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 چکیده

منابع  ینةبهو مصرف  یعتوسعه، توز ریزی،برنامه یاتعمل شاملمدیریت آب  اهداف:

بهینه از استفادۀ در  یثرؤتواند نقش ممیاست که  ینمع یاستآب تحت مقررات و س

بر آن است کهه مسها ل و ملهتلات مهدیریت آب در تحقیق حاضر  آن داشته باشد.

  ها ارا ه دهد.رای حل آنهای لازم را براهتار وکند بخش کلاورزی را شناسایی 

آوری روش جمهعروش تحقیق براساس هدف توصیفی و تحلیهل مهی باشهد.  روش:

بها نامهه آوری اطلاعات از ابزار پرسهشبرای جمعاطلاعات اسنادی و میدانی بوده و 

 .، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( استفاده شهدای لیترت )خیلی کم، کمطیف پنج گزینه

متغیرههای . باشهدبوکان مهیکارکنان جهاد کلاورزی شهرستان  آماری تحقیقجامعة 

های رصتف؛ عوامل بحران آب، تهدیدات و بندی گردیدطبقهدر چهار بخش  تحقیق

  تارهای مدیریت آب.هبحران آب، عوامل با اهمیت در مدیریت آب و را

منابع بها برداری نامناسب از در بخش عوامل بحران آب، بهرهنتایج نلان داد  ها:یافته

مهمترین  4/4زایی با میانگینمهمترین عامل، در بخش تهدیدات بیابان 99/4میانگین 

تغییهر الگهوی کلهت محصهولات انگیهزۀ ههای بحهران آب تهدید، در بخش فرصت

                                                      

 .آمایش سرزمین ةمقطع کارشناسی ارشد رشت ةمستخرج از پایان نام .2
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مهمترین فرصت، در بخهش  14/21و با ضریب تغییرات  93/4کلاورزی با میانگین 

هها راهتارو در بخهش  39/4گین الگهوی کلهت بها میهان ،لفه مهدیریتؤمهمترین م

 راهتارمهمترین  44/4ثیرگذاری أهای آبیاری تحت فلار با میانگین تگسترش روش

 بدست آمد.

 .برداری نامناسبسمینه، اتلاف آب، بهرهبخش مدیریت منابع آب،  :هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

 و مثبهت اتتحول از بسیاری منلأ سر تواندمی که است حاضر قرن هایآب یتی از چالش

-بحران که دارد وجود یخلا  تقاضا شدت و آب تأمین توان امروزه بین. گیرد قرار جهان منفی

آلودگی آب و افهزایش تقاضها از سهوی  و مقدار ثابت آب از یک سو با عنایت به .است آفرین

ههای و اصلاح سیسهتم ریزی و مدیریت آبعرضه و تقاضا را به هم زده و برنامهموازنة  ،دیگر

را اهمیتهی دو چنهدان بخلهیده ( 02، ص. 1922، 2یواستاوا و ههو رپنیگراهی، س) برداریبهره

ههایش و انسهان و فعالیهت های انسانی قرار داردامروزه زمین بلدت تحت تأثیر فعالیتاست. 

، و فرشهیی، فهمهی، جعفهریدی )آقملهه ها مهی شهودب تأثیر بر آمایش منابع و کاربریموج

آب در بسهیاری از نقهاج جههان بهه فهاکتور  ةمسهلل ردر عصر حاضه .(44 .، ص2904 ،زاهدی

این در حالی است که با افزایش  ،های مختلف تبدیل شده استتوسعه، در بخشکنندۀ محدوده

زانه،، (های مختلف صنعتی، اقتصادی و کلهاورزیبخشتوسعة شهرنلینی، توسعة جمعیت، 

آب اهمیت روز افزونی پیدا کرده و تقاضا بهرای آن روز  (293، ص. 1924، 1لو، نی، هی، و دو

از ایهن رو محهدودیت منهابع  .(1 .، ص2901،، مرید، و دلاور  رضایی)یابد میبه روز افزایش 

بهرداری بهینهه آب تجدیدپذیر از طرفی و افزایش مصرف آب از سوی دیگر باعث شده تا بهره

حفه  و نگههداری از منهابع  توجه قرار گیهرد. و پایدار از منابع آب موجود بیش از پیش مورد

، 2003، 9)لهی و ون جههانی اسهت للةیک مس ناقتصادی و عادلانه از آ ةبرداری بهینآب و بهره

 شهود.عنوان یک چالش فراگیر بلری یاد مهی از آب به 12و به همین جهت در قرن  (21ص. 

                                                      
1  . Panigrahi, Srivastava, Huchche 

2. Zhang, Lu, Nie, Heb, Du 

3. Lee & wen 

http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=1417&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86++%D9%81%D8%B1%D8%B4%DA%86%DB%8C
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=1417&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86++%D9%81%D8%B1%D8%B4%DA%86%DB%8C
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=38563&_au=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C


 990                      ...          منابع آب نةیبه تیریمد یراهتارها بندی تیاولو                 سال هفدهم                  

 

ر مقابهل ها ثابت بهوده و دآنولی ظرفیت تجدید شوندگی  ،منابع آب گرچه تجدیدپذیر هستند

سهال اخیهر  299 بها وجهود اینتهه در ،. بهه عبهارتیافزایش اسهت به تقاضای بلر برای آن رو

های صهنعتی، ها اعم از پسابمتاسفانه آلایندهدر سمت دیگر  ،بودهجمعیت جهان روبه کاهش 

وده و از های شههری و روسهتای منهابع آبهی را آلهفاضلاب یهاپس آبهای کلاورزی، آبزه

، 2219، 1ی)تان، هان، و چها (؛2419، 1990 ،2هان، و لو )هی، کنندمصرف خارج می ةچرخ

تجدیهد نرهر در باعهث باید  این امر  (.121، ص. 1921، 9.، جین و دالگرین)دیاز (؛2304ص. 

منهابع آب تحهت مقهررات و  ةریزی، توسعه و توزیع مصرف بهینهعملیات برنامه ،برداریبهره

ت کهافی از شهرایط اجتمهاعی، . مدیریت منابع آب نیازمنهد داشهتن اطلاعهاشود ینسیاست مع

های کارآمدی برای مهدیریت ارا هه راهتارتا بتواند  .(421، ص. 1991، 4.)ازایزاست  اقتصادی

ها و در جهت تهأمین نیازهها و اههداف منابع آب با توجه به محدودیت هایسیستم چون ؛شود

 کند.میتوسعه پیدا  (4 ، ص.2909کارآموز، ) باشندمختلف که گاهی در تضاد می

منطقهی از منهابع آب رویهه و ییرعددی نریر استحصال بهیهای گذشته به دلایل متطی سال

ویژه منابع زیرزمینی، بروز ملتلاتی نریر خلتسالی و عدم رعایت اصهول حفاظهت موجود به

بود شهده یها در معهرا نهابودی قهرار برداری از منابع آبی برخی از منابع آب کلور نادر بهره

بهه دلایهل متعهدد از جملهه  ،همینین .(20 .، ص2904 ،، جعفری و هدایتیمهردادیاند )گرفته

کلاورزی و صنعتی شدن کلور نیاز به آب افزایش یافتهه و ایهن امهر توسعة افزایش جمعیت، 

 ،ده است. علاوه بر ایهنهای زیرزمینی و فلار بیلتر به این منابع شبیلتر از آباستفادۀ موجب 

های اخیر نیز بر عوامل فوق شدت بیلتری بخلیده و در اکثهر منهاطق ایهران افهت خلتسالی

،  ص. 2901)محمهدولی سهامانی،  های زیرزمینی ایجاد شهده اسهتقابل توجهی در سطح آب

آب بها  یدعلهاوه بهر کمبهود شهد، لهورهمانند سایر نقهاج ک سیمینه رود بوکانمنطق  در .(22

 یشب ۀاستفادمنابع آب مواجه است.  یدارو پا یحصح یریتاز جمله عدم مد اییدهتلات عدمل

موجهب  یینپها یاربها رانهدمان بسه یشهونده در بخهش کلهاورز یددرصد از منابع تجد 09از 

                                                      
1. He, Huang, Lu 

2. Tan, Huang, Cai 

3. Diaz, Geen, Dahlgren 

4. Azaiez 
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 ههایدر آبخهوان یدافهت شهد هدررفت منابع سرزمینی بدون ایجاد ارزش افزوده شهده اسهت.

