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در این مطالعه اثرات اقتصادی-اجتامعی و زیست محیطی عدم 
عرضه کافی آب از سد ماملو از دیدگاه کشاورزان دشت ورامین 
بررسی شده و تحلیل و اقدامات صورت گرفتۀ کشاورزان برای 
بر  شد.  ارزیابی   لیکرت  طیف  براساس  مشکل  این  با  مقابله 
این اساس میزان اثرات از دید کشاورزان با مقیاس خیلی کم 
)1(، کم )2(، تاحدودی )3(، زیاد )4( و خیلی زیاد )5( مورد 
بررسی قرار گرفت. منونه گیری به روش خوشه ای 4 مرحله ای و 
تصادفی ساده، صورت گرفت. اطالعات این تحقیق به صورت 
میدانی در سال 1395 با تعداد 320 پرسش نامه استخراج و با 
داد  نشان  تحقیق  نتایج  شد.  تحلیل  و  تجزیه   Excel نرم افزار 
به طور میانگین، بیشرتین و کم ترین اثر عدم عرضه کافی آب 
از دید کشاورزان به ترتیب بر کاهش سطح زیر کشت )4/4( 
و نشست زمین )1/8( است؛ این دیدگاه ناشی از عدم آگاهی 
کشاورزان از اثرات منفی زیست محیطی کمبود آب می باشد. 
با  مقابله  برای  کشاورزان  گرفته  صورت  اقدامات  بررسی  با 
کمبود آب مشخص شد که آبیاری مدرن )1/25 درصد( و تغییر 
الگوی کشت )1/5 درصد( کم ترین اقدام صورت گرفته از سوی 
کشاورزان برای مقابله با عدم عرضه کافی آب در دشت ورامین 
است. دلیل کاهش متایل به استفاده از سیستم آبیاری مدرن از 
نظر کشاورزان باال بودن هزینه اجرای سیستم آبیاری مدرن و 
سخت گیر بودن سیستم بانکی و اداری جهت دریافت تسهیالت 

برای مکانیزه کردن کشاورزی می باشد.

واژه  های کلیدی: عدم آگاهی کشاورزان، کمبود آب، مدیریت عرضه 

و تقاضا، دشت ورامین.
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In this study, the socio-environmental and environmental 
impacts of insufficient supply of water from the Mamlou 
dam have been investigated from the viewpoint of farmers 
in the Varamin plain. Moreover, the actions taken by the 
farmers to tackle this problem has been evaluated using the 
Likert scale. Accordingly, the effects of the impact on farmers 
were classified as: very low )1(, low )2(, somewhat )3(, high 
)4(, and very high )5(. A 4-stage cluster sampling was done 
randomly. This research was carried out in 1395 with 320 
questionnaires which were extracted and analysed through 
the Excel software. The results showed that on average the 
maximum and minimum effect of the insufficient supply of 
water from the farmers' point of view was to reduce the culti-
vars )4.4( and land subsidence )1.8(, respectively. This view is 
due to the farmers' lack of awareness of the negative environ-
mental impacts of water scarcity. By investigating the mea-
sures taken by the farmers to deal with water scarcity, it was 
determined that modern irrigation )1.25%( and alteration of 
cultivars )1.5%( were the least actions taken by farmers to 
deal with the lack of adequate supply of water in the Varamin 
Plain. The reason for the decline in the desire to use modern 
irrigation systems for farmers is the high cost of implement-
ing a modern irrigation system and the robustness of the 
banking and administrative system to provide facilities for 
mechanisation of agriculture. 

