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 چکیده

آب در بهینعة هعای مصعرف  هدف اصلی پژوهش، شناسایی موانع  و اعا ش ف:اهدا

 .استکاووس بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان گنبد 

از نعو   ،شناسعی کعاربردی و بعه  ظعاو رو  ،پژوهش حاضر از نظعر هعدف روش:

هعای  کارشناسعان دسعتها از نفعر  60آمعاری آن را جامععة تظلیلی اسعت.  -توصیفی

-داد انعد.   تشعیی  داد مراکز آموز  ععا یکشاورزی،  ای، جهاد اجرایی آب منطقه

و با استفاد  از شد آوری  نامه جم  شهای مورد نیاز از طریق مصاحبه و تیمی  پرس

حعدال  مربععات جزیعیر فرآینعد )معاد ات سعاتتاری و  SMART-PLSافزار  نرم

دست آمعد کعه ه ب  47.4تر از عوام  بزرگکلیة صورت گرفت. آ فای کرانباخ  تظلی 

   .داردحاکی از پایایی مناسب مدل 

  tمقعدار ضعریب  ،داد نتایج تروجی مدل معاد عات سعاتتاری نشعان /نتایج:ها یافته

و عوامع  اهارگانعه و  "آببهینعة موان  مصعرف " مربوط به روابط بین متغیر وابسته

 یمعنعادار دارای درصد 36و در سطح اطمینان   8730از متغیرها در تمام موارد بزرگتر

آب بهینعة اا ش مصرف اثرگذاری اول رتبة عام  اجتماعی در  ،در این میان. باشدمی

که ضریب مسعیر عامع  معذکور  طوریه ب عنوان شد،دیدگا  کارشناسان از کشاورزی 

، 47.42بعا ضعریب تعیعین مسعیر  و طبیععی ، التصادیو عوام  مدیریتی 47143برابر 
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هعای  تعرین زیرشعات  . از مهعملرار گرفتند اهارم تادوم ردۀ  در 47206و  47682

توان به پعایین  می ،ندآب اثرگذار هستبهینة عام  اجتماعی که در پایین بودن مصرف 

هعای جدیعد آبیعاری،  رو از کشاورزان نیردن بودن سطح سواد کشاورزان، استقبال 

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

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

زراععی کوتعا  توسعط کشعاورزان دورۀ  ات بعا کشت مظصوبه توجهی  تظقیقاتی، بی

جام  برنامة یک ارائة های آمایشی آب، ضعف در  نبود طرح ،همچنیناشار  کرد. ..و.

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

کمبعود  ،هعای آبیعاری های زهیشی آب، عدم توجه جدی بعه  عایروبی کانعال سامانه

آب  جغرافیعایی فعا یعت امعورحعوزۀ در کنعار گسعتردگی  ،)کارشناسر انسانی نیروی

 مظسوب مینهادی از دیدگا  کارشناسان –های عام  مدیریتی  فهؤماز اهم شهرستان 

های  تشیسا یحمایتی، –های تشویقی  کمبود اعتبارات، سیاستضمن اینیه  شوند،

در مقایسه بعا لطعات زمین  پراکندگی اراضی و ،بادهای گرم و تشک ،های اتیر دهه

بیشعترین نقعش را در کعاهش  ،طبیععیالتصادی و سایر متغیرهای مورد بررسی عام  

دسعت آمعد ه ب 4766مدل پژوهش برابر  (GOF)براز  کلیآب دارند. بهینة مصرف 

 است.آن براز  لوی که حاکی از 

ثرگعذاری و اآب در بخش کشاورزی بهینة شناتت موان  مصرف  طبیعتاً گیری: نتیجه

ویعژ   ههعای حعال و بع ریعزی تواند در برنامه می مؤثرهای  میزان هریک از شات 

نشعان داد، ایعن پعژوهش از دیعدگا  کارشناسعان این حوز  کمک شایانی نماید. آیندۀ 

عنعوان اعا ش هدر مقایسه با عوام  التصعادی و طبیععی بع و مدیریتی عام  اجتماعی

  کشاورزی دارند.  ، اثرگذاری بیشتری درآب بهینةمصرف 

شهرسعتان آب،  بخش کشاورزی، نعواحی روسعتایی بهینة موان  مصرف  ها: کلیدواژه

 .گنبد کاووس
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 مقدمه .3

 ترین مظورهای اساسی رشد و توسعه، نقش مهمی در بهبودعنوان ییی از مهمکشاورزی به

توسعه، کشاورزی التصادی مناطق روستایی دارد. در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال 

مدیران و ، نظراناست که توجه صاحبنواحی روستایی  های التصادیترین بخشییی از مهم

، 8236،نصرآبادی، فیروزی و مظمدی د  اشعمه )است رد  کرا به تود جلب زیادی مظققان 

و  .ر6. ، ص.344و، )گیوردان استاین نواحی  ةتوسع اساسیرکن  ،آب ،در این میان ر.34ص.

به نق   3، ص.8213 ،عاد ی) استپایدار روستایی در گرو پایدارسازی این بخش  ةتوسع روند

 ملی کشور، ناتا   تو ید درصد 83 دارد هوظیف زیرا این بخش .ر30، ص. 82.0 ،کواییاز 

 تعرین منبع اصعلیاما  تأمین کند، را کشور تأمین غذایی مناب  از درصد 18 و درصد اشتغال 32

منب   ترینمؤثر زیرا آب میم  تاک بود  و ؛آبی است مناب  ، وجودایتوسعه دستیابی به انین

بخشی به مظصعول و ا هعوی کشعت، آب از طریق تنو  .کشاورزی استفعا یت طبیعی برای 

 ةتوسععبه  و در نهایت منجر داد اشتغال و بازدهی بخش کشاورزی را افزایش  و سطح درآمد

 کعاهشزمینة و ر3-2. ص ،8234، ، کلانتری و رضوانفر)رشیدپور تواهد شدپایدار روستایی 

، ، بعوررجمهری و میر طفعی)شایان سازدمیفراهم  را و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی

   ر.862. ص، 8216

-ترین مناطق جهان لرار گرفته است و کمبود آب در آن مهمدر ییی از تشککشور ایران 

 دیهعر، سعویاز  .ر66، ص.8212، )هاشمی نیا رودکشاورزی به شمار می ةتوسعین تنهنای تر

منعاب   مظعدودیت"های جام ،  سبب ها و برنامهگذاریتوزی  نامناسب بار  و نبود سیاست

دهعد کعه از کع  ها نشعان معیبه طوری که گزار ، بخش شد  است این ةتوسع مان  و "آب

کشت بود  که از این مقدار میلیون هیتار لاب   26کشور، حدود  یمیلیون هیتار 806مساحت 

میلیون هیتعارر  1733درصد ) .0، از این رلم است کهمیلیون هیتار تظت کشت  8.70 حدود

 ،8210ریزی کشعور، )سازمان مدیریت و برنامه هستنداراضی آبی و مابقی اراضی دیم و آیش 

 ر.  00ص.

