استفاده بيش از حد از آبهاي زيرزميني و تأثير آن در نشست زمينهاي

دشت جوين
غالمحسين صالح آبادي

كارشناس ارشد ژئومورفولوژي و هيدرولوژي
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری

چکیده

دشت جوین با وسعتی معادل 6980کیلومتر مربع در غرب استان خراسان
رضوی بصورت ناودیس بین دو طاقدیس ارتفاعات جغتای در جنوب و
ارتفاعات شاه جهان در شمال واقع شده که زهکش اصلی آن رودخانه
کالشور جوین میباشد .وجود بیش 1110حلقه چاه عمیق و نیمهعمیق در حال
بهرهبرداری و عدم برنامهریزی صحیح ،در استفاده از منابع آب زیرزمینی موجب
شده است که این دشت به عنوان یکی از مناطق بحرانی استان خراسان رضوی
مطرح گردد .تراکم نسبت ًا زیاد روستاها و فعالیت غالب کشاورزی و وجود
کارخانجات صنعتی مانند قند جوین فروکروم جمکو وتبدیل شدن دو قطب
مهم جمعیتی این دشت(نقاب و جغتای) به شهرستان در سالهای اخیر ،قطع ًا
موجب بهرهبرداری بیش از پیش و افت منابع آب زیرزمینی و به دنبال آن تشدید
پدیده فرونشینی خواهد شد که نگرانیهایی را برای برنامهریزان ایجاد خواهد
کرد .به همین منظور در این تحقیق جهت مطالعه ارتباط فرونشینی با بهرهبرداری
از منابع آب زیرزمینی ،اقدام به تهیه وبررسی نقشههای توپوگرافی ،زمینشناسی،
تصاویر ماهوارهای ،مطالعات کتابخانهای و میدانی گردید .درمرحله بعد باتهیه
اطالعات و آمارهواشناسی وهیدرولوژی نقشه پیزومتری منابع آب زیرزمینی
تهیه و با استفاده از تکنیک  GISنقشه پهنهبندی فرونشینی در این دشت تهیه
گردید .این نقشه نشاندهنده آن است که بیشترین افت مربوط به مناطقی است
که روستاها به لحاظ تعداد ،از تراکم وجمعیت بیشتری برخوردارند .همچنین
صنایع منطقه نیز تأثیر زیادی در این مسئله داشتهاند .در نهایت باتوجه به نقشه
ژئومورفولوژی و پهنهبندی افت منابع آب زیرزمینی پیشنهادات الزم جهت
تغذیه منابع آب زیرزمینی وجلوگیری از وقوع پدیده فرونشینی ارائه شده است.

با رونق کشاورزی از دهه  50به بعد ،و به تبع آن افزایش بیرویه برداشت
از سفره مذکور از سال  60منبع یاد شده شروع به افت نمود و تداوم این
وضعیت طی سالهای بعدی باعث بحرانیتر شدن اوضاع این دشت گردید.
بهطوری که در سال  ،1368برداشت از حدود دو سوم دشت و سپس در
سال  ،1387به 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 میباشد .بدین جهت
هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش برداشت آبهای زیرزمینی بر پدیده
نشست منطقهای زمین در دشت جوین میباشد .برای رسیدن به هدف اصلی
تحقیق اهداف مرحلهای زیر مدّ نظر است.
-1مطالعه و بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی دشت جوین
-2تهیه نقشه پهنهبندی افت
-3بررسی رابطه هر کدام از عوامل مؤثر بر فرونشینی در میزان افت آبهای
زیرزمینی دشت جوين

نقشه شماره  :1موقعیت نسبی
منطقه مورد مطالعه

واژهایکلیدی :دشتجوین ،فرونشینی ،پهنهبندی ،افت آبهای
زیرزمینیGIS ،

مقدمه

دشت جوین با مساحت حدود  6980کیلومترمربع 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 40و 50تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق محدود بوده و چاههای
عمیق نیز در مقایسه با چاههای دستی یا نیمهعمیق انگشت شمار بودهاند.
در نتیجه برداشت از منابع آبزیرزمینی نیز در حد محدود انجام میگرفت.