Keywords: Farmers' lack of awareness, Lack of water, Demand 
and supply management, Varamin plain.
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مقدمه

می شود  محسوب  برش  بقای  در  عوامل  موثرترین  جمله  از  آب 
که اهمیت آن در نگرش جدید جهانی به عنوان یک کاالی مهم 
اقتصادی- اجتامعی و نیاز اولیه انسان مرتباً درحال افزایش است. 
محدودیت مطلق این مادۀ حیاتی به عنوان یک منبع تجدیدشونده 
و قرار گرفنت بخش قابل توجهی از اراضی کشور در مناطق خشک و 
نیمه خشک، موجب گردیده بخش کشاورزی هر روز با محدودیت 

بیشرت منابع آبی مواجه باشد. 
آب اصلی ترین منبع محیطی در توسعه بخش كشاورزی و بهبود 
وضعیت اقتصادی- اجتامعی كشاورزان است. دسرتسی مطمنئ به 
منابع آب در بخش کشاورزی اهمیت باالیی دارد. بدین منظور یکی 
از مهم ترین مسائلی که در مدیریت اقتصادی و پایایی منابع آب 

نقش فراوانی دارد، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب است. 
امروزه بزرگ ترین چالش پیرشو در عرضه  آب آبیاری مرتبط با دو 
است.  عرضه  زمان بندی  و  مقدار  قطعیت  عدم  افزایش  مقوله ی 
مهم ترین دالیل  رخداد مقوله های یاد شده، مدیریت نادرست در 
حوضه های آبی، مشخص نبودن حقوق مالکیت و بهره برداری از 
منابع آب، افزایش رقابت بین بخش های تقاضاکننده آب، تغییر اقلیم 
و دخالت ها و اختالل های نهادی از سوی دولت در سطح ملی، 

منطقه ای و محلی است )کاووسی کالشمی و پیکانی، 1393(.
عدم عرضه کافی و مطمنئ آثار اقتصادی- اجتامعی و زیست محیطی 
فراوانی به جا گذاشته می گذارد. از منظر اقتصادی می توان به کاهش 
سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، کاهش کیفیت محصوالت 
زراعی و باغی، غیر اقتصادی شدن کشاورزی وکاهش درآمد کشاورزان 
اشاره کرد. مهمرتین آثار اجتامعی عرضه کم و نادرست آب می توان 
به ایجاد درگیری بین مرصف کنندگان آب )کشاورزان( جهت دسرتسی 
به آب مورد نیاز برای زراعت، افزایش فقر عمومی، افزایش مهاجرت 

کشاورزان و عدم پایداری روستاها اشاره منود.
در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران به بحران کم آبی در بخش کشاورزی توجه شده است. بر 
اساس ماده 45، دولت مكلف است به منظور مقابله با بحران كم آبی، 
رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری رسزمین، پایداری و 
افزایش تولید در بخش كشاورزی، تعادل  بخشی به سفره های زیرزمینی 
اقداماتی انجام دهد. بر اساس بند ژ ماده 45 این برنامه، دولت موظف 
به تأمین حقابه كشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنوات از آب 
سدهای احداثی بر روی این رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها می باشد.

دشت ورامین که به دلیل کشت متعدد محصوالت کشاورزی به ویژه 
صیفی جات به عنوان مهم ترین قطب کشاورزی استان تهران نامیده 
این  از  ورامین، 1395(،  )اداره جهاد کشاورزی شهرستان  می شود 
قضیه مستثنی نیست. باتوجه به اینکه سد ماملو برای تأمین نیاز 
آب کشاورزی در دشت ورامین احداث گردیده، اما  به دلیل تأمین 

آب رشب شهر تهران حجم محدودی از آب ذخیره شده به سمت 
دشت عرضه می شود. لذا این امر سبب بروز اثرات منفی اقتصادی-

اجتامعی و زیست محیطی در دشت ورامین گردیده است. مهم ترین 
اثرات عدم عرضه کافی آب سطحی در دشت ورامین کاهش سطح 
زیر کشت، کاهش کمیت محصول، افزایش درگیری بر رس منابع آبی، 