هعای وجه به اا شگیری غیر اصو ی و عدم تآبی و بهر  کاهش مناب  ،مطابق گزار  فائو

وجعود آورد   بعهالتصاد روستاییان و به تب  آن در سطح کلان  ایای را برمشیلات عدید  ،آن
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مظعوری  ایتوجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به مسئله ،بر همین اساس است.

 88.4آبعی ةسعرانر. زیعرا از یعک سعو بعا توجعه بعه 60. ، ص3466، 8)فعائو تبدی  شد  است

 ةآسعتانب آب در ایران )یک هفتم متوسط جهانیر، کشور داار تنش شدید آبعی و در مترمیع

بعه  8204میلیارد مترمیععب در سعال  334از  بظران آبی است و از دیهر سو حجم مناب  آبی

 ،8236)کعوایی و مهعدوی دامغعانی،  رسید  است 8230یلیارد مترمیعب در سال م  کمتر از

 و  30-.3ی آبعمیلیعارد در سعال  803 ای دو سال اتیعر بعهه ی با بارندگیو .ر00-00.  ص

، وزارت نیعرو) رسعید  اسعت .3-31ی آبمیلیارد متر میعب در سال  602 با اترین میزان آن با

  ر.8231، مناب  آب ةپایمطا عات دفتر ، شرکت مدیریت مناب  آب ایران

 -اجتمعاعی وانع هعا و مکشور بعا مظعدویت، ی اللیمیهاو مظدودیتبا وجود نوسانات  

هعا اجعرای طعرح اعمال نظر و فشار مراج  مختلف در) ایبرنامه و نهادی ،التصادی، فرهنهی

در پذیری لوانین )عدم جامعیت و انعطاف های لوانین و مقرراتمظدودیت، تارج از او ویتر

 ، تظو ات فناوری و نارسایی در ایجاد نهادهای  ازم جهعتشرایط تغییر عرضه و تقاضای آب

)سازمان مدیریت  باشدمی وره ب رو های لانونی و حاکمیتی مدیریت مناب  آبراستفاد  از جنبه

با عنایت به این مسعائ ، دو عت در ر. 30ع31 . ص ،، جلد اهارم8216ریزی کشور، و برنامه

بهینعه آب در  ۀاستفادوری و پنجم در تصوص بهر  ةبرنامویژ  در هکشور ب ةتوسعهای برنامه

مجاز از مناب  آب زیرزمینی، های غیرجمله مسلوب نمودن برداشتمواردی از  804-808مواد 

ها، اعمعال ما یان آن هزینةدارای پروانه با  ۀهای مظفوراا  ةنصب کنتور حجمی بر روی کلی

بخشعی نظیعر آبخیعزداری، بهبعود و هعای تععادلهای حمایتی و تشویقی، اجرای طرحسیاست

های ممنوععه موضعو  بنعد برداری مناسب دشتقرار نظام بهر و است های آبیاریاصلاح رو 

های ها و پروانههای کشورر، اصلاح تخصی )ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از دشت ا ف

دارنعدگان  داران وبرداری آب بعرای تمعامی حقابعهجود و تظوی  حجمی، صدور سند بهر مو

ت عملیعا 802و 803در معواد  ،. همچنعینگذاری نمعود  اسعتمجوز تخصی  آب را  هدف

هعا و زهیعش -هعاشعبیه ةتوسععهای تجهیز و نوسعازی، زیربنایی آب و تاک از جمله طرح

نعژادی، تظویع  آب معورد نیعاز ری و اجعرای عملیعات بعه زراععی و بعههای نوین آبیارو 

                                                             
1. FAO 
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بخش تفاد  از مشارکت صورت حجمی بر اساس ا هوی کشت هر منطقه و با اسه کشاورزان ب

زای ابخش آب و افزایش تو ید مظصول به وری مصرف آب در شات  بهر  تقاءارغیردو تی، 

پنجم  ةبرنامریزی کشور، لانون )سازمان مدیریت و برنامه واحد حجم مصرفی دید  شد  است

پعنجم ة انون برنامعلع 808 ۀمعادبا توجه به بند ا عف  ،ر. بنابراین12-16.  ص ،8213توسعه، 

هعای آب وری آب با عنایت به کسری مخزن سعفر برای افزایش بهر  بایدنیرو وزارت ة توسع

های موجود، تظویع  حجمعی آب ها و پروانهزیرزمینی)بیلان منفیر نسبت به اصلاح تخصی 

)رسعتم آبعادی و جلعا ی،  های آب بران تعیین ارز  والعی و لیمت آب الدام گرددبه تشی 

کعه بعر ایعن بعر مضعاف .ر12-16.  ص ،8213جم توسعه، پن ةبرناملانون )ر، 218ص. ،8232

نچ سال برنامعه جهعت ششم توسعه ری  اهداف کمی، دو ت موظف است طی پ ةبرناماساس 

ور ها به ابزار کنتبخشی مناب  آب زیرزمینی از طریق الداماتی از جمله تجهیز اا احیاء و تعادل

هعای آب فالعد ا منفعه نمودن اا لوب، کنترل، نظارت و مسدستها 044660هوشمند به تعداد 

برداری های بهر دی  پروانههای مجاز و تعبرداری، جلوگیری از اضافه برداشت اا بهر  پروانة

-)سازمان معدیریت و برنامعه ر  نمایدمیلیون مترمیعب آب را رتی 84001 کشاورزی مجموعاً

بخعش  گرفته، هنعوزانجامقات و تظقیها رغم این تلا اما علی ر.32ص.  ،8230ریزی کشور، 

تبعدی  نهرهعای  گزاف ةهزیناز جمله  ،زیادیو موان   هااا ش بادر بظث مصرف کشاورزی 

یسعتم تخصعی  توزی  آب، کمبود اعتبارات و س ةشبی، فرسود  بودن های بتنیکانالسنتی به 

 ،ص.8238،، ملعک مظمعدی و ایعذری)پناهی مواجه استغیر   و تدمات حمایتی بودجه و

بعرداران گیری از سعوی بهعر تاکنون الدامات اشم ،شرایط ما ی کشاورزانبه و با توجه  .ر24

-هعای بهعر اصعلاح و تععدی  پروانعهآب جهت نصب کنتور هوشمند صورت نهرفته است و 

برداری با توجه به کمبود نیروی انسانی ناظر و گستردگی جغرافیایی فقط بر روی کاغذ انجام 

 تود نهرفته است. ه اتی بشود و شی  عملیمی

آب در  ةبهینعمشعیلات و موانع  مصعرف  بررسیدر این پژوهش تلا  شد  است ضمن  

انسعانی و اللیمعی، ، مختلعف طبیععیشرایط  بخش کشاورزی در سطح ملی و جهانی، به د ی 

آب و  پیرامعون مسعائ  دلیقعی هعای بررسعی، در التصعاد کشعور دارداهمیتی که کشعاورزی 

بعه پرسعش اصعلی  تا گیردانجام  کاووسمناطق روستایی شهرستان گنبدطح  سدر کشاورزی 
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آب در بخعش کشعاورزی   ةبهینعهعای مصعرف اعا شموان  و عوامع  ترین مهم یعنیتظقیق 

