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  مقدمه: 

ــل           ــرین عام ــران آب مهمت ــاط ای ــر نق ــد اکث ــه خشــک مانن ــاطق خشــک و نیم در من

له در مـدیریت آب  أمحدودکننده توسعه اقتصـادي اسـت. در ایـن منـاطق مهمتـرین مسـ      

که مقـدار عرضـه اقتصـادي     ضاي آب می باشد. از آنجاییایجاد تعادل بین عرضه و تقا

اال مـی رود  بطور دائمی بـ آب همیشه محدود بوده و مقدار تقاضا نیز با افزایش جمعیت 

  برنامه ریزي در جهت استفاده بهینه از منابع آب از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 

تان هاي کـویري ایـران   مشکل کم آبی و عدم تعادل در عرضه و تقاضاي آب در اس     

با کمیاب شـدن آب در ایـن منـاطق ضـرورت     از جمله کرمان و یزد محسوس تر است. 

تخصـیص و بهـره بـرداري از     هاي موجود جهـت  روشکاراتر از  روش هاياستفاده از 

 نامناسـب  منابع آب بیشتر احساس می شود. کمبود بارندگی و نامنظم بودن و پراکندگی

از طرفـی همجـوار شـدن بـا      شده اسـت. مخازن آب زیرزمینی  فیناکا تغذیهباران باعث 

له اي که عدم أدر این مناطق را باال برده است. مسمیزان تبخیر دشت کویر و دشت لوت 

تعادل در مناطق پسته کاري ایران بویژه شهرستان رفسنجان را افزایش داده اسـت ارزش  

  اقتصادي باالي آب در این مناطق می باشد. 

بین عرضه و تقاضاي آب در مناطق پسته کاري بویژه بازگرداندن مجدد تعادل  براي     

سمت عرضه و تقاضاي آب را مورد توجه قرار داد. به  دوبه طور همزمان  دبای ،رفسنجان

طرف تقاضا را کاهش داده و از طرف دیگر عرضه آب قابـل  یک از  دعبارت دیگر بای

ایــن راســتا  دو هــدف افــزایش بهــره وري و اســتفاده در کشــاورزي را افــزایش داد. در 

مصـرف آب در سـطحی    دکاهش هزینه ها مورد توجه می باشد. پس بـدین منظـور بایـ   

  صورت گیرد که حداکثر درآمد خالص براي بهره بردار ایجاد نماید. 

در این نشریه سمت عرضه آب کشاورزي در مناطق پسته کاري ایران مورد بررسـی       

ر این راستا یکی از عمده ترین منابع عرضه آب یعنی سفره هاي زیر قرار گرفته است. د
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علل و انگیزه هاي بهره برداري از آبهـاي زیـر    در اینجا بنابراینزمینی مورد توجه است. 

  . می شودزمینی و روشهاي رفع این مشکل ارائه 

  

   :وضعیت منابع آب کشاورزي در مناطق پسته خیز استان کرمان 

ان نخستین استان تولیدکننده پسته در ایران به حساب می آیـد. بـر اسـاس    استان کرم     

) ســطح زیرکشـت کــل باغـات پســته اسـتان کرمــان    1381آخـرین آمـار منتشــره (سـال    

 390862هکتار می باشد. در مقایسه با سطح زیرکشت پسته کـل کشـور یعنـی     295049

که استان کرمان تنهـا   است. این در حالی است درصد 49/75هکتار، سهم استان کرمان 

از پسته کشور را تولید می کند. به عبارت دیگر در مقایسه با کـل کشـور    درصد 84/72

استان کرمان به طور نسـبی از نظـر عملکـرد جایگـاه پـایین تـري دارد. بـه عقیـده اکثـر          

  له بیشتر در رابطه با منابع آب کشاورزي بوده است. أکارشناسان این مس

 ،استان کرمان اي ی آب منطقهمهاسشرکت  توسط آمار منتشر شده بر اساس آخرین     

 4129پسـته خیـز اسـتان در مجمـوع      عمـده  منـاطق تعداد چاههاي مورد بهره برداري در 

کرمان، زرند و سیرجان به ترتیب  ،شهرستان هاي رفسنجان ،حلقه می باشد. از این تعداد

ین میزان کـل بهـره بـرداري آب از    باشد. بنابرا حلقه می 971و  790، 987، 1381داراي 

میلیـون مترمکعـب در    91/1760منابع زیرزمینی در مناطق پسته خیز استان کرمان برابر با 

سـال اسـت. در ایــن میـان میـزان برداشــت آب ازمنـابع آب زیرزمینـی در شهرســتانهاي       

ــا    ــر ب ــه ترتیــب براب و  22/273، 9/389، 33/737رفســنجان، کرمــان، زرنــد و ســیرجان ب

