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The purpose of this study is to systematically analyze the 

effectiveness of land management policies to reduce the 

vulnerability of Minab plain to water shortage. Based on the 

systematic analysis of land management policies, after 

analyzing the causal links related to different economic and 

social sectors of Minab city and water-related areas of Dasht 

and Minab cities, it can be said that the most effective 

policies to reduce vulnerability of Minab plain and 

rehabilitate plain related policies is the water demand 

management, which is related to two areas (Water demand 

management in Minab County and Bandar Abbas, Sirik and 

Jask Counties). By reducing the amount of agricultural water 

consumption by modifying the consumption pattern and 

developing commercial and aquaculture activities by 200 

hectares of new lands in the region and reducing dependence 

on water in Minab plain and meeting the drinking water 

needs of Minab and villages through Esteghlal dam, the 

amount of water withdrawal from the plain is reduced to a 

minimum level. Also, by exploiting the wastewater 

collection and treatment plan of Minab city, about 84 million 

cubic meters of water can be used annually through open turf 

in agriculture in the region and injected into Minab plain. By 

supplying the required water of Bandar Abbas, villages and 

coastal areas of Minab, Sirik and Jask through desalination 

plant and modifying the pattern of water consumption in 

Bandar Abbas, we can reduce the dependence and transfer of 

water from Minab plain to zero. Decreased water abstraction 

from the aquifer over a period of 25 to 30 years has led to the 

restoration of the aquifer and the groundwater level has risen 

and is again resistant to possible droughts. Combining these 

measures with reforming the role of Minab city as the center 

of the region and creating a special economic or free trade 

zone to provide a variety of commercial and port services, 

health, tourism and higher education to surrounding areas 

and cities of the region will attract labor forces to these 

activities and will affect the income and employment of the 

region and reduces the over-reliance of the region's economy 

on agriculture and will reduce and adjusts the amount of 

agricultural water consumption. 

 Keywords: System Analysis, Land Management, 

Vulnerability, Plain. 
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های آمایش تحلیل سیستمی کارایی سیاست

پذیری؛ دشت سرزمین برای کاهش آسیب

 میناب نسبت به کم آبی
 

 سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی

، تهران، کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس
 ایران.

 Ph.D. *محمدرضا شهباز بگیان
ت علمی دانشکده های علوم انسانی و ئدکترای مهندسی منابع آب عضو هی

  ، تهران، ایران.ای دانشگاه تربیت مدرسهای بین رشتهوریاعلوم و فن

  زینب فیض الهی
دانشگاه تربیت  ،دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین 

 .ایران مدرس، تهران،
 

  دهیچک
های آمایش هدف پژوهش حاضر تحلیل سیستمی کارایی سیاست

سرزمین برای کاهش آسیب پذیری دشت میناب نسبت به کم آبی 
تحلیلی و مبتنی بر دانش تحلیل  -باشد. روش انجام این تحقیق نظریمی

باشد و با بررسی سازمان فضایی ها میسیستمی و پویایی سیستم
عات مورد نیاز از مراکز اداری و شهرستان و دشت میناب بوده و اطال

های مربوط جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که سازمان
و  نابیدشت م یریپذ بیدر خصوص کاهش آس هااستیس نیرگذارتریتاث
 و باشدیآب م یتقاضا تیریمربوط به مد یهااستیس ،مجدد دشت ایاح
آب در شهرستان  یتقاضا تیریمد)موضوع مربوط به دو منطقه  نیا
با کاهش  باشد.می( و جاسک کیریبندرعباس، س یهاشهرستانو  نابیم

میزان مصرف آب کشاورزی از طریق اصالح الگوی مصرف و توسعه 
هکتار اراضی جدید در  4000های تجاری و آبزی پروری به میزان فعالیت

منطقه و کاهش وابستگی به آب دشت میناب و تامین نیاز آب شرب 
ب و روستاها از طریق سد استقالل، میزان برداشت آب از دشت به مینا

یابد. همچنین با تامین آب مورد نیاز کمترین میزان ممکن کاهش می
بندرعباس، روستاها و مناطق ساحلی میناب، سیریک و جاسک از طریق 

کن و اصالح الگوی مصرف آب در بندرعباس میزان وابستگی و آبشیرین
میناب کاهش داده و به صفر برسانیم. تلفیق این  انتقال آب از دشت

عنوان مرکز منطقه و ایجاد اقدامات همراه با اصالح نقش شهر میناب به
 -منطقه ویژه اقتصادی یا آزاد تجاری جهت ارائه انواع خدمات تجاری

بازرگانی و بندری، بهداشتی و درمانی، گردشگری و آموزش عالی به 
های منطقه باعث گسیل نیروی کار به این مناطق پیرامون و شهرستان

دهد و از اتکا ها شده و درآمد و اشتغال منطقه را تحت تاثیر قرار میفعالیت
بیش از اندازه اقتصاد منطقه به کشاورزی کاسته و میزان مصرف آب 

 کشاورزی را کاهش داده و تعدیل نماید.
، تحلیل سیستمی، آمایش سرزمین، آسیب پذیری کلمات کلیدی:

 دشت.
 11/09/1400تاریخ دریافت: 
 14/12/1400تاریخ پذیرش:

 mr.shahbazbegian@modares.ac.irنویسنده مسئول: 
 

 مقدمه
 از یکی عنوان به مناسب، تیفیک با و نیریش آب منابع کمبود

در قرن  یتمدن بشر یرو شیپ مسائل و هاچالش نیبزرگتر
 هیرویب شیکه افزا یطوربه [23] تاس مطرح کمیو  ستیب

منجر به کمبود  یشهر تیرشد جمع لیمنابع آب به دل یتقاضا
. در از نقاط جهان شده است یاریدر بس نیریمنابع آب ش ندهیفزا

مسئله مدیریت تقاضای آب در مناطق خشک و نیمه این راستا 
ای قرار دارند یکی خشک جهان که در معرض خشکسالی دوره

رود؛ در همین راستا شمار میاز مسائل بسیار مهم و حساس به 
ایران نیز با توجه به قرارگیری در نوار خشک و نیمه خشک و 
موقعیت جغرافیایی خاص خود، نیاز مبرم به وارد شدن در 
مباحث آمایش منابع آب و مدیریت تقاضای منابع آب دارد. 
دشت میناب که یکی از مناطق بسیار مهم استان هرمزگان از 

با مشکالت زیادی از لحاظ مدیریت  لحاظ منابع آبی است
های اخیر به دلیل طی سالو  رو استتقاضای منابع آب روبه

چنین شرایط خشکسالی عدم دسترسی کافی به منابع آب و هم
بخش کشاورزی این منطقه با مشکالتی رو به رو بوده است 

ها و در نتیجه، توجه به تغییرات فضایی منابع آب از اولویت [12]
های برنامه ریزی آمایش سرزمین برای تصمیم گیری و سیاست

لذا آمایش سرزمین و  [.23] مدیریت یکپارچه منابع آب است
مدیریت یکپارچه منابع آب هر دو یک هدف مشترک، یعنی 
مدیریت و تعادل بین منابع آب موجود و تقاضای منابع آب را 

گر کنند. بنابراین دارای ارتباط مستقیمی با یکدیدنبال می
 .باشندمی

یا غیرخطی نیز، نوعی نگاه و  در این راستا تفکر سیستمی
شیوه اندیشیدن در عناصر محیط است. این نوع نگرش، ابزاری 

های عملیاتی ها، طراحی سیاسترا برای فهم بهتر پیچیدگی
نماید و توانایی حل کارآمدتر و هدایت موثر تغییرات فراهم می

ی در ستمیس کردیروآب را دارد. مسائل پیچیده، مانند مسائل 
منابع  یکیدرولوژیروابط ه ،پارادایم مدیریت یکپارچه منابع آب

ساختار  و به نوعی باتقاضا  عرضه و داریپا تیریمد باآب 
 تیاز واقع یفیتوص نیچنهم ،دارد ی پیونداجتماع و یاقتصاد

 .[28] ردیگیم دربر را یخط ریغ و یستمیاست و روابط س
ها برگرفته از تفکر سیستمی رویکرد پویایی سیستمدر واقع  

که به  [19] به عنوان ابزاری در مدیریت و برنامه ریزی است
های مختلف لحاظ ماهیت در نظر گرفتن پسخوران بین سیستم

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توانایی ترسیم سازمان فضایی 
لت و حاکم بر یک منطقه را دارد. بدین ترتیب با کشف روابط ع

توان به تحلیل درستی از فضای حاکم معلولی یک سیستم می
های مختلف به خصوص سازمان فضایی سیاسی یک بر سیستم

 منطقه دست یافت. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
22

.4
.2

.1
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 19

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2022.4.2.1.3
https://psp.modares.ac.ir/article-42-60767-fa.html


  142های آمایش سرزمین برای کاهش آسیب پذیری دشت میناب نسبت به کم آبیتحلیل سیستمی کارایی سیاست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1401، بهار 2، شماره 4فصلنامه آمایش سیاسی فضا                                                                            دوره 

یکی از نقاط حساس و استراتژیک ایران که به لحاظ 
های کالن کشور از درجه اهمبت آمایش سرزمین و جهت گیری

. دشت میناب ]8 [تباالیی برخوردار است، منطقه مکران اس
های دیگر کشور از واقع در این منطقه مانند بسیاری از دشت

به مدیریت و برنامه  ]9 [لحاظ آسیب پذیری و تهدیدات کم آبی
برای احیا این دشت که دچار ریزی سیستمی نیاز ضروری دارد. 

