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چکیده
اهداف :مدیریت آب شامل عمل یات برنامه ریزی ،توسعه ،توزیع و مصرف بهینة منابع
آب تحت مقررات و س یاست معین است که می تواند نقش مؤثری در استفادۀ بهینه از
آن داشته باشد .تحقیق حاضر بر آن است کهه مسها ل و ملهتلات مهدیریت آب در
بخش کلاورزی را شناسایی کند و راهتار های لازم را ب رای حل آن ها ارا ه دهد.
روش :روش تحقیق براساس هدف توصیفی و تحلیهل مهی باشهد .روش جمهع آوری
اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسهش نامهه بها
طیف پنج گزینه ای لیترت (خیلی کم ،کم  ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) استفاده شهد.
جامعة آماری تحقیق کارکنان جهاد کلاورزی شهرستان بوکان مهی باشهد .متغیرههای
تحقیق در چهار بخش طبقه بندی گردید ؛ عوامل بحران آب ،تهدیدات و ف رصت های
بحران آب ،عوامل با اهمیت در مدیریت آب و را ه تارهای مدیریت آب.
یافته ها :نتایج نلان داد در بخش عوامل بحران آب ،بهره برداری نامناسب از منابع بها
میانگین  4 /99مهمترین عامل ،در بخش تهدیدات بیابان زایی با میانگین  4 /4مهمترین
تهدید ،در بخش فرصت ههای بحهران آب انگیهزۀ تغییهر الگهوی کلهت محصهولات
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کلاورزی با میانگین  4/93و با ضریب تغییرات  21/14مهمترین فرصت ،در بخهش
مهمترین مؤ لفه مهدیریت  ،الگهوی کلهت بها میهان گین  4 /39و در بخهش راهتار هها
گسترش روش های آبیاری تحت فلار با میانگین ت أ ثیرگذاری  4 /44مهمترین راهتار
بدست آمد.
کلیدواژهها :مدیریت منابع آب ،بخش سمینه ،اتلاف آب ،بهره برداری نامناسب .
 .1مقدمه

آب یتی از چالشهای قرن حاضر است که میتواند سر منلأ بسیاری از تحولات مثبهت و
منفی جهان قرار گیرد .امروزه بین توان تأمین آب و شدت تقاضا خلا ی وجود دارد که بحران-
آفرین است .با عنایت به مقدار ثابت آب از یک سو و آلودگی آب و افهزایش تقاضها از سهوی
دیگر ،موازنة عرضه و تقاضا را به هم زده و برنامهریزی و مدیریت آب و اصلاح سیسهتمههای
بهرهبرداری (پنیگراهی ،سریواستاوا و ههو  ،1922 ،2ص )02 .را اهمیتهی دو چنهدان بخلهیده
است .امروزه زمین بلدت تحت تأثیر فعالیتهای انسانی قرار دارد و انسهان و فعالیهتههایش
موجب تأثیر بر آمایش منابع و کاربریها مهی شهود (آقملههدی جعفهری ،فهمهی ،فرشهیی ،و
زاهدی ،2904 ،ص .)44 .در عصر حاضهر مسهللة آب در بسهیاری از نقهاج جههان بهه فهاکتور
محدودهکنندۀ توسعه ،در بخشهای مختلف تبدیل شده است ،این در حالی است که با افزایش
جمعیت ،توسعة شهرنلینی ،توسعة بخشهای مختلف صنعتی ،اقتصادی و کلهاورزی)زانه،،
لو ،نی ،هی ،و دو ،1924 ،1ص )293 .آب اهمیت روز افزونی پیدا کرده و تقاضا بهرای آن روز
به روز افزایش مییابد (رضایی  ،مرید ،و دلاور  ،2901،ص .)1 .از ایهن رو محهدودیت منهابع
آب تجدیدپذیر از طرفی و افزایش مصرف آب از سوی دیگر باعث شده تا بهرهبهرداری بهینهه
و پایدار از منابع آب موجود بیش از پیش مورد توجه قرار گیهرد .حفه و نگههداری از منهابع
آب و بهرهبرداری بهینة اقتصادی و عادلانه از آن یک مسللة جههانی اسهت (لهی و ون،2003 ،9
ص )21 .و به همین جهت در قرن  12از آب به عنوان یک چالش فراگیر بلری یاد مهیشهود.
1. Panigrahi, Srivastava, Huchche
2. Zhang, Lu, Nie, Heb, Du
3. Lee & wen
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منابع آب گرچه تجدیدپذیر هستند ،ولی ظرفیت تجدید شوندگی آنها ثابت بهوده و در مقابهل
تقاضای بلر برای آن رو به افزایش اسهت .بهه عبهارتی ،بها وجهود اینتهه در  299سهال اخیهر
جمعیت جهان روبه کاهش بوده ،در سمت دیگر متاسفانه آلایندهها اعم از پسابهای صهنعتی،
زهآبهای کلاورزی ،پس آبهای فاضلابهای شههری و روسهتای منهابع آبهی را آلهوده و از
چرخة مصرف خارج میکنند (هی ،هان ،و لو)2419 ،1990 ،2؛ (تان ،هان ،و چهای،1922 ،1
ص)2304 .؛ (دیاز ،جین و دالگرین ،1921 ،9.ص .)211 .این امر باید باعهث تجدیهد نرهر در
بهرهبرداری ،عملیات برنامهریزی ،توسعه و توزیع مصرف بهینهة منهابع آب تحهت مقهررات و
سیاست معین شود .مدیریت منابع آب نیازمنهد داشهتن اطلاعهات کهافی از شهرایط اجتمهاعی،
اقتصادی است (ازایز ،1991 ،4.ص .)421 .تا بتواند راهتارهای کارآمدی برای مهدیریت ارا هه
شود؛ چون سیستمهای منابع آب با توجه به محدودیتها و در جهت تهأمین نیازهها و اههداف
مختلف که گاهی در تضاد میباشند (کارآموز ،2909 ،ص )4 .توسعه پیدا میکند.
طی سالهای گذشته به دلایل متعددی نریر استحصال بهیرویهه و ییرمنطقهی از منهابع آب
موجود به ویژه منابع زیرزمینی ،بروز ملتلاتی نریر خلتسالی و عدم رعایت اصهول حفاظهت
در بهرهبرداری از منابع آبی برخی از منابع آب کلور نابود شهده یها در معهرا نهابودی قهرار
گرفتهاند (مهردادی ،جعفری و هدایتی ،2904 ،ص .)20 .همینین ،بهه دلایهل متعهدد از جملهه
افزایش جمعیت ،توسعة کلاورزی و صنعتی شدن کلور نیاز به آب افزایش یافتهه و ایهن امهر
موجب استفادۀ بیلتر از آبهای زیرزمینی و فلار بیلتر به این منابع شده است .علاوه بر ایهن،
خلتسالیهای اخیر نیز بر عوامل فوق شدت بیلتری بخلیده و در اکثهر منهاطق ایهران افهت
قابل توجهی در سطح آبهای زیرزمینی ایجاد شهده اسهت (محمهدولی سهامانی ،2901 ،ص.
 .)22در منطق سیمینه رود بوکان همانند سایر نقهاج کلهور ،علهاوه بهر کمبهود شهدید آب بها
ملتلات عدیدهای از جمله عدم مدیریت صحیح و پایدار منابع آب مواجه است .استفادۀ بیش
از  09درصد از منابع تجدید شهونده در بخهش کلهاورزی بها رانهدمان بسهیار پهایین موجهب
1. He, Huang, Lu
2. Tan, Huang, Cai
3. Diaz, Geen, Dahlgren
4. Azaiez