کاهش سطح سفره های زیرزمینی و نشست زمین می باشد.
مطالعاتی در داخل و خارج کشور در زمینه ی اثرات کمبود آب و 
خشکسالی انجام شده است. نساجی زواره )1380( در تحقیق خود 
اجتامعی  و  اقتصادی، زیست محیطی  پیامدهای  بررسی  با عنوان 
خشكسالی نشان داد که مهم ترین پیامدهای خشكسالی در ابعاد 
اقتصادی و زیست محیطی، شامل كاهش درآمد كشاورزان و شاغالن 
بخش كشاورزی، افزایش قیمت نهاده ها، افزایش نرخ بیكاری و مهاجرت، 
كاهش قیمت زمین های كشاورزی، افزایش قیمت غذا، كاهش تنوع و 
ضعیف شدن پوشش گیاهی، كاهش كیفیت خاك، خسارت به ذخایر 
ژنتیكی گیاهی و كوتاه شدن طول دورة رویش گیاه است. یاسوری 
)1386( به بررسی محدودیت منابع آب و نقش آن در ناپایداری مناطق 
روستایی استان خراسان رضوی پرداخته است. پایین بودن میزان بارندگی 
و توزیع نامناسب زمانی و مكانی، باال بودن درجه تبخیر وتعرق و جدا 
افتادگی طبیعی و پراكندگی شدید نقاط سكونت گاهی و ناپایداری 
اقتصادی در نواحی روستایی را به دنبال داشته است. در این استان 
مكان گزینی جمعیت و فعالیت بر اساس قابلیت ها و محدودیت های 
آب صورت نگرفته است، در نتیجه ساختار فضایی استان تحت تأثیر 
عوامل محیط طبیعی، سیاست گذاری های استقرار جمعیت و فعالیت 
و زیرساخت های تولیدی است. این وضعیت موجب بروز عدم تعادل 
بین ظرفیت منابع و میزان بهره برداری از آن شده و تخریب منابع پایه 
توسعه را به دنبال داشته است. خوش اخالق و همکاران )1389( در 
تحقیق خود نشان دادند که کاهش میزان برداشت محصول در واحد 
سطح، مهم ترین و مشخص ترین اثر خشکسالی است. صدرزاده خویی 
و کیانی سلمی )1393( به بررسی تأثیر بحران منابع آب کشاورزی بر 
ساختار اقتصادی، اجتامعی و زیست محیطی روستایی پرداختند. نتایج 
حاکی از آن است که خشکسالی در منطقه مورد مطالعه، تأثیرات 
چشمگیری در زمینه های اقتصادی، اجتامعی و زیست محیطی برجا 
گذاشته است. Jayyousi و Srouji )2009( در تحقیقی که با استفاده 
از روش تحقیق کیفی و تکنیک P.R.A1 انجام دادند به این نتیجه 
رسیدند كه توزیع جمعیت، فعالیت های اقتصادی و مسائل اجتامعی 
به شدت تحت تأثیر دسرتسی به آب می باشد. بر اساس این تحقیق، 
مهاجران روستاها دلیل عمده مهاجرت خود را عدم دسرتسی به آب 
كافی برای كشاورزی و رشب می دانند و در صورتی كه دسرتسی به 
 kenny .آب فراهم شود، اغلب مالكان اراضی به روستا بر می گردند
)2008( در مطالعه خود بر روی تأثیرات اجتامعی خشكسالی متمركز 
شده است و به مواردی همچون تنش جسمی و روانی، اضطراب و 
افرسدگی، درگیری های خانوادگی، كاهش كیفیت زندگی افراد، افزایش 
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مهاجرت، افزایش فقر عمومی، به عنوان مهم ترین پیامدهای اجتامعی 
خشكسالی اشاره كرده است.

در این مقاله با توجه به مطالعات انجام شده، اثرات اقتصادی-
به  اجتامعی و زیست محیطِی عدم تحویل کافی آب سد ماملو 

تحقیق  این  نتایج  می شود.  بررسی  ایشان  دیدگاه  از  کشاورزان، 
می تواند در تصمیم گیری دولت و سیاست گذاران در ارائه راهکار 
و اقدامات مناسب ملی و منطقه ای در جهت کاهش اثرات جانبی 

کمبود آب کشاورزی، کمک مناید. 