  داد  شود.پاسخ  شهرستان 

 تحقیق پیشینة-2

ینه به ۀاستفاددهد که تجربیات کشورهای جهان از جمله آمرییا در ایا ت کا یفرنیا نشان می

آب در بخش کشاورزی توانسته زمینه را برای بهبود تو یدات کشاورزری و ایجاد بازاریعابی و 

 اروپعا ةاتظادیع. ر6، ص. .344، 8)گیوردانعو مستقیم فعراهم کنعدطور مستقیم و غیره شتغال با

هععای مشععترک سیاسععتمصععرف آب در بخععش کشععاورزی از لبیعع   ةبهینععهععای اسععتراتژی

های تود برنامه ةرا سر وح  (WFD)آب اروپا  های اتظادیة عم و دستورا (CAP)کشاورزی

دیعدگا  »سیاسعت ملعی آب،  3483ر. کشور هند نیز از سال 60، ص.3446، 3اند )فائولرار داد 

را بعرای بهبعود « ای و ملیب  آب در سطوح مختلف مظلی، منطقهمشترک تلفیقی در مورد منا

-ر.  نمونه34، ص.8216است )شاهرودی و ایذری،های تود  ظاو کرد  کشاورزی در برنامه

بهینه آن در  بخش کشاورزی است. بعر ایعن  ۀاستفاداهمیت مناب  آبی و  ۀدهندهای فوق نشان

 است.  شد  رکرموضو  عنوان پیشینة به نتایج اجما ی مطا عات داتلی و تارجی  اساس ریلاً
 

 ات داخلی و خارجیتحقیق -3جدول 

 8231، مأتذ: نهارندگان
 نتایج عنوان نویسندگان

 میرابوا قاسمی

 ر8212 )

 در آبیاری بازد  ارزیابی

 سنتی ایهشبیه از تعدادی

 ایران

 کشت در تنو ، اراضی نامناسب بندی شی  و تسطیح فقدان

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

منظور  به رانبآب و کشاورزان ترویج و آموز  عدم مظصول،

 مصرف را  در موجود هایاا ش، را آب از بهینه ۀاستفاد ضرورت

 .کند می بیان مزرعه سطح در آب ةبهین

 ر8210زهتابیان)
 راندمان بودن پایین عل 

 ورامینة منطق در آبیاری

 زراعت، تاک و آب، با ارتباط در کشاورزان سواد سطح بودن پایین

 ،زمین حتسطی عدم ،زیرکشت سطح و زمین لطعات بودن کواک

 سنتی هایرو  از و استفاد  آبیاری و آب صظیح مدیریت عدم

                                                             
1 - Giordano 

2 - FAO 
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 نتایج عنوان نویسندگان

 ةمنطق در آبیاری راندمان بودن ینیعل  پا عمد  عنوان به را آبیاری

 . نمود ارزیابی مزبور

مظسن فروغی و 

تانی و کریمی 

 ر8216)

 آب مناب  وضعیت بررسی

 طی داراب فسارودة منطق

 اتیر های تشیسا ی

 آب تبخیر و نشست طریق )از مزرعه در آب صظیح مدیریت عدم

 آبی نیاز به کشاورزان توجه عدم سنتی، هایجوی و از نهرها

 به کشت ا هوی تغییر و آبیاریر ثابت دور از و استفاد  گیاهان

 که با ار آبی نیاز با مظصو ات )کشت بیشتر کسب درآمد منظور

به توانمی را است شد  اتیر هایسال در سطح ایستابی افت باعث

 نمود. تلقی کشور آب مناب  نابودی روند در تهدیدی جدی عنوان

مظمد ترمیان 

 ر.821)

آب در  ةبهینمدیریت مصرف 

 بخش کشاورزی

وری آب را عدم اجرای طرح ترین عوام  مؤثر بر کاهش بهر مهم

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

-های منسجم مصرفوجود تشی  پیچیدگی مدیریت آبیاری، عدم

 .اند  سیاسی، اجتماعی و فرهنهی للمداد نمود ئکنندگان آب، مسا

، سمیه گودرزی

شعبانعلی فمی، 

مظمدی و موحد 

 ر8211)جلال زاد  

-بررسی عوام  فردی و حرفه

گذار بر ادراک تأثیرای 

 کشاورزان شهرستان کرج

 مدیریت  نسبت به مشیلات

 آب کشاورزی

آوری و بهبود ارات، فنداد اهار عام  آموز ، اعتبنتایج نشان 

-می مؤثربرداری بر کاهش اا ش مدیریت آب کشاورزی نظام بهر 

 باشد.

ملک پناهی و 

 مظمدی و ایذری

 ر8213)

تظلی  موان  به کارگیری 

مدیریت بهینة مناب  آب در 

 نظام کشاورزی ایران

ب کشاورزی به مناب  آ ةکارگیری مدیریت بهینه موان  موجود در ب

ریزی ع ترتیب اهمیت به اهار گرو : التصادی و ما ی ع برنامه

اند. ک  واریانس بندی نمود ز  و ترویج و ع موان  طبیعی دستهآمو

شد  از طریق این اهار عام  در عدم به کارگیری مدیریت  تبیین

دست آمد  است و ه درصد ب 04760صظیح مناسب آب کشاورزی 

 کند.  تبیین میمابقی دیهر عوام

، کلانتری رشیدپور

، و رضوانفر

 ر 8234)

-بررسی مسائ  و مظدودیت

آن در  تأثیرهای مناب  آب و 

اجتماعی -وضعیت التصادی

گندمیاران بخش مرکزی 

 شهرستان سقز

های ساتتاری، نظام های مناب  آب در اهار عام  ویژگیمظدودیت

برداری از ضعیت بهر بهر  برداری از مناب  آب، مسائ  مدیریتی و و

درصد واریانس مربوط به 6.73شود که مجموعا اراضی تلاصه می

 اند.های مناب  آب را تبیین نمود مظدودیت
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 نتایج عنوان نویسندگان

فرتیان و  فروزان

فاطمه 

 ر8238تامرادی)

سازی راهیارهای بهینه

مصرف آب در بخش 

 کشاورزی

راهیارهای افزایش راندمان آبیاری راهیارهای زراعی ترینمهم

نند انتخاب مظصول زراعی متناسب با اللیم، انتخاب ا هوهای ما

راهیارهای فنی از جمله تسطیح اراضی، آبیاری ، کشت مناسب

 ،های آبیاری و استفاد  از آب شورتظت فشار، پوشش کانال

ها، انجام عملیات بندی مناسب در آبیاریزمانمله از جمدیریتی 

و  و تجهیزات آبیاریورزی و نههداری بهتر از کانال ها تاک

گذاری تشیلات غیردو تی و  اصلاح سیاست و مشارکت کشاورزان

 .باشدمدیریتی در بخش آبی کشور می

مهدی مرتضی نژاد 

، یعقوبی، ستود  

 نیا و داغستانی

 ر8238)

سازی راهیارهای بهینه

 مدیریت مناب  آب در شبیة

بران در آبیاری از دیدگا  آب

 دشت لزوین

ة مشارکت گذاری و آموز ، توسعاصلاح نظام لیمت :اهار عام 

، یسا اری و بهبود دانش فنهمه جانبة کشاورزی، کاهش دیوان

سازی مدیریت ترین راهیارهای بهینهرسانی و نظارت از مهماطلا 

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

مهمترین مؤ فه مؤثر  گذاری و آموز لیمتاصلاح نظام ة مؤ ف و

 شناتته شدند.