های دقیق کارشناسی و است بعد از بررسی مشکل شده
آب زیرزمینی و میزان بارندگی و گیری میزان افت سطح اندازه

های گذشته و میزان ها و دشت طی سالخوانتزریق آب به آب
های بایست با اتخاذ شیوهبرداشت گذشته و حال از دشت، می

های درست آمایش سرزمینی صحیح مدیریتی و اتخاذ سیاست
در خصوص عرضه و تقاضای آب با رویکرد سیستمی در منطقه 

وری که طی یک برنامه بلند مدت منابع آب طاقدام نموده، به
برای دستیابی به زیرزمینی دشت به حالت اولیه و پایدار برگردد. 
هایی است که این هدف، نیاز به تحلیل و اتخاذ سیاست

بیشترین تاثیر و کارایی در احیا دشت میناب و کاهش آسیب 
براساس  پذیری آن نسبت به شرایط خشکسالی و کم آبی دارد.

در خصوص  یانجام شده، مطالعات مختلف یهایبررس جینتا
از آن انجام شده که  یانجام شده مطالعات موضوع مورد بحث

در پژوهشی تحت  [3]توان به این موارد اشاره نمود: جمله می
 ایآب شور در یشرویو پ نیبحران فرونشست زم یابیارزعنوان 
خطر منطقه از نظر نشان داد که  نابیخوان دشت مدر آب

فرونشست به سه بخش کلی تقسیم شده است. در بخش 
های خوان، فرونشست بیشتر از نوع تراکم الیهابتدایی آب

آبرفتی است. در بخش مرکزی، فرونشست بیشتر از نوع گودال 
خوان نیز احتمال ایجاد و ترک بوده و در بخش انتهایی آب

ا خوان هم زمان بطور کلی، این آبفرونشست کم است. به
 پدیده فرونشست و پیشروی آب شور مواجه است و به برنامه

خوان نیاز ریزی مناسب به منظور جلوگیری از نابود شدن آب
 ییسازمان فضا یشیآما لیتحلدر پژوهشی با عنوان  .[12] دارد

 هاستمیس ییایپو کردیبا رو نابیحاکم بر منابع آب دشت م
در  رانیاز مناطق گرم و خشک ا نابیدشت منشان دادند که 

منابع آب باعث  یتقاضا تیریاستان هرمزگان است که عدم مد
و  یآب و کمبود منابع آب سطح دیشد یشده است که با تقاضا

 هایتیبه فعال وابستگی کاهش منظور به. باشد روروب ینیرزمیز
 یستمیس زمیمنابع آب، مکان یتقاضا تیریپرآب و مد یکشاورز

 میبه صورت مجزا ترس یهر سه بخش اقتصاد ییسازمان فضا
هر کدام  یتیو جمع یکشاورز ستمیرسیراستا ز نیشد. در ا

اند. در شده لیتشک یتیو تقو یطور مجزا از دو حلقه تعادلبه
از جمله شاخص  زمیمکان یاصل یرهایمتغ ،یکشاورز ستمیرسیز

 زانیو م ینیرزمیمنابع آب ز زانیم رکشت،یسطح ز ،یخشکسال

 نچنیهم .رفته استگقرار  لیبرداشت در طول زمان مورد تحل
آب  یتقاضا زانیم ،یو شهر ییروستا تیجمع ستمیسریدر ز
قرار گرفت و  لیمنطقه مورد تحل کارانیو شاغالن و ب یشهر

بر  یستمیبه صورت س رهایهر کدام از متغ یمثبت و منف راتیتاث
 نیقرار گرفته است. سپس ا مطالعهمورد  رهایمتغ گرید
ک یبا هم در قالب  اطببه صورت جامع و در ارت هاتمیسرسیز

حاکم بر منابع آب دشت  ییسازمان فضا یستمیس زمیمکان
سازمان  یستمیبا مطالعه س تیشدند. در نها میترس نابیم

در جهت  یستمیس زمیاز درون مکان استیمنطقه سه س ییفضا
طی . [18] دیمنابع آب منطقه استخراج گرد یتقاضا تیریمد

خوان دشت آب یریپذ بیآس یبند پهنهپژوهشی با عنوان 
و مدل  ییایسامانه اطالعات جغراف قیبا استفاده از تلف نابیم

دشت  یقسمت جنوب، مشخص نمودند که اصالح شده کیدراست
دشت  یغرب مهیو قسمت ن ادیز یلیخ یریپذ بیدر محدوده آس

 یباشد. تطابق نقشه کاربریم ادیز یریپذ بیآس در محدوده
از وجود  یبدست آمده، حاک یریپذ بیبا نقشه آس یاراض

باشد. لذا با می ادیز یلیخ یریپذ بیدر محدوده با آس یکشاورز
اهداف  یمنطقه که برا ینیرزمیمنابع آب ز تیتوجه به اهم

از  یریمناطق به منظور جلوگ نیرود، حفاظت اکار میهمختلف ب
در پژوهشی  .[2] است یآب ضرور نهیبه تیریو مد یآلودگ

به  نابیدر دشت م نیعوامل موثر بر فرونشست زمتحت عنوان 
تا سال  1377از سال ینیزمریکه سطح آب زاین نتیجه رسیدند 

سطح آب  یدوره زمان نیداشته است و در ا یحالت نزول 1390
 ستگاهیطبق آمار ا ،است افتهیمتر کاهش  92/7 ینیرزمیز
منطقه به صورت پراکنده و نامنظم  نیبارش در ا کینوپتیس

بر  ،متر استیلیم34/182منطقه  نیدر ا رشبا نیانگیم .باشدمی
 ونیلیم 1773/97کل  یهیتخل زانیم 1388طبق آمار 

 یشده صرف شرب شهر هیدرصد آب تخل 97مترمکعب بوده و 
در تحقیقی تحت عنوان . [4] شده است یو کشاورز ییو روستا

در دشت  ینیرزمیاز افت سطح آب ز یناش یامدهایپ یبررس
آب شور از  یهاکه عالوه بر ورود جبههمیناب نشان دادند 

از حد از منابع  شیسفره، برداشت ب یجنوب یدر نواح ایسمت در
از  یدر بعض نیروند سبب نشست زم نیو ادامه ا ینیرزمیآب ز

توان به پژوهش، دیویس میین . همچنمناطق دشت شده است
های هیدرولوژیکی و و همکارانش که به ارزیابی یکپارچه بخش

اجتماعی و طبیعی در زمینه آمایش منابع  -های اقتصادیزمینه

اند، اشاره کرد. در این پژوهش با استفاده از مدل آب پرداخته
ها به تحلیل آسیب پذیری منابع آب جهانی که پویایی سیستم

های مختلف منابع آب را مورد بررسی قرار دادند سیاستدر آن 
 کردیرو یقیکار تحق در نی[. همچن20]پرداخته شده است 

 [30] یمنابع آب و انرژ کپارچهی تیریمد یبرا ستمیس ییایپو
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با استفاده از دانش  یمنابع آب و انرژ کپارچهی تیریمد یمطالعه
به  قیتحق نیانجام گرفته شده است. در ا هاستمیس ییایپو

 ،یسطح هایاز عرضه )آب هاستمیس نیرابطه ب یمنظور بررس
شده و واردات آب( و  افتیباز هایآب ،ینیزم ریز هایآب

بخش  ها،یصنعت، شهردار ،یکشاورز های)بخشی تقاضا
از  کیهر  یمفهوم های( بخش آب، به ارائه مدلیانرژ
از  کیهر  یبرا سازی هشبی مدل سپس و شده پرداخته هاشبخ

 یدر راستا ییهااستیشده است و س مترسی هابخش نیا
در پژوهشی اتخاذ شده است.  یآب و انرژ کاهش آسیب پذیری

دیگر آگوس رودیانتو و همکارانش، با استفاده از مدل پویایی 
ها، به مدیریت تقاضای منابع آب پایدار را بین خانوارها، سیستم

ام مطالعه سپس با استفاده از شهر و صنعت در جزیره بتام و بنت
هایی را در جهت کاهش آسیب مدل شبیه ساز سیستمی سیاست

شهباز بگیان و همکاران در . [29]پذیری منطقه ارزیابی نمودند 
ای با رویکرد آمایشی، سازمان فضایی حاکم بر منابع آب مطالعه