عرب، م.  و همکارانبررسی و تحلیل اثرات اقتصادی-اجتامعی و زیست محیطی عدم عرضه کافی آب ...

مواد و روش ها

• منطقه مورد مطالعه
دشت ورامین یکی از مناطق مهم کشاورزی در استان تهران است. این 
دشت در 45 کیلومرتی جنوب رشقی تهران واقع شده و مساحت کل 
آن در حدود 1916 کیلومرت مربع بوده که 1397 کیلومرت مربع آن را 
دشت آبرفتی تشکیل می دهد. این دشت با آب و هوایی نیمه خشک 
و بافت خاک لومی در جلگه صاف حاصل خیز واقع شده است. از کل 
اراضی دشت، حدود 2144 هکتار پوسته های منکی، حدود 68 هزار 
هکتار، اراضی کشاورزی، 19 هزار هکتار، اراضی مرتعی و 11 هزار 
هکتار، اراضی مردابی می باشد. عمده ترین محصوالتی که در این 
منطقه به زیر کشت می روند عبارتند از: غالت، سبزیجات، محصوالت 
جالیزی و نباتات علوفه ای. اکرث کشاورزان برای آبیاری اراضی خود از 
روش های سنتی، نظیر آبیاری غرقابی و نشتی استفاده می کنند )اداره 

جهاد کشاورزی شهرستان ورامین، 1395(.
سد ماملو بر روی رودخانه جاجرود در 2 کیلومرتی رودخانه جاجرود 
و 45 کیلومرتی رشق تهران واقع شده است. مساحت حوضه آبریز آن 
1750 کیلومرت مربع و متوسط جریان آب ساالنه 283/8 میلیون مرت 
مکعب است. اهداف اصلی این سد، بهره گیری از پتانسیل حوضه آبریز 
رودخانه جاجرود و دماوند برای تأمین آب مطمنئ برای کشاورزی 
دشت ورامین و پاکدشت، تأمین بخشی از آب رشب جنوب تهران 

و شهرهای مسیر و تأمین بخشی از آب مورد نیاز صنعت می باشد.

 

شکل 1- موقعیت دشت ورامین در كشور و استان تهران

 

شکل 2- تصویری از سد ماملو

• روش تحقیق
از نوع تحقیقات توصیفی- پیامیشی است. جامعه  این مطالعه 
آماری، شامل 3517 زارع )سالنامه آماری استان تهران- 1394( بوده 
است. شهرستان ورامین دارای چهار بخش )ورامین، قرچک، پیشوا 
و جواد آباد( و هشت دهستان ) بهنام پازوکی جنوبی، بهنام وسط 
شاملی، بهنام وسط جنوبی، بهنام عرب جنوبی، بهنام سوخته جنوبی، 

عسگریه، قشالق جیتو و ولی آباد( می باشد.
با توجه به منونه گیری خوشه ای در مرحله اول، دو بخش ورامین و 
جواد آباد که هر کدام دارای دو دهستان می باشد، انتخاب گردید. 
از بخش جواد  بهنام وسط جنوبی  دو دهستان  در مرحله دوم 
آباد و بهنام وسط شاملی از بخش مرکزی ورامین انتخاب شد. در 
مرحله سوم، 10 روستا ) 5 روستا از دهستان بهنام وسط جنوبی و 5 
روستا از بهنام وسط شاملی( از 63 روستا که دو دهستان را تشکیل 

می دهند، انتخاب گردیدند. سپس تعداد 320 پرسش نامه به صورت 
متوازن در ده روستا تقسیم و به صورت تصادفی از کشاورزان هر 

