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چکیده
اهد اف :هدف اصلی پژوهش ،شناسایی موانع و اعا ش هعای مصعرف بهینعة آب در
بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان گنبد کاووس است .
روش :پژوهش حاضر از نظعر هعدف ،کعاربردی و بعه ظعاو رو

شناسعی ،از نعو

توصیفی  -تظلیلی اسعت .جامععة آمعاری آن را  60نفعر از کارشناسعان دسعتها هعای
اجرایی آب منطقه ای ،جهاد کشاورزی ،مراکز آموز

ععا ی تشعیی داد انعد .داد -

های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تیمی پرسش نامه جم آوری شد و با استفاد از
نرم افزار ( SMART-PLSمعاد ات سعاتتاری و حعدال مربععات جزیعیر فرآینعد
تظلی صورت گرفت .آ فای کرانباخ کلیة عوام بزرگ تر از  47.4به دست آمعد کعه
حاکی از پایایی مناسب مدل دارد .
یافته ها/نتایج :نتایج تروجی مدل معاد عات سعاتتاری نشعان داد ،مقعدار ضعریب t
مربوط به روابط بین متغیر وابسته " موان مصعرف بهینعة آب" و عوامع اهارگانعه و
متغیرها در تمام موارد بزرگتر از  8730و در سطح اطمینان  36درصد دارای معنعاداری
میباشد  .در این میان ،عام اجتماعی در رتبة اول اثرگذاری اا ش مصرف بهینعة آب
کشاورزی از دیدگا کارشناسان عنوان شد ،به طوری که ضریب مسعیر عامع معذکور
برابر  47143و عوام مدیریتی ،التصادی و طبیععی بعا ضعریب تعیعین مسعیر ،47.42
___________________________
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 47682و  47206در ردۀ دوم تا اهارم لرار گرفتند  .از مهعم تعرین زیرشعات

هعای

عام اجتماعی که در پایین بودن مصرف بهینة آب اثرگذار هستند ،می توان به پعایین
بودن سطح سواد کشاورزان ،استقبال نیردن کشاورزان از رو
عدم پذیر

هعای جدیعد آبیعاری،

ا هوی های کشت معرفی شد توسط زارعین  ،تمایع کشعاورزان نسعبت

به کشت مظصو ات با نیاز آبعی با عا ،پعایین بعودن سعطح آمعوز

هعای ترویجعی و

تظقیقاتی ،بی توجهی به کشت مظصو ات بعا دورۀ زراععی کوتعا توسعط کشعاورزان
و . . .اشار کرد .همچنین ،نبود طرح های آمایشی آب ،ضعف در ارائة یک برنامة جام
تقویمی کشت ،گستر

و حفر اا های عمیق در دهه های لب  ،نبود یعا فرسعودگی

سامانه های زهیشی آب ،عدم توجه جدی بعه عایروبی کانعال هعای آبیعاری ،کمبعود
نیروی انسانی (کارشناسر ،در کنعار گسعتردگی حعوزۀ جغرافیعایی فعا یعت امعور آب
شهرستان از اهم مؤ فه های عام مدیریتی –نهادی از دیدگا کارشناسان مظسوب می
شوند ،ضمن اینیه کمبود اعتبارات ،سیاست های تشویقی –حمایتی ،تشیسا ی های
دهه های اتیر ،بادهای گرم و تشک ،پراکندگی اراضی و لطعات زمین در مقایسه بعا
سایر متغیرهای مورد بررسی عام التصادی و طبیععی ،بیشعترین نقعش را در کعاهش
مصرف بهینة آب دارند .براز
که حاکی از براز

کلی ) (GOFمدل پژوهش برابر  4766به دسعت آمعد

لوی آن است.

نتیجه گیری :طبیعتاً شناتت موان مصرف بهینة آب در بخش کشاورزی و اثرگعذاری
میزان هریک از شات

های مؤثر می تواند در برنامه ریعزی هعای حعال و بعه ویعژ

آیندۀ این حوز کمک شایانی نماید .ایعن پعژوهش از دیعدگا کارشناسعان نشعان داد،
عام اجتماعی و مدیریتی در مقایسه با عوام التصعادی و طبیععی بعه عنعوان اعا ش
مصرف بهینة آب  ،اثرگذاری بیشتری در کشاورزی دارند.
کلیدواژه ها :موان مصرف بهینة آب ،بخش کشاورزی ،نعواحی روسعتایی شهرسعتان
گنبد کاووس .
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 .3مقدمه

کشاورزی بهعنوان ییی از مهمترین مظورهای اساسی رشد و توسعه ،نقش مهمی در بهبود
التصادی مناطق روستایی دارد .در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه ،کشاورزی
ییی از مهمترین بخشهای التصادی نواحی روستایی است که توجه صاحبنظران ،مدیران و
مظققان زیادی را به تود جلب کرد است (نصرآبادی ،فیروزی و مظمدی د اشعمه ،8236،
ص34.ر .در این میان ،آب ،رکن اساسی توسعة این نواحی است (گیوردانو ،344. ،ص6 .ر .و
روند توسعة پایدار روستایی در گرو پایدارسازی این بخش است (عاد ی ،8213 ،ص 3.به نق
از کوایی ،82.0 ،ص30 .ر .زیرا این بخش وظیفه دارد  83درصد تو ید ناتا

ملی کشور،

 32درصد اشتغال و  18درصد از مناب تأمین غذایی کشور را تأمین کند ،اما اصعلیتعرین منبع
دستیابی به انین توسعهای ،وجود مناب آبی است؛ زیرا آب میم تاک بود و مؤثرترین منب
طبیعی برای فعا یت کشاورزی است .آب از طریق تنو بخشی به مظصعول و ا هعوی کشعت،
سطح درآمد و اشتغال و بازدهی بخش کشاورزی را افزایش داد و در نهایت منجر به توسععة
پایدار روستایی تواهد شد (رشیدپور ،کلانتری و رضوانفر ،8234 ،ص

3-2.رو زمینة کعاهش

و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی را فراهم میسازد (شایان ،بعوررجمهری و میر طفعی،
 ،8216ص862 .ر.
کشور ایران در ییی از تشک ترین مناطق جهان لرار گرفته است و کمبود آب در آن مهم-
ترین تنهنای توسعة کشاورزی به شمار میرود (هاشمی نیا ،8212 ،ص66.ر .از سعوی دیهعر،
توزی نامناسب بار

و نبود سیاستگذاریها و برنامههای جام  ،سبب "مظعدودیت منعاب

آب" و مان توسعة این بخش شد است ،به طوری که گزار ها نشعان معیدهعد کعه از کع
مساحت  806میلیون هیتاری کشور ،حدود  26میلیون هیتار لاب کشت بود که از این مقدار
حدود  8.70میلیون هیتار تظت کشت است که از این رلم 0. ،درصد ( 1733میلیون هیتعارر
اراضی آبی و مابقی اراضی دیم و آیش هستند (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشعور،8210 ،
ص00.ر.
مطابق گزار

فائو ،کاهش مناب آبی و بهر گیری غیر اصو ی و عدم توجه به اا شهعای

آن ،مشیلات عدید ای را برای التصاد روستاییان و به تب آن در سطح کلان بعه وجعود آورد
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است .بر همین اساس ،توجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به مسئلهای مظعوری
تبدی شد است (فعائو ،3466 ،8ص60 .ر .زیعرا از یعک سعو بعا توجعه بعه سعرانة آبعی88.4
مترمیع ب آب در ایران (یک هفتم متوسط جهانیر ،کشور داار تنش شدید آبعی و در آسعتانة
بظران آبی است و از دیهر سو حجم مناب آبی از  334میلیارد مترمیععب در سعال  8204بعه
کمتر از میلیارد مترمیعب در سال  8230رسید است (کعوایی و مهعدوی دامغعانی،8236 ،
ص

00-00 .ر .و ی با بارندگیهای دو سال اتیعر بعه  803میلیعارد در سعال آبعی  30-3.و

با اترین میزان آن با  602میلیارد متر میعب در سال آبی  3.-31رسعید اسعت (وزارت نیعرو،
شرکت مدیریت مناب آب ایران ،دفتر مطا عات پایة مناب آب8231 ،ر.
با وجود نوسانات و مظدودیتهای اللیمی ،کشور بعا مظعدویتهعا و موانع اجتمعاعی-
فرهنهی ،التصادی ،نهادی و برنامهای (اعمال نظر و فشار مراج مختلف در اجعرای طعرحهعا
تارج از او ویتر ،مظدودیتهای لوانین و مقررات (عدم جامعیت و انعطافپذیری لوانین در
شرایط تغییر عرضه و تقاضای آب  ،تظو ات فناوری و نارسایی در ایجاد نهادهای ازم جهعت
استفاد از جنبههای لانونی و حاکمیتی مدیریت مناب آبر رو به رو میباشد (سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور ،8216 ،جلد اهارم ،ص

31 .ع30ر .با عنایت به این مسعائ  ،دو عت در

برنامههای توسعة کشور بهویژ در برنامة پنجم در تصوص بهر وری و استفادۀ بهینعه آب در
مواد  804-808مواردی از جمله مسلوب نمودن برداشتهای غیرمجاز از مناب آب زیرزمینی،
نصب کنتور حجمی بر روی کلیة اا های مظفورۀ دارای پروانه با هزینة ما یان آنها ،اعمعال
سیاستهای حمایتی و تشویقی ،اجرای طرحهعای تععادلبخشعی نظیعر آبخیعزداری ،بهبعود و
اصلاح رو های آبیاری و استقرار نظام بهر برداری مناسب دشتهای ممنوععه موضعو بنعد
ا ف (ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از دشتهای کشورر ،اصلاح تخصی

ها و پروانههای

موجود و تظوی حجمی ،صدور سند بهر برداری آب بعرای تمعامی حقابعهداران و دارنعدگان
مجوز تخصی

آب را هدفگذاری نمعود اسعت .همچنعین ،در معواد 803و  802عملیعات

زیربنایی آب و تاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسعازی ،توسععة شعبیههعا -زهیعشهعا و
رو های نوین آبیاری و اجعرای عملیعات بعه زراععی و بعهنعژادی ،تظویع آب معورد نیعاز
1. FAO
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کشاورزان به صورت حجمی بر اساس ا هوی کشت هر منطقه و با استفاد از مشارکت بخش
غیردو تی ،ارتقاء شات

بهر وری مصرف آب در بخش آب و افزایش تو ید مظصول به ازای

واحد حجم مصرفی دید شد است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،لانون برنامة پنجم
توسعه ،8213 ،ص

12-16 .ر .بنابراین ،با توجه به بند ا عف معادۀ  808لعانون برنامعة پعنجم

توسعة وزارت نیرو باید برای افزایش بهر وری آب با عنایت به کسری مخزن سعفر هعای آب
زیرزمینی(بیلان منفیر نسبت به اصلاح تخصی
به تشی های آب بران تعیین ارز

ها و پروانههای موجود ،تظویع حجمعی آب

والعی و لیمت آب الدام گردد (رسعتم آبعادی و جلعا ی،

 ،8232ص218.ر( ،لانون برنامة پنجم توسعه ،8213 ،ص

12-16 .ر .مضعاف بعر ایعنکعه بعر

اساس برنامة ششم توسعه ری اهداف کمی ،دو ت موظف است طی پنچ سال برنامعه جهعت
احیاء و تعادل بخشی مناب آب زیرزمینی از طریق الداماتی از جمله تجهیز اا ها به ابزار کنتور
هوشمند به تعداد 044660دستها  ،کنترل ،نظارت و مسلوبا منفعه نمودن اا هعای آب فالعد
پروانة بهر برداری ،جلوگیری از اضافه برداشت اا های مجاز و تعدی پروانههای بهر برداری
کشاورزی مجموعاً  84001میلیون مترمیعب آب را رتیر نماید (سازمان معدیریت و برنامعه-
ریزی کشور ،8230 ،ص32 .ر .اما علیرغم این تلا ها و تظقیقات انجامگرفته ،هنعوز بخعش
کشاورزی در بظث مصرف با اا شها و موان زیادی ،از جمله هزینة گزاف تبعدی نهرهعای
سنتی به کانالهای بتنی ،فرسود بودن شبیة توزی آب ،کمبود اعتبارات و سیسعتم تخصعی
بودجه و تدمات حمایتی و غیر مواجه است (پناهی ،ملعک مظمعدی و ایعذری،8238،ص.
24ر .و با توجه به شرایط ما ی کشاورزان ،تاکنون الدامات اشمگیری از سعوی بهعر بعرداران
آب جهت نصب کنتور هوشمند صورت نهرفته است و اصعلاح و تععدی پروانعههعای بهعر -
برداری با توجه به کمبود نیروی انسانی ناظر و گستردگی جغرافیایی فقط بر روی کاغذ انجام
میشود و شی عملیاتی به تود نهرفته است.
در این پژوهش تلا