929

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

شمارۀ سی و دوم

هدررفت منابع سرزمینی بدون ایجاد ارزش افزوده شهده اسهت .افهت شهدید در آبخهوانههای
زیرزمینی به دلیل استفادۀ بیرویه از منابع آب از طریهق حفهر چهاهههای ییرمجهاز در منطقهه،
آلودگی منابع آب به دلیل عدم توسعة مناسب سامانهههای دفهع فاضهلاب در منهاطق شههری و
صنعتی بوکان اکوسیستمهای آبی زرینهرود و تالاب رودخانه را با ملهتلات عدیهدهای روبهرو
ساخته است .ملتل برداشت آب از رودخانه بدون حق آبه ،برداشت بیرویة آب از آبخوانهها
از طرف کلاورزان .ضعف همتاری کلاورزان برای مدیریت و کاهش مصرف آب ،ملهتلات
برداشت نابرابر آب در بالادست رودخانه نسبت به پایین دست آن ،سنتی بودن انتقهال آب و،...
مهمترین مسا ل مدیریتی آب بوده که معیارهای تحقیق را توجیهه و تبیهین کهرده اسهت .البتهه
مهمترین مسلله در منطقه این است که در مدیریت منابع ،نگاه عمدتا فنی و تتنولوژیتی بود و
نگاه اجتماعی مدیریت بر منابع آب هنوز بهعنوان یک چالش اساسی باقی مانده است.
کاهش سرانة آب قابل استحصال و از دست دادن کیفیت آب ،استفادۀ ناکارآمهد و رانهدمان
پایین مصرف در بخشهای کلاورزی ،شهری و صنعتی مهمترین ملتلات در حهوزۀ مصهرف
است .توزیع ییریتنواخت و ناهمگن آب در طول متان و زمان ،وجود بیلترین تقاضهای آب
در زمان وقوع کمترین بارندگی ،عدم توازن بین عرضهه و تقاضهای آب نیهز از مسها ل عمهدۀ
توزیع آب به شمار می رود .تنزل کیفیت آب سفرههای زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد
مجاز و اتلاف زیاد آب در بخش کلاورزی از مهمترین اثرات مدیریت ناصیح به شمار میرود
که موجب طرح مسللة مدیریت آب در بخش سهیمینه بهوده کهه ضهرورت مطالعهه در حهوزۀ
مدیریت آب را ضروری ساخته است .به همین جهت ،مخاطرات زیست محیطی متعدد و حهاد
از جمله ضرورتهای پایدار تولیهد در حوضهة سهیمینه اسهت (ناصهری ،نهورری ،و مههدوی،
 ،2903ص .)9 .بنابراین ،هدف تحقیق ،شناسهایی علهل وجهود بحهران آب در بخهش سهمینه،
شناسایی و بررسی تهدیدها و چالشهای ناشهی از کمبهود آب در بخهش سهمینه و شناسهایی
راهتارهای مدیریت آب کلاروزی در بخش سمینه است.
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 .3پیشینة تحقیق

در خصوص مدیریت آب تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کلور انجام شهده اسهت
که میتواند تحقیق حاضر را در انتخاب شاخصها و متغیرهای مدیریت آب یاری کند .برخهی
از آنها در زیر اشاره شده است.
هدایتی آقملهدی و همتاران ( ،)2904به بررسی تاثیر آمایش سهرزمین بهر روی منهابع آب
در قالب تغییرات پوشش زمین پرداختند و عوامل فلار بر منهابع آب را توسهط روش FANP

امتیازدهی کردند .سپس ضعیت مدیریت منابع آب در هر زیر حوضة خزری را ملخص کردند
و با استفاده از رگرسیون ،ارتباج بین تغییرات پوشش زمهین و مهدیریت منهابع آب را بررسهی
کردند .نتایج آنها نلان داد که وابستگی تغییرات پوشش زمهین و ناشهی از آمهایش از آمهایش
سرزمین و مدیریت منابع آب برابر  9/443بود.
حجی پور ،راکری نیا ،ضیایی و حسام( ،)2904مدیریت تقاضای آب در بخش کلاورزی و
تأثیر آن بر منابع آب را مطالعه کردند که از نتایج آن میتوان به این اشاره کرد که به کهارگیری
هم زمان راهتارهای مختلف مدیریت مصرف آب ،بهتر از حالت استفادۀ منفرد از هر کهدام از
آنها ،برداشت آب از منابع مختلف را کاهش میدهد.

سلیمیفرد و مصطفایی دولت آباد در سال  ،2901مدیریت منابع آب در دشهت بوشهتان را
با بتارگیری برنامهریزی آرمانی تصادفی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مدل برنامهه-
ریزی آرمانی تصادفی که یک مدل چند معیاری پلتیبان تصمیمگیری اسهت ،در شهرایط عهدم
اطمینان پاسخهای رضایتبخلی فراهم میکند .همینین ،رضایت بهرهبرداران و نیز پیامهدهای
زیستمحیطی بهرهبرداری از منابع آب را بررسی کردند و با تجزیهه و تحلیهل حساسهیت ،اثهر
تغییر پارامترها بر روی خروجی مدل را بررسی کردنهد .یافتههههای آنهها نلهان داد کهه مهدل
برنامهریزی آرمانی تصادفی میتواند هدفهای چندگانه را مد نرر قرار دهد.
شهرکی و محسنی در سال  ،2901تصمیمگیری چندمعیاره تعاملی در تخصیص بهینة منهابع
آب در شهرستان یزد و روش مرحلهای را به کار بردند .آنها ماتریس بازده بهرای تعیهین وزن
دو هدف حداکثر کردن سود اقتصادی و زیستمحیطی را محاسبه کردند .نتهایج تحقیهق آنهها
نلان داد که با تغییرات وزنهای به دست آمده از مدل برنامهریزی ،امتهان بهبهود همزمهان دو
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هدف مذکور وجود دارد و اولویت با حداکثر کردن سود اقتصادی و سپس سود زیستمحیطی
است و باید در سیاستهای مربوج به تخصیص بهینة منابع آب به بهبود در مقدار این اههداف
بیلتر توجه شود.
رضایی ،مرید و دلاور ( ،)2909در تحقیقی تحت عنوان «روشهای سنتی در مدیریت منابع
آب جهت مقابله با خلتسالی با تأکید بر دانش بومی کلاورزی» بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه
دانش بومی دانلی است که مردم به آن اعتقاد دارنهد و آن را در طهول زمهان در جامعهة خهود
توسعه و بهبود بخلیدهاند.
مرتضینژاد ،یعقوبی ،ستوده و دایستانی در سال  ،2909راهکارهای بهینهسازی منابع آب در
شبتة آبیاری در دشت قزوین را ارا ه کردند و از روش توصیفی – همبستگی استفاده کردند و
به این نتیجه رسیدند که مهمترین راهتارهای مؤثر در بهینهسازی منابع آب ،وجود قانون قهوی
در جلوگیری از حفر بیرویة چاههای آب و اطلاعرسانی فنی و ترویجی در جههت جلهوگیری
از حفر چاههای ییرمجاز میباشد.
اورتگا و همتاران ( ،)1924در مطالعهای تحهت عنهوان «اسهتفاده از یهک سیسهتم آبیهاری
هوشمند جهت بررسی اثرات مدیریت آبیاری بهر پاسهخههای زراعهی و فیزیولهوژیتی گوجهه
فرنگیهای تحت شرایط دمایی مختلف» استفاده از سیستم آبیاری هوشمند را یتی از مهمترین
دستاوردهای علمی برای مدیریت آب رکر کردند.
ماکس ول ،بواکی ،اوقنروبور ( ،)1921ظرفیت جوامع محلی برای مدیریت پایدار منابع آب
را از طریق کیفی در جنوب آفریقا بررسی کرده و عواملی که ملارکت محلی را تلویق یا منهع
میکند ،معرفی کردند .همینین ،برای ملارکت بهتر توجه به مهارتها و ظرفیت جوامع محلی
را از ضروریات معرفی کرده و نقش بهازیگران خهارجی از جملهه سهازمانههای ییردولتهی و
دولت را بررسی کردند.
چرینی ( ،)1991در تحقیق خود با عنوان «ملتل سازمانی برای مهدیریت یتپارچهة آب در
زیمباوه» ناهماهنگی نهادهای مختلف و مرتبط بها آب را از مهمتهرین ملهتلات مهدیریت آب
رکر کردند و استفادۀ مناسب از آب را در بستر هماهنگی سازمانها عنوان کردند.
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وَن وین و کر وتزویسر و دی للو ( ،)1999در مطالعة مدیریت آب اختلافات روسهتاییان را
بهعنوان چالش اصلی و اساسی رکر کردند و بهبود بهداشت روانی روستا و کهاهش اختلافهات
بهرهبرداران را ضرورت لازم در استفادۀ بهینه از آب و توسعة مدیریت آب عنوان کردند.
پانس و هرناندز ( ،)1991با بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر مدیریت منابع آب به این نتیجهه
رسیدند که ارتقای مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،سرمایة مالی و فیزیتی در کنار سهرمایة انسهانی
بر بهبود بهرهوری آب و خاک کلاورزی تأثیر دارد.
 .3روششناسی
 .1 .3منطقة مورد مطالعه