روستا، اطالعات استخراج گردید.
پرسش نامه بکار برده شده شامل سه بخش بوده كه بخش اول، 
دربرگیرنده وضعیت اجتامعی- اقتصادی کشاورزان است كه با طرح 
سؤاالتی نظیر سن، میزان تحصیالت، تعداد افراد خانواده، میزان درآمد، 
هزینه ماهیانه پاسخگویان، شغل جدا از کشاورزی، هزینه کشاورزی 
دوم  بخش  در  است.  شده  پرسیده  کشاورزی  از  ساالنه  درآمد  و 
پرسش نامه، سؤاالتی در مورد مسائل کشاورزی و منطقه از قبیل منابع 
موجود آب کشاورزی، حجم آب و حق آبه، مساحت واحد کشاورزی، 
محصوالت کشت شده، فرصت های از دست رفته ناشی از عدم عرضه 
کافی آب و اثرات اقتصادی اجتامعی و زیست محیطی ناشی از آن 
مورد پرسش قرار گرفت. در این پرسش نامه اثرات اقتصادی اجتامعی 
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سال های فعالیت کشاورزی، هزینه ساالنه آب، مساحت واحد کشاورزی، 
مساحت زمین بالاستفاده و درآمد ساالنه از کشاورزی می باشد.

با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسش نامه ها، 83/4 درصد از 
کشاورزان مالک زمین کشاورزی هستند. میزان کشاورزانی که به جز 
درصد  ندارند، 75/3  دیگری  شغل  دامپروری  و  کشاورزی  فعالیت 
می باشد. حدود 40 درصد از کشاورزان در دشت ورامین زمین های 
کشاورزی را با استفاده از تصفیه فاضالب ورودی به این دشت که از 
تهران کانال کشی شده است، انجام می دهند. همچنین نزدیک به 60 
درصد از کشاورزان از منابع دیگری )مانند قنات، چاه و استخر( مزارعشان 
را آبیاری می کنند. سطح تحصیالت به بی سواد و ابتدایی، سیکل، دیپلم، 
فوق دیپلم و لیسانس به باال طبقه بندی گردید. بیشرتین فراوانی مربوط 
به سطح بی سواد و ابتدایی به میزان 66/25 درصد و کمرتین فراوانی 

مربوط به سطح سواد لیسانس به باال )0/3 درصد( می باشد.

و زیست محیطی با کمک گرفنت از مطالعات مشابه و مصاحبه با 
کارشناسان شناسایی گردید و براساس طیف لیکرت )خیلی کم )1( تا 
خیلی زیاد )5(( مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم سؤاالتی در 
خصوص همکاری و متایل کشاورزان به پرداخت هزینه جهت افزایش 
عرضه آب از سد ماملو و لتیان صورت گرفت. الزم به ذكر است كه 

برای تجزیه و تحلیل آماری، از نرم افزار Excel استفاده شده است.

نتایج و بحث

نتایج و تحلیل آمار توصیفی
نتایج آمار توصیفی حاصل از بررسی 320 پرسش نامه از کشاورزان 
در سال 1395 در جدول )1( آمده است. این جدول نتایج توصیفی 
متغیرهای کمی را نشان می دهد. این متغیرها شامل سن، اندازه خانوار، 

جدول 1- آماره های توصیفی متغیرهای کمی )حاصل از بررسی 320 پرسش نامه از کشاورزان در سال 1395(

رضیب تغییراتانحراف معیارحداکرثحداقلمیانگینمتغیرها

44/04227011/860/26سن

3/33161/110/33اندازه خانوار

25/2335011/880/47تجربه کشاورز

337593801000000080000000126360300/37هزینه ساالنه آب )ریال(

8/052263.590/44مساحت واحد کشاورزی )هکتار(

2/930122/080/7مساحت زمین بالاستفاده )هکتار(

230453130700000007500000001139395000/49درآمد ناخالص ساالنه* )ریال(
           *هزینه کاشت، داشت و برداشت محاسبه و کرس نگردیده است.