 ،در منطقهه ههای ییرمجهازاز طریهق حفهر چهاهاز منابع آب  رویهیب ۀاستفاد یلبه دل یرزمینیز

و  یدفهع فاضهلاب در منهاطق شههر ههایمناسب سامانه ةتوسععدم  یلمنابع آب به دل یآلودگ

روبهرو  اییهدهملهتلات عد را با و تالاب رودخانه دروزرینه یآب هاییستماکوس بوکان یصنعت

هها آب از آبخوان ةرویدون حق آبه، برداشت بیملتل برداشت آب از رودخانه ب .ساخته است

ضعف همتاری کلاورزان برای مدیریت و کاهش مصرف آب، ملهتلات . از طرف کلاورزان

 ،برداشت نابرابر آب در بالادست رودخانه نسبت به پایین دست آن، سنتی بودن انتقهال آب و...

البتهه و تبیهین کهرده اسهت.  مهمترین مسا ل مدیریتی آب بوده که معیارهای تحقیق را توجیهه

نگاه عمدتا فنی و تتنولوژیتی بود و  ،این است که در مدیریت منابعدر منطقه مسلله مهمترین 

 عنوان یک چالش اساسی باقی مانده است.بهنگاه اجتماعی مدیریت بر منابع آب هنوز 

رانهدمان ناکارآمهد و استفادۀ  ،آب قابل استحصال و از دست دادن کیفیت آب ةکاهش سران

مصهرف حهوزۀ مهمترین ملتلات در  های کلاورزی، شهری و صنعتیپایین مصرف در بخش

وجود بیلترین تقاضهای آب ، توزیع ییریتنواخت و ناهمگن آب در طول متان و زمان است.

عمهدۀ نیهز از مسها ل  عدم توازن بین عرضهه و تقاضهای آب، در زمان وقوع کمترین بارندگی

های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد تنزل کیفیت آب سفره ود.توزیع آب به شمار می ر

رود ترین اثرات مدیریت ناصیح به شمار میممهاز  اتلاف زیاد آب در بخش کلاورزیو  مجاز

حهوزۀ کهه ضهرورت مطالعهه در  بهودهدر بخش سهیمینه مدیریت آب  ةموجب طرح مسللکه 

زیست محیطی متعدد و حهاد مخاطرات  ،به همین جهت ب را ضروری ساخته است.آمدیریت 

، نهورری، و مههدوی، )ناصهری سهیمینه اسهت ةهای پایدار تولیهد در حوضهاز جمله ضرورت

، نهیعلهل وجهود بحهران آب در بخهش سهم شناسهایی هدف تحقیق، ،بنابراین(. 9 ، ص.2903

 ییشناسها و نهیاز کمبهود آب در بخهش سهم یناشه هایشو چال دهایتهد یو بررس ییشناسا

 .است نهیدر بخش سم یآب کلاروز تیریمد یراهتارها
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 تحقیق ةپیشین .3

در خصوص مدیریت آب تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کلور انجام شهده اسهت 

برخهی کند. ها و متغیرهای مدیریت آب یاری تواند تحقیق حاضر را در انتخاب شاخصکه می

 ها در زیر اشاره شده است.از آن

منهابع آب  یبهر رو ینسهرزم یشآما یرتاث یبه بررس ،(2904)و همتاران  یآقملهد یتیهدا

 FANPتوسهط روش  را پرداختند و عوامل فلار بر منهابع آب ینپوشش زم ییراتدر قالب تغ

را ملخص کردند  یخزر ةحوض یرمنابع آب در هر ز یریتمد یتضعسپس  .کردند یدهیازامت

 یمنهابع آب را بررسه یریتو مهد ینپوشش زمه یراتیتغ ینب جارتبا ،یونو با استفاده از رگرس

 یشاز آمها یشاز آمها یو ناشه ینپوشش زمه ییراتتغ یها نلان داد که وابستگآن یجنتا .کردند

 بود. 443/9منابع آب برابر  یریتو مد ینسرزم

دیریت تقاضای آب در بخش کلاورزی و م ،(2904)حجی پور، راکری نیا، ضیایی و حسام

کهارگیری  بهکه کرد توان به این اشاره که از نتایج آن میکردند را مطالعه  ع آبتأثیر آن بر مناب

منفرد از هر کهدام از  ۀاستفادهای مختلف مدیریت مصرف آب، بهتر از حالت راهتارهم زمان 

 .دهدشت آب از منابع مختلف را کاهش میها، برداآن

ابع آب در دشهت بوشهتان را مدیریت من ،2901فرد و مصطفایی دولت آباد در سال سلیمی

-ریزی آرمانی تصادفی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مدل برنامههبا بتارگیری برنامه

رایط عهدم در شه ،گیری اسهتریزی آرمانی تصادفی که یک مدل چند معیاری پلتیبان تصمیم

و نیز پیامهدهای برداران ، رضایت بهرههمینین. کندبخلی فراهم میهای رضایتاطمینان پاسخ

تحلیهل حساسهیت، اثهر  و برداری از منابع آب را بررسی کردند و با تجزیههمحیطی بهرهزیست

هها نلهان داد کهه مهدل ههای آنروی خروجی مدل را بررسی کردنهد. یافتهه تغییر پارامترها بر

 .گانه را مد نرر قرار دهدهای چندتواند هدفریزی آرمانی تصادفی میبرنامه

منهابع  ةمعیاره تعاملی در تخصیص بهینگیری چندتصمیم ،2901ی و محسنی در سال شهرک

ماتریس بازده بهرای تعیهین وزن ها آن .بردند ای را به کارآب در شهرستان یزد و روش مرحله

هها نتهایج تحقیهق آن .محاسبه کردند را محیطیدو هدف حداکثر کردن سود اقتصادی و زیست

ریزی، امتهان بهبهود همزمهان دو مدل برنامه از های به دست آمدهات وزننلان داد که با تغییر
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محیطی سپس سود زیست وهدف مذکور وجود دارد و اولویت با حداکثر کردن سود اقتصادی 

منابع آب به بهبود در مقدار این اههداف  ةهای مربوج به تخصیص بهیندر سیاست باید است و

 بیلتر توجه شود.

ع های سنتی در مدیریت منابروش» در تحقیقی تحت عنوان ،(2909)ر او، مرید و دلرضایی

بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه  «کید بر دانش بومی کلاورزیآب جهت مقابله با خلتسالی با تأ

خهود  ةدانش بومی دانلی است که مردم به آن اعتقاد دارنهد و آن را در طهول زمهان در جامعه

 اند. توسعه و بهبود بخلیده

سازی منابع آب در کارهای بهینه، راه2909در سال اد، یعقوبی، ستوده و دایستانی نژمرتضی

 و همبستگی استفاده کردند –ارا ه کردند و از روش توصیفی  را آبیاری در دشت قزوین ةشبت

وجود قانون قهوی  ،سازی منابع آبثر در بهینهؤتارهای ماین نتیجه رسیدند که مهمترین راهبه 

رسانی فنی و ترویجی در جههت جلهوگیری و اطلاع های آبچاه ةرویحفر بی در جلوگیری از

 باشد.های ییرمجاز میاز حفر چاه

 یهاریآب یسهتمس یهکاسهتفاده از »ی تحهت عنهوان ادر مطالعه ،(1924) اورتگا و همتاران

گوجهه  یزیولهوژیتیو ف یزراعه یههابهر پاسهخ یاریآب یریتاثرات مد جهت بررسیهوشمند 

استفاده از سیستم آبیاری هوشمند را یتی از مهمترین  «مختلفدمایی  یطتحت شرا یاهیفرنگ

 .دستاوردهای علمی برای مدیریت آب رکر کردند

منابع آب  ظرفیت جوامع محلی برای مدیریت پایدار ،(1921)ر ، بواکی، اوقنروبوماکس ول

محلی را تلویق یا منهع  ملارکتعواملی که  و را از طریق کیفی در جنوب آفریقا بررسی کرده

ظرفیت جوامع محلی  ها وبرای ملارکت بهتر توجه به مهارت ،همینینکردند. معرفی  ،کندمی

 دولتهی وههای ییررا از ضروریات معرفی کرده و  نقش بهازیگران خهارجی از جملهه سهازمان