اهميت دشت جوين

دشت جوين با وجود داشتن قابليتهاي فراوان اقتصادي به ويژه در
زمينه كشاورزي از كمبود آب در مقياس راهبردي رنج ميبرد و موضوع
منابع آب به چالش مهمي در عرصه اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي اين
استان تبديل شده است .اين دشت به مساحت  6980كيلومترمربع از نقاط
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حاصلخيز ايران به شمار ميآيد و بزرگترين دشت حاصلخيز غرب خراسان روش جمعآوري اطالعات و دادهها(مشاهده،پرسشنامه،مصاح
رضوي است .به لحاظ دارا بودن سفره آب زيرزميني همواره مطرح و در به،آزمايش،اسناد و مدارك )...

طول نيم قرن اخير مهمترين منبع تأمين آب كشاورزي ،صنعتي و آشاميدني
شهري و روستايي بوده است .اين منطقه به دليل دارا بودن  224واحد
روستايي  2واحد شهري با جمعيتي بالغ بر  110884نفر در اين حوزه اهميت
صيانت از منابع آب را دو چندان كرده است .كل پتانسيل آبي قابل استحصال
دشت جوين در حال حاضر  345ميليون مترمكعب در سال است كه
195ميليونمترمكعبآب از منابع آب زيرزميني و 150ميليون مترمكعب آن
از منابع سطحي ميباشد .هم اينك در دشت جوين بيش از  1110حلقه چاه
وجود دارد كه از اين تعداد حدود نيمي از چاهها اضافه برداشت صورت
ميگيرد .در قبل از دو دهه اخير تعداد چاههاي عميق و نيمهعميق محدود
بود و به تبع آن برداشت از سفره آب زيرزميني نيز در حد بسيار كم انجام
ميگرفت .اما از سال  68با توجه به توسعه كشاورزي و توسعه شهرستانهاي
جوين و جغتاي و رشد جمعيت در مناطق ياد شده ميزان استحصال از سفره
مزبور براي مصارف مختلف افزايش يافته و اين امر موجبات كاهش سطح
آب زيرزميني و كسري مخزن را فراهم آورده است و وجود تعداد چاههاي
زياد در اين دشت و برداشتهاي بيرويه و مازاد بر نياز و خشكسالي
سالهاي متمادي وضعيت كمآبي دشت جوين را تشديد كرده است .در
زمان حاضر ميزان كاهش آبهاي زيرزميني نزديك به  5متر ميباشد .يكي از
پيامدهاي تخريب طبيعت توسط انسان،گسترش دامنه بيابان است .ذرات شن
و خاك كه اينك در آغوش باد سرگردان است ،روزگاري بستر حاصلخيز
سرزميني بوده است كه امروز بر آسمانش فقر باران سايه گسترده و ساكنانش
آواره شدهاند .به عبارت ديگر ديار حاصلخيز ديروز ،به بيابان خشك و لم
يزرع امروز تبديل شده است.

سؤاالت تحقيق

 -1آيا عامل انساني(برداشت بيش از حد منابع آب زيرزميني براي كشاورزي)
نسبت به پديده تكتونيك يا ساير عوامل نقش بيشتري در وقوع پديدهي
نشست زمين در دشت جوين دارد؟
 -2آيا مناطق فرونشيني يا مستعد فرونشيني با مناطق برداشت آب زيرزميني
جهت مصارف شهري و صنعتي انطباق بيشتري دارد؟
 -3آيا افت سطح آبهاي زيرزميني باعث خشك شدن قناتها وچاههاي
آب در منطقه خواهد شد؟