شد است ضمن بررسی مشعیلات و موانع مصعرف بهینعة آب در

بخش کشاورزی در سطح ملی و جهانی ،به د ی شرایط مختلعف طبیععی ،اللیمعی ،انسعانی و
اهمیتی که کشعاورزی در التصعاد کشعور دارد ،بررسعیهعای دلیقعی پیرامعون مسعائ آب و
کشاورزی در سطح مناطق روستایی شهرستان گنبدکاووس انجام گیرد تا بعه پرسعش اصعلی

841

شمارۀ سی و اهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

تظقیق یعنی مهمترین موان و عوامع اعا شهعای مصعرف بهینعة آب در بخعش کشعاورزی
شهرستان پاسخ داد شود.
-2پیشینة تحقیق

تجربیات کشورهای جهان از جمله آمرییا در ایا ت کا یفرنیا نشان میدهد که استفادۀ بهینه
آب در بخش کشاورزی توانسته زمینه را برای بهبود تو یدات کشاورزری و ایجاد بازاریعابی و
اشتغال به طور مستقیم و غیرمستقیم فعراهم کنعد (گیوردانعو ،344. ،8ص6 .ر .اتظادیعة اروپعا
اسععتراتژیهععای بهین عة مصععرف آب در بخععش کشععاورزی از لبیعع سیاسععتهععای مشععترک
کشاورزی) (CAPو دستورا عم های اتظادیة آب اروپا ) (WFDرا سر وحة برنامههای تود
لرار داد اند (فائو ،3446 ،3ص60.ر .کشور هند نیز از سال  3483سیاسعت ملعی آب« ،دیعدگا
مشترک تلفیقی در مورد مناب آب در سطوح مختلف مظلی ،منطقهای و ملی» را بعرای بهبعود
کشاورزی در برنامههای تود ظاو کرد است (شاهرودی و ایذری ،8216،ص34.ر .نمونه-
های فوق نشاندهندۀ اهمیت مناب آبی و استفادۀ بهینه آن در بخش کشاورزی است .بعر ایعن
اساس ریلاً نتایج اجما ی مطا عات داتلی و تارجی بهعنوان پیشینة موضو رکر شد است.
جدول  -3تحقیقات داخلی و خارجی
مأتذ :نهارندگان8231 ،
نویسندگان

نتایج

عنوان

فقدان تسطیح و شی بندی نامناسب اراضی ،تنو در کشت
میرابوا قاسمی
( 8212ر

ارزیابی بازد آبیاری در
تعدادی از شبیههای سنتی
ایران

مظصو ات زراعی در یک مزرعه ،عدم توجه به نیاز آبی هر
مظصول ،عدم آموز

و ترویج کشاورزان و آببران به منظور

ضرورت استفادۀ بهینه از آب را ،اا شهای موجود در را مصرف
بهینة آب در سطح مزرعه بیان می کند.

زهتابیان(8210ر

عل پایین بودن راندمان
آبیاری در منطقة ورامین

پایین بودن سطح سواد کشاورزان در ارتباط با آب ،تاک و زراعت،
کواک بودن لطعات زمین و سطح زیرکشت ،عدم تسطیح زمین،
عدم مدیریت صظیح آب و آبیاری و استفاد از رو های سنتی
1 - Giordano
2 - FAO
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نتایج

نویسندگان

عنوان

فروغی و مظسن

بررسی وضعیت مناب آب

تانی و کریمی

منطقة فسارود داراب طی

(8216ر

تشیسا ی های اتیر

مظمد ترمیان

مدیریت مصرف بهینة آب در

تظوی حجمی آب ،عدم ییپاراهی مزار و تلفات زیاد آب،

(821.ر

بخش کشاورزی

پیچیدگی مدیریت آبیاری ،عدم وجود تشی های منسجم مصرف-

آبیاری را به عنوان عمد عل پایین بودن راندمان آبیاری در منطقة
مزبور ارزیابی نمود.
عدم مدیریت صظیح آب در مزرعه (از طریق نشست و تبخیر آب
از نهرها و جویهای سنتی ،عدم توجه کشاورزان به نیاز آبی
گیاهان و استفاد از دور ثابت آبیاریر و تغییر ا هوی کشت به
منظور کسب درآمد بیشتر (کشت مظصو ات با نیاز آبی با ار که
باعث افت سطح ایستابی در سالهای اتیر شد است را میتوان به
عنوان تهدیدی جدی در روند نابودی مناب آب کشور تلقی نمود.
مهمترین عوام مؤثر بر کاهش بهر وری آب را عدم اجرای طرح

کنندگان آب ،مسائ سیاسی ،اجتماعی و فرهنهی للمداد نمود اند.
سمیه گودرزی،
شعبانعلی فمی،
موحد مظمدی و
جلال زاد (8211ر

بررسی عوام فردی و حرفه-
ای تأثیرگذار بر ادراک

نتایج نشان داد اهار عام آموز  ،اعتبارات ،فنآوری و بهبود

کشاورزان شهرستان کرج

نظام بهر برداری بر کاهش اا ش مدیریت آب کشاورزی مؤثر می-

نسبت به مشیلات مدیریت

باشد.

آب کشاورزی
موان موجود در به کارگیری مدیریت بهینة مناب آب کشاورزی به

پناهی و ملک

تظلی موان به کارگیری

مظمدی و ایذری

مدیریت بهینة مناب آب در

(8213ر

نظام کشاورزی ایران

ترتیب اهمیت به اهار گرو  :التصادی و ما ی ع برنامهریزی ع
آموز

و ترویج و ع موان طبیعی دستهبندی نمود اند .ک واریانس

تبیین شد از طریق این اهار عام در عدم به کارگیری مدیریت
صظیح مناسب آب کشاورزی  04760درصد به دست آمد است و
مابقی دیهر عوام تبیین میکند.

بررسی مسائ و مظدودیت-
رشیدپور ،کلانتری

های مناب آب و تأثیر آن در

و رضوانفر،

وضعیت التصادی-اجتماعی

( 8234ر

گندمیاران بخش مرکزی
شهرستان سقز

مظدودیتهای مناب آب در اهار عام ویژگیهای ساتتاری ،نظام
بهر برداری از مناب آب ،مسائ مدیریتی و وضعیت بهر برداری از
اراضی تلاصه میشود که مجموعا 6.73درصد واریانس مربوط به
مظدودیتهای مناب آب را تبیین نمود اند.
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نویسندگان

عنوان

فروزان فرتیان و

راهیارهای بهینهسازی

فاطمه

مصرف آب در بخش

تامرادی(8238ر

کشاورزی

مهدی مرتضی نژاد

راهیارهای بهینهسازی

همه جانبة کشاورزی ،کاهش دیوانسا اری و بهبود دانش فنی،

 ،یعقوبی ،ستود

مدیریت مناب آب در شبیة

اطلا رسانی و نظارت از مهمترین راهیارهای بهینهسازی مدیریت

نیا و داغستانی

آبیاری از دیدگا آببران در

مناب آب است که بیش از  04درصد از ک تفاوت را تبیین میکنند

(8238ر

دشت لزوین

مهمترین راهیارهای افزایش راندمان آبیاری راهیارهای زراعی
ما نند انتخاب مظصول زراعی متناسب با اللیم ،انتخاب ا هوهای
کشت مناسب ،راهیارهای فنی از جمله تسطیح اراضی ،آبیاری
تظت فشار ،پوشش کانالهای آبیاری و استفاد از آب شور،
مدیریتی از جمله زمانبندی مناسب در آبیاریها ،انجام عملیات
تاکورزی و نههداری بهتر از کانال ها و تجهیزات آبیاری و
مشارکت کشاورزان و تشیلات غیردو تی و اصلاح سیاستگذاری
مدیریتی در بخش آبی کشور میباشد.
اهار عام  :اصلاح نظام لیمتگذاری و آموز  ،توسعة مشارکت

و مؤ فة اصلاح نظام لیمتگذاری و آموز

مهمترین مؤ فه مؤثر

شناتته شدند.
تظلی موان و مشیلات

مهم ترین مشیلات از دیدگا کشاورزان ناشی از عوام اجتماعی،

فائز طاهر آبادی ،

مدیریت آب کشاورزی در

مدیریتی و التصادی شام شیوۀ آبیاری سنتی ،عدم توجه به کلاس-

معتمد و

دستیابی به توسعة

های ترویجی ،استفاد نیردن از استخر ،اا های غیر مجاز ،عدم

تا دیان(8236ر

پایدار(شهرستان کنهاور و

هماهنهی بین دستها ها و مردم ،وضعیت شبیة انتقال آب ،عدم

صظنه در استان کرمانشا ر

آگاهی کشاورزان و ....می باشد.

موان مدیریت پایدار مناب
مظمدرضا شا

آب کشاورزی جهت آموز

مهمترین موان را لانونی -سیاستهذاری ،التصادی  -حمایتی،

پسند و مسلم

کشاورزان در مناطق

آموزشی-،ترویجی ،نظامهای بهر برداری ،نهادی ،اجتماعی و

سواری(8236ر

روستایی(حوز سد لشلاق در

طبیعی می داند.

استان کردستانر
به موازات توجه زیاد به توسعة آبیاری تظت فشار در کشور باید به

نادر
حیدری(823.ر

مسائ و اا شهای صرفه

سایر رو های بهزراعی کاهشدهندۀ مصرف آب در کشاورزی

جویی والعی آب از طریق

نظیر کاربرد انوا ما چها و کشاورزی حفاظتی ،رعایت تناوب

افزایش بهر وری آب و

زراعی مناسب وغیر توجه شود .به منظور صرفه جویی والعی آب

کاربرد سامانههای نوین

بهر وریآب مبتنی بر  ETو ( نه مقدار آب به کاربرد

آبیاری

باید شات

شد در مزرعه (معیارانتخاب سیستمها و بررسی اثر بخشی
راهیارهای فنی و التصادی برای صرفهجویی والعی آب لرار گیرد.
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سال هجدهم
نویسندگان

ویجایاراتن(3443ر
رگنر ،سلمان،
وو ف و کارا بلیه

عنوان

نتایج

ا زامات تغییر سازمانی برای

اعتقاد دارد که عدم فراهمسازی یارانهها و حمایتهای ما ی از

بهبود مدیریت آبیاری

کشاورزان و تشی های آببران ،از مهمترین موان موفقیت

مشارکتی

مدیریت آب کشاورزی میباشد.

روییردها و تأثیرات مشارکتی
مدیریت آبیاری

3440(8ر
ف روی ،بچ تسد
و رایس 3440(3ر

مول3441( 2ر

شات

های مدیریت پایدار

عدم فراهم سازی آموز های ازم برای کشاورزان در تصوص
مدیریت آبیاری از مشیلات مهم در زمینة موفقیت مدیریت آب
میباشد.
نشان داد مهمترین موان مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی

زمین براساس ارزیابی

نبود برنامة مدون و جام در این زمینه به همرا سیاستگذاری

کشاورزان در ویتنام

نامناسب آب در بخش کشاورزی میباشد.

آبیاری  :توشبینی به

ارزیابی تأثیرات ابزارهای التصادی اعمال شد در بخش آب

راهیارهای لیمتگذاری؟ در

کشاورزی ،لابلیت ابزار لیمتگذاری در کارآمدی مناب آب را به-

روستاهای اردن

عنوان راهیارهای تعادلبخشی به مناب آب عنوان کردند.

تظلی پایداری کاربرد
آ یون3488( 0ر

888

تینو وژی آبیاری لطر ای در

استفاد از سیستمهای نوین آبیاری را در مصرف بهینة آب مؤثر و
مفید دانستهاند.