 کردند.بررسی  را دولت

آب در  ةمهدیریت یتپارچه ملتل سازمانی برای» عنوان در تحقیق خود با ،(1991چرینی )

از مهمتهرین ملهتلات مهدیریت آب  را ناهماهنگی نهادهای مختلف و مرتبط بها آب «زیمباوه

 کردند.ها عنوان مناسب از آب را در بستر هماهنگی سازمانۀ رکر کردند و استفاد
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آب اختلافات روسهتاییان را مدیریت  ةدر مطالع ،(1999) کر وتزویسر و دی للون و یوَن و

وانی روستا و کهاهش اختلافهات عنوان چالش اصلی و اساسی رکر کردند و بهبود بهداشت ربه

 مدیریت آب عنوان کردند.  ةبهینه از آب و توسع ۀبرداران را ضرورت لازم در استفادبهره

های تأثیرگذار بر مدیریت منابع آب به این نتیجهه لفهؤبا بررسی م ،(1991پانس و هرناندز )

انسهانی  ةمالی و فیزیتی در کنار سهرمای ةاجتماعی، سرمای ةهای سرمایتقای مؤلفهرسیدند که ار

 د.داروری آب و خاک کلاورزی تأثیر بر بهبود بهره

 شناسیروش .3

 مورد مطالعه ةمنطق .1. 3

شهرسهتان بوکهان واقهع شهده  یشرقلو شما یربیجانیدر جنوب استان آرربا نهیبخش سم

آب منبهع سهتنه اسهت.  یآن دارا یروسهتا 11کهه  باشدیستا مرو 09 یبخش دارا نیاست. ا

 (.0 ، ص.2909)محمودی، باشد رود میسیمینه کلاورزی منطقه مصرفی

 

 
 مورد مطالعه ةمنطق -1شکل 

 2900خذ: نویسندگان، مأ 
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 آماری ةجامع .3. 3

ت ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یهک صهفآماری عبارت است از مجموعه ةجامع

ای از افهراد آماری عبارت است از مجموعه ةجامع. (241 ، ص.2900، )حاف  نیا ملترک باشند

 ةجامعه(. 241، ص. 2900)حهاف  نیها،  یا واحدها که دارای حداقل یک صفت ملترک باشهند

آماری تحقیق حاضر را کل جمعیت روستاهای بخش سیمینه و کارشناسان کلاورزی سهازمان 

جهاد کلاورزی بخش سهمینه و مراکهز خهدمات جههاد کلهاورزی  جهاد کلاورزی، مدیریت

کهه حاضهر بهه  نفهر 20 از ههاکه از کل آن شودنفر را شامل می 13که در کل  دندهتلتیل می

روسهتای آن دارای  11کهه  روسهتا اسهت 09کردیم. این بخهش دارای  پرسشهمتاری شدند 

-نفهر مهی 13443برابر با  2903ل سا باشد و جمعیت آن بر اساس گزارش مرکز آمارستنه می

 باشد.
 اطلاعات آوریجمع .3. 3

 .آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در این پژوهش در دو بخش انجام گرفته اسهتجمع عمل

مبانی نرری موضوع و سوابق تحقیقهات انجهام  ةآوری اطلاعات در زمینل شامل جمعبخش او

ای و کهاوش از و مهدارک، مطالعهات کتابخانهه شده بود که با استفاده از روش مطالعات اسهناد

ههای مصهاحبه صهورت گرفتهه اسهت. اینترنتی و همینین روش رسانیاعهای اطلطریق پایگاه

های فنی و مهندسهی و آمار مورد نیاز از اعضای شرکت آوری اطلاعاتشامل جمع ،بخش دوم

مهورد پهژوهش  ةمنطقهی هها ر سازمانها دای و کارشناسان مرتبط با شرکتو خدمات ملاوره

ای لیترت خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و )در طیف پنج گزینهنامه شپرس ابزاربوده است که با 

   .میدانی صورت گرفته است طالعاتدر قالب انجام مخیلی زیاد( 

نامه براسهاس سهادگی، کامهل بهودن و تلهابه مهورد های مورد نرر پرسشها و سؤالگویه

ها و از ویهرایش گویهه بعهد .های پیییده، خلاصه و یا حذف شدندیهبررسی قرار گرفت و گو

-نامه تنریم و تدوین شدند. پرسشهای منتخب در پرسشاطمینان از جامعیت و مناسبت گویه

 :شودپرسش را شامل می 292 باشد که جمعاهای اصلی زیر مینامه ملتمل بر بخش

  .استال ؤس 12 رایدانامه این بخش از پرسش ب،سنجش بحران آ - الف

  .است الؤس 19 داراینامه این بخش از پرسش ،سنجش مدیریت منابع آب -ب
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 الؤسه 22 داراینامهه ایهن بخهش از پرسهش ،اشی از کمبود آبنسنجش تهدیدهای  - ج

 .است

 الؤسه 21 دارای نامههپرسهش از بخهش ایهن ،آب کمبهود از ناشی هایسنجش فرصت -د

 .است

 .است الؤس 94 داراینامه این بخش از پرسش ،آبنابع مدیریت مهای راهتار -ه

 متغیرهای تحقیق .4. 3

شهدند کهه اسهتخراج  در خصهوص مهدیریت آبیافته قیقات انجاممتغیرهای تحقیق از تح

، تهدیهدهای ناشهی از کمبهود آب، مهدیریت منهابع آب، متغیرههای بحهران آبعوامهل  شامل

 بود. ریت منابع آبراهتارهای مدیآب،  کمبود از ناشی هایفرصت

-هایی که روایهی آننامهنامه از پرسشپرسش 92مذکور تعداد  ةنامن اعتبار پرسشیبرای تعی

ان کارشناسه)مورد مطالعه  ةملابه با جامع ةع، در جامگرفتورت صازم لحات لاها تعیین و اص

-رسهشدهد کهه پنتایج ارزیابی نلان می د.شآزمون مقدماتی تتمیل  محققتوسط ( کلاورزی

 بدست آمد. 10/9الات ؤنامه از اعتبار لازم برخوردار است. میزان الفای برای س
 

 متغییرهای تحقیق – 1ل جدو

 2900مأخذ: نویسندگان، 

 ابعاد
تعداد 

امتغیره  

تعداد 

 گویه ها
 منبع متغیرها

 21 3 عوامل بحران

فرد و مصطفایی دولت آباد (، سلیمی2909نژاد و همتاران )مرتضی

 یتیهدا(، 1991(، پانس و هرناندز )2901شهرکی و محسنی ) (،2901)

  .(2904)و همتاران 

 21 3 مدیریت آب
و  یلیهل (،2909نژاد و همتاران )(، مرتضی1991پانس و هرناندز )

 .( 1924(، اورتگا و همتاران )2901)همتاران در سال

 22 - تهدیدات بحران
(، 2901ی دولت آباد )فرد و مصطفای(، سلیمی2901شهرکی و محسنی )

 .(1999وَن وین و همتاران)

 .(2901)و همتاران در سال یلیهل (،2909نژاد و همتاران )مرتضی 21 - های بحرانفرصت

 94 - راهتارهای مدیریت
، (1، 290)و همتاران در سال یلیهل (،2909نژاد و همتاران )مرتضی

  .(1924اورتگا و همتاران )
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 ها داده تجزیه و تحلیل .5. 3

نامهه نامه، چنهدین نسهخه از پرسهشبه منرور دستیابی به روایی ظاهری و محتوایی پرسش

هها قرار داده شهد و از آن در اختیار تعدادی از کارشناسان سازمان جهاد کلاورزی و تهیه شده

. از جمله اصلاحاتی کهه کنند نامه نررات خود را بیانسؤالات پرسش دربارۀکه  شددرخواست 

ها و ادیهام برخهی از سهؤالاضهافه، حهذف و  شد،نامه اعمال انجام روایی در پرسش ةنتیج در

نامهه تهدوین نهایی پرسهش ةبوده است. لذا پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری نسخ هاگویه

پس  .شد (10/9)سنجش اعتبار ۀ شده آمادنامة تصحیح. پس از اصلاحات مورد نیاز، پرسششد

آوری و ارزیهابی شهد و در نهایهت از طریهق ها جمهعهای مذکور، پاسهخامهناز تتمیل پرسش