فرضيههاي تحقيق

 -1عامل انساني (برداشت بيش از حد منابع آب زيرزميني كشاورزي) نسبت
به پديده تكتونيك و ساير عوامل ،نقش بيشتري در وقوع پديدهي نشست
زمين دارد.
 -2مناطق فرونشيني يا مستعد فرونشيني با مناطق برداشت آب زيرزميني
جهت مصارف شهري و صنعتي انطباق بيشتري دارد.
 -3افت سطح آبهاي زيرزميني باعث خشك شدن قناتها وچاههاي آب
در منطقه خواهد شد.
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 -1مطالعات كتابخانهاي
و استفاده از:
 -2عكسهاي هوايي
 -3نقشه توپوگرافي و زمينشناسي در مقياسهاي  1 :50000و 1 :250000
 -4تصاوير ماهوارهاي
 -5آمارهاي سطح ايستایي چاههاي منطقه از سال  1380تا سال  1388كه از
شركت آب منطقهاي خراسان رضوي گرفته شده است.
 -6بررسي و مطالعه خاك و پوشش گياهي منطقه
 -7عمليات صحرايي و آزمايشگاهي
 -8مصاحبه و پرسشنامه

جامعه آماري ،روش نمونهگيري و حجم نمونه

در اين تحقيق دشت جوين با وسعت  6980كيلومترمربع و با ارتفاع
متوسط  1100متر از سطح دريا در دامنههاي شمالي كوههاي جغتاي قرار
دارد و از آن به عنوان جامعه آماري استفاده شده است.

روش آماري تحليل اطالعات و دادهها

در اين تحقيق براي تحليل اطالعات و تفسير آن از نرمافزارهاي مختلفي
استفاده شده است .از نرمافزار  SPSSو نرمافزار  Excelبراي رسم نمودار
مربوط به دبي و بيالن و ساير دادهها ،و از نرمافزار  GISبراي تهيه نقشهها
استفاده شده است.

موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه با مساحت  6980کیلومتر مربع با ارتفاع متوسط
 1100متر از سطح دریا در دامنه های شمالی رشته كوه 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
56ˆ22تا  58ˆ22شرقی وعرض جغرافيايي  36ˆ19تا 37ˆ10شمالی واقع
شده است وازنظر تقسیمات کشوری جزءشهرستان سبزوار می باشد .دشت
جوین از نظر توپوگرافی به صورت يک دشت ميان کوهی بوده که از شمال
به ارتفاعات تپه ماهوری کوه خواجه مراد و تپه سياه ،از طرف جنوب به
ارتفاعات جغتای ،از طرف غرب به ارتفاعات جغتای و دروازه و از سمت
شرق به ارتفاعات کليدر ختم می گردد.ارتفاعات مهم اين منطقه عبارتند از
کوه کلبه علی ،کمر سياه ،سفيد کوه ،نظر گاه ،النگ سير ،ماهرخ کوه و ...که
حداکثر در حدود 2900متر از سطح دريا ارتفاع دارند.
زهکش اصلی دشت جوين رودخانه کالشور جوين ناميده می شود که
دارای سر شاخه های ينگجه و نشيب بوده و پس از عبور از دهنه شور و
پيوستن به سر شاخه های ديگر ،از محل خروجی دشت در محلی به نام صادق
آباد در نزديکی ايستگاه راه آهن جاجرم از دشت جوين خارج می گردد.

بررسي فرونشست زمين در دشت جوين

ميدانيم بخشي از آب باران ،يا هر نوع بارشهاي ج ّوي به علت
قابليت نفوذپذيري زمين به اعماق آن نفوذ كرده و سفرههاي زيرزميني
را به وجود ميآورد .اين آبها در بعضي موارد به دليل جنس و
توپوگرافي خاص زمين ،خود به خود در سطح زمين ظاهر شده و
امكان استفاده انسان را از اين نوع منابع آب زيرزميني فراهم ميكند.
چشمهها به طور عمده و چاههاي آرتزين به طور ويژه از اين قبيلاند.
در مواردي نيز انسان با اعمال بعضي روشهاي سنتي يا جديد،
اقدام به كشاندن اين آبها به سطح زمين ميكند ،از روشهاي
سنتي مانند حفر چاههاي معمولي و قنات و از روشهاي جديد
نيز حفر چاههاي عميق و نيمه عميق را ميتوان عنوان كرد.
از آنجا كه منابع آب زيرزميني بستگي به جنس زمين و وضعيت اليههاي
زيرين دارد ،استفاده از اين قبيل منابع آبي بايد با مطالعات دقيق همراه
باشد چرا كه بياحتياطي در مصرف آنها ممكن است به نابودي اين
منابع منجر شده و يا با ايجاد زیانهاي جدي ديگر همراه باشد.
نگاره( :)1نشست زمينهاي
كشاورزي در اثر استفاده بيش از
حد ،آبهاي زيرزميني
(دشت جوين)