بخش سمینه در جنوب استان آرربایجانیربی و شمالشرقی شهرسهتان بوکهان واقهع شهده
است .این بخش دارای  09روستا میباشد کهه  11روسهتای آن دارای سهتنه اسهت .منبهع آب
مصرفی کلاورزی منطقه سیمینهرود میباشد (محمودی ،2909 ،ص.)0 .

شکل  -1منطقة مورد مطالعه
مأخذ :نویسندگان2900 ،
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 .3 .3جامعة آماری

جامعة آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یهک صهفت
ملترک باشند (حاف نیا ،2900 ،ص .)241 .جامعة آماری عبارت است از مجموعهای از افهراد
یا واحدها که دارای حداقل یک صفت ملترک باشهند (حهاف نیها ،2900 ،ص .)241 .جامعهة
آماری تحقیق حاضر را کل جمعیت روستاهای بخش سیمینه و کارشناسان کلاورزی سهازمان
جهاد کلاورزی ،مدیریت جهاد کلاورزی بخش سهمینه و مراکهز خهدمات جههاد کلهاورزی
تلتیل میدهند که در کل  13نفر را شامل میشود که از کل آنهها از  20نفهر کهه حاضهر بهه
همتاری شدند پرسش کردیم .این بخهش دارای  09روسهتا اسهت کهه  11روسهتای آن دارای
ستنه میباشد و جمعیت آن بر اساس گزارش مرکز آمار سال  2903برابر با  13443نفهر مهی-
باشد.
 .3 .3جمعآوری اطلاعات

عمل جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در این پژوهش در دو بخش انجام گرفته اسهت.
بخش اول شامل جمعآوری اطلاعات در زمینة مبانی نرری موضوع و سوابق تحقیقهات انجهام
شده بود که با استفاده از روش مطالعات اسهناد و مهدارک ،مطالعهات کتابخانههای و کهاوش از
طریق پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی و همینین روشههای مصهاحبه صهورت گرفتهه اسهت.
بخش دوم ،شامل جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز از اعضای شرکتهای فنی و مهندسهی
و خدمات ملاورهای و کارشناسان مرتبط با شرکتها در سازمان ههای منطقهة مهورد پهژوهش
بوده است که با ابزار پرسشنامه (در طیف پنج گزینهای لیترت خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و
خیلی زیاد) در قالب انجام مطالعات میدانی صورت گرفته است.

گویهها و سؤالهای مورد نرر پرسشنامه براسهاس سهادگی ،کامهل بهودن و تلهابه مهورد
بررسی قرار گرفت و گویههای پیییده ،خلاصه و یا حذف شدند .بعهد از ویهرایش گویههها و
اطمینان از جامعیت و مناسبت گویههای منتخب در پرسشنامه تنریم و تدوین شدند .پرسش-
نامه ملتمل بر بخشهای اصلی زیر میباشد که جمعا  292پرسش را شامل میشود:

الف  -سنجش بحران آب ،این بخش از پرسشنامه دارای  12سؤال است.
ب -سنجش مدیریت منابع آب ،این بخش از پرسشنامه دارای  19سؤال است.
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ج  -سنجش تهدیدهای ناشی از کمبود آب ،ایهن بخهش از پرسهشنامهه دارای  22سهؤال
است.
د -سنجش فرصتهای ناشی از کمبهود آب ،ایهن بخهش از پرسهشنامهه دارای  21سهؤال
است.
ه -راهتارهای مدیریت منابع آب ،این بخش از پرسشنامه دارای  94سؤال است.
 .4 .3متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق از تحقیقات انجامیافته در خصهوص مهدیریت آب اسهتخراج شهدند کهه
شامل عوامهل بحهران آب ،متغیرههای مهدیریت منهابع آب ،تهدیهدهای ناشهی از کمبهود آب،
فرصتهای ناشی از کمبود آب ،راهتارهای مدیریت منابع آب بود.
برای تعیین اعتبار پرسشنامة مذکور تعداد  92پرسشنامه از پرسشنامههایی که روایهی آن-
ها تعیین و اصلاحات لازم صورت گرفت ،در جامعة ملابه با جامعة مورد مطالعه (کارشناسهان
کلاورزی) توسط محقق آزمون مقدماتی تتمیل شد .نتایج ارزیابی نلان میدهد کهه پرسهش-
نامه از اعتبار لازم برخوردار است .میزان الفای برای سؤالات  9/10بدست آمد.
جدول  – 1متغییرهای تحقیق
مأخذ :نویسندگان2900 ،
تعداد

تعداد

متغیرها

گویه ها

عوامل بحران

3

21

مدیریت آب

3

21

تهدیدات بحران

-

22

فرصتهای بحران

-

21

راهتارهای مدیریت

-

94

ابعاد

منبع متغیرها

مرتضینژاد و همتاران ( ،)2909سلیمیفرد و مصطفایی دولت آباد
( ،)2901شهرکی و محسنی ( ،)2901پانس و هرناندز ( ،)1991هدایتی
و همتاران (.)2904
پانس و هرناندز ( ،)1991مرتضینژاد و همتاران ( ،)2909هلیلی و
همتاران در سال( ،)2901اورتگا و همتاران (. )1924
شهرکی و محسنی ( ،)2901سلیمیفرد و مصطفایی دولت آباد (،)2901
وَن وین و همتاران(.)1999
مرتضینژاد و همتاران ( ،)2909هلیلی و همتاران در سال(.)2901
مرتضینژاد و همتاران ( ،)2909هلیلی و همتاران در سال(،)1 ،290
اورتگا و همتاران (.)1924
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 .5 .3تجزیه و تحلیل دادهها

به منرور دستیابی به روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه ،چنهدین نسهخه از پرسهشنامهه
تهیه شده و در اختیار تعدادی از کارشناسان سازمان جهاد کلاورزی قرار داده شهد و از آنهها
درخواست شد که دربارۀ سؤالات پرسشنامه نررات خود را بیان کنند .از جمله اصلاحاتی کهه
در نتیجة انجام روایی در پرسشنامه اعمال شد ،اضهافه ،حهذف و ادیهام برخهی از سهؤالها و
گویهها بوده است .لذا پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری نسخة نهایی پرسهشنامهه تهدوین
شد .پس از اصلاحات مورد نیاز ،پرسشنامة تصحیحشده آمادۀ سنجش اعتبار ( )9/10شد .پس
از تتمیل پرسشنامههای مذکور ،پاسهخها جمهعآوری و ارزیهابی شهد و در نهایهت از طریهق
نرمافزار آماری  SPSSبا آزمون  tتجزیه و تحلیل شد
 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4عوامل بحران آب

برای سنجش و شناسایی عوامل بحران آب در کلاورزی  3گویه مطرح شد .بر این اساس،
جدول شهمارۀ  1نلهان میدههد کهه کارشناسهان مهمتهرین عامهل را در زمینهة بحهران آب در
کلاورزی به ترتیب بهره برداری نامناسب از منابع با میانگین  4/99دانستهاند ،بطوری که اتفاق
نرر در این خصوص نیز بالاتر از سایر مؤلفهها است ،ضریب تغییرات برای ایهن گویهه بها 21
درصد گویای این واقعیت است .پس از آن کمبود بارندگی با میانگین  4/11قرار دارد .ضهریب
تغییرات این گویه ( 12/09درصد) نلان میدهد کهه پراکنهدگی نرهر نسهبت بهه بههرهبهرداری
نامناسب از منابع زیاد است .اتلاف در سطح مزرعه از دیگر عوامل بحرانساز به شمار میرود.
نتایج نلاندهندۀ آن است که اکثر کارشناسان نقش آن را در بحهران اب در حهد زیهاد تعریهف
کردند .میانگین  4با ضریب تغییرات  20/1درصد گویای این واقعیت مدیریتی است.