برداشت بی رویه از آبهاي زیر زمینی باعث میلیون مترمکعب در سال می باشد.  46/360

را بـه دنبـال داشـته اسـت.      سطح ایسـتابی ایجاد بیالن منفی آبهاي زیر زمینی شده و افت 

بیالن منفی آبهاي زیر زمینـی در شهرسـتانهاي رفسـنجان، کرمـان، زرنـد و سـیرجان بـه        

میلیون متر مکعب در سال برآورد می گردد.  126و  80/38، 26/66، 249ترتیب برابر با 

آبهـاي زیـر زمینـی در شهرسـتانهاي      سـطح  این عامل باعث شـده اسـت تـا افـت سـاالنه     
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گـزارش شـود    66/0و  4/1، 88/0، 75/0رفسنجان، کرمان، زرند و سـیرجان بـه ترتیـب    

  ).1382(شرکت سهامی آب منطقه اي کرمان، 

، باعث کـاهش  سطح ایستابیآب زیر زمینی عالوه بر افت  برداشت بی رویه از منابع     

که سطح شوري حـداقل و حـداکثر بـراي     طوريه کیفیت آبهاي منطقه نیز شده است. ب

ــا (   ــر ب ــد و ســیرجان براب ــان، زرن و  900)، (20600و  470شهرســتانهاي رفســنجان، کرم

باشد (شرکت ) میکرو موس بر سانتیمتر می 25900و  502) و (14070و  828)، (13180

   ). 1382اي کرمان،  سهامی آب منطقه

  

  :منابع آب زیرزمینی در شهرستان رفسنجانمین آب کشاورزي از طریق أت

مین آب کشـاورزي در منـاطق   أتـ منابع آب زیرزمینی بعنوان اولین و تنها گزینه فعلی     

بـاالي  رغـم اهمیـت    علی پسته کاري ایران بویژه شهرستان رفسنجان به حساب می آید.

هیچ اطالعات دقیق  و مناسبی دربـاره حجـم و کیفیـت آب     ،این منابع در اقتصاد منطقه

نکته اي که مورد قبول تمام صاحبنظران  ،این وجود با سفره هاي زیرزمینی وجود ندارد.

له تخریب منـابع آب زیرزمینـی اسـت کـه ناشـی از      أو همچنین کشاورزان می باشد، مس

  ع آب زیرزمینی می باشد. استفاده بی رویه از مناب

وسیله حفر چاه از زمـین استحصـال مـی شـود و قسـمت      ه اکثر منابع آب زیرزمینی ب     

ی آب زیرزمینی از محرکت عموکمی از آن بوسیله قنات و چشمه استخراج می گردد. 

 -جنوب شرقی به شمال غربـی اسـت. آب زیرزمینـی ضـمن عبـور از دشـت رفسـنجان        

 -قسمتی از آن به سمت دشت انـار   :به دو بخش تقسیم می شود ،کبوترخان و تغذیه آن

کشکوئیه حرکت کرده و عالوه بر تغذیه آن به خروجی دشت و سـرانجام بـه رودخانـه    

پس از گذشتن از قسمت شرقی دشت  زیر زمینیشور می پیوندد. بخش دیگري از آب 

من تغذیه بخشی کبوترخان راه خود را به سمت دشت نوق طی می کند و ض -رفسنجان 
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نهایت به باتالق بافق در استان یـزد   در از آن سرانجام وارد خروجی دشت می گردد که

  می ریزد. 

  

    :در مناطق پسته کاري علل بهره برداري بی رویه از منابع آب زیرزمینی

عبـدالهی عـزت آبـادي،     ؛ 1384و  1383مطالعات مختلـف (جوانشـاه و همکـاران،          

علل بهره برداري بی رویه از منابع آب زیرزمینی ) 1384ور و همکاران، ؛ تهامی پ 1375

   در مناطق پسته کاري را به صورت زیر بیان کرده اند:

   ؛الف) ارزش باالي آب در منطقه در مقایسه با هزینه هاي آبکشی

   ؛مدیریتی عرضه  و تقاضاي آب در مناطق پسته خیز هاي صحیح سیستم اجراي ب) عدم

  ؛مین آب از طریق گزینه هاي جدید نسبت به آب هاي زیر زمینیأبودن هزینه تباال ) ج

بر برداشت از سفره هاي  و کنترل ) عدم وجود یک برنامه و طرح مناسب براي نظارتد

   .آب زیرزمینی

  حال به توضیح هر کدام از عوامل ذکر شده می پردازیم: 

  

