده و به ارائه راه حل و 
پیشنهاد پرداخت. پیشنهادات الزم جهت تقویت سفره های آب زیرزمیني و 

جلوگیري از افت سطح آب های زیرزمیني به شرح ذیل مي باشند. 

پیشنهادات
در بخش کشاورزي

مهم ترین عامل افت آب هاي زیرزمیني دشت جوین، بر اساس مطالعات 
انجام گرفته به صورت زیر مي باشند:

_ تغییر الگوي کشت پنبه، خربزه و ... به چغندرقند با سطح زیر کشت خیلي 
بیشتر از قبل. بطوریكه چغندر قند نسبت به صیفي جات به مصرف آب بیشتر 
نیاز دارد. با افزایش تعداد چاه هاي عمیق و نیمه عمیق در منطقه، سطح زیر کشت 

این محصول افزایش یافته بطوریكه اراضي بایر و مرتعي را اشغال نموده است.
_ بنابراین با طراحي الگوي کشت متناسب با استعداد های منطقه مي توان به 
پایداري منابع آب کمك نمود، در الگوي کشت داریم »چه بكاریم« و »چه 

مقدار بكاریم« و چگونه از امكانات موجود استفاده کنیم.
پیشنهاد مي گردد پنبه، پسته و زعفران که یك محصول استراتژیك براي   _

کشور محسوب مي گردد به جاي چغندر قند و هندوانه جایگزین گردد.

در بخش آبخیزداري
_ اجراي طرح هاي آبخیز داري در ارتفاعات حوضه وطرح هاي آبخوان داري بر  
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روي مخروطه افكنه هاي حوضه مي تواند باعث تقویت آب هاي زیرزمیني گردد.
اطراف  در  آن  غربي  جنوب  و  شرق حوضه  در  فراواني  آهكي  _رسوبات 
آب  سفره های  تقویت  به  مناطق  این  در  مي توان  که  دارد  وجود  جغتاي 
ارتفاعات،  در  آبخیزداري  روش هاي صحیح  اجراي  با  پرداخت.  زیرزمیني 
آبخیزداري می توان  بیولوژیكي  اقدامات  بانكت و  مانند تراس بندي،گابیون، 

مانع از ایجاد سیالب و هدر رفتن آب هاي سطحي گردید.
حوضه  رودخانه های  اکثر  خروجي  محل  در  جوین  دشت  در  _بنابراین 
مخروط افكنه های عظیمي وجود دارند که مي توان با پخش سیالب و احیاء 
بندسارها و یا کانال هاي تغذیه به تقویت آب هاي زیرزمیني پرداخت. این 

مخروط افكنه ها بیشتر در بخش شرقي و جنوب حوضه واقع گردیده اند. 
_ بااحداث سدهاي کوچك درمسیر رودخانه ها ومهار آب هاي روان بااستفاده 

از تراس بندي درمنطقه.

در بخش پوشش گیاهي 
طرح حفاظت مراتع پوشش گیاهي حوضه به منظور نگهداري و جذب   _

نزوالت جّوي  و عدم خروج آب ها از حوضه.
از  درصد   5 حدود  در  که  مراتع  به  حوضه  ماهوري  تپه  اراضي  تبدیل   _

مساحت کل حوضه را در بر مي گیرد.
- ممانعت از اجراي شخم درجهت شیب و قرق مراتع. 

اقلیمي  عوامل  مقابل  در  بیشتري  مقاومت  از  که  بومي  گیاهان  _توسعه 
برخوردارند. 

_توسعه امر دامداري وجلوگیري از فرسایش خاک و سیالب،  این طرح نیز 
مي تواند در بهبود وضعیت سفره آب زیرزمیني نقش مؤثري  داشته باشد.

در بخش انساني
در  دقیق  برنامه ریزي  با  روستایي  و  خدماتي  ومراکز  پایگاه ها  _تأسیس 

روستاهاي باالي 150خانوار.
در  کشاورزي  مهندسین  و  کشاورزان  بین  فاصله ها  شدن  _شكسته  

ساختمان هاي شیشه ای و ... .
آب  مصرف  در  فارس  استان  کشاورزان  تجربیات  از  استفاده  و  _تبادل 

سفره هاي زیرزمیني. 
_برنامه ریزي کوتاه مدت و بلند مدت درمصرف آب هاي زیر زمیني از طرف 
همچون  باید  منطقه  کشاورزان  براي  کشاورزي،  جهاد  و  ترویج  مهندسین 

رفتار و عمل پزشك در بیمارستان ها باشد. 
براي  عملي  و  علمي  بصورت  توجیهي  و  آموزشي  کارگاه هاي  _ایجاد 

کشاورزان.
تعاوني ها  زیرا  صحیح،  مدیریت  با  روستایي  خدمات  و  تعاوني ها  _ایجاد 

داراي خیر و برکت براي روستائیان مي باشند.
_به طور کلي مهندسین ترویج و جهاد باید محور منظومه استفاده بهینه از 

آب های زیرزمیني و توسعه کشاورزي در منطقه باشند. 
آب هاي  منابع  از مصرف  و  کرده  پیدا  کاهش  منطقه  در  تعریق  و  تبخیر   _

زیرزمیني محافظت خواهد شد.

در بخش منابع آب زیرزمیني و تغذیه مصنوعي
_اجراي تغذیه مصنوعي اراضي و اصالح شبكه هاي اصلي براي تغذیه.

_پخش سیالب هاي فصلي به طریق مستقیم به چاه هاي قنات های متروکه. 
این روش باعث تقویت وتغذیه سفره های زیرزمیني در دشت جوین شده و 

از خسارات وارده به کشاورزان منطقه توسط سیل جلوگیري مي شود.
و  آبخیزداري  فعالیت های  طریق  از  باران  آب  نگهداري  و  _جمع آوري 

آبخوان داري. 
با استفاده از آب چشمه ها و رودخانه ها از مناطق  _تغذیه مصنوعي چاه ها 
دورتر بویژه در فصل زمستان، زیرا در این فصل کشاورزان نیاز به آب ندارند.
_ایجاد چاله و گودال هاي وسیع و کم عمق براي هدایت آب هاي سطحي و 

نفوذ آب هاي سطحي براي تغذیه مصنوعي
_احداث بندهاي خاکي و آب انبار، آب ذخیره شده در بندهاي خاکي به مرور 
زمان به داخل سفره ها نفوذ کرده و باعث تغذیه آب های زیرزمیني مي شوند.
شیب های  به  تند  شیب های  طریق  از  رواناب،  جریان  سرعت  کردن  _کند 

مالیم در اراضي. 
با توجه به کمي بارش در منطقه و همچنین محدود بودن حجم آب هاي 
زیرزمیني و گسترش بي رویه حفر چاه هاي عمیق، امید است در دشت جوین 
اقدامات اصولي انجام گیرد تا از کویري شدن این دشت حاصلخیز و نقش 

آن درشكل گیري پدیده فرونشیني )سوبسیدانس( جلوگیري شود.
بطور کلي در این دشت پدیده غالب، پدیده سنتي است، اما در کشورهاي 
پیشرفته، براي برداشت محصوالت بیشتر از یك قطعه زمین حداکثر بهره وري 

صورت می گیرد، در صورتي که در کشور هاي جهان سوم چنین نیست.
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