مشترک دو کشور ایران و افغانستان را به مثابه یک سیستم خود 
ن در نظرگرفتند که در طول زمان پیچیدگی آن افزایش ساما
المللی به یابد. براین اساس آنها تحت سناریوهای بینمی

ها در هدایت سیاست گذاری مبتنی بر دانش پویایی سیستم
سیستم خود سامان مزبور به سمت افزایش ثبات منطقه و 

 ای با مدلدر مقاله. [22]کاهش آسیب پذیری منطقه پرداختند 
 برای احیای منابع آب یهایپویایی سیستم به ارزیابی تاثیر برنامه

پرداخته است. در این مطالعه Ciliwung) اندونزی )رودخانه 
های ثیر فعالیتاسناریوهای احیای رودخانه برای مقایسه ت

پیشنهادی احیای رودخانه به ویژه استفاده از فاضالب فرآوری 
های کشاورزی، کاهش زمین شده، افزایش راندمان تقاضای آب

در راستای کاهش آسیب کشاورزی و انتقال آب بین حوضه 
سازی  مورد استفاده قرار گرفته و شبیهپذیری منابع آبی منطقه 

این پژوهش بر آن است که با بررسی دقیق و  بنابراین؛ شد
علمی شرایط منطقه در حال و گذشته و شرایط موجود منطقه و 

هایی که در منطقه رداشت آب و فعالیتدشت و وضعیت میزان ب
های اقتصادی، وجود دارد و میزان مصرف هرکدام از بخش

مشتمل بر صنعت، خدمات، کشاورزی و شرب و وضعیت ذخایر 
موجود و منابع آب منطقه اعم از منابع زیرزمینی، میزان 
بارندگی، تبخیر و منابع ذخایر سدهای منطقه به تجزیه و تحلیل 

ها نتایج توان با اتخاذ آن سیاستبپردازد که میهایی سیاست
بهتری در نجات و احیا دشت میناب در جهت کاهش آسیب 
پذیری از عوارض خشکسالی و کم آبی و فرونشست زمین 
گرفت و شرایط را برای بازگشت شهرستان میناب و دشت 
میناب به دوران پررونق و آباد گذشته با محیط زیست پایدار و 

 ادی و اجتماعی پویا و توانا فراهم گردد.شرایط اقتص

 روش شناسی
تحلیلی و مبتنی بر دانش  -روش انجام این تحقیق نظری
باشد و با بررسی سازمان ها میتحلیل سیستمی و پویایی سیستم

از منابع فضایی شهرستان و دشت میناب، اطالعات مورد نیاز 
 یهاهدر دستگا یثبت یمختلف موجود و آمارها یاکتابخانه

استان، سازمان برنامه و  یهاو آمارنامه رانیآمار ا زکرمعتبر و م
 یاستان یو نظرات مقامات دولت هادگاهیبودجه کشور و استان، د

 هو کارشناسان خبر ییاجرا یهاو کارشناسان دستگاه یو مل
جمع  نابیو کشاورزان و باغداران م نفعانیمردم و ذ ومنطقه 

های اختصاری، تحقیق ابتدا ویژگیآوری شده است. در این 
ای شهرستان میناب و اجتماعی، فرهنگی، محیطی و منطقه

منطقه دشت میناب مطالعه و سپس شرایط ویژه دشت میناب از 
نظر میزان برداشت آب و میزان افت سطح آب سطحی و شرایط 

 فرونشست زمین مورد بررسی قرار گرفته است.
های فضایی موثر بر ههای سیستم حاکم بر مولفمکانیزم

های علی و معلولی و یا منحنی CLDمنابع آب منطقه ترسیم 
با استفاده اطالعات منابع و مصارف آب زیر زمینی، بهترین 

پذیری دشت میناب  هایی که منجر به کاهش آسیبسیاست
 1420هایی تاثیرگذار تا سال گردد، در استخراج راه حلمی

 گردد.پیشنهاد می
های علی و معلولی لیل سیستمی حلقهدر روش تح

های پیچیده توسط بازخورهای متعدد، تاخیر زمانی، سیستم
ذخیره سازی و از طریق معادالت دیفرانسیل مربوط به هم 

ها پیش بینی کمی آینده شوند. هدف پویایی سیستمتوصیف می
نیست بلکه به دنبال دست یافتن به دانش وسیع در مورد 

های اجتماعی، اقتصادی و ی میان سیستمارتباطات دینامیک
 زیست محیطی است.

در این راستا نمودارهای علیت ابزاری برای مفهوم ساختن 
ساختار یک سیستم پیچیده در تفکر سیستمی هستند. بنابراین 

ها برگرفته از تفکر سیستمی است که در پویایی پویایی سیستم
لولی یا همان های علت و معها ساختار سیستم از حلقهسیستم

بازخوردهای موجود در یک سیستم تشکیل شده است. روابط 
های علت و بین دو یا چند متغیر را از طریق روابط یا حلقه

های پویا صرف نظر از میزان دهند. همه سیستممعلول نشان می
اند پیچیدگی در عمل از تعدادی حلقه مثبت و منفی تشکیل شده

ها ها است و این حلقهرفتار حلقه که رفتار سیستم حاصل برآیند
 (.1تقویتی یا تعادلی هستند )شکل

ی تاثیر متغیرها بر نمودارهای علیت نحوه 1طبق شکل
دهند. بدین روی یکدیگر و پسخوران بین آنها را نمایش می

صورت که اگر تغییرات متغیر مستقل و وابسته در یک جهت 
ات متغیر مستقل و باشند رابطه علی مثبت و در صورتی که تغییر
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 1401، بهار 2، شماره 4فصلنامه آمایش سیاسی فضا                                                                            دوره 

وابسته عکس یکدیگر باشند رابطه علی منفی خواهد بود. اگر 
های یک حلقه مثبت شود حلقه مزبور یک حاصل ضرب عالمت

( و در صورتیکه حاصل ضرب آنها منفی شود Rحلقه تفویتی )

( خواهد بود. همانطور که در Bحلقه مزبور یک حلقه تعادلی)
های مزبور رفتار مربوط لقهنشان داده است هریک از ح 1شکل 

 نماید.به خود را در طول زمان ایجاد می
 

 های علی و معلولی )سازمان فضایی و سیستم پویایی بخش جمعیت(: حلقه1شکل 

 
 منبع: نگارندگان.

 

 محدوده مورد مطالعه
کیلومترمربع بین طول جغرافیایی  340دشت میناب با وسعت 

 27درجه تا  26درجه شرقی و عرض جغرافیایی  57درجه تا  56
 90(، این شهر در فاصله 2درجه شمالی قراردارد )شکل

از نظر کیلومتری محور بندرعباس به بندر جاسک قرار دارد. 
شامل  نابیمحدوده مورد مطالعه دشت م یکشور ماتیتقس

مشتمل بر  یبخش مرکز ناب،یمرکز شهرستان م نابیشهر م
دهستان گوربند،  اب،ی( دهستان تیحومه )حکم یهادهستان

و بخش بندزرک مشتمل بر دهستان بندزرک و  انیدهستان کر
از مرکز  نابیدر دشت م نیکانون فرونشست زمباشد. می گرگان
 ابیبندر ت تا نابیعمان حد فاصل م یایبه سمت در نابیشهر م

برابر با  نابیارتفاع دشت م حداقلو و شهر بندزرک  یو کاله
فارس و حداکثر آن  جیعمان و خل یایساحل در یکیصفر در نزد

متر از  18 یگوربند و با متوسط وزن یروستا یکیمتر در نزد 90
ارتفاع دشت از شرق به طرف  یطور کلهکه باست  ایسطح در

 .ابدییغرب و جنوب کاهش م
 

 

 : موقعیت دشت میناب2شکل 

 
 منبع: نگارندگان.

 

 هانتایج و یافته
الف( سازمان فضایی و مکانیسم سیستمی حاکم بر 

 دشت میناب

 سازمان فضایی حاکم بر بخش کشاورزی:
زیر سیستم اقتصادی )بخش کشاورزی( از دو حلقه تقویتی و 

( نحوه و 3تعادلی تشکیل شده است. حلقه تقویتی )شکل
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دهد های کشاورزی در منطقه را نشان میچگونگی رشد فعالیت
های بخش کشاورزی کل ارزش افزوده که با افزایش فعالیت

حاصل از کشاورزی، اشتغال در بخش کشاورزی و کل ارزش 
یابد و با افزایش ارزش افزوده افزوده روستا افزایش می

ن افزایش یابد. همچنیروستائیان، سطح رفاه آنها نیز افزایش می
سطح رفاه منجر به کاهش مهاجرت به خارج از میناب خواهد 
شد که اگر سطح رفاه کاهش یابد منجر به افزایش مهاجرت به 

خارج میناب و کاهش جمعیت روستاها و مناطق خواهد شد. 
های افزایش جمعیت در روستا نیاز به کار و اشتغال )فرصت

به علت عدم وجود دهد و به دنبال آن )شغلی( را افزایش می
های بخش صنعت و خدمات( های مناسب برای فعالیتزمینه

یابد و سطح زیر کشت بخش کشاورزی و باغداری افزایش می
 گردد.( تشکیل میReinforcingحلقه تقویتی اول )

      

 های بخش کشاورزی )زراعت و باغداری( میناب: حلقه تقویتی فعالیت3شکل 

 
 منبع: نگارندگان.