جنوب اسپانیا
شینگ

تدوین برنامة مدیریت آبیاری

جانگ3488(6ر

پایدار

رضا دوست و

عوام مؤثر بر مصرف بهینة

ا هیاری3480(0ر

آب از دیدگا کشاورزان

طراحی یک مدل پمپاژ آب بر اساس تغییر پذیری فضایی کمیت و
کیفیت آب کشاورزی میتواند به بهبود مدیریت آبیاری مزار
کمک کند.
مهمترین عوام

مؤثر در مصرف بهینه آب را عوام میانیزاسیون،

فنی ،التصادی ،اجتماعی و دانشی دانستهاند.
به  8.عام ورشیستهی آبی ایران از جمله کشاورزی ناکارآ ،افت

مدنی ،آلا کوایی
و میرای3480(.ر

تشیسا ی التصادی -

کیفیت آب ،زیرساتتهای ناکافی برای توزی آب ،افزایش تقاضای

اجتماعی ایران :اا شهای

آب ،ااههای عمیق ،ساتتار نا مناسب حیمرانی آب ،رویای

یک ملت ورشیستة آبی

تودکفایی غذایی ،آب و انرژی ارزان ،عطش توسعه و «مأموریت
هیدرو ییی (آبیر» ناتمام و ...اشار می کنند.
1. Regner , Salman, Wolff, Karablieh
2. Lefroy, Bechstedt, Rais
3. Mole
4. Alkon
5. Shin Chang
6. Rezadoost, Allahyari
7. Madani, AghaKouchaki, Mirchi
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .1روششناسی تحقیق

تظقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و رو

انجام آن توصیفی -تظلیلعی و از نعو

تظقیقات لیاسی است که با استفاد از مطا عات کتابخانهای و اسنادی ،ادبیات موضو و مبانی
نظری تهیه شد و برای تعیین متغیرها و شات
برای سنجش متغیرها رو

های تظقیق مورد استفاد لرار گرفعت .سعپس

میدانی و ابزار پرسشنامه به کار گرفته شد .جامعة آماری تظقیعق
رشتههای آب و کشاورزی دستها های اجرایی شهرستان

را  60کارشناس مجرب و متخص

گنبدکاووس و دانشهاهی تشیی میدهند که به صورت تمعام شعمار و از طریعق مصعاحبه و
پرسشنامة ساتتاریافته ،اطلاعات ازم جم آوری شد .داد های پرسشنامه به وسیلة نرمافزار
 SMART PLSمورد تجزیه وتظلی و آزمون لرار گرفت .همانگونه که در جدول شعمارۀ 3
آمد است ،آ فای کرانباخ و پایایی ترکیبی کلیة عوام بزرگتر از  4/.4به دست آمد که حعاکی
از پایایی مناسب مدل است.
جدول -2سنجش پایایی عوامل مورد سنجش تحقیق
مأتذ :یافته های تظقیق8231،
پایایی ترکیبی

ابعاد و سازهها

آلفای کرانباخ

عوام اجتماعی

4/323

4/303

عوام مدیریتی

4/100

4/136

عوام طبیعی

4/160

4/343

عوام التصادی

4/130

4/1.3

موان مصرف بهینةآب

4/331

4/320

composite reliability

با استفاد از مطا عات کتابخانهای و مصاحبه با افراد متخص

 ،شات

های پژوهش در 0

عام کلی مدیریتی ،التصادی ،اجتماعی و طبیعی با  03متغیر( طبق جدول شمارۀ 2ر استخراج
و دسته بندی شد است.

سال هجدهم
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جدول  -1شاخصها و مؤلفههای پژوهش
مأتذ :یافتههای تظقیق8231،

شاخصهای عامل اقتصادی

هزینة زیاد تبدی

نهرهای سنتی به کانال
های بتنی

نامناسب بودن نظام لیمت گذاری
آب(پایین بودن لیمت آبر

شاخصهای عامل اجتماعی

شاخصهای عامل مدیریتی

پایین بودن سطح سواد کشاورزان

حفر بیرویه اا های غیر مجاز

پایین بودن میزان آگاهی کشاورزان

تاکی بودن ،فرسودگی و بی
توجهی به ایروبی کانالها

بی توجهی به کشت مظصو ات با

ضعف ارائة یک برنامة جام

دورۀ زراعی کوتا

تقویمی کشت

کمبود ادوات آبیاری به واسطة هزینة زیاد

عدم آگاهی کشاورزان نسبت به

بی توجهی به ا هوی کشت مبتنی

تأمین آنها

مظصو ات زراعی زود بازد

بر مظصو ات نیاز آبی کم

عدم او ویت ترید تضمینی مظصو ات با

پایین بودن سطح برتورداری

عدم به روزرسانی حقابهها بر

نیاز آبی کم

کشاورزان از آموز های ترویجی

اساس شرایط اللیمی کنونی

عدم حمایت ما ی و سیاستهای تشویقی

عدم استقبال کشاورزان در لبول و

ضعف نظام ترویج و آموز

کشت مظصو ات با نیاز آبی کم

اجرای رو های جدید آبیاری

ناتوانی ما ی کشاورزان در اجرای رو -

عدم همیاری کشاورزان در کشف

های نوین آبیاری

برداشتهای غیرمجاز آب

اتتصاص یارانه به بخش آب و کشاورزی

پایین بودن لیمت ترید و تعویق در
پرداتت مطا بات گندمیاران
بی توجهی به تخصی

اعتبارات کافی به

بخش آبهای زیرزمینی
شات

های عام طبیعی

تأثیر پراکندگی اراضی کشاورزی
کوایی لطعات کشاورزی
اشتراکی بودن مناب تاأمین آب
دمای هوا و تغییرات اللیمی
نو تاکهای ناحیه

عدم پذیر

زارعین نسبت به ا هوی

کشاورزان
نبود تشی های آبران
عدم پخش برنامه های با موضو

های کشت

آب از رسانهها

عدم آگاهی کشاورزان نسبت به

بی توجهی به مظصو ات با نیاز

راندمان پایین آبیاری سنتی

آبی کم و مقاوم به تشیی

حضور کم رنگ زارعین در جلسات
برنامه ریزی و تصمیم گیری
برداشت بیشتر آب در اا هایی که

عدم توزی عاد انه حق آبه ها
عدم گزار

وضعیت هواشناسی

ما ییت آنها مشاعی است

بلندمدت به کشاورزان

تمای کشاورزان نسبت به کشت

ضعف ییپاراه سازی اراضی

مظصو ات با نیاز آبی با ا

کشاورزی

کشتهای پی درپی مظصو ات

عدم تصفیه پسابها و استفاد از

تاص

آن در بخش کشاورزی

ما ییت تصوصی مناب آب وعدم
مسوو یت پذیری کشاورزان
تنو لومی شهرستان

عدم اجرای طرح آمایش آب
نبود طرهای جام مصرف
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شاخصهای عامل اجتماعی

عدم شیب زمین

سیستم بهر برداری اجار ای /دهقانی
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شاخصهای عامل مدیریتی

بهینةآب در حوزۀ آب

سیلابها ،ایجاد بندهای تاکی و...
تشیسا یهای دهههای اتیر
بادهای گرم و تشک ناحیه

گستر

وحفر اا های عمیق در
دهههای لب

تجهیزات و ادوات میانیز پیشرفته

گستردگی حوزۀ جغرافیایی فعا یت

آبیاری

امورآب شهرستان

عدم نظارت در مصرف آب برابر

نبود  /ناکارآمدی لوانین و

پروانه های صادرشد

مصوبات

دتا تها و نفور سیاسیون در اجرای

عدم توجه جدی دستها لضایی

طرحها

به برداشت غیرمجاز

کمبود نیروی انسانی و انهیز مدیران

نبود سیاستهای تشویقی کشت

در نظارت بر کشاورزان

مظصو ات با نیاز آبی

 .3 .1معرفی ناحیة مورد مطالعه

شهرستان گنبدکاووس بین  2.درجه و  0دلیقه تا  21درجه و  0دلیقة عرض شما ی و 60
درجه و  23دلیقه تا  66درجه و  23دلیقة طول شرلی و در نیمة شرلی اسعتان گلسعتان والع
گردید است (نقشة شمارۀ 8ر .این شهرستان از شعمال بعه کشعور ترکمنسعتان ،از جنعوب بعه
شهرستانهای آزادشهر و رامیان ،از شرق به شهرستان مینودشت و از غرب به شهرسعتانهعای
آق للا و علی آباد کتول مظدود میشود .گنبدکاووس  3071درصد مساحت استان یا به عبارتی
رتبة اول استان را از نظر وسعت به تعود اتتصعاص داد اسعت .دارای دو بخعش مرکعزی و
داشلی برون 0 ،دهستان و  803روستا میباشد ( مرکز آمار ایران  ،8236 ،آرشیور .
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شکل -3موقعیت شهرستان گنبد کاووس
مأتذ :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ارتش8231 ،

استان گلستان دارای  6حوضة آبریز اصلی است که دو حوضة آبریعز گرگعانرود و اتعرک
سفلی در شهرستان گنبد کاووس لرار دارند .گرگانرود بعه عنعوان بزرگتعرین حوضعة آبریعز
استان للمداد میگردد که از مجمو 8326میلیون متر میعب آب 0. ،درصعد آب را بعه تعود
اتتصاص داد است .حوزۀ اترک سفلی با  36.میلیون مترمیعب در رتبة دوم و حوضعة لعر
سو ،شرق تلیج گرگان و نیارود در رتبههای بعدی لرار دارند .حعوزۀ آبریعز گرگعانرود 0.
درصد یا  3604کیلومتر مرب از سطح حوز های آبریز استان گلستان را به تود اتتصاص داد
است .گرگانرود به طور متوسط د ما از سال دارای آب بود و به علت شیب طبیعی منطقه،
مخازن آب تغذیه رودتانه ،به سرعت به طرف دریا تخلیه میگردد .این رودتانعه در تابسعتان
غا باً کم آب و یا فالد آب است و به واسطة بهر برداری زیاد در با ادسعت بعه نعدرت اهعا ی
ناحیة مورد مطا عه از آن بهر مند میشوند .همچنین ،حوزۀ آبریز اترک  08درصد حعوز هعای
آبریز استان را با  1044کیلومتر مرب تشیی میدهد .بخش عمدۀ این حوضعه در اسعتانهعای
تراسان رضوی و شما ی و کشور ترکمنستان لرار دارد و بخش سفلی آن در اسعتان گلسعتان
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وال گردید است (حسینی ،8232 ،ص

شمارۀ سی و اهارم

21-06 .ر .آب رودتانة اترک در حعوا ی روسعتای

داشلی برون با احداث دریچه بین ایران و ترکمنستان تقسیم و حقابه ایعران از طریعق احعداث
کانا ی با دبی  14مترمیعب در ثانیه به سدهای دانشمند ،تا عاب آ ماگع  ،آ اگع و آجعی گع
انتقال پیدا میکند .تنها از تا اب "آجی گ " برای مصارف کشاورزی استفاد معی گعردد و دو
تا اب دیهر بیشتر جنبة زیست مظیطعی دارنعد (برجسعته ملیعی ،8230 ،صع

.2-.0 .ر .در

جلهة گرگانرود یک سفرۀ آبدار در سراسر جلهه وجود دارد که در دامنة ارتفاعات ضعخامت
آن بیشتر و در ناحیة مرکز و شمال به د ی وجعود ایعههعای غیرلابع نفعور کمتعر معیباشعد.
(مهندسین مشاور طرح و ابدا  ،8201 ،ص01 .ر .به عبارت دیهر ،هعر اعه از للمعرو بخعش
مرکزی شهرستان به سمت شمال پیش برویم به عمق ایههای آبدار افزود و سفر های آبی
ضعیفتر میشوند و در دهستان اترک و کرند به طور غا ب فقیرتر و شورترند .همعانگونعه
که در (شی شمارۀ 3ر مشاهد می شود در جنوبیترین نقطة این شهرسعتان میعزان هعدایت
ا یترییی آب یا شوری(ESر کمتر از  8444مییروموس بر سانتی متر(.64ر است ،در حا یکه
در شمال -حاشیه اترک -بیش از  0برابر ،یعنی  0444مییروموس بر سانتیمتر و بیشتر است
که بهر برداری از آب را برای مصارف مختلف و مظصو ات متنو مظدود مینماید.

شکل  -2شبکة هیدرولوژی آب در استان گلستان
مأتذ :شرکت آب منطقهای استان گلستان8231 ،
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 .4مبانی نظری
 .3 .4بهرهوری آب در بخش کشاورزی

بهر وری 8به میزان و اهونهی استفاد از نهاد ها یا عوام تو ید در یک فرایند تو ید ویژ ،
یک دورۀ معین و یک مظدودۀ جغرافیای مشخ

برای دستیابی به اهداف تعین شد مربعوط

میباشد (احسانی و تا دی ،8213 ،ص23.ر .از این رو بهعر بعرداری را معیتعوان یعک رو
مؤثر جهت سنجش عملیرد نهاد ها در تو ید دانست .غا با بهر وری آب کشاورزی را میتوان
از دیدگا های مختلف راندمان ،ما ی و فرصتهای اشتغال مورد بررسی لرار داد.
 .8از دیدگا راندمان تو ید بیشتر مظصول؛
 .3از دیدگا ما ی بیشترین سود؛
 .2از دیدگا فعا یت ،ایجاد اشتغال بیشتر به ازای مصرف واحد حجم آب مورد نظعر معی-
باشد(جوان و فال سلیمان ،821. ،ص

831-833 ،ر.