 شدتجزیه و تحلیل  tبا آزمون  SPSSافزار آماری نرم

 ای تحقیقهیافته .4

   بحران آب  عوامل. 1. 4

بر این اساس،  شد.گویه مطرح  3شناسایی عوامل بحران آب در کلاورزی  و برای سنجش

ر بحهران آب د ةه کارشناسهان مهمتهرین عامهل را در زمینهدههد کهنلهان می 1 ۀجدول شهمار

که اتفاق  بطوری اند،دانسته 99/4با میانگین  کلاورزی به ترتیب بهره برداری نامناسب از منابع

 21ضریب تغییرات برای ایهن گویهه بها  است،ها ؤلفهنرر در این خصوص نیز بالاتر از سایر م

ضهریب  .داردقرار  11/4بود بارندگی با میانگین کمدرصد گویای این واقعیت است. پس از آن 

بهرداری بههره بهه دهد کهه پراکنهدگی نرهر نسهبتدرصد( نلان می 09/12ات این گویه )تغییر

رود. ساز به شمار میز دیگر عوامل بحرانا اتلاف در سطح مزرعهنامناسب از منابع  زیاد است. 

آن را در بحهران اب در حهد زیهاد تعریهف  کارشناسان نقش که اکثر آن است ۀدهندنتایج نلان

 گویای این واقعیت مدیریتی است. ددرص 1/20با ضریب تغییرات  4میانگین  .کردند
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 مورد مطالعه ةهای شخصی کارشناسان در منطقمیانگین و انحراف معیار ویژگی -3 جدول

2900های تحقیق، مأخذ: یافته  
 ضریب تغییرات ماکزیمم ممینیم انحراف معیار میانگین عوامل بحران آب

 94/21 3 1 190/9 99/4 برداری نامناسب از منابعبهره

 1/20 3 9 140/9 4 اتلاف در سطح مزرعه

 34/20 3 1 141/9 01/9 اتلاف در مسیر انتقال آب

 12.09 3 2 014/9 11/4 کمبود بارندگی

 10.41 3 1 02/9 211/9 ل اقتصادیمسا 

 

گروهی آمده است. در ایهن  تک تی یا اینمونه تک t تحلیل در جدول زیر نتایج حاصل از

 شده است. مقایسه  9استاندارد  ۀجدول مقدار عوامل بحران آب گروه نمونه با نمر
 

برش  ةافسردگی در گروه نمونه با نمر ةنمر ةگروهی برای مقایس تک تی یا اینمونه تک t تحلیل -3جدول 

 یا معیار

 2900های تحقیق، مأخذ: یافنه
 t p مقدار معنی داری معیار ةنمر انحراف استاندارد میانگین متغیر

 p<992/9 4/4 /922 9 431/9 02/9 عوامل بحران آب

 

میانگین عوامهل بحهران آب در گهروه نمونهه  ،شودگونه که در جدول بالا ملاهده میهمان

بالهاتر  9بهرش  ۀنمهر ( ازp<992/9/ بود که به طور معناداری )431با انحراف استاندارد  02/9

 ثیر زیادی در بحران آب داشته استارشناسان متغیرهای مورد مطالعه تأاز دید ک ،بود. بنابراین

 اتلاف در سطح مزرعه .1. 1. 4

ههای اسهتفاده از آبیهاری سهنتی و ؤلفهبر اساس ادبیات تحقیق، مفهوم اتلاف در مزرعه با م

 شدتعریف عدم آگاهی کلاورزان  و یتپارچه نبودن اراضی

های اتلهاف در بنهدی گویههمیانگین، انحراف معیار، ضریب پراکنهدگی و اولویت ،4 جدول

بها استفاده از آبیاری سنتی  که دهدنلان میرا نتایج این واقعیت  دهد.نلان می راسطح مزرعه 

 برداری بهینهه از آبعث کاهش ضریب بهرهبا 1/24با ضریب تغییر بسیار پایین  29/4میانگین 

دهد. پس از آن پراکندگی اراضی میزان پهرت آب شود و راندمان آن را کاهش میدر مزارع می
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و ضهریب تغییهر  00/9را افزایش داده است. نتایج بدست آمده از نرر کارشناسهی بها میهانگین 

سهوم  ةاز نرر نقهش در بحهران آب در رتبهعدم آگاهی کلاورزان  .دال بر این مدعاست 0/13

بها  ،40/9مصرف و مدیریت صحیح آب بها میهانگین  ۀآگاهی کلاورزان از نحو قرار دارد. عدم

   است. شدهبالاتر از متوسط طیف لیترت ارزیابی  ،درصد 49/14ضریب تغییر 
 

 های اتلاف در سطح مزرعهبندی گویهاولویت  -4 جدول

2900های تحقیق، مأخذ: یافته  
 ضریب تغییرات )%( انحراف معیار میانگین اتلاف در سطح مزرعه ردیف

 1/24 301/9 29/4 استفاده از آبیاری سنتی 2

 0/13 993/2 00/9 یتپارچه نبودن اراضی 1

 49/14 01/9 40/9 عدم آگاهی کلاورزان 9

 

 برداری از منابع آب. بهره3. 1. 4

بهرداری نامناسهب از برای سنجش میزان نررات کارشناسان مورد مطالعه در خصوص بههره

-زمین سطحها، عدم تناسب بین منابع آب و مناسب بین چاه ةعدم رعایت فاصل ةویگ 4 ،منابع

ههای عمیهق و تهأثیر آن بهر مجاز چاهزمینی و حفر ییرهای زیرافت سطح آب ،های زیر کلت

 .  شداستفاده های سطحی های نیمه عمیق و از بین رفتن چاهچاه

بهرداری های بههرهبندی گویهاولویت میانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی و ،3جدول 

برداری نامناسهب کارشناسان مهمترین عامل بهره کند. بر اساس نرررا بیان مینامناسب از منابع 

بها ضهریب تغییهر  ،32/4های عمیق بها مینهاگین حفر ییر مجاز چاه، از منابع به ترتیب اولویت

-درصد می 01/10تغییر با ضریب  ،4زمینی با میانگین های زیرافت سطح آب و درصد 43/24

های زیهر کلهت از مسها ل دیگهری اسهت کهه باشند. عدم تناسب بین منابع آب و میزان زمین

بها  نیهز است. نتایج دلالت بهراین دارد کهه ایهن گویهه شدهموجب بحرانی شدن آب در منطقه 

 ر بحران آب ایفهارا ددرصد نقش بالاتر از متوسط  3/20با ضریب تغییر  ،00/9گین برابر با میان

 .کرده است
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 برداری نامناسب از منابعهای بهرهبندی گویهاولویت -5جدول 

2900های تحقیق، مأخذ: یافته  
برداری نامناسب از منابعبهره ردیف نمیانگی  )%( ضریب تغییرات انحراف معیار   

32/4 های عمیقحفر ییر مجاز چاه 2  44/9  43/24  

00/9 های زیر کلتو میزان زمینعدم تناسب بین منابع آب  1  124/9  3/20  

41/9 هاعدم رعایت فاصله مناسب بین چاه 9  9943/2  11/11  

900/4 های زیر زمینیافت سطح آب 4  11/2  01/10  

 

 اتلاف در مسیر انتقال آب .3. 1. 4

ال زیهاد کانه ةآب در مسیر کانال، پر پیچ و خم بودن مسیر کانال، فاصل ۀتبخیر بیش از انداز

ههای انتقهال تا سر مزرعه، خاکی بودن کانال با راندمان پایین انتقال آب، شتستگی لوله أاز مبد

نقهش اتلهاف در مسهیر ای است که جهت سهنجش گویه 4 ،های انتقال آبآب و گرفتگی لوله

 شد.انتقال آب در بحران آبی منطقه تعریف 

اتلاف در مسهیر انتقهال های ی گویهبندمیانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی و اولویت

کارشناسهان مهمتهرین عامهل اتلهاف در مسهیر  بر اساس نرر ارا ه شده است. 4در جدول آب 

دههد کهه ( نلهان مهی04/9) آمهده است. میهانگین بدسهت خاکی بودن کانال انتقال آب ،انتقال