 

ه ب( مربوط 4های بخش کشاورزی )شکلحلقه تعادلی فعالیت
نتایج افزایش سطح زیر کشت و برداشت از منابع آب و 

ک خا های رشد مربوط به منابع به ویژه منابع آب ومحدودیت
شد ی رها بیانگر این هست که ما براباشد که این محدودیتمی
 نابعی بخش کشاورزی باید توجه ویژه به پایداری متوسعهو 

 کیفی ومی کداشته باشیم تا بتوانیم تعادل را حفظ نموده و رشد 
 مستمری داشته باشیم.

حلقه تعادلی نشان دهنده روند برداشت منابع آب برای 

های کشاورزی است که در آن برای افزایش سطح زیر فعالیت
منابع آب داریم. هرچه ما منابع  کشت نیاز به برداشت بیشتر

های سطحی بیشتری در اختیار داشته باشیم، میزان استفاده آب
شود. هرچه ما استفاده ما از منابع آب زیرزمینی کمتر می

بیشتری از منابع آب زیرزمینی کنیم، فرونشست زمین بیشتر 
های شود. با افزایش فرونشست زمین قابلیت جذب آب سفرهمی

افزایش، منابع آب زیرزمینی بیشتر و هرچه منابع آب زیرزمینی 
 شود. های کشاورزی بیشتر میزیرزمینی زیادتر، فعالیت

 
 (Balancing: حلقه تعادلی بخش کشاورزی )4شکل 

 
.منبع:نگارندگان
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( نشانگر سازمان 5تلفیق دو حلقه تقویتی و تعادلی )شکل
فضایی و مکانیزم سیستمی فعالیت بخش کشاورزی دشت 
میناب است که منجر به هدف جویی و تعادل و دسترسی به 
اهداف توسعه پایدار فعالیت کشاورزی و عمران و آبادانی منطقه 

به باشد. در شکل زیر، دسترسی به منابع آب یک محدودیت می
های آید که این محدودیت تاثیر کلی بر فعالیتحساب می

ی بخش کشاورزی داشته و یک مکانیزم رشد و توسعه
 آورد. کشاورزی همراه با محدودیت رشد را به وجود می

 

 : سازمان فضایی و سیستم پویایی بخش کشاورزی دشت میناب5شکل 

 
 ]. 7[منبع:

 

 سازمان فضایی حاکم بر جمعیت دشت میناب:
جمعیت دشت میناب )مشتمل بر شهر و بخش مرکزی و 

نفر بوده است،  205650برابر با  1395بخش بندزرک( در سال 
شهرستان میناب یکی از پرجمعیت ترین و مهمترین مناطق 

باشد. می 1395نفر جمعیت در سال  259221استان با جمعیت 
همانطوری که گفته شد عمده جمعیت این شهرستان در 

باشد، علت این امر ت و جلگه میناب مستقر میمحدوده دش
وجود منابع آب فراوان، خاک مناسب، دسترسی به دریا و 
خدمات شهری باعث این تراکم شده است، شهر میناب دارای 

نفر بوده و مابقی جمعیت در مناطق  73000جمعیتی بیش از 
شهر جدید در این  2کنند. در چند سال اخیر روستایی زندگی می

ه به مناطق شهری اضافه شده است. این دو شهر عبارتند منطق
از: شهر تیرور در شمال میناب و شهر بندزرک در جنوب غربی. 
جمعیت این دو شهر تازه تاسیس اندک بوده و دارای شرایط و 

دهد که طی ها نشان میباشد. آمار و بررسیبافت روستایی می
هاجر فرست های اخیر شهرستان میناب یکی از مناطق مسال

بوده و تعداد مهاجرین از شهرستان بیشتر از مهاجرین به 
باشد. علت اصلی این کاهش جمعیت منطقه شهرستان می

های عالوه بر کاهش نرخ رشد طبیعی در واقع کاهش فرصت
ترین علت کاهش باشد. یکی از اصلیشغلی در منطقه می

منطقه  های شغلی، از بین رفتن باغات و مزارع کشاورزیفرصت
باشد. درپی میهای مستمر و پیبه علت کمبود آب و خشکسالی

های اخیر به سازمان فضایی و سیستم جمعیتی منطقه در سال

دلیل خشکسالی دچار تغییراتی شده است و روزبه روز از جمعیت 
روستایی کاسته شده است و به جمعیت شهری اضافه گردیده و 

ز به خارج از منطقه مازاد جمعیت شهر و جمعیت روستا نی
 اند. مهاجرت نموده

سازمان فضایی و سیستم پویایی بخش جمعیت شهرستان 
، 6میناب متشکل از دو حلقه تقویتی بوده که حلقه یک )شکل

R1 مربوط به مکانیزم سیستمی سازمان فضایی روند مصرف )
باشد. در حلقه تقویتی یک هرچه قدر آب در بخش شهری می

منطقه بیشتر شود، جمعیت منطقه )روستا(  فعالیت کشاورزی در
شود و با افزایش جمعیت نیاز به اشتغال و کار بیشتر بیشتر می

شود، هرچه نیاز به کار افزایش یابد، مهاجرت به شهر بیشتر می
و با افزایش جمعیت شهر میزان تقاضا و مصرف آب بیشتر 

شود. با افزایش میزان مصرف آب میزان فاضالب شهری می
شود و این باعث تولید پساب بیشتر و امکان استفاده از شتر میبی

پساب فاضالب شهری افزایش و این باعث کاهش استفاده از 
شود. افزایش استفاده از منابع آب موجود منابع آب موجود می

شود و با افزایش منابع آب در باعث کاهش منابع در دسترس می
 کند. ا میهای کشاورزی افزایش پیددسترس فعالیت

( بخش روستایی را تحلیل R2، 6حلقه تقویتی دوم، )شکل
کند، بدین صورت که هرچه جمعیت روستا )منطقه( بیشتر می

شود و این نیاز منجر به افزایش شود، نیاز به شغل بیشتر می
های کشاورزی شود. با افزایش فعالیتهای کشاورزی میفعالیت

ن خود باعث کاهش بیکاری آید و ایاشتغال بیشتر به وجود می
شود. با افزایش میزان بیکاری، مشاغل کاذب و قاچاق زیاد می
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شود که خود شود و این باعث افزایش معضالت اجتماعی میمی
گردد. با افزایش امنیت منطقه، باعث کاهش امنیت منطقه می

شود. جمعیت میناب که زیاد مهاجرت به خارج منطقه کم می

شود که این باعث افزایش زیاد میشود، نیاز به شغل 
 شود.گردد و دوباره حلقه تکرار میهای کشاورزی میفعالیت

 
  : سازمان فضایی و سیستم پویایی بخش جمعیت شهرستان میناب6شکل 

 
 ]. 7[منبع:

 

ها برای تحلیل مکانیزم سیستمی بخش جمعیت از رفرنس مد
 باب یناها استفاده شده است. روند رشد جمعیت مبرای فکت حلقه

یت توجه به شاخص خشکسالی بیانگر این واقعیت است که جمع
در  1384هایی که رخ داده است تا سال روستا با وجود خشکسالی

 این باشد و روند صعودی به خود گرفته است. کهحال رشد می
ده عث شه باکتواند به دلیل افزایش نرخ موالید باشد روند رشد می

شد ین رمتوسط کشوری باشد. ا تر ازنرخ رشد طبیعی روستا بیش
وده، روند ترسالی ب 88به بعد با وجود اینکه در سال  85از سال 

 85ال سنزولی داشته است. دلیل روند کاهشی رشد جمعیت که از 
و  80ه تواند به رشد یکباره جمعیت که در دهرخ داده است می

د ه وجوبرت اتفاق افتاده و به دلیل کم بودن شغل، پدیده مهاج 70
 وبد های کشاورزی کاهش یاآمده و باعث شده که درصد فعالیت

ی روند رو به رشد 80اشتغال در بخش کشاورزی که تا سال 
 اضای جمعیتبه بعد به دلیل اینکه نتوانسته تق 83داشته، از سال 

گشته  روبه رو Reinforcingبا یک حالت  منطقه را برآورده کند
دم ای مکرر و همچنین عهاست. این روند، به علت خشکسالی

ر دو  یابددسترسی کشاورزان به منابع آب مورد نیاز کاهش می
 نتیجه بیکاری در سطح روستا بیشتر شده و مهاجرت برای

ی گیرد. همچنین علت دیگردسترسی به شغل مناسب صورت می
ل دلی ه بهتواند دلیل بر این روند کاهشی باشد این است ککه می

ز اتفاق افتاده است، تعدادی ا 84 رشد جمعیت که تا سال
 به روستاهای اطراف میناب به دلیل افزایش جمعیت و رسیدن

 ماریاند و در سرشمیانگین جمعیت شهری، تبدیل به شهر شده
اند که باعث شده تعداد جمعیت جمعیت شهری قرار گرفته

 روستایی کمتر شود.
 