  هاي آبکشی: الف) ارزش باالي آب در منطقه در مقایسه با هزینه

مین أهزینـه تـ    ،) 1384و  1383(جوانشاه و همکاران،  بر اساس تحقیقات انجام شده      

آب  مبـادالتی  ریـال بـر مترمکعـب) در مقایسـه بـا ارزش      410آب در منطقه  رفسنجان (

ارزش مبادالتی آب مقـدار پـولی اسـت     بسیار پایین می باشد. ریال بر مترمکعب) 2257(

قه جهت خرید یک متر مکعب آب می پردازند. این در حـالی اسـت   که کشاورزان منط

آب تـا سـر مزرعـه مـی باشـد.      مین آب مربوط به کل مخارج پمپاژ و انتقال أکه هزینه ت

مین آب، مبلغ نفقه پرداختـی پسـته کـاران بابـت آب از آنهـا      أبراي محاسبه هزینه هاي ت

ف پسته کاري نیز از طریق ال شد. همچنین قیمت خرید و فروش آب در مناطق مختلؤس

ال شده و به عنـوان ارزش مبـادالتی آب در نظـر گفتـه شـد.      ؤپرسشنامه از کشاورزان س
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ریال بـر متـر مکعـب از سـفره هـاي زیـر        410بدین ترتیب، آبی که پسته کاران با هزینه 

ریال بر متر مکعب بین خود مورد معامله قـرار   2257زمینی برداشت می نمایند، با قیمت 

 مبـادالتی  ارزش درصـد  18مین آب نزدیک بـه  أبه عبارت دیگر هزینه هاي تدهند. می 

التر از این مقدار باشد. زیـرا  اواقعی آب بسیار ب بسیار منطقی است که ارزشآب است. 

ریال بر متر مکعب تنها در صورتی اقتصادي است که بازدهی  2257خرید آب با قیمت 

انگیزه کافی براي بهره برداري بیشتر از میـزان فعلـی از    بنابراینباالتر از این داشته باشد. 

له باعـث ایجـاد شـکاف عمیقـی بـین عرضـه و       أمنابع آب زیرزمینی وجود دارد. این مس

اگـر بـر برداشـت از آبهـاي زیرزمینـی      تقاضاي آب در منطقه شده است. بـدین ترتیـب   

  است. نظارت کافی وجود نداشته باشد تخریب کامل این منابع امري طبیعی 

) نشان می دهد 1384همچنین تازه ترین مطالعه دراین زمینه (تهامی پور و همکاران،      

ثیر زیـادي در سـود   أکه افت ساالنه آبهاي زیرزمینی و برداشت بی رویه و آزاد از آن، ت

پیشنهاد داده است که با  یاد شدهکشاورزان و رفاه اجتماعی کل آنها داشته است. مطالعه 

هـر متـر    بین ارزش بهره وري نهایی و هزینه پمپاژ اختالف قیمتازده آبیاري، توجه به ب

شـود از آنهـا   ی نشان دهنده مازادي است که نصـیب تولیـد کننـدگان مـ    که  مکعب آب

دریافت و صرف احیاي منابع آب و بهبود سیستم هاي آبیـاري و جلـوگیري از کـاهش    

       اتالف آب شود.  

  

صحیح مدیریتی عرضه  و تقاضاي آب در مناطق عدم اجراي سیستم هاي  ب)

   :پسته خیز

ذخـایر آب هـاي    ،مین آب کشاورزي در مناطق پسته خیز استان کرمانأمنبع اصلی ت     

زیرزمینی می باشد. از آن جایی که آبهـاي زیرزمینـی جـزء منـابع مشـترك طبیعـی مـی        

 ،انـد و طبـق قـانون   هیچ بهره بردار خصوصی خود را مسئول حفاظت از آن نمی د ،باشد

دولت مالک اصلی منابع آب بـوده و مسـئولیت نگهـداري و صـدور مجـوز برداشـت و       
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له در مناطق پسته خیز استان کرمان به طـور کامـل مشـهود    أتوزیع آن را دارد که این مس

نشان مـی دهـد در حالـت       )1375(سال  يعزت آباد عبدالهی هکه مطالع طوريه است. ب

ینکه هزینه هاي جنبی ایجـاد شـده از بهـره بـرداران دریافـت نمـی       رقابت آزاد به علت ا

بهره برداري بیش از حد از منابع آب زیرزمینی صورت می گیرد. به عبارت دیگر  ،شود

آب زیرزمینی بازار رقابتی سیستمی کارآ نمی باشد. این مطالعه در بهره برداري از منابع 

افت تمام هزینه هـاي آبکشـی از بهـره    نشان می دهد که در حالت اعمال مدیریت و دری

بهـره بـرداري پایـدار از منـابع آب      درصـد 10 برداران در نرخ هـاي تنزیـل پـایین تـر از    