، طاهر آبادی  فائز 

معتمد و 

 ر8236)تا دیان

تظلی  موان  و مشیلات 

مدیریت آب کشاورزی در 

 ةدستیابی به توسع

کنهاور و پایدار)شهرستان 

 ستان کرمانشا رصظنه در ا

، ترین مشیلات از دیدگا  کشاورزان ناشی از عوام  اجتماعیمهم

-سنتی، عدم توجه به کلاس آبیاری ۀشیوی شام  و التصاد مدیریتی

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

انتقال آب، عدم  ةها و مردم، وضعیت شبیهماهنهی بین دستها 

 .اهی کشاورزان و.... می باشدگآ

مظمدرضا شا  

پسند و مسلم 

 ر8236سواری)

موان  مدیریت پایدار مناب  

رزی جهت آموز  آب کشاو

کشاورزان در مناطق 

روستایی)حوز  سد لشلاق در 

 استان کردستانر

حمایتی،  -یاستهذاری، التصادیس-ترین موان  را لانونیمهم

های بهر  برداری، نهادی، اجتماعی و ترویجی، نظام-آموزشی،

 طبیعی می داند.

نادر 

 ر.823حیدری)

های صرفه   و اا شئمسا

ق العی آب از طریجویی و

وری آب و افزایش بهر 

های نوین کاربرد سامانه

 آبیاری

 به باید کشور در فشار تظت آبیاری ةتوسع به زیاد موازات توجه به

 کشاورزی در آب مصرفۀ دهندکاهش زراعیبه های رو سایر

 تناوب رعایت حفاظتی، کشاورزی و هاما چ انوا  کاربرد نظیر

 آب والعی جویی صرفه ظوربه من شود. توجه وغیر  مناسب زراعی

 کاربرد ه ب آب مقدار نه ) و ET بر مبتنی آبوری بهر شات  باید

 بخشی اثر بررسی و هاسیستم معیارانتخاب )مزرعه در شد 

 .گیرد لرار آب والعی جوییبرای صرفه التصادی و فنی راهیارهای
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 ر3443ویجایاراتن)

ا زامات تغییر سازمانی برای 

یاری بهبود مدیریت آب

 مشارکتی

از  ما ی هایحمایت و هایارانه سازیفراهم عدم که دارد اعتقاد

 موفقیت موان  ترینمهم از بران،آب هایتشی  و کشاورزان

 .باشدمی کشاورزی مدیریت آب

، سلمان، رگنر

وو ف و کارا بلیه 
 ر3440)8

 ات مشارکتیتأثیرروییردها و 

 مدیریت آبیاری

 تصوص در کشاورزان برای  ازم ایهسازی آموز  فراهم عدم

 آب مدیریت موفقیت ةزمین در مهم از مشیلات آبیاری مدیریت

 .باشدمی

 ف روی، بچ تسد 

 ر3440)3و رایس 

های مدیریت پایدار شات 

 زمین براساس ارزیابی

 کشاورزان در ویتنام

ترین موان  مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی نشان داد مهم

ی گذارون و جام  در این زمینه  به همرا  سیاستمد ةنبود برنام

 .باشدنامناسب آب در بخش کشاورزی  می

 ر3441) 2مول

به  توشبینی  :آبیاری

گذاری؟ در لیمت راهیارهای

 روستاهای اردن

آب  بخش در شد  اعمال التصادی ابزارهای ثیراتأت ارزیابی

-هآب را ب مناب  کارآمدی در گذاریلیمت ابزار لابلیت کشاورزی،

 .بخشی به مناب  آب عنوان کردندعنوان راهیارهای تعادل

 ر3488) 0آ یون

تظلی  پایداری کاربرد 

ای در آبیاری لطر تینو وژی 

 جنوب اسپانیا

و  مؤثرآب  ةهای نوین آبیاری را در مصرف بهیناستفاد  از سیستم

 اند.مفید دانسته

شینگ 

 ر3488)6جانگ

اری مدیریت آبی ةتدوین برنام

 پایدار

ضایی کمیت و طراحی یک مدل پمپاژ آب بر اساس تغییر پذیری ف

تواند به بهبود مدیریت آبیاری مزار  کیفیت آب کشاورزی می

 کمک کند.

رضا دوست و 

 ر3480)0ا هیاری

 ةبر مصرف بهین مؤثرعوام  

 آب از دیدگا  کشاورزان

زاسیون،  در مصرف بهینه آب را عوام  میانی مؤثرترین عوام   مهم

 اند.دانسته فنی، التصادی، اجتماعی و دانشی

، آلا کوایی مدنی

 ر3480).و میرای

-تشیسا ی التصادی

 هایاا ش: ایران اجتماعی

 آبی ةورشیست ملت یک

 ناکارآ، افت عام  ورشیستهی آبی ایران از جمله کشاورزی .8به 

 یتقاضا آب، افزایش توزی  برای ناکافی هایآب، زیرساتت کیفیت

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

 مأموریت» و توسعه ارزان، عطش انرژی و غذایی، آب تودکفایی

 ناتمام و... اشار  می کنند.ر« آبی) هیدرو ییی

                                                             
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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  شناسی تحقیقروش .1

و از نعو   تظلیلعی -توصیفیو رو  انجام آن  است کاربردیتظقیق حاضر از نظر هدف 

، ادبیات موضو  و مبانی ای و اسنادیکتابخانها عات طکه با استفاد  از م اسی استتظقیقات لی

 های تظقیق مورد استفاد  لرار گرفعت. سعپسبرای تعیین متغیرها و شات  وشد نظری تهیه 

آماری تظقیعق  ةجامعشد.  نامه به کار گرفتهو ابزار پرسشرو  میدانی  برای سنجش متغیرها

شهرستان  های اجراییکشاورزی دستها های آب و و متخص  رشته کارشناس مجرب 60 را

طریعق مصعاحبه و  از و صورت تمعام شعماره د که بندهدانشهاهی تشیی  میکاووس و گنبد

 افزار نرمه وسیلة ب نامه های پرسش. داد شداطلاعات  ازم جم  آوری یافته، ساتتارنامة پرسش

SMART PLS  3 ۀشعمار گونه که در جدولهمان. لرار گرفت آزمون تظلی  وتجزیه ومورد 

ه حعاکی دست آمد که ب 4/4.عوام  بزرگتر از  ةکلی و پایایی ترکیبی آ فای کرانباخ ،است آمد 