 های غیرکشاورزی:سازمان فضایی بخش فعالیت
های ب یکی از مناطق بسیار مهم از نظر فعالیتدشت مینا

 بزیغیر کشاورزی به خصوص در زمینه تجارت و بازرگانی، آ
ی االیهای بسیار بباشد که از تواناییپروری و گردشگری می

 ده درر شطوری که براساس آمار و ارقام منتشبرخوردار است، به
رزی کشاوهای چند سال اخیر گرایش مردم این منطقه از فعالیت

های آبزی پروری بسیار محسوس بوده است. به فعالیت
حلی سا همچنین این منطقه به دلیل برخورداری از منطقه ویژه

یر ی جنوبی و جزاو هم چنین نزدیکی به کشورهای همسایه
هم قشم وکیش در زمینه گردشگری، خدمات و تجارت بسیار م

ن ، ایمعادنباشد. در زمینه صنایع بزرگ همانند صنایع و می
جذب  با منطقه از رشد چندان زیادی برخوردار نبوده است، لذا
ین اان توسرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افزایش اشتغال می

د، باشیمرا منطقه را که از توانایی باالی رشد در این زمینه دا
 توسعه داد. که این اقدام خود مدیریتی در مصرف آب و

های خشکسالی و کمبود آب جلوگیری از اثرات ناشی از
 باشد.زیرزمینی از جمله فرونشست می

های کالن های غیرکشاورزی، فعالیتبرای تحلیل بخش فعالیت
از جمله: صنایع و معادن، گردشگری و صنعت آبزی پروری که 

ای ها بر اقتصاد منطقه تاثیر قابل مالحظهبا رشد این فعالیت
کنند و در مدیریت رشد میهای خرد نیز گذاشته و سایر فعالیت

ترین مصرف آب در و مصرف آب در بخش کشاورزی که بیش
گذارند، لحاظ های اقتصادی را دارا است تاثیر میبین بخش

 گردیده است.
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 های غیرکشاورزی: مکانیزم سیستمی سازمان فضایی بخش فعالیت7شکل 

 
 ]. 7[منبع:

 
 

کشاورزی دشت  های غیرمکانیزم پویایی بخش فعالیت
( حاکی از این روند است که هرچه قدر 7میناب )شکل

ه ی بهای غیرکشاورزی بیشتر شود نسبت درآمد کشاورزفعالیت
 شود و هرچه قدر نسبتهای غیرکشاورزی کمتر میفعالیت

صل حا درآمد کشاورزی به غیر کشاورزی بیشتر شود، درآمدهای
، با فی(تغیر علی منشود )مهای غیرکشاورزی کمتر میاز فعالیت

گذار های غیر کشاورزی، سرمایهتر شدن درآمد فعالیتبیش
گذار، شود و با افزایش سرمایهخصوصی و دولتی بیشتر می

شود، های غیرکشاورزی بیشتر میاشتغال در بخش فعالیت
یشتر بیابد. با بنابراین ارزش افزوده بخش روستایی افزایش می

ر دو  رودطح رفاه منطقه باال میشدن ارزش افزوده روستا، س
ر ب کمتینانتیجه با باال رفتن سطح رفاه، مهاجرت به خارج از م

نیاز به  شود )متغیر علی منفی( و با افزایش جمعیت روستا،می
رایش ستا گر روشود. با باال رفتن نیاز به کار دکار نیز بیشتر می

ین اود. شتر میهای غیرکشاورزی نیز بیشروستاییان به فعالیت
یل های کشاورزی تشکمکانیزم از دو حلقه دیگر با فعالیت

های کشاورزی گردد. به این صورت که هر چه قدر فعالیتمی
تر کم شود و باهای غیرکشاورزی کمتر میبیشتر باشد، فعالیت

ود های غیر کشاورزی برداشت از منابع آب موجشدن فعالیت
منابع آب  منابع آب موجود،شود. با بیشتر شدن برداشت کمتر می

 وجودمشود و در نتیجه هر چه قدر منابع آب موجود کمتر می
 شود. های کشاورزی نیز بیشتر میبیشتر باشد فعالیت

های کشاورزی و در واقع این مکانیزم برای کاهش فعالیت
گذار در بخش گرایش مردم از طریق ایجاد اشتغال و سرمایه

جمله در زمینه صنعت آبزی پروری  های غیرکشاورزی ازفعالیت
 باشد.و گردشگری می

 

 سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب:
 اییدر مرحله آخر، مدل کلی مکانیزم سیستمی سازمان فض

ه در ک( آورده شده است 8حاکم بر منابع آب دشت میناب )شکل
ها به صورت یک مدل کلی تحلیل ی بخشاین مدل همه

 سایر به اند. در مدل مذبور حلقه انتقال آب از دشت مینابشده
 اده ود ور ها نیز آورده شده است که به دلیل نبود آماشهرستان

جدا  لقهبه دالیل مسایل امنیتی و سیاسی این حلقه به صورت ح
ک یمورد تحلیل قرار نگرفته است. این حلقه که به صورت 

Reinforcing ب کند، هرچه قدر برداشت از منابع آعمل می
ر سطحی و زیرزمینی بیشتر باشد کل منابع آب میناب کمت

ای قاضتبیشتر باشد،  شود و هر چه قدر کل منابع آب مینابمی
 که شودهای کم آب مثل بندرعباس و خمیر بیشتر میشهرستان

د وجوماین انتقال آب باعث بیشتر شدن برداشت از منابع آب 
 شود.می

در نتیجه با بیشتر شدن برداشت، منابع آب در دسترس 
های شود و با افزایش منابع آب در دسترس، فعالیتکمتر می

شود و سطح زیر کشت نیز افزایش میکشاورزی نیز بیشتر 
یابد با افزایش سطح زیر کشت تقاضای آب در بخش می

کشاورزی نیز بیشتر شده و در نتیجه برداشت منابع آب سطحی 
 شود.و زیر زمینی بیشتر می
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 : مکانیزم سیستمی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب8شکل 

 
 ]. 7[منبع:

 

دشت  یریپذبیکاهش آس یهااستب( سی

 ینسبت به خشکسال نابیم
هایی که ضمن حفظ تعادل سیستمی ارائه راه حل و سیاست

 و سازمان فضایی حاکم بر دشت میناب منجر به کاهش آسیب
تعیین و گردد پذیری دشت میناب نسبت به خشکسالی می

هایی که تاثیری بیشتری بر کاهش آسیب پذیری دشت سیاست
براساس نظریه  .میناب نسبت به خشکسالی و کم آبی دارد

ها ها و اصول تحلیلی سیستمی و پویایی سیستمسیستم
اولیه مزبور اثرات منفی  یهای تعادلبایست با تمرکز بر حلقهمی

ن فضایی حاکم م سیستمی و سازمازهای تقویتی در مکانیحلقه
بر دشت میناب را کاهش داد و کنترل نمود و منطقه و منابع آب 

در این  .را به سمت یک حالت تعادلی و پایدار برگرداندمنطقه 
 :راستا دو نوع سیاست مطرح است

 مبتنی بر مدیریت عرضه آب هایسیاست. 
 های مبتنی بر مدیریت تقاضای آبسیاست. 