درصد  11/12یز با ییرات ناین عامل در بحران آب بالاتر از متوسط بوده و ضریب تغ گذاریاثر

 دهد که اتفاق نرر قابل قبول در این خصوص وجود دارد.نلان می

طویهل مسهیر  ةفاصهل و با توجه بهه رو بهاز بهودن آب در مسیر کانال ۀتبخیر بیش از انداز 

دارد. میانگین نرهر کارشناسهی را  دوم در خصوص اتلاف در مسیر انتقال آب ةرتب ،انتقالی آب

   .است شدهدرصد ارزیابی  14 نیز ضریب تغییر و 41/9ا در این مورد برابر ب
 

 برداری نامناسب از منابعهای بهرهبندی گویهاولویت -6جدول 

 2900خذ: یافته های تحقیق، مأ
 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین اتلاف در مسیر انتقال ردیف

 19/12 124/9 90/9 تا سر مزرعه ة زیاد کانال از مبدأفاصل 2

 11/12 041/9 04/9 خاکی بودن کانال با راندمان پایین انتقال آب 1

 91/14 00/9 41/9 آب در مسیر کانال ۀتبخیر بیش از انداز 9
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 6ادامه جدول 
 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین اتلاف در مسیر انتقال ردیف

 02/99 040/9 900/9 پر پیچ و خم بودن مسیر کانال 4

 20/94 004/9 02/1 ای انتقال آبهشتستگی لوله 3

 2/44 210/2 33/1 های انتقال آبگرفتگی لوله 4

 

 ل اقتصادی ئمسا. 4. 1. 4

ل اقتصهادی مهوثر در بحهران مسها  کارشناسان مورد مطالعه در خصوص نرربرای سنجش 

اعتبهارات میهزان ، تجهیهزات آبیهاری، قیمهت آب ههای بالهایگویه تحت عنوان هزینهه 4 ،آب

نتهایج در قالهب . مطهرح شهدندکار اولیه  یةتی جهت بهبود سیستم آبیاری و نداشتن سرمادریاف

های اتلاف در سهطح مزرعهه در بندی گویهمیانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی و اولویت

   .داده شده استنلان  1 ۀجدول شمار

به ترتیهب دارند  ل اقتصادی که در بحران آب نقشمهمترین مسا  ،کارشناسان بر اساس نرر

اعتبارات دریافتی جهت بهبهود میزان ، اولیه ةهای بالای تجهیزات، نداشتن سرمایاولویت: هزینه

ة بالهای تجهیهزات ( و هزین09/9)با میانگبن  اولیه ةسرمای. باشندمیسیستم آبیاری و قیمت آب 

ن آب در منطقهه مهمترین عواملی است که باعث ایجهاد بحهرا ،(44/9) برداری آبسیستم بهره

است. بر اساس نتایج اتفاق نرر کارشناسان در ایهن خصهوص نیهز بسهیار بالهاتر از سهایر  شده

هها بهه ترتیهب که ضریب تغییرات برای این گویهه گذار اقتصادی است. بطوریهای تأثیرؤلفهم

 .درصد گواه بر این مدعاست 11/19و  13برابر با 
 

 اقتصادی  لهای مسائبندی گویهاولویت - 3جدول 

2900های تحقیق، مآخذ: یافته  
 ضریب تغییرات  انحراف معیار میانگین ل اقتصادی ئمسا ردیف

 11/19 031/9 44/9 های بالای تجهیزاتهزینه 2

 90/13 004/9 09/9 اولیه  ةنداشتن سرمای 1

 41/14 049/9 14/9 اعتبارات دریافتی جهت بهبود سیستم آبیاری   9

 94/92 293/2 11/9 قیمت آب  4
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 آب   بحرانتهدیدهای ناشی از  .3. 4

 .گویهه سهنجیده شهد 22 ةتهدیدهای ناشی از کمبهود آب بهه وسهیل دربارۀ نرر کارشناسان

بندی نمرات به پنج سطح با فواصل برابهر تقسهیم امتیاز و دسته ةبر مبنای دامن های مذکورگویه

بندی نهدیدهای ناشی از پراکندگی و رتبه میانگین، انحراف معیار، ضریب 0 ۀشد. جدول شمار

 دهد. آب را نلان می بحران

 .بحران آب پیامدهایی را بهرای منطقهه بهه ارمغهان خواههد آورد ،بر اساس نرر کارشناسان

افزایش مهاجرت از روسهتا بهه شههر بها  ،4/4 با میانگین زاییبیابان که دلالت بر این داردنتایج 

اشتغال در بخش کلاورزی بها میهانگین ، کاهش 14/4ها با میانگین روستا ة، تخلی93/4میانگین 

. ضهریب دباشهنمهی مهورد مطالعهه ةمهمترین پیامدهای بحران آب در روستاهای منطقه ،11/4

این پیامدها نیز پهایین اسهت و  دهد که پراکندگی نرر درها نلان میتغییرات برای این شاخص

ضریب تغییرات برای ایهن  .از واقعیت در منطقه نخواهد بودتوان گفت که این پیامدها دور می

   است. 22/19و  03/24، 42/20، 11/21ها به ترتیب برابر با شاخص
 

 بحران آب  اتبندی تهدیداولویت -8جدول 

 2900های تحقیق، مأخذ: یافته
 ضریب تغییرات )%( انحراف معیار میانگین تهدیدهای بحران آب

 03/24 120/9 14/4 روستاها ةتخلی

 11/21 109/9 4/4 زایی و افزایش گرد و یباربیابان

 01/21 192/9 02/9 کاهش بازده محصولات کلاورزی

 42/20 091/9 93/4 افزایش مهاجرت از روستا به شهر

 22/19 040/9 11/4 کاهش اشتغال در بخش کلاورزی

 3/12 004/9 22/4 کاهش رفاه اجتماعی

 23/11 002/9 91/4 اشی از خلتسالینیان فقر کلاورزان و روستای

 42/11 094/9 4 افزایش درگیری میان بهره برداران

 24/19 049/9 19/9 افزایش قیمت محصولات کلاورزی

 19/13 040/9 40/9 افزایش قیمت نرخ آب کلاورزی

 13/10 904/2 11/9 های کلاورزیعدم ملارکت کلاورزان در پروژه
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در ایهن  گروهی آمده است. تک تی یا اینمونه تک t ل از تحلیلدر جدول زیر نتایج حاص

 مقایسه شده است. 9جدول مقدار محورهای مدیریت منابع آب گروه نمونه با نمرۀ استاندارد 
  

برش  ةافسردگی در گروه نمونه با نمر ةنمر ةگروهی برای مقایس تک تی یا اینمونه تک t تحلیل-9جدول 

 یا معیار

 2900ای تحقیق، هخذ: یافتهمأ
 t p داریمقدار معنی معیار ةنمر انحراف استاندارد میانگین متغیر

 p<992/9 4/1 /999 9 44/9 02/9 عوامل بحران آب

 

میهانگین محورههای مهدیریت منهابع آب در  ،شهودهمانگونه که در جدول بالا ملاهده می

بهرش  ۀ( از نمرp<992/9اداری )/ بود که به طور معن44با انحراف استاندارد  02/9گروه نمونه 

گذار در عنوان متغیرهای تأثیررشناسان متغیرهای مورد مطالعه بهاز دید کا ،بالاتر بود. بنابراین 9

 مدیریت منابع آب داشته است.