جهت افزایش بهر وری در بخش کشاورزی ابتدا باید عام یا عوام کمیعاب را شناسعایی
کرد و در ادامه ،برنامهریزی و تظقیقات در جهت ارتقاء بهر وری آن عام یا عوامع کمیعاب
صورت گیرد .به عنوان مثال ،در آمرییا به د ی فراوانی زمعین و گرانعی کعارگر ،تظقیقعات و
برنامهریزی در راستای بهبود بهر وری نیروی کار استوار بود و به همعین د یع ماشعینآ عات
کشاورزی در این کشور توسعة فراوانی پیدا کرد است .در کشور ژاپن به د ی کمبعود زمعین،
سعی شد تا بهر وری زمین افزایش یابد .در این راستا استفاد از کودهعای شعیمیایی توسععة
زیادی پیدا کرد است .در ایران به د ی مظدودیت مناب آبی ،برنامهریزیها و تظقیقعات بایعد
در جهت افزایش بهر وری آب در بخش کشعاورزی باشعد .عذا راهیارهعایی در ایعن زمینعه
پیشنهاد شد است.
ترویج کشت گلخانهای :سیستم کشت گلخانهای با توجه به شرایط منعای آبعی و تعاکی
ییی از مهمترین را های صرفهجویی در مصرف آب و انرژی است .به طوری که با توجه بعه
مظدودیت انرژی فسیلی در جهان ،استفاد از انرژی تورشعیدی میسعر معیگعردد .همچنعین،

1. productivity
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امیان توسعة کشاورزی در مناطق سردسیر مظقق معیشعود .کشعور اعین بعا گسعتر

ا هعو

گلخانه ای تود را به با ای یک میلیون هیتار در اند سال اتیر رساند است.
استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش کشـاورزی :اسعتفاد از فاضعلاب تصعفیه شعد
ییی از مناب آبی پایدار در کشاورزی است که حاص تیعزی تعاک را تقویعت و اسعتفاد از
کودهای شیمیایی را کاهش تواهد داد .کاربرد پسعاب تصعفیه شعد در کشعاورزی در اروپعا
توجه زیادی را به تود معطوف داشت .تشیی کمیتة دف فاضلاب در انهلستان در سال 8164
الدام مؤثری در این زمینه بود.
تسطیح اراضی :ییی از مهمترین عوام تلفات آب در مزرعه ،ناهمواری زمین میباشد که
این امر باعث میگردد در لسمتهایی از مزرعه آب به میعزان زیعاد نفعور کنعد و در جاهعایی
دیهر آب به صورت گذرا عبور کند و این امر موجب کعاهش تو یعد ،پوسعیدگی مظصعو ات،
غرلابی شدن بیش از انداز تاک و ..گردد .در این میان تسطیح اراضی به صورت یزری مهعم
است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمرییا ،استرا یا و کشعورهای اروپعایی بعه
صورت وسی و همچنین در کشورهای در حال توسعه از جمله هندوستان ،ترکیعه ،مصعر بعه
طور نسبی استفاد میشود .از مزایای آن میتوان بعه افعزایش رانعدمان آبیعاری بعه میعزان 84
درصد ،افزایش سطح زیر کشت به واسطة از بین رفتن جویها ،زهیشها و کرتها به میعزان
 84درصد ،افزایش عملیرد مظصول بین  84-86درصد ،کعاهش هزینعة تو یعد بعه میعزان 24
درصد ،کاهش زمان آبیاری  24-04درصد ،کاهش عمعق متوسعط آبیعاری  86تعا  34درصعد،
کاهش نیروی انسانی  26درصد ،افزایش ارز
ونامرادی ،8238 ،ص

افزود زمین  64درصد اشعار کعرد (فرتیعان

0-84 .ر.

بهبود آبیاری سطحی  :کشاورزان از دیرباز با آبیاری سطظی آشنایی و تجربیات ارزنعد ای
دارند ،اما امروز به عل مختلفی لضاوتهای نادرسعتی در معورد کعارکرد آنهعا معیشعود و
استفاد از سیستم های آبیاری سطظی به معنای پایین بودن راندمان آبیاری است .ازم بعه رکعر
است لسمت اعظمی از اراضی فاریاب در سطح دنیا به رو

سطظی است و تبدی آنهعا بعه

آبیاری تظت فشار مستلزم هزینة با ایی است .بنابراین ،بهبود آبیاری سطظی از طریق تسعطیح
اراضی پیشرفته ،ییپاراهسازی اراضی ،استفاد از آبیاری جوبچهای یک در میان ،در برتعی از
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مراح رشد گیا  ،استفاد از کشت دو ردیف روی پشته ،اعمال تنش آبی در یک یا دو مرحله
از مراح غیر حساس در فص رشد گیا مانند مراح او یة رشد گیا و ارائة یک برنامهریعزی
دلیق آبیاری با توجه به رطوبت تاک اهمیت دارد.
کاهش تبخیر از سطح خاک :با استفاد از رو های مختلف بهویژ ما چهعای گیعاهی در
مراح او یة رشد گیا (ترمیان ،8218 ، ،صع

8-1 .ر .همچنعین عوئیس معانتوس (3443ر،

بی من و آنهلم (344.ر ،کاندوری (3440ر ،مول و همیاران (3441ر ،آ یون (3488ر ،شعینگ-
اانععگ (3483ر ،مجتهععدزاد (82.4ر ،افتخععاری (82.3ر ،صععبوحی و همیععارارن (8210ر،
مظسنپور وزیبایی (8213ر ،مرتضوی و همیعاران (8234ر ،حسعینزاد و همیعاران (8233ر،
راهیارهای پیشنهادی برای تعادل بخشی برای برداشت آب را در تنظیم معقول کشت و برنامه-
ریزی برای کشاورزان ،تأکید بر کارامدی رو های نوین آبیاری ،مظعدودیت صعدور مجعوز،
ابزارهای التصادی بهویژ افزایش ما یات و آببهعا ،معدیریت آب برداشعت شعد در مزرععه،
تخصی

مجدد آب و کاهش سهمیة ادوار لب  ،طراحی یک مدل پمپعاژ آب بعر پایعة تغییعر-

پذیری فصایی کمیت و کیفیت آب کشعاورزی ،تغییعر ا هعوی کشعت ،مظعدود کعردن بخعش
کشاورزی ،تصویب لوانین ارتشی برای برداشت ،راهیارهای تبلیغی ،علمی ،حقولی و بازبینی
لوانین ،صرفهجویی در برداشت ،ارائة تمرکززدایی از اا ها در بهر بعرداری ،ادامعة ممنوعیعت
حفر اا  ،سطح دانش بهر برداران و ییپاراهسازی اراضی و کاهش میعزان تخلیعة اعا هعا و
استفادۀ بهینه از آبهای سطظی رکر کرد اند و آنهعا را بعهعنعوان کلیعد معدیریت منعاب آب
کشاورزی میدانند (حاجینژاد و پایدار ،8232 ،ص2.ر.
 .2 .4مقایسة مصرف بهینة آب در بخش کشاورزی ،چالشها و مسائل

براساس گزار های آماری ،بخش کشاورزی در جهان بزرگترین مصرفکنندۀ آب اسعت.
در حا یکه این رلم در ایران به بیش از  34درصد میرسد (سازمان معدیریت و برنامعهریعزی،
 ،8230ص2. .ر .مطابق شات

کمیسیون توسعة پایعدار سعازمان ملع  ،مصعرف بعیش از04

درصد از مناب تجدیدشوند در هرکشور ،به معنای ورود به مرحلة بظران آبی است .در ایران -
 10درصد از مناب آب تجدیدشوند مصرف میشود که حاکی از ورود بعه مرحلعة بظرانعی و
فوق بظرانی است .آمارها نشان میدهد از  2.میلیعون هیتعار اراضعی مناسعب کشعت و زر ،

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

834

شمارۀ سی و اهارم

حدود  172میلیون هیتار اراضی به صورت آبی است کعه  273میلیعون هیتعار آن در اراضعی
پایاب سدهای مخزنی و انظرافی لرار دارد که کمتر از  84درصد آن تظت پوشش رو هعای
آبیاری تظت فشار لرار دارد و  34درصد بعه صعورت سعطظی آبیعاری معیشعود (سعرتو
سلطانی ،821. ،ص83 .ر .از سوی دیهر میزان هدررفت آب در کشور است کعه  31تعا 24
درصد ارزیابی شد که در مقایسه با سطح جهانی( 3تا 82درصدر زیاد میباشد (فال سلیمان و
344-348.ر .با عنایت به این مسائ  ،دو ت در برنامههای توسعة کشعور

ایشی ،8234 ،ص

بهویژ در برنامة پنجم در تصوص بهر وری و استفادۀ بهینة آب در مواد  808 -804معواردی
از جمله مسلوب نمودن برداشتهای غیر مجاز از مناب آب زیرزمینی ،نصب کنتور حجمی بر
روی کلیة اا های مظفور دارای پروانه با هزینة ما یان آنها ،اعمال سیاستهای حمعایتی و
تشویقی ،اجرای طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ،بهبود و اصلاح رو های آبیعاری و
استقرار نظام بهر برداری مناسب دشتهای ممنوعه موضو بند ا ف(ایجاد تعادل بین تغذیه و
برداشت از دشتهای کشورر و ، ...اصلاح تخصی

ها و پروانههای موجود و تظویع حجمعی،

صدور سند بهر برداری آب برای تمامی حقابهداران و دارنعدگان مجعوز تخصعی

آب و ...را

هدفگذاری نمود است .همچنین در مواد 803و  802لانون مذکور احیای آبندانها با هعدف
جم آوری آبهای سطظی و هرزآبهای پراکند و نزو ات آسمانی در فص های غیر زراعی،
عملیات زیربنایی آب و تاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی ،توسعة شبیهها -زهیشها
و رو ه ای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراععی و بعه نعژادی ،تظویع آب معورد نیعاز
کشاورزان به صورت حجمی بر اساس ا هوی کشت هر منطقه و با استفاد از مشارکت بخش
غیردو تی ،ارتقاء شات

بهر وری مصرف آب در بخش آب و افزایش تو ید مظصول به ازای

واحد حجم مصرفی دید شد است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،لانون برنامة پنجم
توسعه ،8213 ،ص

12-16 .ر .بنابراین ،با توجه به بند ا عف معادۀ  808لعانون برنامعة پعنجم

توسعة وزارت نیرو باید برای افزایش بهر وری آب با عنایت به کسری مخزن سعفر هعای آب
زیرزمینی (بیلان منفیر نسبت به اصلاح تخصی
به تشی های آب بران تعیین ارز

ها و پروانههای موجود ،تظوی حجمعی آب

والعی و لیمت آب و ...الدام شود (رستم آبادی و جلا ی،

 ،8232ص218.ر ،زیرا بر اساس مادۀ  8لانون توزی عاد انة آب مصوب  8208/83/80و اصع
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 06لانون اساسی جمهوری اسلامی ایعران ،آب جعزء مشعترکات بعود و در اتتیعار حیومعت
اسلامی است و همة مردم در آن شریک هستند (همان 00ر .
از آنجایی که در کشور عدۀ تاصی برای فعا یتهای کشاورزی و التصادی تود مجاز به
اتذ پروانه و بهر برداری هستند ،آب به صورت عاد انه تقسیم نشد اسعت و ضعرورت دارد
برای رف این مشی  ،ارز

والعی و التصادی هعر مترمیععب آب بعرای مصعارف و نعواحی

مختلف تعیین و آنها تظت عنوان آب بهعا از صعاحبان اعا و ...دریافعت و در حعوز هعای
مختلف عمومی از جملعه بهداشعت ،آموزشعی ،تظقیقعات آب و ..مصعرف شعود و در حفع
پایداری آن نیز بیوشند (و ایتی ،8233 ،ص

304-308.ر .مضاف بر اینیه بعر اسعاس برنامعة

ششم توسعه ری اهداف کمی ،دو ت موظف است طی پنچ سال برنامه ،جهت احیا و تعادل-
بخشی مناب آب زیرزمینی از طریق الداماتی از جمله تجهیز اا ها به ابزار کنتور هوشمند بعه
تعداد  044660دستها  ،کنترل ،نظارت و مسلوبا منفعه نمودن اا های آب فالد پروانه بهر -
برداری ،جلوگیری از اضافه برداشت اا های مجاز و تعدی پروانههای بهر برداری کشاورزی
مجموعاً  84001میلیون مترمیعب آب را رتیر نماید(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشعور،
 ،8230ص32 .ر .اگراه این اهداف به توبی تدوین شد است ،اما به نظر میرسعد بعا توجعه
شرایط ما ی کشاورزان تاکنون الدامات اشمگیری از سعوی بهعر بعرداران آب جهعت نصعب
کنتور هوشمند صورت نهرفته است و اصلاح و تعدی پروانههای بهر بعرداری فقعط بعر روی
کاغذ انجام میشود و شی عملیاتی به تود نهرفته است ،ثانیاً کاهش مساحت زیر کشعت در
پروانهها مطابق با کاهش دبی استظصا ی در موضو مذکور نادید گرفته شد است.
پس با توجه به فعا یت غا ب کشاورزی در مناطق روسعتایی ،آب نقعش بسعیار مهمعی در
توسعة سیونتگا های روستایی دارد (گیوردانو ،344. ،ص6 .ر .به طوری که مطابق گعزار
فائو ،کاهش مناب آبی و بهر گیری غیر اصعو ی و ععدم توجعه بعه اعا شهعای آن مشعیلات
عدید ای را بر التصاد روستاییان و به تب آن در سطح کلان به همعرا دارد .بعر همعین اسعاس
توجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به مسئلة مظوری تبدی شعد اسعت (فعائو،
 ،3466ص60.ر .زیرا از یک سو با توجه به سرانة آبی 88.4مترمیعب آب در ایران (یک هفتم
متوس ط جهانیر ،کشور داار تنش شدید آبی و در آستانة بظران آبی است .از دیهر سو ،حجم
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مناب آبی از  334میلیارد مترمیعب در سال  8204به کمتعر از 34میلیعارد مترمیععب در سعال
( 8230کوایی و مهدوی دامغانی ،8236 ،ص

00-00 .ر و  803میلیارد در سال آبی 30-3.