زیرزمینی صورت می گیرد ولی در نرخ هاي تنزیـل بـاال (وضـعیت فعلـی ایـران) حتـی       

راه محاسبه هزینه هاي جنبی و دریافت آن از بهره برداران نیز کارا نخواهـد بـود و تنهـا    

جلوگیري از مصرف بی رویه آب هاي زیرزمینی، سهمیه بنـدي و جلـوگیري قـانونی از    

دولت باید وظیفه خود را به خوبی انجام در این زمینه  .ي استددا تخریب این منبع خدا

   .داده و از تخریب بیش از حد منابع آب زیر زمینی جلوگیري نماید

از سیستم هاي آبیاري سنتی با راندمان پایین  له استفادهأدر سمت تقاضاي آب نیز مس       

در باغات پسته، باعث افزایش مصرف آب شده است. این در حالی است که با اسـتفاده  

از روش هاي جدید آب اندوز نظیر سیستم هاي تحت فشـار مـی تـوان مصـرف آب را     

ر زمینـی  له به نوبه خود فشار بر سفره هاي زیـ أتاحد قابل مالحظه اي کاهش داد. این مس

) قابل ذکـر اسـت کـه در    1379را کم می کند. در این زمینه مطالعه چیذري و میرزایی (

 برداري از سیستم هاي آبیاري تحت فشار و اثر آن بر راندمان ثیرات اقتصادي بهرهأآن ت

 بر اساس آبیاري و میزان مصرف آب و سود کشاورزان را مورد بررسی قرار داده است.

ا حد قابل توجهی رانـدمان اسـتفاده   تتنها در صورتی که هاي جدید  روشنتیجه مطالعه، 

  د از نظر  اقتصادي قابل دفاع هستند.   نب را افزایش دهآاز 
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  مین آب از طریق گزینه هاي جدیـد نسـبت بـه آبهـاي    أباال بودن هزینه ت) ج

  :زیر زمینی 

  عبارتند از: مطرح در مناطق پسته کاري مین آب کشاورزيأگزینه هاي تطور کلی ه ب

  ؛مین آب از مخازن زیرزمینیأت -1 

  ؛کشور از سایر نقاط طقامن این انتقال آب به -2 

   .استفاده از دستگاههاي آب شیرین کن -3

اجتماعی سه گزینه   استفاده از آبهـاي زیرزمینـی، انتقـال آب و     -ارزیابی اقتصادي      

مین آب و أانگین هزینـه هـاي تـ   د که اگر تنها بر اسـاس میـ  هدمی آب شیرین کن نشان 

در حال حاضر بهـره بـرداري    ،میانگین ارزش هاي مبادالتی و واقعی تصمیم گیري شود

مین آب از ســفره هــاي أدر مقایســه بــا تــ .از آبهــاي زیرزمینــی مقــرون بــه صــرفه اســت

زیرزمینی، گزینه هاي جدید، یعنی انتقال آب (کـارون بـه رفسـنجان)  و شـیرین کـردن      

  بر مشکالت فنی داراي هزینه هاي بسیار باالیی می باشند. آب، عالوه 

مین آب مورد نیاز کشاورزي خود به منابع زیرزمینی أبنابراین اکثر کشاورزان براي ت     

  منابع می شود. این روي می آورند که باعث برداشت بی رویه از 

  

برداشـت از   و کنتـرل  ) عدم وجود یک برنامه و طرح مناسب براي نظـارت د

  سفره هاي آب زیرزمینی:

تنها  ،به علت مشترك بودن منابع آب زیرزمینی ،ب نیز اشاره شد بند همانطور که در      

جـامع و   کامـل و  یدر صورتی می توان از تخریب منابع آبی جلوگیري کرد کـه طرحـ  

یـن  جهت حفاظت از منابع زیرزمینی وجود داشته باشـد در غیـر ا    سازمانی کارآ و قوي

مین آب نیز نمـی توانـد مـانع از اسـتفاده بـی رویـه و       أصورت حتی افزایش گزینه هاي ت

قبـل از هـر چیـز الزم     بنابراین ایجـاد چنـین سـازمانهایی   تخریب آبهاي زیرزمینی شوند. 
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این شرایط فعلی و افت قابل توجـه آب هـاي زیـر زمینـی بیـانگر فقـدان       وجود  با است.

   چنین سازمانهایی است.

  

  :دهاي ناشی از برداشت بی رویه آبهاي زیرزمینیپیام

طور کلی مـی تـوان گفـت بـدلیل برداشـت بـی رویـه اي کـه از سـفره هـاي آب           ه ب -1

در شرایط فعلی اکثر سـفره هـاي آب    ،زیرزمینی مناطق پسته کاري صورت گرفته است

هت ج بنابراین .زیرزمینی این مناطق با افت سطح آب و کاهش کیفیت آن مواجه هستند

حفظ  سطح زیرکشت فعلی باید راهکارهاي مناسب و با هدف کاهش آب مصـرفی در  

  باغات پسته را دنبال نمود تا از خطرات نابودي باغات پسته جلوگیري شود. 