  .استاز پایایی مناسب مدل 
 

 سنجش پایایی عوامل مورد سنجش تحقیق -2جدول

 8231تذ: یافته های تظقیق،مأ

 آلفای کرانباخ هاابعاد و سازه
 ی ترکیبیپایای

composite reliability 

 303/4 323/4 عوام  اجتماعی

 136/4 100/4 مدیریتیعوام  

 343/4 160/4 عوام  طبیعی

 1.3/4 130/4 التصادیعوام  

 320/4 331/4 آبةموان  مصرف بهین

 

 0پژوهش در های شات ای و مصاحبه با افراد متخص ، با استفاد  از مطا عات کتابخانه

ر  استخراج 2 ۀشمارمتغیر) طبق جدول  03التصادی، اجتماعی و طبیعی با کلی مدیریتی، عام  

 است.د  شو دسته بندی 

 

 



 882                                    ... آب در نةیمصرف به های ان  و اا شمو  یتظلسال هجدهم                                

 

 های پژوهشلفهؤها و مشاخص -1جدول 

 8231های تظقیق،مأتذ: یافته
 های عامل اقتصادیشاخص های عامل اجتماعیشاخص های عامل مدیریتیشاخص

 پایین بودن سطح سواد کشاورزان زهای غیر مجارویه اا حفر بی
زیاد تبدی   نهرهای سنتی به کانال  ةهزین

 های بتنی

تاکی بودن،  فرسودگی و بی 

 هاتوجهی به  ایروبی کانال
 پایین بودن میزان آگاهی کشاورزان 

نامناسب بودن نظام لیمت گذاری 

 آب)پایین بودن لیمت آبر

جام  ة یک برنام ضعف  ارائة

 تقویمی کشت

توجهی به کشت مظصو ات با  بی

 زراعی کوتا   ۀدور
 اتتصاص یارانه به بخش آب و کشاورزی

توجهی به ا هوی کشت مبتنی  بی

 کم بر مظصو ات نیاز آبی 

عدم آگاهی کشاورزان نسبت به 

 مظصو ات زراعی زود بازد  

ة زیاد هزین ةواسطه کمبود ادوات آبیاری ب

 هامین آنتأ

ها بر عدم به روزرسانی حقابه

 اساس  شرایط اللیمی کنونی

طح برتورداری  پایین بودن س

 های ترویجی کشاورزان از آموز 

عدم او ویت ترید تضمینی مظصو ات با 

 نیاز آبی کم 

ضعف نظام ترویج و آموز  

 کشاورزان 

ال کشاورزان در لبول و عدم استقب

 های جدید آبیاریاجرای رو 

قی های تشویعدم حمایت ما ی و سیاست

 بی کم آکشت مظصو ات  با نیاز  

 نبود تشی  های آبران
عدم همیاری کشاورزان در کشف 

 آب های غیرمجاز برداشت

-ناتوانی ما ی کشاورزان در اجرای رو 

 های نوین آبیاری

رنامه های با موضو   عدم پخش ب

 هاآب از رسانه

عدم پذیر  زارعین نسبت به ا هوی 

 های کشت 

ترید و تعویق در پایین بودن لیمت 

 پرداتت مطا بات گندمیاران 

بی توجهی به مظصو ات  با نیاز 

 آبی کم و مقاوم به تشیی

عدم آگاهی کشاورزان نسبت به 

 راندمان پایین آبیاری سنتی

بی توجهی به تخصی  اعتبارات کافی به 

 های زیرزمینی بخش آب

 عدم توزی  عاد انه حق آبه ها   
ر جلسات حضور کم رنگ زارعین د

 برنامه ریزی و تصمیم گیری  
 های عام  طبیعیشات 

عدم گزار  وضعیت هواشناسی 

 بلندمدت به کشاورزان 

هایی که ر آب در اا برداشت بیشت 

 مشاعی استها ما ییت آن
 پراکندگی اراضی  کشاورزی  تأثیر 

ضعف ییپاراه سازی اراضی 

 کشاورزی

تمای  کشاورزان نسبت به کشت 

 با نیاز آبی با ا مظصو ات 
 کوایی لطعات کشاورزی 

 از ها و استفاد عدم تصفیه پساب

 آن در بخش کشاورزی 

های پی درپی مظصو ات کشت

 تاص
 مین آب أاشتراکی بودن مناب  تا

 عدم اجرای طرح آمایش آب 
ما ییت تصوصی مناب  آب وعدم 

 مسوو یت پذیری کشاورزان 
 و تغییرات اللیمیدمای هوا 

جام  مصرف  هایطرنبود   های ناحیهنو  تاک تنو  لومی شهرستان
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 های عامل اقتصادیشاخص های عامل اجتماعیشاخص های عامل مدیریتیشاخص

 آب ۀ آب در حوزبهینة

های عمیق در گستر  وحفر اا 

 های لب دهه
 عدم شیب زمین  / دهقانیایبرداری اجار سیستم بهر 

جغرافیایی فعا یت ۀ گستردگی حوز

 امورآب شهرستان

تجهیزات و ادوات میانیز  پیشرفته 

 آبیاری
 ایجاد بندهای تاکی و... ها،سیلاب

نبود / ناکارآمدی لوانین و 

 مصوبات 

عدم نظارت در مصرف آب برابر 

 پروانه های صادرشد 
 های اتیر های دههتشیسا ی

عدم توجه جدی دستها  لضایی 

 به برداشت غیرمجاز 

ها و نفور سیاسیون در اجرای دتا ت

 هاطرح
 بادهای گرم و تشک ناحیه

 تشویقی  کشتهای نبود سیاست

 مظصو ات با نیاز آبی 

کمبود نیروی انسانی و انهیز  مدیران 

   کشاورزان بردر نظارت 
 

 مورد مطالعه  ةناحیمعرفی  .3. 1

 60عرض شما ی و  ةدلیق 0درجه و  21دلیقه  تا  0درجه و  .2شهرستان گنبدکاووس بین 

شرلی اسعتان گلسعتان والع   ةمنیطول شرلی و در  ةدلیق 23درجه و  66دلیقه تا  23درجه و 

ر. این شهرستان از شعمال بعه کشعور ترکمنسعتان، از جنعوب بعه 8ۀ شمار ة)نقش گردید  است

 هعایغرب به شهرسعتان از شرق به شهرستان مینودشت و از و رامیان، آزادشهرهای شهرستان

ه عبارتی درصد مساحت استان یا ب 3071کاووس . گنبددشومیآق للا و علی آباد کتول مظدود 

دارای دو بخعش مرکعزی و   .تعود اتتصعاص داد  اسعته از نظر وسعت ب را اول استان ةرتب

 . ، آرشیور8236مرکز آمار ایران ،  ) باشدروستا می 803دهستان و  0داشلی برون، 
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 موقعیت شهرستان گنبد کاووس-3شکل 

 8231سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ارتش،  مأتذ:

 

رود و اتعرک آبریعز گرگعان ةحوضآبریز اصلی است که دو  ةحوض 6دارای  استان گلستان

آبریعز  ةحوضععنعوان بزرگتعرین ه رود بعسفلی در شهرستان گنبد کاووس لرار دارند.  گرگان

درصعد آب را بعه تعود  .0میلیون متر میعب آب، 8326گردد که از مجمو  استان للمداد می

لعر   ةحوضعدوم و  ةرتبمیلیون مترمیعب در  .36اترک سفلی با  ۀحوزاتتصاص داد  است. 