و  602میلیارد متر میعب در سال ابی  3.-31رسید است (وزارت نیعرو ،شعرکت معدیریت
مناب آب ایران ،دفتر مطا عات پایة مناب آب 8231 ،ر .همچنین مقدار کسری مخزن سعفر هعا
که در اواتر دهة  64شمسی حدود  344-244میلیون متر میعب بود است ،در سالهای اتیر
به بیش از  84میلیارد متر میعب افزایش یافته است که ناشی از برداشت بیرویه از رتایر آبی
است و موجب شد در حال حاضراز  043دشت کشور ،تعداد  033دشعت بعا افعت شعدید و
نهرانکنندۀ سطح آب مواجه شوند .به نظوی که  33.دشت از نظعر برداشعت آب ممنوععه و
بظرانی اعلام شد و میزان افت سا انة سفرۀ آب زیرزمینی در اغلب دشتها به ا تعا  2متعر در
سال رسید است .میانهین جهانی استفاد از آبهای زیرزمینی برای بخعش کشعاورزی 2.71
اعلام شد است ،و ی این رلم در مورد ایران  0378است که  876.برابر متوسط جهانی و نشان-
دهندۀ وابستهی شدید به سفر های آب زیرزمینی است .بنابراین ،سطح اراضعی تجهیعز شعدۀ
کشور در مقایسه با سایر نواحی و میانهین جهانی ،رلعم بسعیار نعاایزی را تشعیی معیدهعد
(وفابخش ،8236 ،ص 223 .به نق از وزارت جهاد کشاورزی8232 ،ر.
از دیهر مشیلات آبی متصور در بخش کشاورزی میتوان به ضعف برنامههعای ا هوهعای
کشت اشار کرد .این ضعف در پی انجام نشدن برنامههای توسعه در سالهای پس از انقلعاب
میباشد و حاص آن حاکمیت مدیریت التضایی بر این بخش شد است .هنوز هم برای جلو-
گیری از تسارت عدم رعایت ا هوی کشت و کشاورزی ،لانون و مقرراتی در کشور مصعوب
نشد است .آترین لوانین مربوط به ا هوی کشت شام بند ا ف ماد  806لانون برنامة پعنجم
توسعة کشور و تبصرۀ  0ماد  0و مادۀ  30لانون ارتقای بهر وری بخش کشاورزی و همچنین
بندهایی از مادۀ  26برنامه ششم توسعه است که دو عت را میلعف بعه تهیعة ا هعوی کشعت و
تخصی

حجمی آب به کشاورزان مینماید (سازمان مدیریت و برنامعهریعزی ،لعانون برنامعة

پنجم توسعه،8230-8234 ،ص

13-1. .ر .و از د ای عدم اجعرای ایعن لعانون معیتعوان بعه

تجهیز نشدن مناب آب های زیرزمینی کشور به کنتورهعای حجمعی و نبعود شعفافیت در آمعار
اطلاعات بیلان دشت ها و سطوح زیر کشت مظصو ات در واحدهای هیدرو وژییی اشار کرد؛
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زیرا آما ر مظصو ات براساس جغرافیای سیاسی و به تفییک اسعتان و شهرسعتان تنظعیم شعد
است و این تقسیم بندی تطابقی با واحدهای هیدر وژییی دشتها ندارد.
نقش مبهم و ناکارآمدی لوانین و مقررات آب در عدم مصرف بهینة آب را نمیتوان نادید
گرفت .به طوری که مدتدار نبودن پروانة اا  ،مشخ

نبودن اثرات تشیسا یها و ترسا ی

در پروانههای صادر و موادی از لانونهای تدوین شد است (و عایتی ،8233 ،صع

-360 .

362ر .مادۀ  6لانون توزی عاد انة آب حفر اا بعه میعزان 36مترمیععب آب در شعبانه روز را
بدون کسب مجوز مجاز میداند که این شرایط زمینة سودجویی و استفادۀ تعارج از سعقف را
برای بهر بردار مهیا میکند .همچنین ،در تبصرۀ  3مادۀ  6لانون مذکور آمد است« :حفعر اعا
جدید اگر سبب کم آب شدن اا مجاور یا منب آب مجاور شود ،وزرات نیرو بعدواً دتا عت
نمود و سعی در مجاب نمودن طرفین نماید» که به طور علمی و لانونی به ایعن معواد توجعه
نشد است .در نهایت اینیه در مادۀ  .لانون در مورد اا هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش
از میزان مصرف معقول صاحبان اا باشد و مازاد آب اا با ارائة شواهد و لرائن برای امعور
کشاورزی ،صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد ،وزارت نیرو میتوانعد بعرای مصعرف
کنندگان اجازۀ مصرف صادر نماید و لیمت عاد انه آب به صاحب اا پرداتت شود (رسعتم
آبادی و جلا ی ،8232 ،ص

 8031 -8.43 .ر.

از دیهر مسائ  ،وضعیت نظام بهر برداری کشاورزی در کشور میباشعد .ایعن نعو نظعام،
عمدتاً واحدهای ترد و دهقانی زیر 86هیتار را شام میشود که بیش از  ..71درصعد بهعر -
برداران در این رد لرار دارند .با اجرای لوانین اصلاحات ارضی و لانون تقسم ارث و فرو
زمین ،تعداد بهر برداران کشاورزی کشور از 871میلیون نفر در سال  8226به بیش از  0میلیون
بهر بردار در سال  8233افزایش یافته است (مرکز آمار ایران ،سرشعماری کشعاورزی،8232 ،
ص23 .ر .این تغییرات در شرایطی صورت گرفته کعه در کشعورهای پیشعرفته روز بعه روز از
تعداد بهر برداریها کاسته شد و بر متوسط هر بهر برداری افزود میشعود .مسعلماً در ایعن
شرایط امیان بهر برداری کارآمد از زمینهای کشاورزی و به طور تاص ،مصرف بهینة منعاب
آب فراهم نمیشود (مظمدجانی و یزدانیان ،8232 ،ص

824-828 .ر زیرا بعا افعزایش تععداد

بهر بردار و توسعة لطعات ترد ما یی ،هر کشاورز علالمند است ااهی در زمین تود حفعر
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کند و تود مستقلاً از آن بهر برداری نماید ،اما در صورتیکه صاحبان اراضی بتوانند به صورت
ییپاراه و تعاونی بهر برداری کنند از حفر بیرویة اعا طبیعتعاً کاسعته تواهعد شعد(و ایتی،
 ،8233ص300 .ر .در نهایت میتوان به شات

های توسعه ،نیروی انسانی توانمنعد و تلعاق

اشار کرد که در کشور توجه اساسی به آنها نشد است .مدیریت صعظیح منعاب و مصعرف
بهینة آن در گرو سیاستگذاری ،اید پردازی ،تصمیمگیری ،برنامهریزیهعای علمعی و منطقعی
است .بنابراین ،ییی دیهر از مسائ در این حوز کمبود نیروی متخصع

و متعهعد درسعطح

دستها های اجرایی مرتبط با آب جهت نظارت دلیق بر مصرف آب کشاورزان و اجرای کام
اهداف و سیاستهای تدوین شد در راستای کاهش مصرف آب است.
با توجه به تظقیقات تجربی و مبانی نظری تظقق ،در این مقا ه کوشش گردید مهمترین
اا شها و عوام مؤثر بر مصرف بهینة آب از دیدگا کارشناسان منطقهای و مظلی شناسعایی
شود کدامیک از عوام نقش مؤثرتری ایفا میکنند و راهیارها کدامند.

شود و مشخ

مسائل درونی

چالشهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

مدیریتی-نهادی

اقتصادی

اجتماعی

بنیانهای
فکری

طبیعی

:
سنجش و شناخت مسئله

توسعه پایدار روستایی

بهبود مدیریت مصرف آب

شکل -1مدل مفهومی -تحلیلی تحقیق
مأتذ :نهارندگان8231 ،
:

:
:

:
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.5یافتههای تحقیق
 .3 .5معرفی جامعة آماری تحقیق

جامعة آماری پژوهش را  60کارشناس حوزۀ آب و کشاورزی در دسعتها هعای اجرایعی و
آموزشی شهرستان گنبدکاووس تشیی میدهند که به شیوۀ تمام شمار مورد پرسشهری لعرار
گرفتنععد 1372 .درصععد آنععان مععرد و مععابقی زن هسععتند .سععطح تظصععیلات آنععان بععه ترتیععب
یسانس( 0070درصدر ،فوق یسانس( 2372درصعدر ،دکتعرا ( 847.درصعدر و  270درصعد نیعز
دیپلم و فوق دیپلم .همچنین  .876درصد آنان دارای مدارک دانشهاهی مرتبط بعه رشعتههعای
آب و کشاورزی و  3176درصد مدارکی در ییی از رشتههای جعانبی از لبیع زمعینشناسعی،
عمران ،برنامهریزی روستایی داشتند که بر درجة اعتبار نظعرات گعردآوری شعد معیافزایعد.
مضاف بر اینیه  6672درصد افراد  8-84سال 8072 ،درصد 88-34 ،سال و  2470درصد ،با ای
 34سال سابقه در حوزۀ آب و کشاورزی دارند کعه بعه ییعی از صعورتهعای رسعمی (.071
درصدر ،پیمانی( 8376درصدر ،شرکتی ( 173درصدر مشغول تدمت هستند .
 .2 .5ارزیابی مدل اندارهگیری و مدل ساختاری پژوهش

ییی از انوا همبستهیهعا ،معدل معاد عات سعاتتاری اسعت .در ایعن معدل از مجموععة
همبستهیهای دو متغیری متغیرهای مورد بررسی ،در جدو ی به نعام معاتریس همبسعتهی یعا
کواریانس استفاد میشود در مدل معاد ات ساتتاری ،هدف آزمودن روابط ساتتاری مبتنی بر
نظریهها و یافتههای تظقیق است (سلیمانی ،8230 ،ص283 .ر .مدل معاد ات ساتتاری روشی
است که در آن روابط به هم وابسته و همزمان اند متغیر بررسی و آزمعون معیشعود و رو
مناسبی برای بررسی صظت کفایت روابط اندین متغیر اسعت (لاضعی طباطبعایی و یوسعفی
افراشته ،8238،ص10 .ر .برای بررسی روابط اشار شد در فرضیة تظقیعق از معدل معاد عات
ساتتاری استفاد شد است .به این ترتیب ،شات

های تظقیق با اسعتفاد از ا هعوی معاد عة

ساتتاری و به کمک نرم افزار  SMART PLSنسخة  2مورد آزمون لرار گرفت و بعه سعؤال
تظقیق «مهمترین موان و اا شهای مصرف بهینة آب در بخعش کشعاورزی شهرسعتان گنبعد
کدامند؟» پاسخ داد شد است.
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لب از تبیین و تظلی تفضیلی نتایج پژوهش ،ابتدا نتایج کلی تروجی مدل انداز گیعری و
مدل ساتتاری به طور مختصر بیان شد .از مجمو  03متغیر مورد سنجش 28 ،متغیر بارهعای
عاملی با اتر از درصد را به دست آورد اند و مابقی توسط نرم افزار حذف شد است (شعی
شمارۀ 8ر .آ فای کرانباخ و پایایی ترکیبی در همة موارد بزرگتر از  .4درصد میباشد .روایعی
همهرا به بررسی میزان همبستهی هر ساز ( متغیر مینون یا پنهانر با سؤا ات ( شات

ها یعا

ایندییاتورهار تود میپردازد .فعورنر و عارکر (8318ر مقعدار مناسعب بعرای  AVEرا 4764
اعلام کرد اند .میزان  AVEیا همهرایی کلیة متغیرها در حدود  4764یا با اتر است که نشان-
دهندۀ روایی همهرای مناسب پژوهش حاضر میباشد .همچنین ،روایی واگعرا دو موضعو را
پوشش میدهد .ا فر مقایسة میزان همبستهی بین شات
همبستهی آن شات

های یک ساز با آن ساز در مقاب

ها با ساز های دیهر بر مقایسة همبستهی یک ساز با شعات

هعایش

در مقاب همبستهی آن ساز با سایر ساز ها .مطابق با اطلاعات جدول شمارۀ  ،0جعذر AVE

تمامی ساز ها از مقدار همبستهی میان آنها بزرگتر است (به استثنا یک موردر .از این رو می-
توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،ساز ها (متغیرهای مینونر در مدل ،تعام بیشتری با
شات

های تود دارند تا با ساز های دیهر که این امر روایی واگرا مناسب و بعراز

مدل را نشان میدهد.
جدول- 4محاسبة همبستگی سازهها از طریق روایی واگرا براساس نظرات کارشناسان
مأتذ :یافتههای تظقیق8231 ،
مدیریتی

طبیعی

اقتصادی

متغیر

اجتماعی

اجتماعی

47.63

مدیریتی

47032

47.81

طبیعی

47630

47801

47120

التصادی

4701.