یکی دیگر از پیامدهاي برداشت بی رویه و بیش از توان سفره هـاي آب زیرزمینـی،    -2

مـی باشـد. افـزایش عمـق آبکشـی و        افزایش هزینه هاي آبکشی از آب هاي زیرزمینی

شوري آب باعث افزایش هزینه هاي آبکشی در آینـده خواهـد شـد. عـالوه بـر ایـن بـا        

قیمت آب و زمین کشاورزي نیز در آینـده کـاهش خواهـد     ،کاهش کمی و کیفی آب

  را نیز کاهش می دهد. یافت که به دنبال آن ارزش سرمایه اي و ثروت کشاورزان 

ثیر منفـی شـوري آبهـاي    أدر ایـن قسـمت حـائز اهمیـت اسـت، تـ       نکته دیگري کـه  -3

له خود باعث افزایش هزینـه هـاي   أاین مس زیرزمینی بر لوازم و تجهیزات آبکشی است.

  آبکشی شده است.

  

  :پیشنهادات

اي زیـر زمینـی   هجهت بهبود وضع موجود و حذف یا کاهش برداشت بی رویه از آب     

ایـن در حـالی اسـت کـه عملـی شـدن       . دنبـال شـود   دبایـ  نظـري از نظر  راهکارهاي زیر

   پیشنهادات مورد نظر نیاز به ارائه راهکارهاي اجرایی و طی مراحل قانونی می باشد. 
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   :تشکیل سازمان بهره برداران از آبهاي زیرزمینی -1

جهت کنتـرل برداشـت از آبهـاي زیرزمینـی، ضـمن ایجـاد قـوانین محکـم  و کـارآ،              

 بـر برداشـت  اران آب با همکاري دولت و کشـاورزان تشـکیل شـده تـا     سازمان بهره برد

کـاربرد روشـهاي جدیـد    آبهاي زیرزمینی نظارت نماید. تنها در این صـورت اسـت کـه    

هاي جدیـد در راسـتاي صـرفه جـویی در مصـرف آب و       فناوريمدیریتی و استفاده از 

  حذف تخریب منابع زیر زمینی قرار خواهد گرفت. 

  

  :ن هزینه هاي تولید و مصرف آب در روشهاي سنتی و جدیدنزدیک نمود -2

جهت نزدیک کردن هزینه هاي تولید و مصرف آب در روشهاي سـنتی و جدیـد،          

دنبال نمود. هزینه بهره برداري از سفره هـاي آب زیرزمینـی را بـراي     را دو راهکار دبای

را کـاهش   جدیـد زینه هاي مین آب از طریق گأکشاورزان افزایش داده یا اینکه هزینه ت

 فناوريداد. اولی نیاز به سازمان، قانون و برنامه اقتصادي دارد و دومی نیازمند استفاده از 

پیشرفته و ارزان قیمت است. هر دو مورد نیازمند تحقیقات و بررسیهاي گسترده علمی و 

  عملی می باشند.

  

  :شناسایی ارزش واقعی آب براي بهره وران -3

طور مثال، براي فردي کـه در  ه یده اقتصاد دانان، کمیابی اساس ارزش است. ببه عق       

 فراوانـی کنار رودخانه آب شیرین قرار دارد یک لیوان آب ارزش زیادي ندارد زیرا بـه  

یافت می شود. این در حالی است که براي یک فرد تشنه و نزدیک بـه مـرگ در بیابـان    

الماس دارد. بـه عبـارت دیگـر کمبـود آب     خشک یک لیوان آب ارزشی باالتر از کوه 

باعث ارزش باال براي آن می شود. پسته کاران براي اینکـه ارزش واقعـی آب را درك   

ال اسـت  ؤاحساس کمبود آب کنند. نکته بسیار ظریف در اینجا طرح این س دنمایند، بای

ال مثبـت اسـت.   ؤکه آیا کشاورزان احساس کمبـود آب نمـی کننـد؟ پاسـخ بـه ایـن سـ       
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ورزان احساس کمبود آب می کنند ولی ایـن احسـاس در بلنـد مـدت اسـت. تمـام       کشا

سـال   10تـا   5پسته کاران، اولین مشکل خود را کمبود آب دانسـته و دورنمـاي آینـده (   

آینده) را بسیار تاریک و نامعلوم می دانند. به عبـارت دیگـر  در بلنـد مـدت آب بسـیار      