 .0رود آبریعز گرگعان ۀحعوزهای بعدی لرار دارند. سو، شرق تلیج گرگان و نیارود در رتبه

تود اتتصاص داد  ه های آبریز استان گلستان را بکیلومتر مرب  از سطح حوز  3604درصد یا 

بود  و به علت شیب طبیعی منطقه، رود به طور متوسط د  ما  از سال دارای آب گرگاناست. 

در تابسعتان  این رودتانعهگردد. طرف دریا تخلیه میه سرعت به مخازن آب تغذیه رودتانه، ب

برداری زیاد در با ادسعت بعه نعدرت اهعا ی بهر  ةواسطه بکم آب و یا فالد آب است و  غا باً

هعای حعوز رصد د 08اترک  آبریز ۀحوز ،همچنینشوند. مند میمورد مطا عه از آن بهر  ةناحی

هعای این حوضعه در اسعتانۀ عمددهد. بخش مرب  تشیی  مییلومتر ک 1044ا با رآبریز استان 

تراسان رضوی و شما ی و کشور ترکمنستان لرار دارد و بخش سفلی آن در اسعتان گلسعتان 
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اترک در حعوا ی روسعتای  ةرودتانآب   .ر21-06 . ، ص8232وال  گردید  است )حسینی، 

داشلی برون با احداث دریچه بین ایران و ترکمنستان تقسیم و حقابه ایعران از طریعق احعداث 

مترمیعب در ثانیه به سدهای دانشمند، تا عاب آ ماگع ، آ اگع  و آجعی گع   14کانا ی با دبی 

و دو  برای مصارف کشاورزی استفاد  معی گعردد "آجی گ "کند. تنها از تا اب انتقال پیدا می

در  .ر2.-0. . ، صع8230)برجسعته ملیعی،  زیست مظیطعی دارنعد ةجنببیشتر  رتا اب دیه

ارتفاعات ضعخامت  ةدامنآبدار در سراسر جلهه وجود دارد که در  ۀسفریک  رودگرگان ةجله

 باشعد.کمتعر معیهعای غیرلابع  نفعور مرکز و شمال به د ی  وجعود  ایعه ةناحیآن بیشتر و در 

هعر اعه از للمعرو بخعش  ،به عبارت دیهر. ر01 ، ص.8201)مهندسین مشاور طرح و ابدا ، 

های آبی دار افزود  و سفر های آبعمق  ایهبه  پیش برویم  مرکزی شهرستان به سمت شمال

گونعه همعان . ندترطور غا ب فقیرتر و شوره و در دهستان اترک و کرند بشوند می تر ضعیف

شهرسعتان میعزان هعدایت این   ةنقط تریندر جنوبی مشاهد  می شود ر3ۀ شمار شی که در )

که در حا ی ،استر 64.بر سانتی متر)ییروموس م 8444کمتر از  رES)ا یترییی آب یا شوری

 استمتر و  بیشتر مییروموس بر سانتی 0444 ، یعنیبرابر 0بیش از  -حاشیه اترک-در شمال 

 نماید. می برداری از آب را برای مصارف مختلف و مظصو ات متنو  مظدودکه  بهر 

 
 شبکة هیدرولوژی آب در استان گلستان -2شکل 

 8231، ای استان گلستانشرکت آب منطقه مأتذ:
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 مبانی نظری .4

 وری آب در بخش کشاورزیبهره .3. 4

ها یا عوام  تو ید در یک فرایند تو ید ویژ ، از نهاد  به میزان و اهونهی استفاد  8وریبهر 

اف تعین شد  مربعوط دجغرافیای مشخ  برای دستیابی به اه ۀمظدودمعین و یک  ۀدوریک 

تعوان یعک رو  بعرداری را معیر. از این رو بهعر 23، ص.8213باشد )احسانی و تا دی، می

توان وری آب کشاورزی را میها در تو ید دانست. غا با بهر مؤثر جهت سنجش عملیرد نهاد 

 ای اشتغال مورد بررسی لرار داد. ههای مختلف راندمان، ما ی و فرصتاز دیدگا 

 از دیدگا  راندمان تو ید بیشتر مظصول؛. 8

 از دیدگا  ما ی بیشترین سود؛. 3

-از دیدگا  فعا یت، ایجاد اشتغال بیشتر به ازای مصرف واحد حجم آب مورد نظعر معی. 2

 ر.831-833، ص ، .821ن، باشد)جوان و فال سلیما

عام  یا عوام  کمیعاب را شناسعایی  بایدزی ابتدا وری در بخش کشاورجهت افزایش بهر 

وری آن عام  یا عوامع  کمیعاب بهر  رتقاءاریزی و تظقیقات در جهت کرد و در ادامه، برنامه

در آمرییا به د ی  فراوانی زمعین و گرانعی کعارگر، تظقیقعات و  ،صورت گیرد. به عنوان مثال

آ عات ر استوار بود  و به همعین د یع  ماشعینوری نیروی کاریزی در راستای بهبود بهر برنامه

فراوانی پیدا کرد  است. در کشور ژاپن به د ی  کمبعود زمعین،  ةتوسعکشاورزی در این کشور 

 ةتوسععوری زمین افزایش یابد. در این راستا استفاد  از کودهعای شعیمیایی تا بهر   شدسعی 

 دبایعها و تظقیقعات ریزیبرنامه ی،آب مناب یت زیادی پیدا کرد  است. در ایران به د ی  مظدود

در ایعن زمینعه ی وری آب در بخش کشعاورزی باشعد.  عذا راهیارهعایدر جهت افزایش بهر 

 .شد  استپیشنهاد 

ای با توجه به شرایط منعای  آبعی و تعاکی : سیستم کشت گلخانهایترویج کشت گلخانه

که با توجه بعه  است. به طوریجویی در مصرف آب و انرژی های صرفهترین را ییی از مهم

 ،گعردد. همچنعینمظدودیت انرژی فسیلی در جهان، استفاد  از انرژی تورشعیدی میسعر معی

                                                             
1  . productivity 
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. کشعور اعین بعا گسعتر  ا هعو شعودمعیکشاورزی در مناطق سردسیر مظقق  ةتوسعامیان 

 اتیر رساند  است. ای تود را به با ای یک میلیون هیتار در اند سالگلخانه

: اسعتفاد  از فاضعلاب تصعفیه شعد  فاضلاب تصفیه شده در بخش کشـاورزیاستفاده از 

ک را تقویعت و اسعتفاد  از تیعزی تعاییی از مناب  آبی پایدار در کشاورزی است که حاص 

کاهش تواهد داد. کاربرد پسعاب  تصعفیه شعد  در کشعاورزی در اروپعا را شیمیایی کودهای 

 8164دف  فاضلاب در انهلستان در سال  ةمیتکتوجه زیادی را به تود معطوف داشت. تشیی  

 الدام مؤثری در این زمینه بود.