• اثرات اقتصادی- اجتامعی و زیست محیطی عدم عرضه کافی آب 
از دیدگاه کشاورزان

آب  کافی  عرضه  عدم  اقتصادی  اثرات  میزان  ابتدا  بخش  این  در 
کشاورزی از قبیل کاهش سطح زیر کشت، کاهش قیمت زمین، 
کاهش کمیت محصول و کاهش کیفیت محصول بر اساس طیف 
لیکرت از دیدگاه کشاورزان بررسی گردید. بر این اساس میزان اثرات 
از دید کشاورزان با مقیاس خیلی کم )1(، کم )2(، تاحدودی )3(، زیاد 

)4( و خیلی زیاد )5( بررسی شد.
رتبه بندی اثرات اقتصادی عدم عرضه مطمنئ آب از دیدگاه کشاورزان 
در جدول )2( ارائه شده است. همچنین اثرات اجتامعی از قبیل 
درگیری کشاورزان بر رس مرصف آب، مهاجرت از روستا، افزایش 
قبیل  از  زیست محیطی  اثرات  و  زندگی  رفاه  کاهش  و  بیکاری 
خشک شدن چاه ها و نشست زمین به دلیل عدم عرضه کافی آب 
این جدول،  به  توجه  با  است.  بررسی شده  دیدگاه کشاورزان  از 
میانگین گیری اثرات از دید کشاورزان نشان داد که عدم عرضه کافی 
آب کشاورزی بیشرتین تأثیر را بر مساحت زیر کشت داشته است 
)4/4(؛ به گونه ای که بر اساس اطالعات به دست آمده از تحقیق 

میدانی سال 1395، به طور میانگین هر کشاورز جدا از اراضی آیش، 
2/93 هکتار از مساحت واحد کشاورزی را بدون کشت رها کرده که 

این سبب کاهش چشم گیر درآمد کشاورزان شده است. 
جایگاه دوم تأثیر عدم عرضه آب کافی از دید کشاورزان، تأثیر بر 
کمیت محصول بود )4/1(؛ به طوری که بر اساس تحقیق میدانی به 
طور میانگین کمیت محصوالت، 19/5 درصد نسبت به سال های قبل 
کاهش داشته و این امر سبب کاهش درآمد کشاورزان شده است. 
نتایج  این  )3/7(؛  می باشد  محصول  کیفیت  بر  تأثیر  سوم،  رتبه 
نشان داد که عدم عرضه مطمنئ آب، تأثیر نسبتاً زیادی بر کیفیت 
محصوالت کشاورزان داشته است، به طوری که به دلیل کیفیت پایین 
محصوالت تولیدشده، قیمت فروش محصوالت کاهش داشته است. 
در نهایت، از دید کشاورزان، تأثیر عامل عرضه آب کافی بر قیمت 
زمین، نسبت به اثرات دیگر )2/8( تأثیر معنی داری نداشته است. 
بررسی اثرات نشان داد که اثراتی که مستقیاًم سبب کاهش درآمد 

کشاورزی می شود از نظر کشاورزان مهم تر است.
در جدول )3( اثرات اجتامعی و زیست محیطی رتبه بندی شده است. 
با توجه به این جدول بیشرتین اثر عدم عرضه کافی آب، کاهش 
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تأثیر  می باشد.  بی رویه  برداشت  دلیل  به   )4/43( چاه ها  آبدهی 
عدم عرضه کافی آب در افزایش بیکاری و کاهش رفاه کشاورزان 
نیز از دید کشاورزان بسیار زیاد بوده است. به طوریکه بسیاری از 
کشاورزان در چند سال اخیر کشاورزی را رها کرده اند؛ کاهش رفاه 
زندگی کشاورزان ناشی از کاهش درآمد آن ها به دلیل کمبود آب 
می باشد. تأثیر بر افزایش درگیری بین مرصف کنندگان آب )4/21( نیز 
به دلیل کمبود منابع آبی و عدم عرضه کافی آب از دید کشاورزان، 
بسیار باالست. عدم عرضه کافی آب بر افزایش مهاجرت )2/9( و 
نشست زمین )1/8( از دیدگاه کشاورزان دارای تأثیر کمرتی می باشد؛ 
این دیدگاه کشاورز می تواند ناشی از عدم آگاهی کشاورزان از اثرات 