صورت می گیرد. ارزش گذاري آب بر  کمیاب است. اما تصمیم گیري در کوتاه مدت

اساس تصمیم گیري پسته کاران صورت گرفته و این تصمیم گیري در کوتاه مدت کـه  

احساس کمبود آبی وجود ندارد، صورت مـی گیـرد. تصـمیم گیـري کشـاورزان بـراي       

ارزش گذاري و مصرف آب براي سال زراعی جاري صورت می گیرد که از نظر منبـع  

م نیست. براي سال جاري چاه آبکشی پرآب بوده و در صورت کـم  آبی وخیم و نامعلو

هیچ جاي نگرانـی بـراي مصـرف بـاال وجـود       بنابراینشدن آب، آن را جابجا می کنیم. 

تصمیم گیري کوتاه مدت کشاورزان است. بنابراین در زمـان تصـمیم    راهبردندارد. این 

نگرانی از کـم آبـی و    گیري کوتاه مدت هیچ احساس کمبود آبی وجود نداشته و هیچ

توجه به ارزش واقعی آب وجود ندارد. این در حالی است که احسـاس کمبـود آب در   

  بلند مدت بشدت وجود دارد. 

مشکل دو راهکار وجود دارد. یا بایستی تصمیم گیري را از کوتـاه   این براي حل          

دوراندیشی وادار نمود. مدت به بلند مدت تبدیل کرد. به عبارت دیگر پسته کاران را به 

 درصـد  4رساند، نرخ کارمزد بانکی را به  درصد 3براي این کار بایستی نرخ تورم را به 

تنزل داده و امید به آینده را با پایه ریزي یک اقتصاد بـا ثبـات افـزایش داد. ایـن کارهـا      

د بسیار مشکل و زمان بر می باشد. روش دوم این است که احساس کمبود آب را از بلنـ 

مدت به کوتاه مدت تبدیل کرد. این کار نیاز به قوانین و سازمانهاي حفاظت از آب می 

باشد. براي مثال یک فاصله زمانی حداقل براي جابجایی چاهها طراحی نمود. یعنی پـس  

سال صبر کند تا بتوانـد مجـدداً چـاهش را     5از هرجابجایی چاه حداقل کشاورز بایستی 

چاه به صفر برسد. در چنین شرایطی کشاورز در هر لحظه  جابجا کند حتی اگر دبی آب
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احساس خطر و کمبود آب می نماید. البته راهکارها بایستی فراتر از این مثال ساده بوده 

  پیدا کرد.  را و باید در این زمینه با بررسی هاي جامع روشهاي مناسب

  

  ستفاده از سیستم هاي آبیاري جدید:ا -4

  هر چند که هزینه هـاي اضـافی نصـب و مـدیریت را ایجـاد     یستم ها استفاده از این س     

می کند اما در عوض هزینـه هـا و عـوارض جنبـی برداشـت بـی رویـه از منـابع آب را          

کاهش می دهد. انتظار می رود که در بلند مدت بـا اسـتفاده از سیسـتم هـاي آبیـاري بـا       

در مصـرف آب کشـاورزي    ،بازده باال به همراه برنامه ریزي دقیق در سمت عرضـه آب 

 صرفه جویی شده و استفاده پایدار از منابع آب را به دنبال داشته باشد. 

  

  : نهایی هنکت

بهره برداري پایدار از منابع آب نه تنها از نظر اقتصـادي در بلنـد مـدت صـرفه هـاي            

بهـره   زیادي در پی دارد بلکه از نظر اجتماعی نیز می تواند داراي منـافع بسـیاري باشـد.   

برداري پایدار در نگاه نخست امید به آینده را در مناطق پسته خیز افزایش مـی دهـد. در   

عوامـل   ،ضـمن افـزایش بهـره وري    ،که افراد از آینده منابع آب مطمـئن باشـند   صورتی

سرمایه گـذاري بیشـتر    بنابراین منفی دیگري همچون مهاجرت و ... نیز کاهش می یابد.

  عرضــه و تقاضــاي آب کشــاورزيیریت پایــدار دمــویژه در در باغــات پســته موجــود بــ

  طور قابل توجهی افزایش دهد.  ه می تواند سودآوري باغات پسته را ب 
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  منابع مورد استفاده

ثیر کـاهش سـطح   أ. تـ 1384تهامی پور، م.، مهرابی بشر آبادي، ح. و کرباسـی، ع. ر.   -

لعـه مـوردي پسـته کـاران     زیر زمینـی در رفـاه اجتمـاعی تولیـد کننـدگان: مطا     آبهاي 

تـا   97، صفحات 49شهرستان زرند. اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال سیزدهم، شماره 

115    .      