470..

47332

47.28

موان مصرف بهینة آب

47.03

47.46

47610

47.84

تعوب
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میزان (ضعیف ،متوسط یا لوی بودنر "براز
مشخ

83.

بخش ساتتاری مدل" به وسیلة معیعار R2

میشود .سه مقدار  4/83و  4/22و  4/0.بعرای مقعادیر ،ضععیف و متوسعط و لعوی

معرفی شد است .با توجعه بعه اطلاععات جعدول (شعمارۀ 0ر  14درصعد از واریعانس عامع
اجتماعی توسط متغیر مینون موان مصرف بهینة آب تبیین میشود (بعراز
درصد از واریانس عام التصادی (بعراز
واریانس عام طبیعی(براز

لعوی معدلر03 ،

متوسعط متمایع بعه لعوی معدلر  20 ،درصعد از

متوسطر  68 ،درصد از واریانس عام مدیریتی (براز

متوسط

متمای به لوی ر توسط عام اصلی موان مصرف بهینة آب تبیین میشود.
مضاف بر اینیه معیار  Q2لدرت "پیشبینی مدل" را مشخ

معیسعازد .در صعورتیکعه

مقدار  Q2در مورد یک ساز درون زا  4/86 ، 4/43یا  4/26را کسب نماید ،به ترتیب نشان از
لدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و لوی ساز یا ساز هعای بعرونزای مربعوط بعه آن را دارد.
مقدار  Q2سازۀ اجتماعی  4/03است که نشان از براز

لوی مدل ساتتاری دارد .مقدار Q2

سازۀ التصادی  4/38و مقدار  Q2سازۀ مدیریتی  4/30است که هر دو نشان براز

متوسعط

متمای به لوی مدل ساتتاری را دارد  .مقدار  Q2سازۀ طبیعی  4/34شد است کعه نشعان از
براز

نسبتا لوی مدل ساتتاری دارد .در نهایت معیار معیار  GOFمربعوط بعه بخعش کلعی

مدل های معاد ات ساتتاری است .بدین معنا که توسط این معیعار ،مظقعق معیتوانعد پعس از
بررسی براز

بخش انداز گیری و بخش ساتتاری مدل ،بخش کلعی را نیعز کنتعرل نمایعد.

نتایج حاکی از براز

لوی مدل دارد که این معیار توسط فرمول زیر مظاسبه میشود.
= = 0.55

=GOF
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مدل

کلی
مدل ساختاری
مدل اندازه گیری

شمارۀ سی و اهارم
جدول  -5نتایج کلی استخراج شاخصهای برازش مدل
مأتذ :یافتههای تظقیق8231 ،

شاخص

بارهای عاملی

کرانباخ

ضریب آلفای

کرانباخ ترکیبی

ضریب آلفای

AV

روایی همگرا

روایی واگرا

تعیین()R2

ضریب

Q2

Redundanc
y

GOF

اجتماعی

4/14

4703

4/06

التصادی

4/03

4/38

4/36

میزان شاخص محاسبه شده

همه موارد بیشتر 4/04

همه موارد بزرگتر از 4/.4

همه موارد با اتر از 4/.4

همه بزرگتر از 4/64

شرط برلرار است

مدیریتی

4/68

4/30

4/3.

4/66
4/30

طبیعی

4/20

4/34

میانهین

4/24

معیار

با اتر یا مساوی 4/04

با اتر یا مساوی4/.4

با اتر یا مساوی 4/.4

با اتر از4/64

نتیجه

تایید

تایید

تایید

تایید

هر ساز با ساز های دیهر

بزرگتر بودن جذر  AVEاز همبستهی

و لوی

متوسط

تایید

 4/0.لوی

 4/22متوسط

 4/83ضعیف

متوسط  ،لوی

تایید تأثیر

ک مدل

تایید تأثیر

 4/26لوی

 4/86متوسط

 4/43تأثیرضعیف

هر اه به  8نزدییتر باشد بهتر است

متوسط  4/20لوی

مقدار با اتر 4/48براز

ضعیف4/36

براز

لوی
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شکل -4مدل اصلاح شده با ضرایب عاملی و ضرایب مسیر
مأتذ :یافتههای تظقیق8231 ،
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بر اساس نتایج به دست آمد (جدول شعمارۀ .ر مقعدار آمعار یعا ضعریب  Zاثعر "عامع
اجتماعی" از دیدگا کارشناسان بعر مصعرف بهینعة آب برابعر  087206معی باشعد .بنعابراین،
بزرگتر بودن ضریب  zبه دست آمد در جدول از رلم 3761نشعانهر ارتبعاط صعظت نتعایج
(ارتباط بین بین دو متغیرر در سطح تطای کمتر از  4748است .ذا فرض صفر رد میشعود و
از آنجایی که ضریب مسیر برابر 47131میباشد ،این عام بهعنوان او ین عام تأثیرگعذار بعر
مصرف بهینة آب از دیدگا کارشناسان شناتته شد است .در این میان میتوان با اطمینعان 33
درصد گفت هر یک از متغیرهای پایین بودن آگاهی کشاورزان نسبت به مظصعو ات زراععی
زود بازد (267328ر ،بعی تعوجهی کشعت مظصعو ات بعا دورۀ زراععی کوتعا معدت توسعط
کشاورزان (2372.2ر ،پایین بودن میزان آگاهی کشاورزان نسبت بعه مسعائ کشعاورزی و آب
( 337.38ر ،عدم آگاهی کشاورزان نسبت به راندمان پایین آبیاری سنتی (347000ر ،حضور کم-
رنگ نمایندۀ زارعین در جلسات تصمیمگیری آب (837003ر ،بهر مندی از شیو هعای تعرویج
(817044ر ،عدم استقبال کشاورزان در لبول و اجرای رو های جدید آبیاری (837002ر ،عدم
پذیر

زارعین نسبت به ا هوی های کشت معرفی شد (847303ر ،پایین بودن سعطح سعواد

کشاورزان (37123ر  ،تمای کشاورزان نسبت به کشت مظصو ات با نیعاز آبعی با عا(.7431ر بعا
توجه به ضرایب  Zکسب نمود  ،به ترتیب بیشترین نقش را بهعنوان عوام اجتماعی اثرگذار
در مصرف بهینه آب را دارا میباشند.
با بررسی نتایج میتوان اینهونه استنباط کرد ،سواد بهعنوان ییی از شعات

هعای توسععه

نقش کلیدی را در هر زمینة فعا یت از جمله کشاورزی بازی میکند .زیرا تمعامی مؤ فعههعای
فوقا ذکر که ضرایب با ایی را بهعنوان اا ش اجتماعی مصرف بهینعة آب کسعب نمعود انعد،
ریشه در سطح آگاهی و دانش کشاورزان دارد .بر اساس نتعایج سرشعماری نفعوس و مسعین
 ،8236از مجمو جمعیت باسواد نواحی روستایی شهرستان ،ردۀ سنی 30تعا  00سعا ه ( بعه-
عنوان لشر فعالر تنها 63درصد آنان باسواد میباشند و معابقی ( 08درصعدر هیچهونعه سعواد
تواندن و نوشتن ندارند .با توجه به عدم ریسکپذیری افراد بیسواد ،این لشر بیشتر مشاغ آبا
و اجدادی تود (کشاورزی سنتیر را دنبال میکنند و به راحتعی شعیو هعای فعا یعت جدیعد،
ا هوهای کشت جدید ،رو

های جدید آبیاری و ...را نمی پذیرند .به طوری کعه بعر اسعاس

سال هجدهم
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آمار جهاد کشاورزی شهرستان ،سهم شیو های نوین آبیاری در کشعاورزی کمتعر از  .درصعد
( 6644هیتارر گعزار

شعد اسعت کعه رلعم نعاایزی را تشعیی معیدهعد .در کنعار عامع

مذکور(دانش و آگاهیر در پایین بودن سهم آبیاری نوین ،میتعوان دو متغیعر التصعادی پعایین
بودن لیمت آب(37624ر و عدم حمایت و سیاستهای تشویقی کشت مظصو ات با نیاز آبعی
کم(0716.ر و  ....را مؤثر دانست .بنابراین نتایج فعوقا عذکر را بعا توجعه بعه شعرایط شعرایط
اجتماعی و وضعیت کشاورزی شهرستان میتوان متصور شد و به نظر میرسد این شعرایط در
ک کشور به صورت نسبی عمومیت دارد.
جدول-6بررسی عوامل مدیریتی ،اقتصادی ،اجتماعی و طبیعی بر مصرف بهینه آب از دیدگاه کارشناسان
مأتذ :یافته های پژوهش8231،
متغیر مستقل

ضریب مسیر

ضریب تعیین

آماره یا ضریب Z

اجتماعی

47130

47143

08 .206

مصرف بهینه

مدیریتی

47.8.

47682

3 .01.

آب

التصادی

47.42

47030

1 .3.8

طبیعی

4761.

47260

6 .630

متغیر وابسته

سطح معناداری

33درصد

مقدار ضریب  Zاثر "عام مدیریتی " بر مصرف بهینه به ترتیب برابعر  3 .01.معیباشعد.
بنابراین ،با اتر بودن ضریب  zبه دست آمد در جدول از رلم  3 .61نشانهر ارتباط بعین دو
متغیر در سطح تطای کمتر از  4 .48است و فرض صفر رد می شود و از آنجایی که ضعریب
مسیر برابر 47.8.است ،بعه عنعوان دومعین عامع اثرگعذار بعر مصعرف بهینعة آب از دیعدگا
کارشناسان شناتته شد است .در این میان معیتعوان بعا اطمینعان  33درصعد گفعت ،ضععف
ییپاراهسازی اراضی کشاورزی (837212ر ،نبود یا ناکارآمدی لعوانین و مصعوبات در حعوزۀ
آب و کشاورزی (817123ر ،نبود یا فرسودگی سامانههای زهیشی آب (807181ر ،عدم توجعه
جدی به ایروبی کانالهای آبیاری (867313ر ،گستردگی حعوزۀ جغرافیعایی فعا یعت امعورآب
شهرستان(867648ر ،عدم توزی عاد انه حق آبهها در زیر شاتههای رودتانهها و اشعمههعا
( 827380ر ،کمبود نیروی انسانی در نظارت جدی بر فعا یت کشاورزان(837164ر ،تاکی بودن
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یا فرسودگی کانالهای انتقال و توزی آب (887220ر ،ضعف در ارائة یک برنامة جام تقویمی
کشت (847462ر ،نبود طرحهای جام آب در حوزۀ جهادکشاورزی (37121ر نبود طرحهعای
جام آب در حوزۀ آب منطقهای(17133ر و گستر
لب (07648ر به عنوان زیر شات

و حفعر اعا هعای عمیعق در دهعههعای

مدیریتی در مصرف بهینة آب نقش دارند .سعه متغیعر ععدم

حمایت ما ی و سیاستهای تشویقیکشعت مظصعو ات بعا نیعاز آبعی کعم و بعیتعوجهی بعه
تخصی

اعتبعارات کعافی بعرای آبهعای زیرزمینعی و لیمعتگعذاری آب از زیعر شعات

التصادی( 173.8ضریب zر با توجه به بار عاملی بیشترین اثرگذاری را در این موضو داشتند.
به طور کلی نتایج شات