 آب     بحرانهای ناشی از فرصت .3. 4

بهرای  توانرا می هانآهمینین تواند به فرصت تبدیل شود و پیامدهای منفی بحران آب می

انگیزشی برای رینفعان ییهر  سازی از بحران آب جنبة. فرصتکردمدیریت مناسب آب استفاده 

عنوان فرصت نگاه تواند بهزمانی می. البته بحران آب مستقیم، کلاورزان و مسلولین دولتی دارد

شود و جامعه را برای مدیریت مناسب آن بسهیج نمایهد کهه بحهران آب جهدی تلقهی شهود و 

در ییر این صورت پیامهدهای منفهی  .دشومیت و کمبود آب برای تمامی افراد جامعه تفهیم اه

. و عواقب دیگری نیز به دنبال خواهد داشهت بحران آب به همان شتل در جامعه خواهد ماند

  .شدبررسی گویه  21 درهای ناشی از کمبود آب از نرر کارشناسان در این قسمت، فرصت

ههای ایجهاد شهده از ضریب پراکندگی فرصتو گین، انحراف معیار میان ،29 ۀجدول شمار

تغییهر الگهوی کلهت محصهولات کلهاورزی بها ها نلان داد یافته .دهدنلان میآب را  بحران

با ضهریب و  29/4با میانگین راندمان آبیاری ارتقای، 14/21با ضریب تغییرات و  93/4میانگین 

بها و  22/4با میهانگین  سطح زیر کلت محصولات ، تناسب میان آب موجود و21/23تغییرات 

بها ضهریب  و 90/4بها میهانگین  توجه به اقتصهادی بهودن کالهای آب، 19/23ضریب تغییرات 
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های انگیزشی بحهران آب در منطقهه از دیهد کارشناسهان بهه مهمترین فرصت ،14/19 تغییرات

، افزایش مههارت یگذاری مناسب سطح زیر کلت محصولات کلاورزقیمت و شمار می روند

، ههای گروههی، افزایش تمایهل کلهاورزان بهه فعالیهتکلاورزان در استفاده از آب کلاورزی

، نرارت دقیق ، استفاده از آخرین دستاوردهای علمیهای آموزشیملارکت و استقبال از برنامه

ه های دیگر بحران آب در منطقهاز فرصت محصولات کلاورزی ةبر مصرف آب و افزایش بیم

 .ارزیابی شدند
 

 های ناشی از بحران آب های فرصتبندی گویهاولویت -10جدول

 2900های تحقیق، مأخذ: یافته
 ضریب تغییرات )%( انحراف معیار میانگین های بحران آبفرصت ردیف

 21/23 413/9 29/4 راندمان آبیاریی ارتقا ۀانگیز 2

 19/23 441/9 22/4 تناسب میان آب موجود و سطح زیر کلت محصولات 1

 14/21 119/9 93/4 تغییر الگوی کلت محصولات کلاورزی 9

 90/20 41/9 44/9 گذاری مناسب سطح زیر کلت محصولات کلاورزیقیمت 4

 42/20 404/9 39/9 تمایل به تلتیل تلتل های آب بران 3

 13/19 101/9 02/9 افزایش مهارت کلاورزان در استفاده از آب کلاورزی 4

 41/19 114/9 32/9 های گروهی در کلاورزانفزایش تمایل کلاورزان به فعالیتا 1

 14/19 040/9 90/4 توجه به اقتصادی بودن کالای آب 0

 93/12 091/9 13/9 های آموزشیملارکت و استقبال از برنامه 0

 02/19 000/9 19/9 استفاده از آخرین دستاوردهای علمی 29

 04/14 00/9 04/9 بنرارت دقیق بر مصرف آ 22

 44/99 22/2 44/9 محصولات کلاورزی ةافزایش بیم 21
 

 مدیریت منابع آب محورهای . 4. 4

کنتهرل،  و مدیریت منابع آب شهامل ارزیهابی منهابع آب، توسهعه، حفاظهتمحورهای مهم 

ههای بهرای بررسهی اهمیهت مؤلفههباشهد. آب مهی مصهرفهای ریزی و طراحی سیستمبرنامه

میهانگین، انحهراف معیهار، ضهریب  22 ۀجهدول شهمار تعریهف شهد.گویهه  21 ،مدیریت آب

الگهوی  ،بر اساس نتایج بدست آمده دهد.بندی مدیریت منابع آب را نلان میپراکندگی و رتبه

 41/4، اتلاف آب در مسیر انتقال با میانگین 03/21و با ضریب تغییرات  39/4 کلت با میانگین
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، 94/24و با ضریب تغییهرات  93/4بیاری تحت فلار با میانگین ، آ94/24و با ضریب تغییرات 

، ارزیابی مصرف محصهولات 93/24 و با ضریب تغییرات 21/4 برداران با میانگینآموزش بهره

اری منابع آبی نریر قنوات ، حف  و نگهد3/21و با ضریب تغییرات  21/4کلاورزی با میانگین 

 90/4و توزیع دیجیتالی آب با میانگین 91/20تغییرات  و با ضریب 90/4 ها با میانگینو چلمه

 های با اهمیت زیاد تا خیلی زیاد در مدیریت آب ارزیابی شهدندؤلفهم 19 و با ضریب تغییرات

 (.4ل )جدو
 

 مدیریت منابع آب  هایؤلفهاهمیت م -11ل جدو

2900های تحقیق، خذ: یافتهمأ  

 میانگین مدیریت منابع آب های مدیریتؤلفهم
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

  ارزیابی

 23/21 141/9 21/4 ارزیابی مصرف محصولات کلاورزی

 42/11 99/2 19/9 مین آبهای تأبرآورد هزینه

 93/99 99/2 44/9 زمینی و سطحیمقدار منابع آب زیر

 94/24 412/9 41/4 میزان اتلاف آب در مسیر انتقال

 ریزی و برنامه

 سیاستگذاری

 01/21 192/9 02/9 رات دریافتی جهت بهبود سیستم آبیاریاعتبا

 44/20 109/9 91/4 های  حمایتی دولت از منابع آبسیاست

 93/24 409/9 21/4 بردارانآموزش بهره

 93/93 294/2 23/9 تفویض مالتیت آب به بخش خصوصی

 0/11 099/9 93/9 پلیس مصرف آب

 توسعه

 10/12 099/9 01/9 ریت آبمهارت و تخصص کارشناسان مدی

 94/24 121/9 93/4 آبیاری تحت فلار

 214/91 931/2 10/9 سازی اراضی پراکنده و کوچک  هیتپارچ

 93/19 019/9 900/4 توزیع دیجیتالی آب

 03/21 024/9 39/4 الگوی کلت

 حفاظت و کنترل

 40/11 041/9 12/9 ثابت نگه داشتن میزان برداشت آبکاهش و 

 31/11 91/2 00/9 وش آب به قیمت واقعیفر

 91/20 101/9 900/4 هااری منابع آبی نریر قنوات و چلمهحف  و نگهد
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 راهکارهای مدیریت منابع آب      .5. 4

توسهعه و ههای راهتارتدوین  ،های مدیریت منابع آبپس از سیاستگذاری و ارزیابی مؤلفه

د. شهوب در منطقه مورد مطالعه ارا ه میات بحران آبی برای کاهش اثرآحفاظت و کنترل منابع 

ها در کهاهش بحهران تعریف شد و اهمیت آن راهتار 94 های مهم مدیریت آببرای مؤلفه لذا

 و ضهریب پراکنهدگیمیانگین، انحراف معیهار  21ۀ . جدول شمارآب مورد ارزیابی قرار گرفت

 دهد.را نلان میدر کاهش بحران مدیریت منابع آب  هایراهتار

 :براساس نتایج بدست آمده

 29/29بها ضهریب تغییهر 91/4اتلین برای انتقال آب با میانگین های پلیاستفاده از لوله 

  ؛زیاد اراضی از منابع آب ةبا توجه به تبخیز و تعرق و فاصل درصد

 در حل مسها ل منهابع آب و بها ضهریب  0/4مجاز با میانگین موثر های ییرانهدام چاه

به جهت کاهش و ثابت نگه داشتن میهزان برداشهت و کهاهش سهطح  درصد 13/29

 ؛های زیر زمینیاب

 و بها ضهریب  44/4گهذاری بیاری تحت فلهار بها میهانگین تاثیرهای آگسترش روش

به جهت کلت محصولات پهر مصهرف و سهطح بالهای اراضهی درصد  24تغییرات 

  ؛نسبت به حجم منابع ابی

 41/23و با ضهریب تغییهر  91/4با میانگین  ی ملاعایجاد قوانین منسجم برای منابع آب 

 ؛اطت از منابع آبیفجهت فروش و حدرصد 

 درصد  30/23با ضریب تغییر  و 93/4با میانگین  های آبیکلت گیاهان مقاوم به تنش

 ؛تلاش برای تغییر آن ومنطقه به جهت الگوی کلت نا مناسب 

 درصد 24با ضریب تغییر  29/4 با میانگین بآ سازی زمین برای کاهش پرتیتپارچه 

 ر؛های مفروز هر بهره بردابه جهت تعدد اراضی و مالتیت

 91/24بها ضهریب تغییهر  99/4با میهانگین  کلت گیاهان مقاوم به شوری خاک و آب 

 ؛در منطقه به جهت افزایش املاح و آلودگی آب درصد

 با ضریب  90/4نگینبا میا گذاری مسیر انتقال آب به منرور جلوگیری از پرت آبولهل

   ؛درصد 94/24تغییر
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 10/4 با میانگین ها به یتدیگرتی چاهیدزها به منرور جلوگیری از نرعایت حریم چاه 