. اولویت بنـدي روشـهاي   1383عبدالهی عزت آبادي، م.  و صالحی، ف. ،جوانشاه، ا. -

آبیاري و ارائه اقتصادي ترین روش در راستاي استفاده بهینه از منـابع آب کشـاورزي   

در باغات پسته استان کرمان. طرح مشترك سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي اسـتان      

 سسه تحقیقات پسته کشور.ؤکرمان و م

جوانشاه، ا.، عبدالهی عزت آبادي، م.، صداقتی، ن.، حسینی فـرد، س. ج.، محمـودي    -

.  بررســی اقتصــادي و 1384میمنــد، س. محمــدي محمــد آبــادي، ا. و صــالحی، ف.  

ان استفاده از دسـتگاههاي آب شـیرین کـن در باغـات پسـته شهرسـتان       اجتماعی امک

سسـه  ؤطرح مشـترك سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي اسـتان کرمـان و م        رفسنجان.

 تحقیقات پسته کشور.

. بررسی اقتصادي کاربرد آبیـاري قطـره اي در   1379چیذري، ا. ح. و میرزایی، ح. ر.  -

 . 1، شماره 14وم خاك و آب، جلد باغات پسته شهرستان رفسنجان. مجله عل

 ي مختلف.اآمارنامه استان کرمان، ساله ،سازمان مدیریت و برنامه ریزي -

. امـور مطالعــات منــابع آب، گــزارش  1370شـرکت ســهامی آب منطقــه اي کرمــان.   -

 مطالعات دشت هاي رفسنجان. 

 . مکاتبات اداري. 1382شرکت سهامی آب منطقه اي کرمان.  -

 مکاتبات اداري.. 1383ی آب منطقه اي کرمان. امور آب رفسنجان. شرکت سهام -
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مین آب کشـاورزي  أ. ارزیابی اقتصادي گزینه هاي تـ 1375عبدالهی عزت آبادي، م.  -

رزي. دانشـگاه  ودر شهرستان رفسنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد کشـا 

 شیراز. 

نات درآمدي پسته کاران ایران: به سوي . مطالعه نوسا1381عبدالهی عزت آبادي، م.  -

، اسیستمی از بیمه محصول و ایجاد بازارهاي آتـی و اختیـار معاملـه. پایـان نامـه دکتـر      

 رشته اقتصاد کشاورزي، دانشگاه شیراز. 

. محاسبه هزینه هاي جنبی آبکشی بیش 1378عبدالهی عزت آبادي، م. و سلطانی، غ.  -

ــابع آب زیرزمینــی: مطا ــوم   از حــد از من ــه عل لعــه مــوردي شهرســتان رفســنجان، مجل

 . 44تا  35، صفحات 1، شماره 30کشاورزي ایران، جلد 

ثیر أ. سیاست گذاریهاي ناهماهنـگ و تـ  1379عبدالهی عزت آبادي، م. و نجفی، ب.  -

آن بر رفاه اجتماعی. مطالعه موردي بهـره بـرداري از منـابع آب زیرزمینـی شهرسـتان      

سـومین کنفـرانس اقتصـاد کشـاورزي ایـران، جلـد اول       رفسنجان. مجموعـه مقـاالت   

 .188تا  163صفحات 
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  1386تا  1384لیست نشریات مؤسسه تحقیقات پسته کشور مربوط به سالهاي 

  نام نشریه  ردیف
شماره 

  نشریه
  نویسنده

قیمت 

  (ریال)