مدیریتی دتی در موان مصرف بهینة آب شهرستان را میتوان

به دو دسته تقسیمبندی نمود:
دستة اول مربوط به حوزۀ اداری و درون استانی شام گستردگی حوزۀ فعا یت امعور آب
شهرستان(شام شهرستان گنبد کاووس ،مینودشت و گا ییشر و عدم توزی عاد انة حق آبعه،
میباشد .بنابراین ،با تمهیدات مدیریتی در سطح استان و شهرستان میتعوان حعوزۀ فعا یعت را
کوایتر نمود و از حداکثر ظرفیتهای دستها های اجرایی مرتبط استفاد کرد .همچنین ییعی
از معضلات مصرف بهینة آب در شهرستان -بخش داشلی برون ،عدم توزی عاد انة حعق آبعه
رودتانه اترک به واسطة احداث سد شیرین در در استان تراسان شما ی میباشد .به طعوری
که حدال های حق آبه رعایت نمیشود و با توجه به فقدان مناب آبی دیهر و کیفیت آب( طبق
نقشة شمارۀ  3ر در نوار شما ی شهرستان گنبد کاووس ،ایعن امعر بعهعنعوان ییعی از مسعائ
کشاورزی شهرستان مظسوب می شود.
دستة دوم که به نظر میرسد در سطح ملی لاب بررسی است ،شام نبود طرحهای جام
آب است .از آنجایی که تاکنون برنامة آمایش کشور به طور ییپاراه تهیه نشد و بعه صعورت
استانی بود  ،باید به این موضو به صورت کلان و ییپاراه نها شود .کمبود اعتبارات ملی و
استانی ییی از مشیلات دستها های اجرایی است و سبب شد برنامهریزیها به طور مطلوب
به هدف نرسد .از جمله پیامدهای آن معیتعوان بعه وضععیت عایروبی کانعالهعای آبیعاری و
فرسودگی تطوط انتقال آب اشار کرد .مضعاف بعر اینیعه لعوانین و مصعوبات در تصعوص
مصرف بهینة آب دارای اشیا اتی است و به انظای مختلفی تفسیر می شود .ذا مسائ مذکور
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جدای از نظرات کارشناسان شهرستان متصور است و با توجه به نظام برنامهریزی کشور ( با ا
به پایینر ،این وضعیت برای سایر نواحی کشور عمومیت دارد.
آترین عام مورد بررسی" ،عام طبیعی" است و اثرگذاری این عام به عنعوان اعا ش
مصرف بهینة شهرسعتان در مقایسعه بعا سعه عامع اجتمعاعی ،معدیریتی و التصعادی از نظعر
کارشناسان کمتر می باشد .به طوری که ضریب  Zعام مذکور برابر  6 .630است که نشانهر
ارتباط بین دو متغیر در سطح تطای کمتر از  4 .48است .همچنین ،ضریب مسیر برابر 4 .61.
مظاسبه شد .در این میان میتوان با اطمینان  33درصد گفت از میان متغیرهای معورد بررسعی،
متغیرهای تأثیر پراکندگی اراضی کشاورزی ،کوایی لطعات کشاورزی ،تشیسا یهای دهه-
های اتیر و بادهای گرم و تشک ناحیه در مصرف بهینة آب اثرگذارند.
عوام مؤثر در پراکنش اراضی کشاورزی را بعه طعور کلعی بعه اهعار فرآینعد اجتمعاعی-
فرهنهی ،التصادی ،فیزییی و کاربری تقسیم میکننعد .فراینعدهای اجتمعاعی-فرهنهعی شعام
ما ییت تصوصی ،لوانین ارثی ،لوانین ولفی ،تصمیمات سیاسی بهویژ توزی مجعدد زمعین،
آداب و سنن و ..میشود (رکنا عدین افتخعاری ،8213 ،صع

00-06 .ر .بعه نظعر معیرسعد

فرایندهای اجتماعی -فرهنهی از جمله لوانین ارث و توزی مجدد ناشی از تصمیمات سیاسی
در ناحیة مورد مطا عه اثرگذاری بیشتری دارد .به طوری کعه ییعی از منعاطقی کعه اصعلاحات
ارضی در کشور اجرا گردید دشت گنبد-گرگان بود است و اراضعی زیعادی بعا تلع یعد از
بزرگ ما یان در لا ب لطعات کواک در بین رعیتها از طریعق دو عت تقسعیم شعد اسعت.
بنابراین کارشناسان پراکندگی اراضی و کوایی لطعات کشاورزی را بهعنوان عوامع طبیععی
مصرف بهینه اثرگذار دانسته اند .همچنین ناحیة مورد مطا عه از تشیسعا یهعای سعال هعای
اتیر در امان نبود و سبب افت آب های زیرزمینی و سطظی شد است .نزدییی به بیابان لعر
لوم نیز سبب گردید که این شهرستان به عنوان ییی از گرمترین شهرستانهای استان و کشور
للمداد گردد و شرایط تعرفة پایین مصرف برق را در تابستان اعمال شود که طبیعتعاً بعر روی
مناب آبی و کشاورزی شهرستان اثرگذار است.
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در ادامه برای بررسی میانهین عوام موان مصرف بهینة آب از آزمون تعی تعک نمونعهای
استفاد شد است .لب از استفاد از این آزمون ابتدا نیاز است که به بررسی مفروضعات ایعن
آزمون پرداتته شود.
مقیاس متغیر مورد نظر باید کمی و در سطح سنجش فاصلی /نسبی باشد
توزی داد ها باید به صورت نرمال باشد .انانچه این توزی نرمال نباشعد ،بایعد از مععادل
ناپارامتری آن یعنی آزمون دو جملهای /نسبت(Binominalر برای مقیاس اسمی و آزمون کای
اسیوئر(Chi- Squareر برای مقیاس ترتیبی ،استفاد شود.
دانستن مقدار مفروض و نظری ازم است .اون اگر مقدار آن را ندانیم امیان نتیجهگیعری
و تفسیر درست نتایج وجود ندارد (حبیب پور و صفری ،8211،ص621 .ر.
بنابراین با توجه به اینیه عوام موان مصرف بهینة آب حاص ترکیب گویهها میباشند که
حاص آن شات

هایی با مقیاس فاصلهای است ،نرمال بودن شات

ها و متغیرهای تظقیق و

دانستن مقدار مفروض و نظری که میانة نظری  2میباشد ،از آزمون تی تک نمونعهای اسعتفاد
شد است .میانهین مظاسبه شدۀ عوام موان مصرف بهینة آب با میانهین فرضی (2ر سنجش
شد و ثابت می شود که میانهین والعی نظر ک پاسخگویان در تمام عوام

از  2بزرگتعر و در

حد متوسط به با ا است و با توجه به میزان معناداری بهدست آمد برای این شعات

هعا کعه

کمتر از  4 .46است معنادار بود و لابلیت تعمیم به ک جامعه را دارد .اتتلعاف از میعانهین و
حد با ا نیز مثبت می باشد .بدین معنی که میانهین جامعه در این شات

با اتر از مقدار معورد

آزمون(عدد 2ر میباشد که این نتیجه گویای این میباشد که از نظر کارشناسان و متخصصعین
عوام به دست آمد از مدل  plsکه به عنوان عوام موان مصرف بهینة آب شناتته شد انعد،
جزء مهمترین موان به حساب می آیند .همچنین ،از بین عوام شناسایی شد عام معدیریتی
–اداری نسبت به سایر عوام مان بزرگتری در مصرف بهینه آب میباشد (جدول.ر.
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جدول  -7بررسی میانگین عوامل موانع مصرف بهینة آب (آزمون  Tیک نمونهای)
مأتذ :یافتههای پژوهش8231 ،
شاخص

میانگین

انحراف

t
آماره

درجةآزادی

معیار

میزان

اختلاف از

معناداری

میانگین

95% Confidence Interval
of the Difference
بالاتر
پایین تر

اجتماعی

2762

47.8

676.

66

4744

4762

4720

47.3

مدیریتی

2710

47.3

173.

66

4744

4710

470.

8746

التصادی

2712

4706

3701

66

4744

4712

4706

8744

طبیعی

2713

471.

.743

66

4744

4713

4761

8746

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

مطابق گزار

 ،FAOکاهش مناب آبی و بهر گیری غیراصو ی و عدم توجه به اا شهای

آن مشیلات عدید ای را برای التصاد روستاییان و به تب آن در سطح کلان به وجود معیآورد.
بر همین اساس توجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به مسئلة مظوری تبدی شد
است .نتایج پژوهش مبنی بر شناسایی موان مصرف بهینه بر اسعاس نظعر سعنجی کارشناسعان
نشان داد ،شات

اجتماعی در رتبة اول اثرگذاری به عنوان مان مصرف بهینة آب شهرسعتان

لرار دارد .از مواردی که کارشناسان در زیرشات

اجتماعی به عنوان اا ش آب به آن تاکیعد

داشتند میتوان به پایین بودن سطح سعواد کشعاورزان ،حضعور کمرنعگ نماینعد زارععین در
جلسات تصمیمگیری ،ضعف نظام ترویج و آموز  ،پعایین بعودن میعزان آگعاهی کشعاورزان
نسبت به مسائ آب و کشاورزی اشار کرد .مؤ فههای فوق غا با مربوط بعه سعطح آگعاهی و
دانش کشاورزان میباشد و با مطا ععات میرابوا قاسعمی (8212ر ،زهتابیعان(8210ر ،فروغعی و
مظسععن تععانی و کریمععی (8216ر ،ترمیععان(821.ر ،گععودرزیی (8211ر ،پنععاهی و همیععاران
(8238ر مرتضی نژاد (8238ر ،طاهرآبادی و همیاران (8236ر ،شعا پسعند و سعواری(8236ر
ویجایاراتن (3443ر ،رضا دوست و همیاران (3488ر همسو می باشد .از مهمترین مؤ فههای
دیهری که در زیر شات

اجتماعی به عنوان مان مصرف بهینة آب ،بارعاملی مجاز و ضریب

 zبا اطمینان  33درصد را کسب نمود اند عبارتند از :تمای کشاورزان به کشت مظصو ات با
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نیاز آبی با ا از جمله شا ی ،بیتوجهی به کشت مظصو ات با دورۀ کوتا رشد و عدم پعذیر
ا هوهای کشت جایهزین توسط کشاورزان .تطابق مؤ فههای فوق با نتایج پژوهشهای پیشین
از جمله حیدری(823.ر ،میرابوا قاسمی (8212ر و فروغی و مظسن تعانی و کریمعی (8216ر
گویای اعتبار بخشی بر صظت ادعا است .به طوری که عدم توجه کشعاورزان بعه نیعاز آبعی و
استفاد از دور ثابت آبیاری ،کشت مظصو ات با نیاز آبی با ا ،رو های بعهزراععی و ععدم
رعایت تناوب زراعی مناسب را به عنوان تهدیدی جدی در روند نابودی مناب آب کشور تلقی
نمودند .آترین مؤ فة شات

اجتماعی در پایین بودن مصرف بهینة آب از نهعا کارشناسعان،

عدم استقبال کشاورزان نواحی روستایی شهرستان از طرحهای نوین آبیاری و تییه بعه رو -
های سنتی آبیاری است .نیتة جا ب اینیه زهتابیان (8210ر ،گودرزیی (8211ر  ،فروزانفرتیان
و تامرادی (8238ر ،طعاهر آبعادی  ،معتمعد و تا عدیان (8236ر ،حیعدری (823.ر ،آ یعون
(3488ر ،صراحتاً استفاد از شیو های سنتی آبیاری و پایین بودن به کارگیری رو های مدرن
آبیاری را در افزایش اا شهای آب کشاورزی مؤثر دانستند.
بر اساس یافتهها ،عام مدیریتی ،دومین عاملی میباشعد کعه ارتبعاط معنعاداری بعا موانع
مصرف بهینة آب دارد .به طوری که "ضریب تظلی مسیر" عام معذکور بعیش از  4 ..42بعه
دست آمد است .عدم توجه به ایروبی و فرسودگی کانالهای آب ،نبود برنامة جام تقعویمی
کشت ،ضعف ییپاراهسازی اراضعی ،حفعر بعیرویعة اعا هعای عمیعق در سعنوات گذشعته،
ناکارآمدی لوانین و مصوبات ،نبود طرحهای آمایش آب ،عدم توزی عاد انة حق آبها ،ععدم
نظارت دلیق بر فعا یت کشاورزان و مصرف آب ،کمبود نیعروی انسعانی نعاظر آب ،گسعترگی
حوزۀ فعا یت آب منطقه ای شهرستان از اهم این موارد است.
عام التصادی با سه متغیر ،نبود سیاستهای تشویقی توسعة مظصو ات کعمآب ،کمبعود
اعتبارات در تصوص آبهای زیرزمینی و نامناسب بودن لیمتگذاری آب و عام طبیعی بعا
 0مؤ فة اثرگذار از جمله تأثیر پراکنعدگی اراضعی کشعاورزی ،کعوایی لطععات کشعاورزی،
تشیسا یهای دهههای اتیر و بادهای گرم و تشک ناحیه رد های بععدی اثرگعذاری لعرار
دارند .با کنیا