سال هفدهم

921

اولویت بندی راهتارهای مدیریت بهینة منابع آب ...

جدول  -3میانگین و انحراف معیار ویژگیهای شخصی کارشناسان در منطقة مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای تحقیق2900 ،
عوامل بحران آب

میانگین

انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

ضریب تغییرات

بهرهبرداری نامناسب از منابع

4/99

9/190

1

3

21/94

اتلاف در سطح مزرعه

4

9/140

9

3

20/1

اتلاف در مسیر انتقال آب

9/01

9/141

1

3

20/34

کمبود بارندگی

4/11

9/014

2

3

12.09

مسا ل اقتصادی

9/211

9/02

1

3

10.41

در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی آمده است .در ایهن
جدول مقدار عوامل بحران آب گروه نمونه با نمرۀ استاندارد  9مقایسه شده است.
جدول  -3تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای مقایسة نمرة افسردگی در گروه نمونه با نمرة برش
یا معیار
مأخذ :یافنههای تحقیق2900 ،
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمرة معیار

مقدار معنی داری

t

p

عوامل بحران آب

9/02

9/431

9

/922

4 /4

p>9/992

همانگونه که در جدول بالا ملاهده میشود ،میانگین عوامهل بحهران آب در گهروه نمونهه
 9/02با انحراف استاندارد  /431بود که به طور معناداری ( )p>9/992از نمهرۀ بهرش  9بالهاتر
بود .بنابراین ،از دید کارشناسان متغیرهای مورد مطالعه تأثیر زیادی در بحران آب داشته است
 .1 .1 .4اتلاف در سطح مزرعه

بر اساس ادبیات تحقیق ،مفهوم اتلاف در مزرعه با مؤلفهههای اسهتفاده از آبیهاری سهنتی و
یتپارچه نبودن اراضی و عدم آگاهی کلاورزان تعریف شد
جدول  ،4میانگین ،انحراف معیار ،ضریب پراکنهدگی و اولویتبنهدی گویهههای اتلهاف در
سطح مزرعه را نلان میدهد .نتایج این واقعیت را نلان میدهد که استفاده از آبیاری سنتی بها
میانگین  4/29با ضریب تغییر بسیار پایین  24/1باعث کاهش ضریب بهرهبرداری بهینهه از آب
در مزارع میشود و راندمان آن را کاهش میدهد .پس از آن پراکندگی اراضی میزان پهرت آب
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را افزایش داده است .نتایج بدست آمده از نرر کارشناسهی بها میهانگین  9/00و ضهریب تغییهر
 13/0دال بر این مدعاست .عدم آگاهی کلاورزان از نرر نقهش در بحهران آب در رتبهة سهوم
قرار دارد .عدم آگاهی کلاورزان از نحوۀ مصرف و مدیریت صحیح آب بها میهانگین  ،9/40بها
ضریب تغییر  14/49درصد ،بالاتر از متوسط طیف لیترت ارزیابی شده است.
جدول  -4اولویتبندی گویههای اتلاف در سطح مزرعه
مأخذ :یافتههای تحقیق2900 ،
ردیف

اتلاف در سطح مزرعه

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات ()%

2

استفاده از آبیاری سنتی

4/29

9/301

24/1

1

یتپارچه نبودن اراضی

9/00

2/993

13/0

9

عدم آگاهی کلاورزان

9/40

9/01

14/49

 .3 .1 .4بهرهبرداری از منابع آب

برای سنجش میزان نررات کارشناسان مورد مطالعه در خصوص بههرهبهرداری نامناسهب از
منابع 4 ،گویة عدم رعایت فاصلة مناسب بین چاهها ،عدم تناسب بین منابع آب و سطح زمین-
های زیر کلت ،افت سطح آبهای زیرزمینی و حفر ییرمجاز چاهههای عمیهق و تهأثیر آن بهر
چاههای نیمه عمیق و از بین رفتن چاههای سطحی استفاده شد.
جدول  ،3میانگین ،انحراف معیار ،ضریب پراکندگی و اولویتبندی گویههای بههرهبهرداری
نامناسب از منابع را بیان میکند .بر اساس نرر کارشناسان مهمترین عامل بهرهبرداری نامناسهب
از منابع به ترتیب اولویت ،حفر ییر مجاز چاههای عمیق بها مینهاگین  ،4/32بها ضهریب تغییهر
 24/43درصد و افت سطح آبهای زیرزمینی با میانگین  ،4با ضریب تغییر  10/01درصد می-
باشند .عدم تناسب بین منابع آب و میزان زمینهای زیهر کلهت از مسها ل دیگهری اسهت کهه
موجب بحرانی شدن آب در منطقه شده است .نتایج دلالت بهراین دارد کهه ایهن گویهه نیهز بها
میانگین برابر با  ،9/00با ضریب تغییر  20/3درصد نقش بالاتر از متوسط را در بحران آب ایفها
کرده است.
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جدول  -5اولویتبندی گویههای بهرهبرداری نامناسب از منابع
مأخذ :یافتههای تحقیق2900 ،

ردیف

بهرهبرداری نامناسب از منابع

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات ()%

2

حفر ییر مجاز چاههای عمیق

4/32

9/44

24/43

1

عدم تناسب بین منابع آب و میزان زمینهای زیر کلت

9/00

9/124

20/3

9

عدم رعایت فاصله مناسب بین چاهها

9/41

2/9943

11/11

4

افت سطح آبهای زیر زمینی

4/900

2/11

10/01

 .3 .1 .4اتلاف در مسیر انتقال آب

تبخیر بیش از اندازۀ آب در مسیر کانال ،پر پیچ و خم بودن مسیر کانال ،فاصلة زیهاد کانهال
از مبدأ تا سر مزرعه ،خاکی بودن کانال با راندمان پایین انتقال آب ،شتستگی لولهههای انتقهال
آب و گرفتگی لولههای انتقال آب 4 ،گویهای است که جهت سهنجش نقهش اتلهاف در مسهیر
انتقال آب در بحران آبی منطقه تعریف شد.
میانگین ،انحراف معیار ،ضریب پراکندگی و اولویتبندی گویههای اتلاف در مسهیر انتقهال
آب در جدول  4ارا ه شده است .بر اساس نرر کارشناسهان مهمتهرین عامهل اتلهاف در مسهیر
انتقال ،خاکی بودن کانال انتقال آب است .میهانگین بدسهت آمهده ( )9/04نلهان مهیدههد کهه
اثرگذاری این عامل در بحران آب بالاتر از متوسط بوده و ضریب تغییرات نیز با  12/11درصد
نلان میدهد که اتفاق نرر قابل قبول در این خصوص وجود دارد.
تبخیر بیش از اندازۀ آب در مسیر کانال با توجه بهه رو بهاز بهودن و فاصهلة طویهل مسهیر
انتقالی آب ،رتبة دوم در خصوص اتلاف در مسیر انتقال آب را دارد .میانگین نرهر کارشناسهی
در این مورد برابر با  9/41و ضریب تغییر نیز  14درصد ارزیابی شده است.
جدول  -6اولویتبندی گویههای بهرهبرداری نامناسب از منابع
مأخذ :یافته های تحقیق2900 ،
ردیف