نگاره()2و( )3نشست زمين در مناطق مختلف بر اثر برداشت بيرويه
آبهاي زيرزميني

پاسخ فرضيات

فرضيه اول:
عامل انساني (برداشت بيش از حد منابع آب زيرزميني براي كشاورزي)
نسبت به پديده تكتونيك و ساير عوامل نقش بيشتري در وقوع پديده
نشست زميني دارد .منطقه مورد مطالعه داراي بيش از  1110حلقه چاه
عميق و نيمه عميق در حال بهرهبرداري بوده و بهرهبرداري بيش از حد از
منابع آب زيرزميني ،موجب شده كه اين دشت به عنوان يكي از دشتهاي
بحراني استان خراسان رضوي مطرح شود .نقشه توزيع روستاها و نقشه
زمينشناسي(گسل) نشاندهنده اين موضوع است كه تراكم جمعيت و روستا
در اين دشت بسيار زياد بوده و نقشه پهنهبندي افت آبهاي زيرزميني
حكايت از آن دارد كه بيشترين افت در مناطقي اتفاق افتاده است كه روستاها
به لحاظ تعداد و حجم جمعيت از فشردگي بيشتري برخوردارند .از طرفي
با توجه به نقشه ژئومورفولوژي ،در اين دشت گسلهاي زيادي وجود ندارد؛
بنابراين فرضيه اول مورد تأييد است.

نقشه ( )1پهنهبندي وضعيت
پيزومتري چاهها در دشت جوين
( نگارنده)

نقشه ()2پهنهبندي افت منابع
آبهاي زيرزميني دشت
جوين ( ،نگارنده)

نقشه پهنهبندی افت آبهای زیرزمینی دشت جوین

با مقایسه و تلفیق نقشههای  1و  2تهیه شده در طی دورههای مختلف،
نقشه پهنهبندی افت آبهای زیرزمینی دشت جوین تهیه شده و در آن میزان
افت آبهای زیرزمینی به پنج مرتبۀ ،خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی
کم طبقهبندی گردید.

فرضيه دوم:
مناطق فرو نشيني يا مستعد فرونشيني با مناطق برداشت آب زير زميني
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جهت مصارف شهري و صنعتي انطباق بيشتري دارد .با توجه به نقشه
پهنهبندي افت منابع آب زيرزميني و رویهم اندازي آن با نقشه توزيع
مناطق شهري و صنعتي اين نتيجه گرفته ميشود كه كارخانه قند جوين و
شهر نقاب ،در پهنه افت خيلي زياد،كارخانه فرو كروم و شهرجغتاي در پهنه
افت خيلي كم و كارخانه جمكو در پهنه متوسط افت قرار ميگيرد ،بنابراين
صنايع غيروابسته به منابع آب ،مانند جمكو و فروكرم تأثير چنداني در افت
آبهاي زيرزميني نداشتهاند اما صنعت كارخانه قند جوين با احداث تعداد
زياري حلقه چاه عميق و مزارع كشاورزي (ملك آباد) و  ...تأثير زيادي در
افت آبهاي زيرزميني داشته است بنابراين فرضيه دوم تأييد نميگردد.
فرضيه سوم:
افت سطح آبهاي زيرزميني باعث خشك شدن قنات ها وچاههاي آب
در منطقه خواهد شد.
با توجه به نقشه «(»1پهنهبندي وضعيت پيزومتري) و نقشه «(»2پهنهبندي
افت منابع آبهاي زيرزميني دشت جوين) و با مقايسه و تلفيق نقشههاي
تهيه شده از منطقه ميزان افت آبهاي زيرزميني به بيش از  5متر در منطقه
رسيده است .بنابراين منابع آب زيرزميني اين دشت در وضعيت بحراني
است و با توجه به موارد فوق فرضيه سوم اثبات ميگردد.