باشد، عمدتا مدیریت عرضه میهایی که مربوط به سیاست -1
( و با عرضه هر چه بیشتر Reinforcingتقویتی و افزاینده )

آب و تامین نیازها، مصرف روز به روز افزایش یافته و این 
کند که منجر به نابودی و از بین افزایش تا جایی ادامه پیدا می

گردد. یعنی ما هر چه نیاز آبی کشاورزان را تامین رفتن منابع می
کنیم، هم سطح زیر کشت و هم میزان مصرف آب را افزایش 

 کنند.دهند و اصال صرفه جویی نمیمی
در تامین آب شهر بندرعباس، میناب و روستاها برای نیاز 

کند. شرب و بهداشتی و فضای سبز هم همین امر صدق می

CLD باشند.و اشکال زیر بیانگر و اثبات کننده این موضوع می 
باشد، که مبتنی بر مدیریت تقاضا می هاییسیاست -2

منجر به کاهش تقاضا و استفاده بهینه از منابع موجود آب 
نشان  ( زیر نیزCLDهای علی و معلولی )گردد و حلقهمی

باشد که با وارد کردن های علی و معلولی تعادلی میدهنده حلقه
دشت میناب ما  های تعادلی در سازمان فضایی منابع آب درحلقه

ه یک تعادل در سیستم و سازمان فضایی دشت میناب دست ب
توانیم شاهد کنیم و یک ساختار متعادل پایدار را میپیدا می

 .باشیم
 

 سیاست اول:
 ،اصالح روش آبیاری و کاشت محصوالت با مصرف آب کمتر

های صادره، های مجاز، اصالح پروانهکاهش برداشت آب ازچاه
 ،های جدید در کشاورزیاستفاده از تکنولوژی ،هااحداث گلخانه

وکاهش برداشت آب از دشت  حرکت به سمت کشاورزی تجاری
پروری، تجارت، بازرگانی و های آبزیبا توجه به توسعه فعالیت

 ها نشان داده شده CLD این سیاست همانطوری که در ...
جو و تعادلی بوده و هدف (13، 12، 11، 10، 9های )شکل

کند و فشار به بخش کشاورزی را را پایدار و متعادل میسیستم 
به دشت فرصت ساله(  30ان دور)کم کرده و طی دوران طرح 

در  .دهد که منابع آب خود را احیا و بازسازی و بازیابی نمایدمی
نحوه و میزان (، 1براساس محاسبات انجام شده )جدولجدول 

 .ه شده استآورددشت طی دوران اجرای طرح  احیا منابع آب
یزان مصرف ز ممیلیون مترمکعب ا 281طی این دوران حداقل 
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 1401، بهار 2، شماره 4فصلنامه آمایش سیاسی فضا                                                                            دوره 

منابع آب زیرزمینی در دشت میناب کاسته خواهد شد و این 
میزان باعث افزایش سطح آب زیرزمینی دشت میناب و رسیدن 

 .دشت به حالت قبل از خشکسالی خواهد شد
  حلقه علی و معلولی تعادلی مربوط به چرخه منابع و
ای و آب شهرستان میناب و اثرات انتقال آب بین حوزه مصارف

انتقال آب برای مصارف شرب و بهداشتی و صنعتی بندرعباس و 

توجه به محدودیت منابع آب شهرستان میناب که الگوی 
 (. 9محدودیت رشد را به ما یادآوری می کند )شکل

 ی حلقه تعادلی مربوط به اجرای سیاست توسعه
ه منجر به افزایش سطح اشتغال در این های صنعتی کفعالیت

یابد بخش شده و میزان انتقال بخش کشاورزی کاهش می
 (. 10)شکل

 

 مربوط به چرخه منابع و مصارف آب یتعادل یو معلول یحلقه عل: 9شکل 

 
 منبع: نگارندگان.

 

 یصنعت یهاتیتوسعه فعال استیس یمربوط به اجرا یحلقه تعادل: 10شکل 

 
 منبع: نگارندگان.

 

 و توسعه اشتغال یپرور یآبز یهاتیتوسعه فعال استیس یمربوط به اجرا تعادلی حلقه: 11شکل 

 
منبع: نگارندگان.
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 1401، بهار 2، شماره 4فصلنامه آمایش سیاسی فضا                                                                            دوره

 هاتیفعال نیمشاغل متعدد مربوط به ا جادیدر منطقه و ا یجارت یهاتیتوسعه فعال استیس یمربوط به اجرا تعادلی حلقه: 12شکل 

 
منبع: نگارندگان.

 

 : سیاست مربوط به اجرای سیستم نوین آبیاری و کاهش مصرف بخش کشاورزی13شکل 

 
 نگارندگان.منبع: 

 

o 29218:  1365خوان دشت میناب در سال حجم مخزن آب 
 م.م.م.

o 25923:  1390خوان دشت میناب در سال حجم مخزن آب 
 م.م.م.

o 92: 1390خوان دشت میناب در سال میزان برداشت از آب 
 م.م.م.

o دوران بیالن خوان در طول میانگین برداشت آب از آب
 .م.م.م 60( : 1390-1365)

o  میانگین برداشت آب از دشت میناب برای مصارف کشاورزی
 م.م.م. 47/41در سال: 

o  میانگین برداشت آب از سد استقالل میناب برای مصارف
 م.م.م. 40کشاورزی در سال: 

o  :هکتار. 15000کل اراضی منطقه مورد مطالعه 

o ی دشت میناب: اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیار
 هکتار. 12140

o  :)8146میانگین مصرف آب برای هر هکتار کشاورزی )زراعی 
 مترمکعب.

o  : 8146میانگین مصرف آب کشاورزی اراضی زراعی 
 مترمکعب.

o  : مترمکعب. 5000میانگین مصرف آب کشاورزی اراضی باغی 

o  :هکتار. 7104مجموع اراضی زراعی دشت میناب 

o هکتار. 5000ب: مجموع اراضی باغی دشت مینا 

o  :هکتار. 12104جمع اراضی کشاورزی 

o .تعداد شاغلین به ازای یک هکتار زمین کشاورزی: یک نفر 

o  هکتار زمین پرورش میگو:  10تعداد شاغلین مستقیم  به ازای
 نفر. 2

o  هکتار زمین پرورش  10تعداد شاغلین غیرمستقیم  به ازای
 نفر. 2میگو: 

o میگو در شهرستان  میزان افزایش سطح زیر کشت پرورش
 هکتار. 4000میناب: 
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 1401، بهار 2، شماره 4فصلنامه آمایش سیاسی فضا                                                                            دوره 

o  نفر  800زایی مستقیم و نفر اشتغال 800تعداد شاغلین جدید
 نفر شغل به وجود 1600زایی غیر مستقیم جمعا اشتغال

 آورد.می

 وهکتار در سال  1600با کاهش سطح زیر کشت به میزان 
میلیون  13صرفه جویی در مصرف آب زیرزمینی به میزان 

افراد  ئیم.توانیم به احیا دشت میناب کمک نمار سال میمترمکعب د
رورش نفر( در مزارع پ 1600شاغل در بخش زراعت و باغبانی )

 میگو مشغول نماییم.
 1600  میلیون مترمکعب. 13مترمکعب=  8146× هکتار 

  :هکتار. 3000سطح زیر کشت فعلی پرورش میگو 

  ال تا سهکتار  7000افزایش سطح زیر کشت پرورش میگو به
 هکتار زمین پرورش میگو جدید(. 4000)ایجاد  1420

  ی پرورش هکتار اراض 10میزان اشتغال مستقیم به ازای احداث
 نفر. 2میگو: 

  راضی اهکتار  10میزان اشتغال غیر مستقیم به ازای احداث
 نفر. 2پرورش میگو: 

  :فر.ک نیمیزان اشتغال مستقیم در هر هکتار اراضی کشاورزی 

  2ی: اشتغال غیرمستقیم در هر هکتار اراضی کشاورزمیزان 
 نفر.

 های تجاری و خدماتی از طریق ایجاد منطقه توسعه فعالیت
 ویژه و آزاد تجاری و اقتصادی میناب.

 2000: 1420زایی منطقه ویژه اقتصادی تا سال میزان اشتغال 
 نفر.

 زایی از طریق توسعه اراضی پرورش میگو: به میزان اشتغال
هکتار اراضی  4000نفر، جمعا با توسعه  2هکتار  10هر ازای 

 نفر غیر مستقیم. 800نفر مستقیم و  800جدید: 

 اندازی منطقه آزاد و ویژه تجاری و صنعتی میناب احداث و راه
 در منطقه ساحلی تیاب تا بندزرک.

 .فعالیت گمرکات تیاب و کرگان 

 .فعالیت تجاری بنادر تیاب و کرگان 

 ادرات و واردات کاالهای اختصاصی از منطقه.توسعه فعالیت ص 

 های مرزی و مبادالت بازرگانی.ایجاد بازارچه 

 های بندری و کشتیرانی.توسعه فعالیت 

 صنعتی منطقه که می تواند در  هایتوسعه و تکمیل شهرک
 وجود آورد.نفر شغل ثابت به 2000منطقه 

  کاهش برداشت آب منابع زیر زمینی م.م.م
 هکتار. 2000*8146=26/16

 2000 .نفر شاغل از بخش کشاورزی جدا شوند 

 

 های مدیریت تقاضا بر منابع زیر زمینی دشت میناب: پیش بینی تاثیر اجرای سیاست1 جدول

سال و دوره 

 اجرای طرح

وسعت محدوده 

مطالعاتی دشت 

 )کیلومتر مربع(

افزایش حجم  خوان دشت میناب )میلیون مترمکعب(میزان کاهش برداشت آب از آب

های توسعه فعالیت خوانآب

پرورش میگو در 

شهرستان میناب به 

 هکتار 4000میزان 

ایجاد منطقه ویژه 

اقتصادی میناب و 

های افزایش فعالیت

تجاری، صنعتی، 

بازرگانی و ایجاد 

 شغل 2000

*جلوگیری از 

برداشت اضافی 

آب )بیشتر از 

پروانه و اصالح 

ها( توسط پروانه

 های مجازچاه

*توقف برداشت 

های آب از چاه

کمک جدول 

از  )آبیاری باغات

 آب سد استقالل(

1420-1400 653 13 29/16 236 6/15 281 

 .ای استان هرمزگان* منبع: گزارش بیالن دشت میناب و برنامه اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی پایلوت آب منطقه
 