 که باشدمی زمین ناهمواری مزرعه، در آب تلفات عوام  ترینمهم از ییی :اراضی تسطیح

 جاهعایی در و کنعد نفعور زیعاد میعزان به آب مزرعه از هاییلسمت در گرددمی باعث امر این

 مظصعو ات، پوسعیدگی تو یعد، کعاهش موجب امر این و کند عبور گذرا صورت به آب دیهر

مهعم   یزری صورت به اراضی تسطیح میان این در. گردد.. و تاک انداز  از بیش شدن غرلابی

 بعه اروپعایی کشعورهای و استرا یا آمرییا، جمله از پیشرفته کشورهای از بسیاری در که است

 بعه مصعر ترکیعه، هندوستان، جمله از توسعه حال در کشورهای در همچنین و وسی  صورت

 84 میعزان بعه آبیعاری رانعدمان افعزایش بعه توانمی آن مزایای از .شودمی استفاد  نسبی طور

 میعزان به هاکرت و هازهیش ها،جوی رفتن بین از ةواسط به کشت زیر سطح افزایش درصد،

 24 میعزان هبع تو یعد ةهزینع کعاهش درصد، 84-86 بین مظصول عملیرد افزایش درصد، 84

 درصعد، 34 تعا 86 آبیعاری متوسعط عمعق کاهش درصد، 24-04 آبیاری زمان کاهش درصد،

 فرتیعان) اشعار  کعرد درصد 64 زمین افزود  ارز  افزایش درصد، 26 انسانی نیروی کاهش

 ر.0-84 . ، ص8238 ونامرادی،

ای ارزنعد  : کشاورزان از دیرباز با آبیاری سطظی آشنایی و تجربیاتبهبود آبیاری سطحی

شعود و هعا معیهای نادرسعتی در معورد کعارکرد آناما امروز  به عل  مختلفی لضاوت ،دارند

های آبیاری سطظی به معنای پایین بودن راندمان آبیاری است.  ازم بعه رکعر استفاد  از سیستم

هعا بعه است لسمت اعظمی از اراضی فاریاب در سطح دنیا به رو  سطظی است و تبدی  آن

بهبود آبیاری سطظی از طریق تسعطیح  ،با ایی است. بنابراین ةهزینری تظت فشار مستلزم آبیا

ای یک در میان، در برتعی از سازی اراضی، استفاد  از آبیاری جوبچهاراضی پیشرفته، ییپاراه
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مراح  رشد گیا ، استفاد  از کشت دو ردیف روی پشته، اعمال تنش آبی در یک یا دو مرحله 

ریعزی یک برنامه ةارائرشد گیا  و  ةاو یر حساس در فص  رشد گیا  مانند مراح  از مراح  غی

 دارد. اهمیت آبیاری با توجه به رطوبت تاکدلیق 

هعای گیعاهی در ویژ  ما چهای مختلف بهبا استفاد  از رو : کاهش تبخیر از سطح خاک

ر، 3443معانتوس ) ر.  همچنعین  عوئیس8-1 . ، صع8218، رشد گیا  )ترمیان،  ةاو یمراح  

-ر، شعینگ3488ر، آ یون )3441ر، مول و همیاران )3440ر، کاندوری ).344من و آنهلم )بی 

ر، 8210ر، صععبوحی و همیععارارن )82.3ر، افتخععاری )82.4زاد  )ر، مجتهععد3483اانععگ )

ر، 8233زاد  و همیعاران )ر، حسعین8234ر، مرتضوی و همیعاران )8213پور وزیبایی )مظسن

-بخشی برای برداشت آب را در تنظیم معقول کشت و برنامهپیشنهادی برای تعادل راهیارهای

صعدور مجعوز،  های نوین آبیاری، مظعدودیتریزی برای کشاورزان، تأکید بر کارامدی رو 

بهعا، معدیریت آب برداشعت شعد  در مزرععه، ویژ  افزایش ما یات و آبابزارهای التصادی به

-تغییعر ةپایعادوار لب ، طراحی یک مدل پمپعاژ آب بعر  ةتخصی  مجدد آب و کاهش سهمی

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 

ممنوعیعت  ةادامعبعرداری، بهر  ها درزدایی از اا تمرکز ةارائجویی در برداشت، لوانین، صرفه

هعا و اعا  ةتخلیعسازی اراضی و کاهش میعزان و ییپاراهبرداران سطح دانش بهر حفر اا ، 

عنعوان کلیعد معدیریت منعاب  آب هعا را بعهاند و آنسطظی رکر کرد های بهینه از آب ۀاستفاد

 ر. 2، ص.8232 نژاد و پایدار،دانند )حاجیکشاورزی می

 ها و مسائلچالش ،آب  در بخش کشاورزیبهینة  مصرف مقایسة  . 2. 4

. آب اسعتکنندۀ بزرگترین مصرفهای آماری، بخش کشاورزی در جهان براساس گزار 

ریعزی، ت و برنامعه)سازمان معدیری رسدمیرصد د 34ن به بیش از این رلم در ایرا کهحا ی در

 04ملع ، مصعرف بعیش ازپایعدار سعازمان  ةتوسعشات  کمیسیون ر. مطابق .2ص.  ،8230

-ن ایرابظران آبی است. در  ةمرحلی ورود به درصد از مناب  تجدیدشوند  در هرکشور، به معنا

ظرانعی و ب ةمرحلعحاکی از ورود بعه شود که رصد از مناب  آب تجدیدشوند  مصرف مید 10

 میلیعون هیتعار اراضعی مناسعب کشعت و زر ، .2هد از دفوق بظرانی است. آمارها نشان می
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میلیعون هیتعار آن در اراضعی   273کعه میلیون هیتار اراضی به صورت آبی است  172حدود 

هعای درصد آن تظت پوشش رو  84پایاب سدهای مخزنی و انظرافی لرار دارد که کمتر از 

شعود )سعرتو  درصد بعه صعورت سعطظی آبیعاری معی 34و  لرار دارد آبیاری تظت فشار

 24تعا  31رفت آب در کشور است کعه  یهر میزان هدرر.  از سوی د83ص.  ،.821سلطانی، 

)فال سلیمان و  باشددرصدر زیاد می82تا  3ا سطح جهانی)درصد ارزیابی شد  که در مقایسه ب

کشعور  ةتوسعهای ر. با عنایت به این مسائ ، دو ت در برنامه344-348. ص ،8234ایشی، 

معواردی  808 -804آب در مواد  ةبهین ۀاستفادوری و پنجم در تصوص بهر  ةبرنامویژ  در هب

های غیر مجاز از مناب  آب زیرزمینی، نصب کنتور حجمی بر از جمله مسلوب نمودن برداشت

های حمعایتی و ها، اعمال سیاستما یان آن ةهزینهای مظفور  دارای پروانه با اا  ةکلیروی 

های آبیعاری و اصلاح رو های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، بهبود و تشویقی، اجرای طرح

های ممنوعه موضو  بند ا ف)ایجاد تعادل بین تغذیه و برداری مناسب دشتاستقرار نظام بهر 