نتیجهگیری و پيشنهادات

با عنايت به نتايج مطالعات و تلفيق آنها ،مشكالت مربوط به بهرهوري
از منابع آب و خاك دشت جوين كه نهايت ًا تأثير در افت آبهاي زيرزميني
منطقه داشته و دارند بطور خالصه ذكر ميگردد:
 -1ميزان برداشت آب از سفرههاي زير زميني حوضه به حدي زياد بوده كه
در حال حاضر افت سطح آب زيرزميني اين دشت به طور متوسط با توجه به
هيدروگراف واحد  %70متر در سال است و به همين دليل از سال  1369حفر
چاههاي عميق جديد كشاورزي در دشت جوين ممنوع اعالم شده است.
بنابراين منابع آب زيرزميني حوضه در وضعيت بحراني بوده و ميبايستي
تمهيداتي در جهت تقويت سفرههای آب زيرزميني به كاربست .زيرا ميزان
آبخوان در منطقه جوابگوي برداشتهاي فعلي نيست و اين مسئله باعث
افت سطح آبهاي زيرزميني گرديده است .
 -2عدم يكپارچه بودن اراضي كشاورزي ،نهايت ًا ارزش افزوده بااليي نداشته و
باعث پايداري روستاها نگرديده است .همچنين پراكندگي اينگونه اراضي موجب
شده تا مكانيزاسيون (كمباين آبياري قطرهاي تراوشي و )...به خوبي نتواند وارد
كشاورزي منطقه شود (به علت كوچك بودن قطعات زمينهاي كشاورزي)
 -3سيستم آبياري غالب درحوضه مورد مطالعه ،سيستم نامناسب غرقابي
است كه عمري  3000ساله دارد .سطوح آب در كرتهاي غرقابي بسيار باال
بوده و بر شدت هدر رفتن آب ميافزايد  .طبق بررسي بعمل آمده از هر 100
متر مكعب  30تا  50متر مكعب در مرحله انتقال از دست ميرود.
 -4استفاده بيرويه از زمينهاي كشاورزي جهت سودآوري بيشتر موجب از
بين رفتن قسمتي از مواد آلي خاك شده و بدين ترتيب از كيفيت آن كاسته
شده و نفوذپذيري را در اين دشت كاهش داده است.
 -5شخم اراضي مرتعي و بهرهبرداري بسيار از اراضي باعث تخريب پوشش
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گياهي و تغيير گونههاي گياهي گرديده است .به عنوان مثال شخم مراتع
براي كشت هندوانه ديم و همچنين شخمهاي غلط در جهت شيب و بازده
آثار ظاهري اين وضعيت را در تيپهاي مهاجم مانند ورك ميبينيم كه از
بين رفتن مراتع موجب بروز سيالبهاي شديد و هدر رفتن منابع آبهاي
سطحي گرديده است.
 -6ميزان دبي تمام رودخانههای فصلي و دائمي كه آب وارد دشت مينمايند
 137/36ميليون متر مكعب ميباشد كه رقم قابل مالحظهای است ولي
متأسفانه درصد بااليي از اين رقم بصورت سيالب از حوضه خارج ميگردد
و هيچگونه اقدامي براي نفوذ دادن اين آبها صورت نگرفته است.
-7افزايش برداشت از مخارن آبهاي زيرزميني و حفر بيش از حدّ مجاز ،چاههاي
عميق در منطقه و هم چنين كمبود بارش و نزوالت ج ّوي در سالهاي اخير.
 -8خصوص ًا فيزيوگرافي–توپوگرافي اكثر زير حوضهها منفي است بطوريكه
شكل اكثر آنها نزديك به دايره بوده شيب رود خانهها زياد ،تراكم زهكشي
در حد متوسط و از زمان تمركز بااليي برخوردارند كه اكثرا ً سيالبي بوده و
هنگام طغيان آب كمتري فرصت نفوذپذيري دارد و بيشتر بصورت سيالب
وارد زهكشي اصلي كالشور ميگردد و از حوضه خارج ميشود.
 -9با توجه به اينكه ميزان نفوذپذيري خاكهاي دشت جوين باال ميباشد
هيچگونه اقدامي مانند اجراي پروژههای آبخيزداري و آبخوانداري يا پخش
سيالب و بندسارها صورت نگرفته است و بندسارهاي قديمي نيز از بين
رفته و زير كشت ديم قرار گرفتهاند .فرسايش خاك شديد شده و با تخريب
خاك ،بافت آن به هم خورده و ميزان نفوذپذيري را كم نموده است.
با توجه به نتايج بدست آمده از مطالعات حاضر ميتوان به فرضيات
تدوين شده در طرح تحقيق به صورت علمي پاسخ داده و به ارائه راه حل و
پيشنهاد پرداخت .پيشنهادات الزم جهت تقويت سفرههای آب زيرزميني و
جلوگيري از افت سطح آبهای زيرزميني به شرح ذيل ميباشند.