اتلاف در مسیر انتقال

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

2

فاصلة زیاد کانال از مبدأ تا سر مزرعه

9/90

9/124

12/19

1

خاکی بودن کانال با راندمان پایین انتقال آب

9/04

9/041

12/11

9

تبخیر بیش از اندازۀ آب در مسیر کانال

9/41

9/00

14/91
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ادامه جدول 6
ردیف

اتلاف در مسیر انتقال

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

4

پر پیچ و خم بودن مسیر کانال

9/900

9/040

99/02

3

شتستگی لولههای انتقال آب

1/02

9/004

94/20

4

گرفتگی لولههای انتقال آب

1/33

2/210

44/2

 .4 .1 .4مسائل اقتصادی

برای سنجش نرر کارشناسان مورد مطالعه در خصوص مسها ل اقتصهادی مهوثر در بحهران
آب 4 ،گویه تحت عنوان هزینههههای بالهای تجهیهزات آبیهاری ،قیمهت آب ،میهزان اعتبهارات
دریافتی جهت بهبود سیستم آبیاری و نداشتن سرمایة اولیه کار مطهرح شهدند .نتهایج در قالهب
میانگین ،انحراف معیار ،ضریب پراکندگی و اولویتبندی گویههای اتلاف در سهطح مزرعهه در
جدول شمارۀ  1نلان داده شده است.
بر اساس نرر کارشناسان ،مهمترین مسا ل اقتصادی که در بحران آب نقش دارند به ترتیهب
اولویت :هزینههای بالای تجهیزات ،نداشتن سرمایة اولیه ،میزان اعتبارات دریافتی جهت بهبهود
سیستم آبیاری و قیمت آب میباشند .سرمایة اولیه (با میانگبن  )9/09و هزینة بالهای تجهیهزات
سیستم بهرهبرداری آب ( ،)9/44مهمترین عواملی است که باعث ایجهاد بحهران آب در منطقهه
شده است .بر اساس نتایج اتفاق نرر کارشناسان در ایهن خصهوص نیهز بسهیار بالهاتر از سهایر
مؤلفههای تأثیرگذار اقتصادی است .بطوری که ضریب تغییرات برای این گویهههها بهه ترتیهب
برابر با  13و  19/11درصد گواه بر این مدعاست.
جدول  - 3اولویتبندی گویههای مسائل اقتصادی
مآخذ :یافتههای تحقیق2900 ،
ردیف

مسائل اقتصادی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

2

هزینههای بالای تجهیزات

9/44

9/031

19/11

1

نداشتن سرمایة اولیه

9/09

9/004

13/90

9

اعتبارات دریافتی جهت بهبود سیستم آبیاری

9/14

9/049

14/41

4

قیمت آب

9/11

2/293

92/94
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 .3 .4تهدیدهای ناشی از بحران آب

نرر کارشناسان دربارۀ تهدیدهای ناشی از کمبهود آب بهه وسهیلة  22گویهه سهنجیده شهد.
گویههای مذکور بر مبنای دامنة امتیاز و دستهبندی نمرات به پنج سطح با فواصل برابهر تقسهیم
شد .جدول شمارۀ  0میانگین ،انحراف معیار ،ضریب پراکندگی و رتبهبندی نهدیدهای ناشی از
بحران آب را نلان میدهد.
بر اساس نرر کارشناسان ،بحران آب پیامدهایی را بهرای منطقهه بهه ارمغهان خواههد آورد.
نتایج دلالت بر این دارد که بیابانزایی با میانگین  ،4/4افزایش مهاجرت از روسهتا بهه شههر بها
میانگین  ،4/93تخلیة روستاها با میانگین  ،4/14کاهش اشتغال در بخش کلاورزی بها میهانگین
 ،4/11مهمترین پیامدهای بحران آب در روستاهای منطقهة مهورد مطالعهه مهیباشهند .ضهریب
تغییرات برای این شاخصها نلان میدهد که پراکندگی نرر در این پیامدها نیز پهایین اسهت و
میتوان گفت که این پیامدها دور از واقعیت در منطقه نخواهد بود .ضریب تغییرات برای ایهن
شاخصها به ترتیب برابر با  24/03 ،20/42 ،21/11و  19/22است.
جدول  -8اولویتبندی تهدیدات بحران آب
مأخذ :یافتههای تحقیق2900 ،
تهدیدهای بحران آب

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات ()%

تخلیة روستاها

4/14

9/120

24/03

بیابانزایی و افزایش گرد و یبار

4/4

9/109

21/11

کاهش بازده محصولات کلاورزی

9/02

9/192

21/01

افزایش مهاجرت از روستا به شهر

4/93

9/091

20/42

کاهش اشتغال در بخش کلاورزی

4/11

9/040

19/22

کاهش رفاه اجتماعی

4/22

9/004

12/3

فقر کلاورزان و روستاییان ناشی از خلتسالی

4/91

9/002

11/23

افزایش درگیری میان بهره برداران

4

9/094

11/42

افزایش قیمت محصولات کلاورزی

9/19

9/049

19/24

افزایش قیمت نرخ آب کلاورزی

9/40

9/040

13/19

عدم ملارکت کلاورزان در پروژههای کلاورزی

9/11

2/904

10/13
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در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی آمده است .در ایهن
جدول مقدار محورهای مدیریت منابع آب گروه نمونه با نمرۀ استاندارد  9مقایسه شده است.
جدول -9تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای مقایسة نمرة افسردگی در گروه نمونه با نمرة برش
یا معیار
مأخذ :یافتههای تحقیق2900 ،
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمرة معیار

مقدار معنیداری

t

p

عوامل بحران آب

9/02

9/44

9

/999

1 /4

p>9/992

همانگونه که در جدول بالا ملاهده میشهود ،میهانگین محورههای مهدیریت منهابع آب در
گروه نمونه  9/02با انحراف استاندارد  /44بود که به طور معناداری ( )p>9/992از نمرۀ بهرش
 9بالاتر بود .بنابراین ،از دید کارشناسان متغیرهای مورد مطالعه بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار در
مدیریت منابع آب داشته است.
 .3 .4فرصتهای ناشی از بحران آب

پیامدهای منفی بحران آب میتواند به فرصت تبدیل شود و همینین آنها را میتوان بهرای
مدیریت مناسب آب استفاده کرد .فرصتسازی از بحران آب جنبة انگیزشی برای رینفعان ییهر
مستقیم ،کلاورزان و مسلولین دولتی دارد .البته بحران آب زمانی میتواند بهعنوان فرصت نگاه
شود و جامعه را برای مدیریت مناسب آن بسهیج نمایهد کهه بحهران آب جهدی تلقهی شهود و
اهمیت و کمبود آب برای تمامی افراد جامعه تفهیم شود .در ییر این صورت پیامهدهای منفهی
بحران آب به همان شتل در جامعه خواهد ماند و عواقب دیگری نیز به دنبال خواهد داشهت.
در این قسمت ،فرصتهای ناشی از کمبود آب از نرر کارشناسان در  21گویه بررسی شد.
جدول شمارۀ  ،29میانگین ،انحراف معیار و ضریب پراکندگی فرصتههای ایجهاد شهده از
بحران آب را نلان میدهد .یافتهها نلان داد تغییهر الگهوی کلهت محصهولات کلهاورزی بها
میانگین  4/93و با ضریب تغییرات  ،21/14ارتقای راندمان آبیاری با میانگین 4/29و با ضهریب
تغییرات  ،23/21تناسب میان آب موجود و سطح زیر کلت محصولات با میهانگین  4/22و بها
ضریب تغییرات  ،23/19توجه به اقتصهادی بهودن کالهای آب بها میهانگین  4/90و بها ضهریب
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تغییرات  ،19/14مهمترین فرصتهای انگیزشی بحهران آب در منطقهه از دیهد کارشناسهان بهه
شمار می روند و قیمتگذاری مناسب سطح زیر کلت محصولات کلاورزی ،افزایش مههارت
کلاورزان در استفاده از آب کلاورزی ،افزایش تمایهل کلهاورزان بهه فعالیهتههای گروههی،
ملارکت و استقبال از برنامههای آموزشی ،استفاده از آخرین دستاوردهای علمی ،نرارت دقیق
بر مصرف آب و افزایش بیمة محصولات کلاورزی از فرصتهای دیگر بحران آب در منطقهه
ارزیابی شدند.
جدول -10اولویتبندی گویههای فرصتهای ناشی از بحران آب
مأخذ :یافتههای تحقیق2900 ،
ردیف