ههای زیهر بآکهاهش سهطح جلو گیری از جهت در  درصد 04/24با ضریب تغییر 

 ؛زمینی و حفاظت از منابع آبی

 درصد 21با ضریب تغییر 4/4با میانگین  مدیریت آب و خاک ةبالا بردن دانش در زمین 

 ، ؛های آب برانجهت افزایش ملارکت و تلتیل تلتل

 14/21بها ضهریب تغییهر 93/4با میانگین  تسهیلات از سیستم آبیاری تحت فلار ارا ة 

 ؛های آبیاریجهت تقویت توانمندی مالی و افزایش ملارکت مردم در طرح درصد

 03/21 بها ضهریب تغییهر 91/4میهانگین  بها گیاههان آبینیاز  ةبالا بردن دانش در زمین 

ههای در راستای حفاظت از ظرفیهتبه محصول دهی جهت اصلاح میزان آب درصد

 ؛آبی منطقه

 به جهت ناسازگاری  درصد 02/20با ضریب تغییر 93/4با میانگین  تغییر الگوی کلت

 ؛های منابع آبی منطقهمحصول با میزان طرفیت

بها  14/4بها میهانگین  فاده از تجهیهزات مهدرن آبیهاریها جهت استسازی زیرساختآماده 

بحهران ب در جههت کهاهش اثهرات آهای مدیریت منابع راهتارمهمترین ، 02/20ضریب تغییر

 .(0)جدول  دنباشآب و بازگلت به پایداری می
 

 مدیریت منابع آب هایراهکاربندی اولویت -13جدول 

 2900های تحقیق، مأخذ: یافته
 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ت آبراهکارهای مدیری 

 29/29 313/9 91/4 اتلین برای انتقال آبهای پلیاستفاده از لوله

 13/29 44/9 0/4 های ییر مجازانهدام چاه

 92/24 413/9 44/4 های آبیاری تحت فلارگسترش روش

 41/23 409/9 91/4 ایجاد قوانین منسجم برای منابع آبی ملاع

 30/23 410/9 93/4 های آبیان مقاوم به تنشکلت گیاه

 91/24 404/9 29/4 سازی زمین برای کاهش پرت ابیتپارچه

 91/24 191/9 99/4 کلت گیاهان مقاوم به شوری خاک و آب

 94/24 440/9 90/4 لوله گذاری مسیر انتقال آب به منرور جلوگیری از پرت آب
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 13ادامه جدول 
 ضریب تغییرات انحراف معیار نگینمیا راهکارهای مدیریت آب

 41/24 441/9 00/9 های بتونی انتقال آب برای کاهش اتلاف آببازسازی کانال

 04/24 114/9 10/4 ها به یتدیگرها به منرور جلوگیری از نزدیتی چاهرعایت حریم چاه

 94/21 13/9 4/4 بالا بردن دانش در زمینة مدیریت آب و خاک

 14/21 119/9 93/4 استفاده از سیستم آبیاری تحت فلار ارا ة تسهیلات جهت

 09/21 449/9 04/9 باز بینی و تعمیر تجهیزات مربوج به آب

 03/21 111/9 91/4 بالا بردن دانش در زمینة نیاز آبی گیاهان

 1/20 404/9 12/9 های آبران و پلیس نرارتی مصرف آبایجاد تلتل

 02/20 443/9 93/4 تغییر الگوی کلت

 01/20 442/9 32/9 های نرارتی مردمی برای جلوگیری از اتلاف آبتقویت تلتل

 09/20 403/9 49/9 ایجاد شخم حفاظتی )شخم سطحی و کم عمق(

 02/20 091/9 14/4 ها جهت استفاده از تجهیزات مدرن آبیاریسازی زیر ساختآماده

 34/20 141/9 01/9 ای جهت  ملاورههای خدمات ملاورهتلتیل شرکت

 14/20 124/9 41/9 های آبیکاشت زود هنگام گیاهان به منرور فرار از خلتی و تنش

 91/19 404/9 44/9 های سیمانی برای انتقال آباستفاده از کانال

 12/12 004/9 21/4 استفاده از تبلیغات در سطح شهر و تلویزیون در زمینة مصرف درست آب

 31/12 101/9 40/9 بخش نرارت و کنترل مصرف  استفاده از فعالان اجتماعی در

 11/12 041/9 04/9 ترویجی -های آموزشیشرکت در کلاس

 19/11 094/9 41/9 های هرز مزرعه برای کاهش اتلاف آباز بین بردن علف

 19/14 009/9 44/9 مدیریت زمان آبیاری)سیستم آبیاری هوشمند(

 3/14 024/9 19/9 استفادۀ چند منروره از آب

 13/14 013/9 99/9 زهتلی مزارع

 11/14 041/9 4/9 های خدماتی جهت بازدید، لایروبی و ...ایجاد تعاونی

 21/11 094/9 99/9 انجام کلت مخلوج برای استفاده از حداکثر رطوبت

 30/11 040/9 40/9 های انتقال آب برای جلوگیری از تبخیر ابپوشاندن سطح کانال

 00/10 294/2 40/9 شده با رعایت اصول بهداشتیشهری تصفیه استفاده از فاضلاب

 20/99 999/2 41/9 استفاده از مبلغان دینی جهت ترویج مصرف درست آب
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گروهی آمده است. در ایهن  تک تی یا اینمونه تک t در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل

مقایسهه  9ا نمهره اسهتاندارد جدول مقدار اهمیت راهتارها در مدیریت منابع آب گروه نمونه ب

 شده است.
 

 ةافسردگی در گروه نمونه با نمر ةنمر ةگروهی برای مقایس تک تی یا ای نمونه تک t تحلیل -13جدول 

 برش یا معیار

 2900مأخذ: یافته های تحقیق، 
 t p مقدار معنی داری نمره معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 p<992/9 1/21 /999 9 49/9 00/9 عوامل بحران آب

 

شود میانگین اهمیت راهاکارهها در مهدیریت منهابع همانگونه که در جدول بالا ملاهده می

( از p<992/9/ بود کهه بهه طهور معنهاداری )49با انحراف استاندارد  00/9آب در گروه نمونه 

اهمیهت بالهاتر از از دید کارشناسان راهتارهای مورد بررسی  ،بالاتر بود. بنابراین 9مقدار  ۀنمر

 متوسط در مدیریت منابع آب داشته است.

 گیری. نتیجه5

خالهت دادن جانبهه نیازمنهد اسهت. بهدون دب به مدیریت یتپارچه و همههآمدیریت منابع 

ب و کهاهش آهها امتهان موفقیهت در مهدیریت بردار و بدون کمهک آنرینفعان و مردمان بهره

 بحهران آب در عامهل در زمینهة مهمتهریندههد کهه نتایج نلان مهی اثرات بحران وجود ندارد.