زیان آور پدیده ی نشست زمین و مهاجرت بر جامعه باشد.
کشاورزان برای مقابله با کم آبی اقداماتی را انجام می دهند. بر این 
اساس در این تحقیق اقدامات صورت گرفته از سوی کشاورزان در 
مقابله با عدم عرضه کافی آب بررسی شد )جدول 4(. هامن طور که 
در جدول )4( مشخص است، میزان 87/8 درصد از کشاورزان برای 
مقابله با عرضه کم آب سطح زیر کشت خود را کاهش داده اند؛ این 
اقدام سبب شده تا فرصت درآمدی زیادی را از دست بدهند. 1/5 
درصد کشاورزان اقدام به تغییر الگوی کشت داده و 1/25درصد از 
کشاورزان نیز به آبیاری مدرن روی آورده اند. اما هیچ یک از کشاورزان 
به کشاورزی دیم روی نیاورده است. همچنین میزان 9/3 درصد از 
کشاورزان برای مقابله با عرضه کم آب، هیچ اقدامی انجام نداده اند. 
آبیاری مدرن و تغییر الگوی کشت کم ترین اقدام صورت گرفته از سوی 
کشاورزان می باشد. دلیل عدم استقبال از سیستم آبیاری مدرن از نظر 
کشاورزان، هزینه زیاد ایجاد سیستم آبیاری مدرن و سختگیر بودن 
سیستم بانکی و اداری جهت ارائه ی تسهیالت برای مکانیزه کردن 
کشاورزی می باشد. همچنین دلیل کم توجهی به تغییر الگوی کشت، 

اعتقاد کشاورزان به صحیح بودن الگوی کشت فعلی در منطقه بود.

جدول 2- اولویت بندی اثرات اقتصادی عدم عرضه کافی آب 
از دید کشاورزان )مقیاس: خیلی کم )1( و خیلی زیاد )5((

میانگیناثرات
انحراف 

معیار
رتبه

4/41/041مساحت زیر کشت

2/80/64کاهش قیمت زمین

4/11/012کاهش کمیت محصول

3/70/73کاهش کیفیت محصول

جدول 3- اولویت بندی اثرات اجتامعی و زیست محیطی عدم عرضه 

کافی آب از دید کشاورزان )مقیاس: خیلی کم )1( و خیلی زیاد )5((

میانگیناثرات
انحراف 

معیار
رتبه

4/211/074افزایش درگیری

2/90/815افزایش مهاجرت

4/351/0013افزایش بیکاری

4/361/0052کاهش رفاه

1/80/686نشست زمین

4/430/981کاهش کمیت آب چاه

جدول 4- اقدامات کشاورزان در مقابله با عدم عرضه کافی آب

اقدام 

صورت 

گرفته

کاهش 

سطح 

زیرکشت

تغییر 

الگو

آبیاری 

مدرن

کشاورزی 

دیم

هیچ 

اقدامی

28154030تعداد

87/81/51/2509/3درصد

عرب، م.  و همکارانبررسی و تحلیل اثرات اقتصادی-اجتامعی و زیست محیطی عدم عرضه کافی آب ...

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این تحقیق اثرات اقتصادی عدم عرضه کافی آب بر کشاورزی 
از قبیل کاهش سطح زیر کشت، کاهش کمیت محصول، کاهش 
کیفیت محصول و کاهش قیمت زمین و همچنین اثرات اجتامعی 
از قبیل درگیری کشاورزان بر رس مرصف آب، مهاجرت از روستا، 
افزایش بیکاری و کاهش رفاه زندگی و اثرات زیست محیطی از قبیل 
خشک شدن چاه ها و نشست زمین ناشی از عدم عرضه کافی آب از 
دیدگاه کشاورزان بر اساس طیف لیکرت بررسی گردید. نتایج نشان 
داد متام اثرات اقتصادی-اجتامعی و زیست محیطی وارد شده ناشی 
از عدم عرضه کافی آب به غیر از افزایش مهاجرت، نشست زمین 
و کاهش قیمت زمین از دیدگاه کشاورزان بسیار زیاد بوده است. 
کم اهمیت بودن پدیده نشست زمین از منظر کشاورزان را می توان 
ناشی از عدم آگاهی کشاورزان از اثرات زیان آور پدیده نشست 