فرصتهای بحران آب

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات ()%

2

انگیزۀ ارتقای راندمان آبیاری

4/29

9/413

23/21

1

تناسب میان آب موجود و سطح زیر کلت محصولات

4/22

9/441

23/19

9

تغییر الگوی کلت محصولات کلاورزی

4/93

9/119

21/14

4

قیمتگذاری مناسب سطح زیر کلت محصولات کلاورزی

9/44

9/41

20/90

3

تمایل به تلتیل تلتل های آب بران

9/39

9/404

20/42

4

افزایش مهارت کلاورزان در استفاده از آب کلاورزی

9/02

9/101

19/13

1

افزایش تمایل کلاورزان به فعالیتهای گروهی در کلاورزان

9/32

9/114

19/41

0

توجه به اقتصادی بودن کالای آب

4/90

9/040

19/14

0

ملارکت و استقبال از برنامههای آموزشی

9/13

9/091

12/93

29

استفاده از آخرین دستاوردهای علمی

9/19

9/000

19/02

22

نرارت دقیق بر مصرف آب

9/04

9/00

14/04

21

افزایش بیمة محصولات کلاورزی

9/44

2/22

99/44

 .4 .4محورهای مدیریت منابع آب

محورهای مهم مدیریت منابع آب شهامل ارزیهابی منهابع آب ،توسهعه ،حفاظهت و کنتهرل،
برنامهریزی و طراحی سیستمهای مصهرف آب مهیباشهد .بهرای بررسهی اهمیهت مؤلفههههای
مدیریت آب 21 ،گویهه تعریهف شهد .جهدول شهمارۀ  22میهانگین ،انحهراف معیهار ،ضهریب
پراکندگی و رتبهبندی مدیریت منابع آب را نلان میدهد .بر اساس نتایج بدست آمده ،الگهوی
کلت با میانگین  4/39و با ضریب تغییرات  ،21/03اتلاف آب در مسیر انتقال با میانگین 4/41
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و با ضریب تغییرات  ،24/94آبیاری تحت فلار با میانگین  4/93و با ضریب تغییهرات ،24/94
آموزش بهرهبرداران با میانگین  4/21و با ضریب تغییرات  ،24/93ارزیابی مصرف محصهولات
کلاورزی با میانگین  4/21و با ضریب تغییرات  ،21/3حف و نگهداری منابع آبی نریر قنوات
و چلمهها با میانگین  4/90و با ضریب تغییرات 20/91و توزیع دیجیتالی آب با میانگین 4/90
و با ضریب تغییرات  19مؤلفههای با اهمیت زیاد تا خیلی زیاد در مدیریت آب ارزیابی شهدند
(جدول .)4
جدول  -11اهمیت مؤلفههای مدیریت منابع آب
مأخذ :یافتههای تحقیق2900 ،
مؤلفههای مدیریت

ارزیابی

برنامهریزی و
سیاستگذاری

توسعه

حفاظت و کنترل

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

21/23

مدیریت منابع آب

میانگین

ارزیابی مصرف محصولات کلاورزی

4/21

9/141

برآورد هزینههای تأمین آب

9/19

2/99

11/42

مقدار منابع آب زیرزمینی و سطحی

9/44

2/99

99/93

میزان اتلاف آب در مسیر انتقال

4/41

9/412

24/94

اعتبارات دریافتی جهت بهبود سیستم آبیاری

9/02

9/192

21/01

سیاستهای حمایتی دولت از منابع آب

4/91

9/109

20/44

آموزش بهرهبرداران

4/21

9/409

24/93

تفویض مالتیت آب به بخش خصوصی

9/23

2/294

93/93

پلیس مصرف آب

9/93

9/099

11/0

مهارت و تخصص کارشناسان مدیریت آب

9/01

9/099

12/10

آبیاری تحت فلار

4/93

9/121

24/94

یتپارچه سازی اراضی پراکنده و کوچک

9/10

2/931

91/214

توزیع دیجیتالی آب

4/900

9/019

19/93

الگوی کلت

4/39

9/024

21/03

کاهش و ثابت نگه داشتن میزان برداشت آب

9/12

9/041

11/40

فروش آب به قیمت واقعی

9/00

2/91

11/31

حف و نگهداری منابع آبی نریر قنوات و چلمهها

4/900

9/101

20/91
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 .5 .4راهکارهای مدیریت منابع آب

پس از سیاستگذاری و ارزیابی مؤلفههای مدیریت منابع آب ،تدوین راهتارههای توسهعه و
حفاظت و کنترل منابع آبی برای کاهش اثرات بحران آب در منطقه مورد مطالعه ارا ه میشهود.
لذا برای مؤلفههای مهم مدیریت آب  94راهتار تعریف شد و اهمیت آنها در کهاهش بحهران
آب مورد ارزیابی قرار گرفت .جدول شمارۀ  21میانگین ،انحراف معیهار و ضهریب پراکنهدگی
راهتارهای مدیریت منابع آب در کاهش بحران را نلان میدهد.
براساس نتایج بدست آمده:
 استفاده از لولههای پلیاتلین برای انتقال آب با میانگین  4/91بها ضهریب تغییهر29/29
درصد با توجه به تبخیز و تعرق و فاصلة زیاد اراضی از منابع آب؛
 انهدام چاههای ییرمجاز با میانگین موثر  4/0در حل مسها ل منهابع آب و بها ضهریب
 29/13درصد به جهت کاهش و ثابت نگه داشتن میهزان برداشهت و کهاهش سهطح
ابهای زیر زمینی؛
 گسترش روشهای آبیاری تحت فلهار بها میهانگین تاثیرگهذاری  4/44و بها ضهریب
تغییرات  24درصد به جهت کلت محصولات پهر مصهرف و سهطح بالهای اراضهی
نسبت به حجم منابع ابی؛
 ایجاد قوانین منسجم برای منابع آبی ملاع با میانگین  4/91و با ضهریب تغییهر 23/41
درصد جهت فروش و حفاطت از منابع آبی؛
 کلت گیاهان مقاوم به تنشهای آبی با میانگین  4/93و با ضریب تغییر  23/30درصد
به جهت الگوی کلت نا مناسب منطقه و تلاش برای تغییر آن؛
 یتپارچهسازی زمین برای کاهش پرت آب با میانگین  4/29با ضریب تغییر  24درصد
به جهت تعدد اراضی و مالتیتهای مفروز هر بهره بردار؛
 کلت گیاهان مقاوم به شوری خاک و آب با میهانگین  4/99بها ضهریب تغییهر 24/91
درصد به جهت افزایش املاح و آلودگی آب در منطقه؛
 لولهگذاری مسیر انتقال آب به منرور جلوگیری از پرت آب با میانگین 4/90با ضریب
تغییر 24/94درصد؛
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 رعایت حریم چاهها به منرور جلوگیری از نزدیتی چاهها به یتدیگر با میانگین 4/10
با ضریب تغییر  24/04درصد در جهت جلو گیری از کهاهش سهطح آبههای زیهر
زمینی و حفاظت از منابع آبی؛
 بالا بردن دانش در زمینة مدیریت آب و خاک با میانگین  4/4با ضریب تغییر 21درصد
جهت افزایش ملارکت و تلتیل تلتلهای آب بران؛،
 ارا ة تسهیلات از سیستم آبیاری تحت فلار با میانگین  4/93بها ضهریب تغییهر21/14
درصد جهت تقویت توانمندی مالی و افزایش ملارکت مردم در طرحهای آبیاری؛
 بالا بردن دانش در زمینة نیاز آبی گیاههان بها میهانگین  4/91بها ضهریب تغییهر 21/03
درصد جهت اصلاح میزان آبدهی به محصول در راستای حفاظت از ظرفیهتههای
آبی منطقه؛
 تغییر الگوی کلت با میانگین  4/93با ضریب تغییر 20/02درصد به جهت ناسازگاری
محصول با میزان طرفیتهای منابع آبی منطقه؛
آمادهسازی زیرساختها جهت استفاده از تجهیهزات مهدرن آبیهاری بها میهانگین  4/14بها
ضریب تغییر ،20/02مهمترین راهتارهای مدیریت منابع آب در جههت کهاهش اثهرات بحهران
آب و بازگلت به پایداری میباشند (جدول .)0
جدول  -13اولویتبندی راهکارهای مدیریت منابع آب
مأخذ :یافتههای تحقیق2900 ،
راهکارهای مدیریت آب