در تظقیقات مظققین لبلی از جمله ف روی ،بچ تسد و رایس (3440ر ،رضا

دوست و ا هیاری (3488ر ،مدنی ،آلا کوایی و میرای (3480ر ،سامیان و همیاران (3480ر،
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مول  ،3441ویجایاراتن (3443ر ،حیدری (823.ر ،طاهر آبعادی  ،معتمعد و تا عدیان (8236ر،
شا پسند و سواری (8236ر ،فروزانفرتیان و تامرادی (8238ر ،رشیدپور ،کلانتری و رضوانفر،
(8234ر ،مرتضینژاد (8238ر ،گودرزی (8211ر ،پناهی و ملک مظمدی و ایعذری (8213ر و
فروغی و مظسن تانی و کریمی (8216ر میتوان فهمید غا ب مسائ مذکور از جمله تسعطیح
و پراکندگی اراضی ،وضعیت نامناسب کانالهای انتقال آب ،عدم نظارت کعافی دسعتها هعای
اجرایی متو ی آب ،لیمت آب و مواردی از این دست ،همرنگ و همسنگ مطا ععات مظققعین
مذکور میباشد .ا بته در تظقیقات پیشین موضو اا ش مصرف بهینة آب به صورت کلعی و
بدون دسته بندی تاصی بررسی شد است و غا با تییه بر نظرات کشاورزان بود است ،اما در
مقایسه این پژوهش متیی بر تجارب علمی-تخصصی ،آموزشی و کارشناسی افعراد شعاغ در
دستها های اجرایی مرتبط با آب -کشاورزی و مراکز عا ی آموزشی اسعت و ضعمنا عوامع و
مؤ فههای تفضیلی آن دسته بندی شد است که از نیات لوت تظقیق است و برای او ین بعار
این مطا عه در س طح شهرستان و اه بسا اسعتان گلسعتان صعورت گرفتعه اسعت و از نظعرات
کارشناسان و متخصصان با استفاد از مدل  ،plsعوام و موان مصرف بهینة آب شناتته شعد
که عام مدیریتی –اداری نسبت به سایر عوام  ،مهمترین اا ش مصرف بهینة آب بود که بعر
این اساس پیشنهادهایی به شرح ری ارائه میشود.
 .3 .6پیشنهادهای عملی و اجرایی

 .8ارتقاء دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به مسعائ آب از طریعق برگعزاری کلعاسهعای
آموزشی و ترویجی در سطح نقاط روستایی شهرستان.
 .3بهر گیری از مشارکت کشاورزان و نمایندگان آنها در جلسات آموزشی ،تصمیمگیری
و برنامهریزی آب و کشاورزی شهرستان.
 .2حمایت از کشاورزان و اجرای سیاستهای تشویقی جهت جایهزینی کشت مظصو ات
با نیاز آبی کم با گیاهان آب دوست.
 .0افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی جهت نظارت جدیتر بعر منعاب آبعی شهرسعتان و
نظوۀ مصرف آن.

سال هجدهم

823

تظلی موان و اا ش های مصرف بهینة آب در ...

 .6کواک سازی مظدودۀ جغرافیایی شهرستان گنبد کاووس ( بزرگتری شهرستان استانر،
میتواند سبب رسیدگی و نظارت بیشتر بر مصرف بهینة آب در بخش کشاوزی شود.
 .0با توجه به اینیه مهمترین منب تأمین آب کشعاورزی شهرسعتان ،آبهعای زیعر زمینعی
است ،افزایش سهم اعتبارات این مناب جهت نظعارت ،تقویعت و پایعداری آن پیشعنهاد
میشود.
کتابنامه

 .8برجسته ملیی ،م8230( .ر .نقش سرمایة اجتماعی در توسعة پایدار کشاورزی :مورد دهستان اترک
بخش داشلی برون شهرستان گنبد کاووس( .پایاننامة کارشناسی ارشدر .دانشها پیام نور مرکز
گنبد کاووس .ایران.
 .3پناهی ،ف؛ ملکمظمدی ،ا؛ ایذری ،م8238( .ر .تظلی موان به کارگیری مدیریت بهینة مناب آب
در نظام کشاورزی ایران .فص نامة روستا و توسعه0( 86 ،ر.32-08 ،
 .2حسینی ،م8232( .ر .آب و التصاد کشاورزی استان گلستان .گلستان غت.
 .0حیدری ،ن823.( .ر .مسائ و اا شهای صرفه جویی والعی آب از طریق افزایش بهر وری آب و
کاربرد سامانه های نوین آبیاری .فص نامة آب و توسعة پایدار3( 86 ،ر.803-8.6 ،

 .6حیدری ،ن؛ دهقانیان ،س823.( .ر .بررسی اثرات تغییر اللیم بر بخش کشاورزی از دیدگا مدیریت
مناب آب .گزار

پژوهشی .مؤسسة تظقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .تهران .ص

.86-30

 .0ترمیان ،م821.(.ر .مدیریت مصرف بهینه در بخش کشاورزی .دومین همایش ملی مدیریت شبیة
آبیاری و زهیشی ،دانشها شهید امران ،اهواز .ص

.84- 81

 ..داوری ،؛ رضازاد  ،آ8233( .ر .مدل سازی معاد ات ساتتاری با نرم افزار  .plsتهران :انتشارات
جهاد دانشهاهی.
 .1رستم آبادی ،ا؛ جلا ی ،س8232(.ر .مدیریت مناب آب در نظم نوین لانونی .جلد اول و دوم.
تهران :انتشارات جهاد دانشهاهی دانشها صنعتی امیرکبیر.
 .3رشیدپور ،ل؛ کلانتری ،خ؛ رضوانفر ،ا8234( .ر .بررسی مسائ و مظدودیتهای مناب آب و تأثیر

آن در وضعیت التصادی– اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز .فص نامة التصاد
کشاورزی و توسعه.8-38 ،0. ،
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تظقیق ،برنامهریزی در

ییپاراهسازی اراضی کشاورزیر .تهران :انتشارات سمت.

 .88زمانیدادانه ،ا8234( .ر .بررسی تأثیر سیاست لیمتگذاری آب بر بهر وری مصرف آن در بخش
کشاورزی دشت همدان( .پایاننامة کارشناسی ارشد رشته مهندسی التصاد کشاورزیر .دانشها
تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

 .83زهتابیان ،غ8210( .ر .عل پایین بودن راندمان آبیاری در منطقة ورامین .هفتمین سمینار کمیتة ملی
آبیاری و زهیشی ایران 3 .تا  28مرداد  ،82.2تهران.
 .82سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8216( .ر .مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامة اهارم توسعة
التصادی ،اجتماعی و فرهنهی جمهوری اسلامی ایران .اسناد توسعة ویژۀ امور تو یدی .جلد اهارم،
ص

..-08

 .80سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8216( .ر .مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامة اهارم توسعة
التصادی ،اجتماعی و فرهنهی جمهوری اسلامی ایران .اسناد توسعة ویژ (فرابخشیر .موضو بند
(جر مادۀ  866لانون برنامة اهارم توسعه .جلد دوم .انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور.
 .86سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8230( .ر.سند تفضیلی برنامة ششم توسعة التصادی ،اجتماعی
و فرهنهی جمهوری اسلامی ایران(8233- 8236ر .حوزۀ بخشی(8ر.انتشارات سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور.
 .80سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8234-8230( .ر .لانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی
ایران .ااپ اول .تهران :ناشر معاونت تدوین ،تنقیح و انتشارات لوانین و مقررات.
 .8.سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8210(.ر .برنامة اهارم توسعة التصادی ،اجتماعی و فرهنهی
جمهوری اسلامی ایران .بخش آب و کشاورزی.ادارۀ آمار و اطلاعات .ص
 .81سرتو

.22-63

سلطانی ،م821.( .ر.با مدیریت عرضه و تقاضا تظقق می یابد :تامین امنیت آبی در بخش

کشاورزی .ماهنامة برنامه.81-33 ،3.3 .
 .83شا پسند ،م .و سواری ،م8236( .ر .موان مدیریت پایدار مناب آب کشاورزی جهت آموز

کشاورزان در مناطق روستایی(حوز سد لشلاق در استان کردستانر .فص نامة آموز
زیست و توسعة پایدار.38-840 ،2 .
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 .34شاهرودی ،؛ ایذری ،م8216( .ر .تعاونی آببران راهیاری در تظقق پایداری مدیریت مصرف
بهینة آب کشاورزی .مجلة جهاد.33-843 ،3.0 ،
 .38شایان ،ح؛ بوزرجمهری ،خ؛ میر طفی ،م8216( .ر.بررسی نقش کشاورزی در توسعة روستایی بخش
میانیینهی سیستان .مجلة جغرافیا و توسعة ناحیهای.868-8.8 ،86،
 .33طاهر آبادی ،ف؛ معتمد ،م و تا دیان ،م8236( .ر .تظلی موان و مشیلات مدیریت آب کشاورزی

در دستیابی به توسعة پایدار(شهرستان کنهاور و صظنه در استان کرمانشا ر .فص نامة التصاد فضا و
توسعة روستایی.6.-.4 ،2 ،

 .32عاد ی ،ج8213( .ر .بررسی تطبیقی نقش اعتبارات ترد در توسعة روستایی ،نواحی جلههای و
کوهستانی شهرستان آزادشهر ( مطا عة موردی :دهستانهای ترمارود شما ی و اشمه سارانر.
(پایاننامة کارشناسی ارشد رشته جغرافیاوبرنامهریزی روستاییر.دانشها پیام نور مرکز گنبد
کاووس ،ایران.
 .30عاد ی ،ج8236( .ر .ارزیابی مدیریت عرضه و تقاضا در مجتم های آب شرب روستایی با تأکید بر
شات

آب بدون درآمد .او ین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت ،اا شها و

راهیارها 3.-31 .مهر .دانشها صنعتی اصفهان.
 .36فروغی ف؛ مظسن تانی ،ا؛ کریمی ،م8216( .ر .بررسی وضعیت مناب آب منطقة فسارود داراب
طی تشیسا یهای اتیر .نشریة پیام آب30( 0 .ر.06-01 ،
 .30کلاهدوز ،م8234( .ر .عوام مؤثر بر میزان مصرف آب روستایی (مورد :روستای اند انر( .پایاننامة
کارشناسی ارشد توسعة روستاییر .دانشها صنعتی اصفهان ،ایران.
 .3.کوایی،

و مهدوی دامغانی8236( . ،ر.آب ،آبیاری و کشاورزی در ایران (اا شها و

راهیارهار .زراعت کم آب در ایران -راهبردها و کاربردها .مشهد :انتشارات جهاد دانشهاهی
مشهد.

 .31کوایی82.0(. ،ر .کشاورزی پایدار .مجموعه مقا ات توسعة پایدار کشاورزی .فص نامة التصاد
کشاورزی و توسعه.66-0. ،0 ،
 .33گودرزی ،س؛ شعبانعلی فمی ،ح؛ موحد مظمدی ،ح؛ و جلالزاد  ،م8211( .ر.بررسی عوام فردی

و حرفهای تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج .نشریة التصاد و توسعة کشاورزی (علوم و
صنای کشاورزیر3( 32 ،ر.03-66 ،
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .24مظمدجانی ،ا و یزدانیان ،ن8232( .ر .تظلی وضعیت بظران آب در کشور و ا زامات مدیریت آن.
فص نامة روند00-06( 38 ،ر.800-88. .
 .28مرکز آمار ایران8233( .ر .نتایج تفضیلی سرشماری عمومی کشاورزی .تهران :مرکز آمار ایران.
 .23مرکز آمار ایران8236( .ر.سرشم اری نفوس و مسین .آرشیو سایت مرکز آمار ایران.
 .22مهندسین مشاورطرح و ابدا 8201( .ر .مطا عات و تهیة طرح و برنامههای توسعه و عمران گنبد
کاووس و حوزۀ نفور.

 .20میرابوا قاسمی82.2( . ،ر .ارزیابی بازد آبیاری در تعدادی از شبیههای سنتی ایران .مجموعه
مقا ات هفتمین سمینار کمیته های آبیاری و زهیشی ایران 3 .تا  28مرداد  .82.2تهران ،ص

-81

.8
 .26نصرآبادی ،ز؛ فیروزی ،م؛ مظمدی د اشمه ،م8236( .ر .سنجش و ارزیابی پایداری اجتماعی -
التصادی نواحی روستایی با تأکید بر مظصول غا ب کشاورزی دهستان گلاب شهرستان کاشان.
فص نامة جغرافیا و برنامهریزی شهری اشم انداز زاگرس.83-24 ،33 ،
 .20وزارت جهاد کشاورزی8233(.ر .بهبود مدیریت و مصرف بهینة آب در فرآیند تو ید مظصو ات
کشاورزی .سازمان تظقیقات ،آموز

و ترویج کشاورزی .مرکز تظقیقات کشاورزی و مناب طبیعی

اهارمظال و بختیاری و مدیریت هماهنهی ترویج کشاورزی .گزار
بیژن حقیقتی.ص

طرح ترویجی.مجری طرح

.8-22

 .2.وفابخش ،ج8236( .ر .مبانی برنامهریزی ا هوی کشت کمآبی در ایران ،زراعت کمآب در
ایران،راهبردها و کاربردها .مشهد :انتشارات جهاد دانشهاهی مشهد.
 .21و ایتی ،س8233( .ر .مناب و مسائ آب در ایران با تاکید بر بظران آب .مشهد :همدل.
 .23هاشمی نیا ،م 8216(.ر .مدیریت آب در کشاورزی .انتشارات دانشها فردوسی .مشهد.
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