بهرداری نامناسهب از یعنهی بههره ،بآانسانی مهدیریت  ةمسللکلاورزی از دیدگاه کارشناسان 

ل اقتصهادی انتقال آب، کمبهود بارنهدگی و مسها  منابع، اتلاف در سطح مزرعه، اتلاف در مسیر

 زکمبهود بارنهدگی اسهت کهه ا مسللة تنها شود وبرداران ناشی میاست که عمدتا از سوی بهره

لی مهابقی عوامهل از سهوی و ،ن کاری انجام دادآتوان در مورد دست انسان خارج است و نمی

   پذیر است.ها امتاننآبا ملارکت  نیزشود و حل این مسا ل ناشی می گانمصرف کنند

یب تغییهرات و با ضر 39/4الگوی کلت با میانگین که  دلالت براین داردنتایج بدست آمده 

ب می تهوان آ در مدیریت بهینة ،بحران آبی دارای اهمیت زیادی است. بنابرایندر ایجاد 03/21

زیرا بخلی از سوء مصرف ناشی از عدم انطباق نوع محصول با ظرفیت  کرد؛کید بر تغییر آن تأ
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فلهار  آبیاری تحتشود. تلدید میاتلاف آب در مسیر انتقال  و پتانسیل آبی منطقه است که با

-ی رود. نتایج بدست آمده نلهان  مهیب به شمار مآ دیگر در مدیریت بهینة مهمهای فهلاز مؤ

از اهمیت زیادی در حل بحران  94/24و با ضریب تغییرات  93/4با میانگین دهد که این معیار 

ب در آاین است که مدیریت  ۀدهند. عوامل فوق نلانمناسب از آب برخوردار است ۀو استفاد

 است.برداری آب نی در سیستم بهرهقه دارای ضعف فمنط

، ارزیهابی 93/24 و با ضریب تغییرات 21/4برداران با میانگین آموزش بهره ،از سوی دیگر 

اری ، حفه  و نگههد3/21و با ضریب تغییرات  21/4مصرف محصولات کلاورزی با میانگین 

اهمیت زیهاد  از ،91/20ضریب تغییرات و با  90/4ها با میانگین منابع آبی نریر قنوات و چلمه

دههد کهه در این مسا ل در مدیریت آب نلهان مهی برخودارند وتا خیلی زیاد در مدیریت آب 

باشهد کهه دارای ضعف اجتماعی نیهز مهیب علاوه بر ضعف بعد فنی در منطقه آنرام مدیریت 

هها نآی در زسهابها ظرفیهت اقتصادی -لازم است در جهت حل این مسلله ملارکت اجتماعی

 ارا ه شود. یهای خاصراهتار

ریزی، توسعه، ب در منطقه از منرر ارزیابی، برنامهآبر این اساس برای حل ملتل مدیریت 

شهد، ارا هه  اقتصادی -دو بخش فنی و اجتماعیدر  مدیریت آب یهاراهتار حفاظت و کنترل،

و موفقیت  شود نجاما زمانهمبصورت  ولی برای حل ملتل مدیریت آب لازم است راهتارها

و  تتنولهوژیتی ،برای بعد فنی هاییراهتار. لذا ب تنها از بعد فنی اماکن پذیر نیستآمدیریت 

هها مهورد نآاهمیت  شد و درجةمدیریت آب از سوی کارشناسان مطرح  اقتصادی -اجتماعی 

 ارزیابی قرار گرفت.

اتلهین بهرای های پلیز لولهبعد فنی شامل استفاده ا یهاراهتار ،براساس نتایج بدست آمده 

بیهاری تحهت ههای آدرصد، گسهترش روش 29/29با ضریب تغییر 91/4انتقال آب با میانگین 

کلهت گیاههان مقهاوم بهه درصهد،  24و با ضریب تغییرات  44/4 گذاریفلار با میانگین تأثیر

شهوری  ، کلت گیاهان مقاوم بهدرصد 30/23با ضریب تغییر  و 93/4های آبی با میانگین تنش

گهذاری مسهیر انتقهال آب بهه درصد، لوله 91/24با ضریب تغییر  99/4خاک و آب با میانگین 

-درصد، رعایت حریم چاه 94/24با ضریب تغییر 90/4منرور جلوگیری از پرت آب با میانگین

 04/24بها ضهریب تغییهر  10/4نها به یتدیگر بها میهانگیها به منرور جلوگیری از نزدکی چاه
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سهازی زیهر درصهد و آمهاده 02/20با ضریب تغییر 93/4ر الگوی کلت با میانگین تغیی درصد،

 02/20بها ضهریب تغییهر 14/4ها جهت استفاده از تجهیزات مدرن آبیاری بها میهانگین ساخت

 درصد می باشند.

در  0/4ثر های ییر مجاز با میانگین مؤانهدام چاهنیز شامل اقتصادی  -های اجتماعیراهتار

ایجاد قوانین منسجم برای منابع آبی ملاع بها  درصد، 13/29ابع آب و با ضریب حل مسا ل من

سازی زمین برای کاهش پهرت آب بها یتپارچه درصد، 41/23و با ضریب تغییر  91/4میانگین 

مهدیریت آب و خهاک بها  درصد، بالا بردن دانهش در زمینهة 24با ضریب تغییر  29/4میانگین 

با میهانگین  ت از سیستم آبیاری تحت فلارتسهیلا د، ارا ةدرص 21با ضریب تغییر 4/4میانگین 

 91/4بی گیاهان بها میهانگین آنیاز  درصد، بالا بردن دانش در زمینة 14/21با ضریب تغییر 93/4

 درصد هستند. 03/21با ضریب تغییر 

 نامهکتاب

 رات سمت.. تهران: انتلامقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی(، 2900) .حاف  نیا، م .2

(. مدیریت تقاضای آب در بخش 1923م. ) ،حسام و ن .ضیا ی. ع ؛م ،راکری نیا ؛م ،حجی پور .1

و MODFLOW ی هاکلاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل

WEAP. 03-292 .11 ، جلد4. شماره های حفاظت آب و خاکپژوهش. 

آب  یریتمد یو سازوکارها هاینهزم(. 2901، ه. )یفوری ، ا وجوادی، ف؛ کاظمیه؛ حسین زاده، ج .9

 .03-00 ،1، شمارۀ 19دورۀ  نامة دانش آب و خاک.فصلیز. در دشت تبر یکلاورز

قلیم بر متغیرهای ارزیابی اثرات تغییر ا (.2901، م. )دلاور ، س؛ مرید، م؛ زمانرضایی .4

 .2141-2130(. 4. شمارۀ )آب و خاکمجلة سیمینه رود.  ةهیدروکلیماتولوژی حوض

دفتر مطالعات زیربنایی، معاونت پژوهلی،  مدیریت منابع آب و توسعة پایدار.(. 2901) سامانی، م. .3

 .های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش

ریزی آرمانی تصادفی در تارگیری برنامهب  (.2931. )آباد، خ دولت فرد، خ و مصطفایی سلیمی .4

 .132-101 ،1ۀ شمار، 11جلد  .علوم و صنایع کلاورزی، خاک و آب ةنلری. مدیریت منابع آب

http://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&lastName=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF&id=41069
http://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&lastName=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF&id=41069
http://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF&lastName=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1&id=64351
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منابع  ةکاربرد تصمیمگیری چندمعیاره تعاملی در تخصیص بهین (2901. )شهرکی، ج و محسنی، س .1

 ،21 ۀشمار .ی مهندسی آبیاری و آبعلمی پژوهل ةنامفصل. موردی: شهرستان یزد ةمطالع ،آب

 .291-221، سال سوم

برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و (. بهره2909، ر. )کراچیان ، م؛رضاپور طبری کارآموز، م،  .0

اولین های الگوریتم ژنتیک و شبتة عصبی مصنوعی. زیرزمینی در جنوب تهران: کاربرد مدل

 .12-92. دانلگاه تهران، صصانجمن علوم و مهندسی منابع آب ایرانفرانس مدیریت منابع آب، کن

رود با تأکید بر سیل بررسی و مطالعة هیدرو اقلیم حوضة آبریز سیمینه(. 2909محمودی، ل. ) .0

 نامة کارشناسی ارشد مخاطرات طبیعی. دانلگاه سیستان و بلوچستان. ایران.. پایانخیزی

سازی مدیریت راهتارهای بهینه (.2932. )نیا، ع و دایستانی، م ستوده ؛یعقوبی، ج ؛د، منژامرتضی .29

 ةمجل .آبیاری دشت قزوین ةموردی: شبت ةمطالع، آبیاری از دیدگاه آببران ةمنابع آب در شبت
 .40-11(،23) ،مهندسی منابع آب

منابع  یشمنابع آب؛ آما تیریو مد ینسرزم یش. آما(2904یتی، ا. )هدا ی، ح؛جعفر ؛، ن یمهرداد .22

 .44-04، 21شمارۀ  یست.ز یطمح یعلوم و تتنولوژةنامفصل. هایتفعال یشآما یبه جا

 ینهرود و زریمینهس ةرواناب دو حوض یسازیهشب(. 2903ناصری، م؛ نورری، ح؛ مهدوی، ش. ) .21
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