زمین و مهاجرت بر جامعه برشمرد.
هزینه های اقتصادی- اجتامعی و زیست محیطی ناشی از عرضۀ کم 
آب )کاهش قیمت زمین، درگیری بر رس منابع آبی، خشک شدن 
چاه ها و نشست زمین( در منطقه تأثیر بسیار زیادی در کاهش 
رفاه کشاورزان داشته است؛ لذا توصیه می شود با مدیریت صحیح 
و تخصیص بهینه  آب از قبیل رسمایه گذاری در تأمین آب، بروز کردن 
سیستم آب رسانی )استفاده از کانال های پوشیده( از این هزینه ها 

کاسته تا سطح رفاه زندگی کشاورزان باال رود.
بخش  در  را  کشاورزان  اشتغال  آب،  و مطمنئ  کافی  عرضه  عدم 
کشاورزی تحت تأثیر قرار داده است، به طوریکه تعداد زارعین دشت 
ورامین از سال 1382 )5371 نفر( تا سال 1393 )3517 نفر( به اندازه 
1854 نفر )34/5 درصد( کاهش پیدا کرده است. لذا توصیه می گردد 
با عرضه مطمنئ آب، زمینه اشتغال در بخش کشاورزی فراهم گردد.

اقدامات صورت گرفته از سوی کشاورزان برای مقابله با عرضه کم آب، 
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به این صورت بوده است که 87/8 درصد کشاورزان از کاهش سطح 
زیر کشت، 1/5 درصد از تغییر الگوی کشت و 1/25 درصد از سیستم 
آبیاری مدرن، برای تأمین درآمدهای ناشی از کمبود آب دریافتی، 
استفاده منوده اند. از دید کشاورزان، دلیل پایین بودن استفاده از 
سیستم آبیاری نوین در دشت ورامین، هزینه باالی آن و سخت گیر 
بودن بانک ها و سازمان ها در جهت پرداخت وام و تسهیالت به 
کشاورزان  که  داد  نشان  بررسی ها  همچنین  می باشد.  کشاورزان 
اثراتی از قبیل افزایش نشست زمین و مهاجرت را مهم منی دانند؛ این 
دیدگاه کشاورز می تواند ناشی از عدم آگاهی آن ها از اثرات زیان آور 
پدیده ی نشست زمین و مهاجرت بر جامعه باشد. شاید بتوان گفت 
عمدۀ روش های به کار رفته توسط کشاورزان ناشی از عدم آگاهی و 

تصمیم گیری نادرست کشاورزان در مقابله با کم آبی می باشد. 
لذا توصیه می شود با برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی، زمینه ی 
آشنایی و تصمیم گیری صحیح کشاورزان را در باال بردن بهره وری 
اقتصادی از آب و زمین بخصوص در رشایط کم آبی، فراهم منود. 
همچنین آگاهی کشاورزان را در شناخت اثرات زیان بار ناشی از 
مهاجرت و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از کم آبی، باال برد. برخی 
از راهکارها می تواند اقداماتی از قبیل تغییر الگوی کشت و تشویق به 
استفاده از محصوالت کم آب بر و ارقام مقاوم تر با بهره وری اقتصادی 
باال و استفاده از سیستم های آبیاری مدرن و افزایش کشت گلخانه ای 
باشد. همچنین توصیه می شود دولت با اعطای وام و تسهیالت به 
کشاورزان زمینه ی مشارکت کشاورزان برای استفاده از سیستم های 

آبیاری مدرن و افزایش فضاهای گلخانه ای را فراهم گرداند. 

پی نوشت

1- اصطالح P.R.A به مفهوم ارزیابی مشارکت روستایی تعریف 
شده که در واقع حاوی روش های برانگیخنت جوامع محلی در ارائه 
اطالعات، نظام مند منودن اطالعات و نهایتاً طراحی مدیریت های 

بهینه در محیط اطراف می باشد.
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