 سیاست دوم

کن و آب سدها سیاست تلفیقی برای استفاده از آب شیرین
بندرخمیر و  ،در شرق هرمزگان و حوزه بندرعباس شرببرای 
کن در احداث آب شیرین ( و مبتنی بر3و2است )جداول قشم

شهرستان میناب و شهرستان سیریک و  ،بندرخمیر ،بندرعباس
استفاده از منابع سد میناب برای آبیاری باغات و مزارع 

این  باشد.می کشاورزی و قسمتی برای شرب همان شهرستان

سیاست که در مراحل اول منجر به کمک به دشت میناب 
شد ولی در دراز مدت به علت ایجاد مسائل و مشکالت خواهد 

از جمله افزایش میزان مصرف و ایجاد مشکالتی در شیرین 
از  آبمجددا باعث برداشت  ها()افزایش هزینه سازی آب دریا

 .دشت خواهد شد
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 1430های قشم و خمیر برای افق طرح هرمزگان همراه با مرکز استان و شهرستانهای شرق : پیش بینی جمعیت شهرستان2جدول 

 1430جمعیت  1400جمعیت  1395جمعیت  شرح
سرانه مصرف 

 *آب شرب

مصرف 

 **سالیانه آب
 منابع تامین آب

 3/39 200 537745 289262 259000 میناب
کن و سد آب شیرین

 استقالل و سرخ

 کنآب شیرین 2/104 200 1427239 767736 680000 بندرعباس

 کنآب شیرین 5/8 200 116496 62665 56148 بندر خمیر

 کنآب شیرین 7/21 200 296841 159676 143102 قشم

 کنآب شیرین 9/6 200 94866 51030 45723 سیریک

 9/8 200 122231 65750 58884 جاسک
کن و سد آبشیرین

 جگین

 سد جگین 3/5 200 72794 39157 35085 بشاگرد

 8/18 200 257893 138725 124000 رودان
های منطقه و چاه

 کنآب شیرین

 *** 6/213 200 2926105 1574001 1401942 جمع

 .مترمکعب ونیلیم* لیتر/** /]11[منبع: 
 
 

 لیتر( 200)سرانه مصرف: روزانه  1430: منابع تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشتی تا افق سال 3جدول 

 شرح
جمعیت 

 1430سال 

میزان مصرف 

 م(-م-آب )م

 منابع تأمین آب

سد میناب و 

 شمیل و سرنی

کن یک آب شیرین

میلیون مترمکعبی و 

 سد شمیل

کن آب شیرین

استانی و 

 شهرستانی

سد 

گابریک و 

 سدیج
 - × × - 2/104 1427239 بندرعباس

 - × × - 5/8 116496 بندر خمیر

 - × × - 67/21 296841 جزیره قشم

 × × - × 25/39 537745 میناب

 × × - - 92/6 94866 سیریک

 × × - - 9/8 122231 جاسک

 × - - - 3/5 72794 بشاگرد

 - × - - 8/18 257893 رودان

 - - - - 6/213 2926105 جمع کل

 .]11[منبع: 
 
 

ذخیره سدها به مصارف اولویت اول و اصلی اختصاص منابع 
ها، اولویت شرب شهرها و روستا استفاده از آب کشاورزی و دشت

( مربوط به 14حلقه علت و معلولی تعادلی )شکل کنشیرین
های ساحلی بندرعباس، اجرای سیاست تامین آب شهرستان

بندرخمیر و سیریک و حتی قشم و روستاهای ساحلی میناب از 

ین نیاز آبی آن منطقه شده و کن، باعث تامطریق آب شیرین
های وابسته به میزان انتقال آب به مرکز استان و شهرستان

یابد و میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی شدت کاهش می
 رسد.میناب به حداقل می
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های بندرعباس، بندرخمیر، سیریک، قشم و روستاهای میناب از طریق آب : حلقه علت و معلولی تعادلی سیاست تامین آب شهرستان14شکل 
 کنشیرین

 
 منبع: نگارندگان.

 

 : حلقه افزاینده و تقویتی مربوط به وضعیت موجود منابع و مصارف مربوط به آب15شکل 

 
 منبع: نگارندگان.

 

( مربوط به 16و15هایحلقه افزاینده و تقویتی )شکل
وط به آب شهرستان میناب وضعیت موجود منابع و مصارف مرب

کن در و انتقال به بندرعباس و ضرورت احداث آب شیرین
دهد. با افزایش جمعیت در بندرعباس بندرعباس را نشان می

رود و با افزایش نیاز به آب میزان میزان مصرف آب باال می
شود که عالوه بر شود و باعث میانتقال آب از میناب زیاد می

های عمیق دشت میناب تقالل، از طریق چاهانتقال آب از سد اس
های آب به بندرعباس منتقل گردد که این باعث افت سطح آب

گردد و ادامه این زیرزمینی شده و باعث فرونشست زمین می
روند منجر به مهاجرت مردم به بندرعباس و از بین رفتن دشت 

 گردد.می

 

 های عمیق: میزان برداشت آب از سد استقالل و چاه16شکل 

 
منبع: نگارندگان.
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 :سیاست سوم
فاضالب شهر میناب در تامین قسمتی از  بساپاستفاده از 

نیاز آبی کشاورزی و استفاده از پساب فاضالب شهر بندرعباس 
فضای سبز و  ،های صنعتی ساختمانیدر تامین نیاز فعالیت

ش وابستگی بندرعباس کاهش مصرف آب در بندرعباس و کاه
 در نتیجه کاهش (4)جدول به انتقال آب از شهرستان میناب

برداشت از منابع آب دشت میناب و احیا منابع آب زیرزمینی 
 .دشت میناب

 

 : ظرفیت پساب تصفیه فاضالب شهر بندرعباس، هرمز، میناب، رودان، جاسک )میلیون مترمکعب(4جدول 

 توضیح وضعیت ظرفیت بتصفیه خانه فاضال
 باشد.فاز دوم در حال اجرا می برداریدر حال بهره 40 بندرعباس

 هزارنفری در حال اجرا است. 73فاز اول برای جمعیت  در دست اجرا 4/8 میناب

 برداری است.فاز اول در حال بهره برداریدر حال بهره 5 رودان

 - - 53 جمع

 .]11[منبع: 
 

اگر چه استفاده صحیح از آب تصفیه شده فاضالب شهری 
فضای سبز و ، و بازچرخانی آن و مصرف آن در صنعت

تواند باشد کشاورزی روش مناسبی برای جبران کمبود آب می
برداری از تصفیه خانه  سال از بهره 25لیکن تاکنون که بیش از 

به علت مشکالت فنی و اجرایی  .گذردبندرعباس میفاضالب 
باالیی   ECپسآب و فاضالب کیفیت مناسبی نداشته و دارای
شود که باعث بوده و با شرایط بسیار نامناسب به دریا ریخته می

ایجاد آلودگی زیست محیطی زیادی در ساحل بندرعباس و 
 توان روی این سیاستورهای مربوطه شده است و فعال نمیخ

حسابی باز کرد طرح تصفیه فاضالب میناب نیز و از حدود 
تاثیر طرح بیست سال هنوز به بهره برداری نرسیده و تا افق 

تواند بر روی احیا منابع آب دشت میناب داشته چندانی نمی
 .باشد

حلقه تعادلی مربوط به سیاست استفاده از پسآب تصفیه خانه 
برای استفاده ( 17فاضالب بندرعباس و بندرخمیر )شکل

عنوان مصارف فضای سبز و ساختمانی و صنعتی است که به
منجر به کاهش انتقال آب از میناب و همچنین کاهش میزان 

 گردد. برداشت از منابع آب زیرزمینی می
 

 بندرعباس و بندرخمیر جهت مصارف فضای سبز و ساختمانی و صنعتی: حلقه تعادلی سیاست استفاده از پسآب تصفیه خانه فاضالب 17شکل 

 
 منبع: نگارندگان.