پيشنهادات
در بخش كشاورزي

مهمترين عامل افت آبهاي زيرزميني دشت جوين ،بر اساس مطالعات
انجام گرفته به صورت زير ميباشند:
_ تغيير الگوي كشت پنبه ،خربزه و  ...به چغندرقند با سطح زير كشت خيلي
بيشتر از قبل .بطوريكه چغندر قند نسبت به صيفي جات به مصرف آب بيشتر
نياز دارد .با افزايش تعداد چاههاي عميق و نيمه عميق در منطقه ،سطح زير كشت
اين محصول افزايش يافته بطوريكه اراضي باير و مرتعي را اشغال نموده است.
_ بنابراين با طراحي الگوي كشت متناسب با استعدادهای منطقه ميتوان به
پايداري منابع آب كمك نمود ،در الگوي كشت داريم «چه بكاريم» و «چه
مقدار بكاريم» و چگونه از امكانات موجود استفاده كنيم.
_ پيشنهاد ميگردد پنبه ،پسته و زعفران كه يك محصول استراتژيك براي
كشور محسوب ميگردد به جاي چغندر قند و هندوانه جايگزين گردد.

در بخش آبخيزداري

_ اجراي طرحهاي آبخيز داري در ارتفاعات حوضه وطرحهاي آبخوانداري بر

روي مخروطه افكنههاي حوضه ميتواند باعث تقويت آبهاي زيرزميني گردد.
_رسوبات آهكي فراواني در شرق حوضه و جنوب غربي آن در اطراف
جغتاي وجود دارد كه ميتوان در اين مناطق به تقويت سفرههای آب
زيرزميني پرداخت .با اجراي روشهاي صحيح آبخيزداري در ارتفاعات،
مانند تراسبندي،گابيون ،بانكت و اقدامات بيولوژيكي آبخيزداري میتوان
مانع از ايجاد سيالب و هدر رفتن آبهاي سطحي گرديد.
_بنابراين در دشت جوين در محل خروجي اكثر رودخانههای حوضه
مخروطافكنههای عظيمي وجود دارند كه ميتوان با پخش سيالب و احياء
بندسارها و يا كانالهاي تغذيه به تقويت آبهاي زيرزميني پرداخت .اين
مخروط افكنهها بيشتر در بخش شرقي و جنوب حوضه واقع گرديدهاند.
_ بااحداث سدهاي كوچك درمسير رودخانهها ومهار آبهاي روان بااستفاده
از تراسبندي درمنطقه.