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

استفاده از لولههای پلیاتلین برای انتقال آب

4/91

9/313

29/29

انهدام چاههای ییر مجاز

4/0

9/44

29/13

گسترش روشهای آبیاری تحت فلار

4/44

9/413

24/92

ایجاد قوانین منسجم برای منابع آبی ملاع

4/91

9/409

23/41

کلت گیاهان مقاوم به تنشهای آبی

4/93

9/410

23/30

یتپارچهسازی زمین برای کاهش پرت اب

4/29

9/404

24/91

کلت گیاهان مقاوم به شوری خاک و آب

4/99

9/191

24/91

لوله گذاری مسیر انتقال آب به منرور جلوگیری از پرت آب

4/90

9/440

24/94

سال هفدهم
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راهکارهای مدیریت آب

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

بازسازی کانالهای بتونی انتقال آب برای کاهش اتلاف آب

9/00

9/441

24/41

رعایت حریم چاهها به منرور جلوگیری از نزدیتی چاهها به یتدیگر

4/10

9/114

24/04

بالا بردن دانش در زمینة مدیریت آب و خاک

4/4

9/13

21/94

ارا ة تسهیلات جهت استفاده از سیستم آبیاری تحت فلار

4/93

9/119

21/14

باز بینی و تعمیر تجهیزات مربوج به آب

9/04

9/449

21/09

بالا بردن دانش در زمینة نیاز آبی گیاهان

4/91

9/111

21/03

ایجاد تلتلهای آبران و پلیس نرارتی مصرف آب

9/12

9/404

20/1

تغییر الگوی کلت

4/93

9/443

20/02

تقویت تلتلهای نرارتی مردمی برای جلوگیری از اتلاف آب

9/32

9/442

20/01

ایجاد شخم حفاظتی (شخم سطحی و کم عمق)

9/49

9/403

20/09

آمادهسازی زیر ساختها جهت استفاده از تجهیزات مدرن آبیاری

4/14

9/091

20/02

تلتیل شرکتهای خدمات ملاورهای جهت ملاوره

9/01

9/141

20/34

کاشت زود هنگام گیاهان به منرور فرار از خلتی و تنشهای آبی

9/41

9/124

20/14

استفاده از کانالهای سیمانی برای انتقال آب

9/44

9/404

19/91

استفاده از تبلیغات در سطح شهر و تلویزیون در زمینة مصرف درست آب

4/21

9/004

12/12

استفاده از فعالان اجتماعی در بخش نرارت و کنترل مصرف

9/40

9/101

12/31

شرکت در کلاسهای آموزشی -ترویجی

9/04

9/041

12/11

از بین بردن علفهای هرز مزرعه برای کاهش اتلاف آب

9/41

9/094

11/19

مدیریت زمان آبیاری(سیستم آبیاری هوشمند)

9/44

9/009

14/19

استفادۀ چند منروره از آب

9/19

9/024

14/3

زهتلی مزارع

9/99

9/013

14/13

ایجاد تعاونیهای خدماتی جهت بازدید ،لایروبی و ...

9/4

9/041

14/11

انجام کلت مخلوج برای استفاده از حداکثر رطوبت

9/99

9/094

11/21

پوشاندن سطح کانالهای انتقال آب برای جلوگیری از تبخیر اب

9/40

9/040

11/30

استفاده از فاضلاب شهری تصفیهشده با رعایت اصول بهداشتی

9/40

2/294

10/00

استفاده از مبلغان دینی جهت ترویج مصرف درست آب

9/41

2/999

99/20
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در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی آمده است .در ایهن
جدول مقدار اهمیت راهتارها در مدیریت منابع آب گروه نمونه با نمهره اسهتاندارد  9مقایسهه
شده است.
جدول  -13تحلیل  tتک نمونه ای یا تی تک گروهی برای مقایسة نمرة افسردگی در گروه نمونه با نمرة
برش یا معیار
مأخذ :یافته های تحقیق2900 ،
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

مقدار معنی داری

t

p

عوامل بحران آب

9/00

9/49

9

/999

21/1

p>9/992

همانگونه که در جدول بالا ملاهده میشود میانگین اهمیت راهاکارهها در مهدیریت منهابع
آب در گروه نمونه  9/00با انحراف استاندارد  /49بود کهه بهه طهور معنهاداری ( )p>9/992از
نمرۀ مقدار  9بالاتر بود .بنابراین ،از دید کارشناسان راهتارهای مورد بررسی اهمیهت بالهاتر از
متوسط در مدیریت منابع آب داشته است.
 .5نتیجهگیری