علی تاج آبادي   23  رده بندي پسته  1

  پور و همکاران

5000  

  5000  ناصر صداقتی  24  تم هاي خرد آبیارينگهداري سیس  2

  5000  حمید هاشمی راد  25  علل سمپاشی هاي بی رویه در باغ هاي پسته استان کرمان  3

  5000  مهدي بصیرت  26  زنبورهاي مغزخوار پسته  4

علی اسماعیل   27  خصوصیات  برخی ارقام مهم پسته ایران  5

  پور

10000  

  5000  فاطمه میردامادیها  28  انبارتوصیه هاي فنی نگهداري  پسته در   6

ثبت فعالیت هاي کشاورزي و حسابداري ساده باغ در   7

  کاهش  مشکالت پسته کاران

محمد عبداللهی   29

عزت آبادي و 

  همکاران

5000  

روش هاي ساده تخمین میزان جریان آب جهت بهینه   8

  سازي مصرف آب در باغ هاي پسته

  5000  ناصر صداقتی  30

محمد عبداللهی   31  پسته معرفی بورس  9

  عزت آبادي

8000  

علل و انگیزه هاي بهره برداري از آبهاي زیر زمینی در   10

  مناطق پسته کاري

امان اله جوانشاه   32

  و همکاران
5000  

اقتصاد استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار در   11

  مناطق پسته کاري

محمد عبداللهی   33

عزت آبادي و 

  همکاران

5000  

  5000  معصومه حقدل  34  نماتودهاي زیان آور پسته  12

اقتصاد استفاده از دستگاه هاي آب شیرین کن در مناطق   13

  پسته کاري

محمد عبداللهی   35

عزت آبادي و 

  همکاران

5000  

  5000  سلمان محمودي  36  کاربرد گچ در کشاورزي  14



 ٢٠

احمد شاکر   37  پسته و نقش آن در تغذیه و سالمت انسان  15

  نیاردکا
5000  

  -  ناصر صداقتی  38  موسسه تحقیقات پسته کشور در یک نگاه  16

حسین حکم   39  تأمین نیاز سرمایی و اهمیت آن در پسته  17

آبادي و 

  همکاران

5000  

  

  

  

 

  

  ردیف 

  نام نشریه

  

شماره 

  نشریه 
  نویسنده 

قیمت 

  (ریال)

  5000  حمید هاشمی راد  40  سنک هاي پسته  18

  5000  حمید هاشمی راد  41  تهسوسک شاخک بلند پس  19

زنده یاد محمود   42  سال آوري  در پسته و عوامل موثر بر آن  20

سیدي و 

  همکاران

5000  

حمید هاشمی راد   43  میوه هاي غیر طبیعی پسته (عالیم و دالیل)  21 

  و همکاران

12000  

  5000  فرامرز صالحی  44  قارچ ریشه و کاربرد آن در کشاورزي   22

  5000  رضا صداقت  45  ول و نقش آن در مدیریت ریسک تولید پستهببمه محص  23

ــرل       24 ــاط کنت ــر و نق ــل خط ــه و تحلی ــتم تجزی ــاربرد سیس ک

  ) در واحدهاي فرآوري پسته HACCPبحرانی(

احمد شاکر   46

  اردکانی

5000  

قرارداد هاي متقابل کشـاورزي و نقـش آنهـا بـر مـدیریت        25

  تولید و بازار پسته

  5000  رضا صداقت  47

راهنماي  نمونـه بـرداري آب، خـاك و بـرگ در باغهـاي        26

  پسته

  5000  ناصر صداقتی  48

  5000سید جواد حسینی   49اضــافه کــردن خــاك بــه بــاغ هــاي پســته، مشــکل یــا رفــع   27
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فرد و حسین رضائی   مشکل؟

  تاج آبادي

سید جواد   50  استفاده از کودهاي آلی در مناطق پسته کاري کشور  28

  حسینی فرد

5000  

عبدالحمید   51  شاخص هاي مهم در انتخاب ارقام پسته  29

  شرافتی

5000  

نحوه عمل آوري و  اسـتفاده از کودهـاي حیـوانی در بـاغ       30

  هاي پسته

سلمان محمودي   52

  میمند

5000  

  8000  مهدي بصیرت   53  شب پره هندي و روش هاي کنترل آن   31

  5000  سید حسین علوي   54  ي اصول و نکات ایمنی استفاده از سموم د رکشاورز  32

33  Pistachio kernel and its role in 
nutrition and health  

احمد شاکر   55

  اردکانی

5000  

  

 

  

 
  لیست کتب مؤسسه تحقیقات پسته کشور

قیمت   نام کتاب  ردیف

  (ریال)

  نام نویسنده

بیماریهاي درختان خشکباري در مناطق   1

  معتدله

  امیرحسین محمدي  50000

  ه حقدلمعصوم

  فرامرز صالحی  22000  شناخت خاك و تغذیه درختان پسته  2

  حمید علیپور  22000  تشخیص و رفع عناصر غذایی در پسته  3

  سید جواد حسینی فرد

  گروه نگارندگان  25000 (CD)  تقویم مدیریت باغ پسته  4

  محمد رضا مهرنژاد  33000  پسیل پسته و سایر پسیل هاي مهم ایران  5

  احمد شاکر اردکانی  33000فرآوري، انبارداري و بسته بندي برداشت،   6
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  پسته

گرمایش جهانی، رکود و نیاز سرمایی در   7

  درختان مناطق معتدله

امان اله جوانشاه، فاطمه   35000

  ناظوري

  

  

____________________________________________  
اطالعات بیشـتر بـا بخـش     عالقه مندان به خرید نشریات و کتب می توانند جهت کسب

خدمات فنی و تحقیقاتی این موسسه تماس حاصل فرمایند. هزینه پستی به عهده خریدار 

  می باشد.

  0391 -4225204 -7 تلفن :

  0391 -4225208 دورنگار:

  مؤسسه تحقیقات پسته کشور 77175 -435ص پ  رفسنجان    آدرس:

 
 
 
 

  