در بخش پوشش گياهي

_ طرح حفاظت مراتع پوشش گياهي حوضه به منظور نگهداري و جذب
نزوالت ج ّوي و عدم خروج آبها از حوضه.
_ تبديل اراضي تپه ماهوري حوضه به مراتع كه در حدود  5درصد از
مساحت كل حوضه را در بر ميگيرد.
 ممانعت از اجراي شخم درجهت شيب و قرق مراتع._توسعه گياهان بومي كه از مقاومت بيشتري در مقابل عوامل اقليمي
برخوردارند.
_توسعه امر دامداري وجلوگيري از فرسايش خاك و سيالب،اين طرح نيز
ميتواند در بهبود وضعيت سفره آب زيرزميني نقش مؤثري داشته باشد.

در بخش انساني

_تأسيس پايگاهها ومراكز خدماتي و روستايي با برنامهريزي دقيق در
روستاهاي باالي 150خانوار.
_شكسته شدن فاصلهها بين كشاورزان و مهندسين كشاورزي در
ساختمانهاي شيشهای و . ...
_تبادل و استفاده از تجربيات كشاورزان استان فارس در مصرف آب
سفرههاي زيرزميني.
_برنامهريزي كوتاه مدت و بلند مدت درمصرف آبهاي زير زميني از طرف
مهندسين ترويج و جهاد كشاورزي ،براي كشاورزان منطقه بايد همچون
رفتار و عمل پزشك در بيمارستانها باشد.
_ايجاد كارگاههاي آموزشي و توجيهي بصورت علمي و عملي براي
كشاورزان.
_ايجاد تعاونيها و خدمات روستايي با مديريت صحيح ،زيرا تعاونيها
داراي خير و بركت براي روستائيان ميباشند.
_به طور كلي مهندسين ترويج و جهاد بايد محور منظومه استفاده بهينه از
آبهای زيرزميني و توسعه كشاورزي در منطقه باشند.
_ تبخير و تعريق در منطقه كاهش پيدا كرده و از مصرف منابع آبهاي
زيرزميني محافظت خواهد شد.

در بخش منابع آب زيرزميني و تغذيه مصنوعي

_اجراي تغذيه مصنوعي اراضي و اصالح شبكههاي اصلي براي تغذيه.
_پخش سيالبهاي فصلي به طريق مستقيم به چاههاي قناتهای متروكه.
اين روش باعث تقويت وتغذيه سفرههای زيرزميني در دشت جوين شده و
از خسارات وارده به كشاورزان منطقه توسط سيل جلوگيري ميشود.
_جمعآوري و نگهداري آب باران از طريق فعاليتهای آبخيزداري و
آبخوانداري.
_تغذيه مصنوعي چاهها با استفاده از آب چشمهها و رودخانهها از مناطق
دورتر بويژه در فصل زمستان ،زيرا در اين فصل كشاورزان نياز به آب ندارند.
_ايجاد چاله و گودالهاي وسيع و كم عمق براي هدايت آبهاي سطحي و
نفوذ آبهاي سطحي براي تغذيه مصنوعي
_احداث بندهاي خاكي و آبانبار ،آب ذخيره شده در بندهاي خاكي به مرور
زمان به داخل سفرهها نفوذ كرده و باعث تغذيه آبهای زيرزميني ميشوند.
_كند كردن سرعت جريان رواناب ،از طريق شيبهای تند به شيبهای
ماليم در اراضي.
با توجه به كمي بارش در منطقه و همچنين محدود بودن حجم آبهاي
زيرزميني و گسترش بيرويه حفر چاههاي عميق ،اميد است در دشت جوين
اقدامات اصولي انجام گيرد تا از كويري شدن اين دشت حاصلخيز و نقش
آن درشكلگيري پديده فرونشيني (سوبسيدانس) جلوگيري شود.
بطور كلي در اين دشت پديده غالب ،پديده سنتي است ،اما در كشورهاي
پيشرفته ،براي برداشت محصوالت بيشتر از يك قطعه زمين حداكثر بهرهوري
صورت میگیرد ،در صورتيكه در كشورهاي جهان سوم چنين نيست.
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