 

 گیرینتیجه 
با توجه به اینکه مکانیزم سیستمی حاکم منابع آب بر دشت 

و دو حلقه تقویتی  تعادلیحلقه مشتمل بر سه حلقه  5 ازمیناب 
لذا براساس اصول تحلیل سیستمی و پویایی  ،تشکیل شده است

 های مزبور اثرات منفیتوان با تمرکز بر حلقهها میسیستم
نترل کرد و منطقه را به مکانیسم سیستمی حاکم بر منطقه را ک

برای این منظور و با  ،داد سوقسمت تعادل و یک حالت پایدار 
های توجه به محاسبات انجام شده و نتایج استخراج شده از حلقه

و محاسبات مربوط به بیالن دشت میناب  CLD علی و معلولی
طی دوران ر ریت تقاضای آب بهترین نتیجه را دسیاست مدی

پذیری دشت برای احیا منابع آب دشت و کاهش آسیب طرح
نسبت به خشکسالی دارد که برای اجرایی کردن این سیاست 
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مورد تجزیه  ،بوده مطرح سه سیاست فرعی به شرح زیر ی،اصل
و تحلیل سیستمی قرار گرفته و به ترتیب اهمیت اولویت 

ات ها منجر به کنترل اثرسیاست این ؛گرددتاثیرگذاری اعالم می
گردد و در واقع به ایجاد های تقویتی میمنحنی منفی حلقه

 :کندتعادل در سیستم کمک می

های فعالیت تقاضایهایی که منتج به کاهش سیاست -1

هایی که منتج سیاستد، گردمنابع آب زیرزمینی می ازکشاورزی 
منابع آب  بههای کشاورزی به کاهش وابستگی فعالیت

ین سیاست بسیار تاثیرگذار بوده و لذا باید گردد و ازیرزمینی می
و  اصالح الگوی کشتهایی که منجر به تغییر به استراتژی

آنجا  ؛ ازشود تاکید نمودکاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی می
ترین بخش مصرف کننده آب در که بخش کشاورزی مهم

باید در چارچوب توسعه و جایگزین  اصالحباشد لذا منطقه می
بر و یا اصالح الگوی آبهای کشاورزی کمنمودن فعالیت

های نوین آبیاری و کشت مصرف آب و استفاده از شیوه
توان عالوه بر انجام در این راستا می .ای انجام گرددگلخانه

صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی به کاهش سطح 
های پرورش میگو و ایگزینی فعالیتزیر کشت کشاورزی و ج

پروری و ایجاد منطقه ویژه تجاری و آزاد در منطقه میناب آبزی
اجرای  .های تجاری و بازرگانی اشاره نمودو توسعه فعالیت

 نام بههای مزبور منجر به ایجاد دو حلقه تعادلی سیاست
 .گرددهای غیرکشاورزی در مکانیزم سیستمی میفعالیت

های کشاورزی به ادلی با کاهش نسبت فعالیتهای تعحلقه
غیرکشاورزی برداشت آب از منابع زیرزمینی و منابع آب سطحی 

های تقویتی اول را کاهش داده و بدین ترتیب تاثیر منفی حلقه
 ،مثل مهاجرت بیکاری و حلقه تقویتی دوم مانند نیاز به کار

قه مهاجرت به شهر تقاضای آب شهری را که آسیب پذیری منط
با افزایش  ترتیببدین  .نمایددهند را کنترل میرا افزایش می

های غیرکشاورزی و به تبع آن افزایش ارزش افزوده آن فعالیت
گذاری و همچنین اشتغال در آن بخش افزایش بخش سرمایه

در این صورت سطح رفاه در بلندمدت افزایش یافته و  .یابدمی
کاهش مهاجرت  .یابدمهاجرت به خارج از زمین آب کاهش می

به خارج از میناب منجر به افزایش جمعیت روستاها شده که این 
نیز منجر به افزایش نیروی کار بومی برای بازار کار ایجاد شده 

 .شودمی بربا محوریت تقویت مشاغل کم آب

که منجر به تامین آب شرب و بهداشتی و  یهایسیاست -2

های ساحلی شهر میناب صنعت مناطقی از استان و حتی روستا
گردد و کاهش تقاضای این مناطق برای برداشت آب از می

های تعادلی که در آنها احداث حلقه .دشت میناب را در پی دارد
های کن آورده شده است نیز رفتارهای افزایشی حلقهآب شیرین

مین آب مورد نیاز بندرعباس و توابع را متعادل اتقویتی برای ت

 .نمایدمیکرده و کنترل 

هایی که مربوط به استفاده مجدد از پساب سیاست -3

یکی از راه  ، نیزکندفاضالب و بازچرخانی آب را مطرح می
گذاری تواند در دراز مدت با انجام سرمایههایی است که میحل

برداری از فاضالب موجود  بیشتر در شهرستان میناب و بهره
کشاورزی نیز فراهم ساب شهری در بخش پامکان استفاده از 

 .منابع آب زیرزمینی را در پی دارداز  آبشده و کاهش برداشت 

های آمایش سرزمین مبتنی بر مدیریت سیاستبنابراین 
ناب می دشتپذیری  تقاضای آب در منطقه در کاهش آسیب

با توجه به تجزیه و  ،نسبت به کم آبی و خشکسالی موثرتر است
معلولی مورد تایید و اثبات  های علی وتحلیل سیستمی و حلقه

قرار گرفت و در این راستا سه سیاست به شرح زیر و اولویت 
 :برای تحقق این امر باید مورد توجه قرار گیرد

سیاست کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و  الف(

های ها و اصالح شیوه آبیاری و استفاده از شیوهاحداث گلخانه
ب بر و جلوگیری از های کم آنوین آبیاری و کاشت گونه

افزایش سطح زیر کشت و با انتقال نیروی کار از بخش 
های کشاورزی به اشتغال در مزارع پرورش میگو بر فعالیت

میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی توانیم میتجاری و صنعتی 
 .را کاهش دهیم

مناطق  و شهرها در کنشیرین آب احداثسیاست  ب(

ساحلی مانند بندرعباس بندرخمیر و روستاهای ساحلی 
شهرستان میناب و سیریک در راستای کاهش تقاضای استفاده 

و کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی  باز منابع آب مینا
 .دشت میناب

سیاست استفاده از پساب فاضالب شهری در میناب با  ج(

پساب در کشاورزی و اندازی طرح فاضالب و استفاده از راه
کاهش تقاضای برداشت آب از منابع زیرزمینی دشت میناب 
همچنین با استفاده صحیح از پساب فاضالب شهر بندرعباس در 

میزان تقاضای انتقال  ،صنعت و فضای سبز و صنعت ساختمان
 .آب از دشت میناب کاهش خواهد یافت

بررسی روند گذشته و حال دشت میناب و بیالن آب دشت 
سال گذشته بیانگر این است که طی این دوران هر  30ی ط

ساله میزان برداشت آب از دشت میناب افزایش داشته و با 
ویژه کشاورزی در ها، بهی فعالیتافزایش جمعیت و توسعه
های مجاز و غیر مجاز کشاورزی و منطقه و افزایش تعداد چاه

به  شرب برای شهرستان میناب و حفر چاه برای انتقال آب
بندرعباس هر ساله میزان برداشت آب بیشتر شده و طی این 
دوران همراه با بروز خشکسالی میزان برداشت آب هم بیشتر 

جایی رسیده که دشت میناب دچار پدیده شده و این روند به
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 30خطرناک فرو نشست زمین گردیده، چیزی که در طی این 
شاورزی و سال رخ داده و سیستم با افزایش نیاز آبی بخش ک

ها افزایش یافته و آب بیشتری ها و عمق چاهشرب تعداد چاه
عرضه گردیده است. یک زمانی از آب کشاورزی کم گردیده و 
به مصرف آب شرب اختصاص یافته و به عکس این سیاست 

( CLDهای علی و معلولی )براساس تحلیل سیستمی و حلقه
کند. نتیجه پیدا میافزاینده بوده و تا نابودی کامل سیستم ادامه 

عمل آن را ما در تحلیل بیالن دشت میناب مشاهده کردیم و 
طی این مدت این سیاست حاکم بوده )سیاست مدیریت عرضه( 

 و منجر به نابودی دشت میناب گردیده است.
 CLDسیاست مدیریت تقاضا، براساس تحلیل سیستمی و 

الی  20 تواند سیستم را طی دورانهای علی و معلولی میحلقه
سال به تعادل رسانده و با کاهش مصرف آب و اصالح  30

ای، آبیاری ها در بخش کشاورزی و توسعه کشت گلخانهروش
توان منابع آب نوین و کاهش برداشت آب از دشت میناب می

 زیر زمینی دشت را افزایش داد و دوباره دشت را احیا نمود.
، بندرخمیر، در کنار این سیاست، تامین آب شرب بندرعباس

کن و توجه به قشم و شهرستان سیریک از طریق آبشیرین
های غیر کشاورزی مانند گردشگری، تجارت، ی فعالیتتوسعه
تواند به روند کاهش پروری، تصفیه فاضالب و ... میآبزی

تقاضای آب دشت میناب کمک نماید و با برداشت کمتر از منابع 
زیرزمینی را به حالت  توانیم سطحزیر زمینی دشت میناب می

 اولیه برگرداند.
 

: نویسندگان مقاله از معاونت پژوهشی تشکر وقدردانی
دانشکده جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس بابت حمایت معنوی در 

 .کننداجرای این پژوهش تشکر می

موردی از سوی نویسندگان  تاییدیه اخالقی، تعارض منافع:
 گزارش نشده است.

موردی از سوی  ها:نابع مالی/حمایتسهم نویسندگان و م
 نویسندگان گزارش نشده است.
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