مدیریت منابع آب به مدیریت یتپارچه و همههجانبهه نیازمنهد اسهت .بهدون دخالهت دادن
رینفعان و مردمان بهرهبردار و بدون کمهک آنهها امتهان موفقیهت در مهدیریت آب و کهاهش
اثرات بحران وجود ندارد .نتایج نلان مهیدههد کهه مهمتهرین عامهل در زمینهة بحهران آب در
کلاورزی از دیدگاه کارشناسان مسللة انسانی مهدیریت آب ،یعنهی بههرهبهرداری نامناسهب از
منابع ،اتلاف در سطح مزرعه ،اتلاف در مسیر انتقال آب ،کمبهود بارنهدگی و مسها ل اقتصهادی
است که عمدتا از سوی بهرهبرداران ناشی میشود و تنها مسللة کمبهود بارنهدگی اسهت کهه از
دست انسان خارج است و نمیتوان در مورد آن کاری انجام داد ،ولی مهابقی عوامهل از سهوی
مصرف کنندگان ناشی میشود و حل این مسا ل نیز با ملارکت آنها امتانپذیر است.
نتایج بدست آمده دلالت براین دارد که الگوی کلت با میانگین  4/39و با ضریب تغییهرات
21/03در ایجاد بحران آبی دارای اهمیت زیادی است .بنابراین ،در مدیریت بهینة آب می تهوان
بر تغییر آن تأکید کرد؛ زیرا بخلی از سوء مصرف ناشی از عدم انطباق نوع محصول با ظرفیت
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و پتانسیل آبی منطقه است که با اتلاف آب در مسیر انتقال تلدید میشود .آبیاری تحت فلهار
از مؤلفههای مهم دیگر در مدیریت بهینة آب به شمار می رود .نتایج بدست آمده نلهان مهی-
دهد که این معیار با میانگین  4/93و با ضریب تغییرات  24/94از اهمیت زیادی در حل بحران
و استفادۀ مناسب از آب برخوردار است .عوامل فوق نلاندهندۀ این است که مدیریت آب در
منطقه دارای ضعف فنی در سیستم بهرهبرداری آب است.
از سوی دیگر ،آموزش بهرهبرداران با میانگین  4/21و با ضریب تغییرات  ،24/93ارزیهابی
مصرف محصولات کلاورزی با میانگین  4/21و با ضریب تغییرات  ،21/3حفه و نگههداری
منابع آبی نریر قنوات و چلمهها با میانگین  4/90و با ضریب تغییرات  ،20/91از اهمیت زیهاد
تا خیلی زیاد در مدیریت آب برخودارند و این مسا ل در مدیریت آب نلهان مهیدههد کهه در
نرام مدیریت آب علاوه بر ضعف بعد فنی در منطقه دارای ضعف اجتماعی نیهز مهیباشهد کهه
لازم است در جهت حل این مسلله ملارکت اجتماعی -اقتصادی بها ظرفیهتسهازی در آنهها
راهتارهای خاصی ارا ه شود.
بر این اساس برای حل ملتل مدیریت آب در منطقه از منرر ارزیابی ،برنامهریزی ،توسعه،
حفاظت و کنترل ،راهتارهای مدیریت آب در دو بخش فنی و اجتماعی -اقتصادی ارا هه شهد،
ولی برای حل ملتل مدیریت آب لازم است راهتارها بصورت همزمان انجام شود و موفقیت
مدیریت آب تنها از بعد فنی اماکن پذیر نیست .لذا راهتارهایی برای بعد فنی ،تتنولهوژیتی و
اجتماعی  -اقتصادی مدیریت آب از سوی کارشناسان مطرح شد و درجة اهمیت آنهها مهورد
ارزیابی قرار گرفت.
براساس نتایج بدست آمده ،راهتارهای بعد فنی شامل استفاده از لولههای پلیاتلهین بهرای
انتقال آب با میانگین  4/91با ضریب تغییر 29/29درصد ،گسهترش روشههای آبیهاری تحهت
فلار با میانگین تأثیرگذاری  4/44و با ضریب تغییرات  24درصهد ،کلهت گیاههان مقهاوم بهه
تنشهای آبی با میانگین  4/93و با ضریب تغییر  23/30درصد ،کلت گیاهان مقاوم به شهوری
خاک و آب با میانگین  4/99با ضریب تغییر  24/91درصد ،لولهگهذاری مسهیر انتقهال آب بهه
منرور جلوگیری از پرت آب با میانگین 4/90با ضریب تغییر 24/94درصد ،رعایت حریم چاه-
ها به منرور جلوگیری از نزدکی چاهها به یتدیگر بها میهانگین 4/10بها ضهریب تغییهر 24/04
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درصد ،تغییر الگوی کلت با میانگین  4/93با ضریب تغییر 20/02درصهد و آمهادهسهازی زیهر
ساختها جهت استفاده از تجهیزات مدرن آبیاری بها میهانگین  4/14بها ضهریب تغییهر20/02
درصد می باشند.
راهتارهای اجتماعی -اقتصادی نیز شامل انهدام چاههای ییر مجاز با میانگین مؤثر  4/0در
حل مسا ل منابع آب و با ضریب  29/13درصد ،ایجاد قوانین منسجم برای منابع آبی ملاع بها
میانگین  4/91و با ضریب تغییر  23/41درصد ،یتپارچهسازی زمین برای کاهش پهرت آب بها
میانگین  4/29با ضریب تغییر  24درصد ،بالا بردن دانهش در زمینهة مهدیریت آب و خهاک بها
میانگین  4/4با ضریب تغییر 21درصد ،ارا ة تسهیلات از سیستم آبیاری تحت فلار با میهانگین
 4/93با ضریب تغییر 21/14درصد ،بالا بردن دانش در زمینة نیاز آبی گیاهان بها میهانگین 4/91
با ضریب تغییر  21/03درصد هستند.
کتابنامه
 .2حاف نیا ،م ،)2900( .مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی .تهران :انتلارات سمت.
 .1حجی پور ،م؛ راکری نیا ،م؛ ضیا ی .ع .ن و حسام ،م .)1923( .مدیریت تقاضای آب در بخش
کلاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدلهای  MODFLOWو
 .WEAPپژوهشهای حفاظت آب و خاک .شماره  ،4جلد .03-292 .11
 .9حسین زاده ،ج؛ کاظمیه ،ف؛ جوادی ،ا و یفوری ،ه .)2901( .زمینهها و سازوکارهای مدیریت آب
کلاورزی در دشت تبریز .فصلنامة دانش آب و خاک .دورۀ  ،19شمارۀ .03-00 ،1
 .4رضاییزمان ،م؛ مرید ،س؛ دلاور ،م .)2901( .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای
هیدروکلیماتولوژی حوضة سیمینه رود .مجلة آب و خاک .شمارۀ (.2141-2130 .)4
 .3سامانی ،م .)2901( .مدیریت منابع آب و توسعة پایدار .دفتر مطالعات زیربنایی ،معاونت پژوهلی،
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
 .4سلیمی فرد ،خ و مصطفایی دولت آباد ،خ .)2931( .بتارگیری برنامهریزی آرمانی تصادفی در
مدیریت منابع آب .نلریة آب و خاک ،علوم و صنایع کلاورزی .جلد  ،11شمارۀ .132-101 ،1
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 .1شهرکی ،ج و محسنی ،س )2901( .کاربرد تصمیمگیری چندمعیاره تعاملی در تخصیص بهینة منابع
آب ،مطالعة موردی :شهرستان یزد .فصلنامة علمی پژوهلی مهندسی آبیاری و آب .شمارۀ ،21
سال سوم.291-221 ،
 .0کارآموز ،م ،رضاپور طبری ،م؛ کراچیان ،ر .)2909( .بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و

زیرزمینی در جنوب تهران :کاربرد مدلهای الگوریتم ژنتیک و شبتة عصبی مصنوعی .اولین
کنفرانس مدیریت منابع آب ،انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران .دانلگاه تهران ،صص.12-92

 .0محمودی ،ل .)2909( .بررسی و مطالعة هیدرو اقلیم حوضة آبریز سیمینهرود با تأکید بر سیل
خیزی .پایاننامة کارشناسی ارشد مخاطرات طبیعی .دانلگاه سیستان و بلوچستان .ایران.
 .29مرتضینژاد ،م؛ یعقوبی ،ج؛ ستوده نیا ،ع و دایستانی ،م .)2932( .راهتارهای بهینهسازی مدیریت

منابع آب در شبتة آبیاری از دیدگاه آببران ،مطالعة موردی :شبتة آبیاری دشت قزوین .مجلة
مهندسی منابع آب.40-11،)23( ،
 .22مهردادی  ،ن؛ جعفری ،ح؛ هدایتی ،ا .)2904( .آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع
به جای آمایش فعالیتها .فصلنامةعلوم و تتنولوژی محیط زیست .شمارۀ .44-04 ،21
 .21ناصری ،م؛ نورری ،ح؛ مهدوی ،ش .)2903( .شبیهسازی رواناب دو حوضة سیمینهرود و زرینه

رود با استفاده از نرمافزار( HMS-HECمطالعة موردی :حوضة دریاچة ارومیه) .شلمین همایش
سراسری کلاورزی و منابع طبیعی پایدار .دی ماه  .2903مؤسسة آموزش عالی مهر اروند .تهران،
صص .21-13
 .29هدایتیآقملهدی ،ا؛ جعفری ،ح؛ مهردادی ،ن؛ فهمی ،ه؛ فرشیی ،ه و زاهدی ،س .)2904( .آمایش
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