های موجود و تظویع  حجمعی، ها و پروانهبرداشت از دشتهای کشورر و... ، اصلاح تخصی 

و... را   دگان مجعوز تخصعی  آبو دارنع دارانتمامی حقابهبرداری آب برای د بهر صدور سن

ها با هعدف ای آبندانلانون مذکور احی 802و 803گذاری نمود  است. همچنین در مواد هدف

، های غیر زراعیپراکند  و نزو ات آسمانی در فص های های سطظی و هرزآبآوری آبجم 

ها زهیش -هاشبیه توسعةنوسازی، ز و های تجهیت زیربنایی آب و تاک از جمله طرحعملیا

ای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراععی و بعه نعژادی، تظویع  آب معورد نیعاز هو رو 

بخش صورت حجمی بر اساس ا هوی کشت هر منطقه و با استفاد  از مشارکت ه کشاورزان ب

زای امظصول به وری مصرف آب در بخش آب و افزایش تو ید شات  بهر  غیردو تی، ارتقاء

پنجم  ةبرنامریزی کشور، لانون مان مدیریت و برنامه)ساز واحد حجم مصرفی دید  شد  است

م پعنج ةبرنامعانون لع 808 ۀمعادبا توجه به بند ا عف  ،ر. بنابراین12-16.  ص ،8213توسعه، 

هعای آب ی آب با عنایت به کسری مخزن سعفر وربرای افزایش بهر  بایدوزارت نیرو  ةتوسع

های موجود، تظوی  حجمعی آب پروانه ها ونسبت به اصلاح تخصی )بیلان منفیر  زیرزمینی

)رستم آبادی و جلا ی،  شودهای آب بران تعیین ارز  والعی و لیمت آب و... الدام به تشی 

و اصع   80/83/8208ب مصوآب  ةعاد انانون توزی  ل 8ۀ مادر، زیرا بر اساس 218ص.، 8232
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اتتیعار حیومعت  مشعترکات بعود  و در ءجعزاساسی جمهوری اسلامی ایعران، آب لانون  06

 ر .00)همان  آن شریک هستند درمردم  ةهماسلامی است و 

های کشاورزی و التصادی تود  مجاز به تاصی  برای فعا یت ۀعداز آنجایی که در کشور 

صورت عاد انه تقسیم نشد  اسعت و ضعرورت دارد ه اتذ پروانه و بهر  برداری هستند، آب ب

لتصادی هعر مترمیععب آب بعرای مصعارف و نعواحی برای رف  این مشی ، ارز  والعی و ا

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  

 ةبرنامعس اینیه بعر اسعابر ر. مضاف 304-308. ، ص8233)و ایتی،  پایداری آن نیز بیوشند

-جهت احیا و تعادل ،ششم توسعه ری  اهداف کمی، دو ت موظف است طی پنچ سال برنامه

ور هوشمند بعه ها به ابزار کنتبخشی مناب  آب زیرزمینی از طریق الداماتی از جمله تجهیز اا 

-های آب فالد پروانه بهر ا منفعه نمودن اا ، کنترل، نظارت و مسلوبستها د 044660تعداد 

برداری کشاورزی های بهر ای مجاز و تعدی  پروانههرداری، جلوگیری از اضافه برداشت اا ب

میلیون مترمیعب آب را رتیر  نماید)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشعور،  84001 مجموعاً

رسعد بعا توجعه اما به نظر می ،توبی تدوین شد  استه ر. اگراه این اهداف ب32ص.  ،8230

بعرداران آب جهعت نصعب گیری از سعوی بهعر اورزان تاکنون الدامات اشمشرایط ما ی کش

بعرداری فقعط بعر روی های بهر کنتور هوشمند صورت نهرفته است و اصلاح و تعدی  پروانه

کاهش مساحت زیر کشعت در  ثانیاً ،تود نهرفته استه شود و شی  عملیاتی بکاغذ انجام می

 ی در موضو  مذکور نادید  گرفته شد  است.ها مطابق با کاهش دبی استظصا پروانه

پس با توجه به فعا یت غا ب کشاورزی در مناطق روسعتایی، آب نقعش بسعیار مهمعی در 

که مطابق گعزار   طوریه ب .ر6. ، ص.344و، )گیوردان های روستایی داردگا سیونت ةتوسع

ی آن مشعیلات هعاوجعه بعه اعا شگیری غیر اصعو ی و ععدم تکاهش مناب  آبی و بهر  ،فائو

همعرا  دارد. بعر همعین اسعاس ه ای را بر التصاد روستاییان و به تب  آن در سطح کلان بعدید 

)فعائو،  مظوری تبدی  شعد  اسعت ةمسئلتوجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به 

مترمیعب آب در ایران )یک هفتم  88.4آبیة سرانر. زیرا از یک سو با توجه به 60، ص.3466

حجم  ،از دیهر سو. بظران آبی است ةآستانط جهانیر، کشور داار تنش شدید آبی و در متوس
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میلیعارد مترمیععب در سعال 34به کمتعر از  8204میلیارد مترمیعب در سال  334مناب  آبی از 

 30-.3بی آمیلیارد در سال  803ر و 00-00.  ص ،8236)کوایی و مهدوی دامغانی،  8230

)وزارت نیعرو، شعرکت معدیریت  رسید  است .3-31ب در سال ابی میلیارد متر میع 602و  

هعا مقدار کسری مخزن سعفر همچنین ر.   8231مناب  آب،  ةمناب  آب ایران، دفتر مطا عات پای

های اتیر میعب بود  است، در سال متر یلیونم 344-244شمسی حدود  64 ةدهکه در اواتر 

رویه از رتایر آبی افته است که ناشی از برداشت بیمیلیارد متر میعب افزایش ی 84به بیش از 

دشعت بعا افعت شعدید و  033دشت کشور، تعداد  043است و موجب شد  در حال حاضراز 

دشت از نظعر برداشعت آب ممنوععه و  .33سطح آب مواجه شوند. به نظوی که  ۀکنندنهران

متعر در  2ها به ا تعا دشتآب زیرزمینی در اغلب  ۀسفر ةسا انبظرانی اعلام شد  و میزان افت 

 2.71های زیرزمینی برای بخعش کشعاورزی  . میانهین جهانی استفاد  از آبسال رسید  است

-برابر متوسط جهانی و نشان 876.است که  0378ن مورد ایرا و ی این رلم در ،اعلام شد  است

 ۀشعدسطح اراضعی تجهیعز  ،های آب زیرزمینی است.  بنابراینوابستهی شدید به سفر  ۀدهند

 دهعدکشور در مقایسه با سایر نواحی و میانهین جهانی، رلعم بسعیار نعاایزی را تشعیی  معی

 ر. 8232به نق  از وزارت جهاد کشاورزی،   223ص.  ،8236)وفابخش، 

هعای ا هوهعای توان به ضعف برنامهدر بخش کشاورزی میمتصور بی آ مشیلاتاز دیهر 

های پس از انقلعاب های توسعه در سالبرنامه انجام نشدنف در پی کشت اشار  کرد. این ضع

-هم برای جلوهنوز این بخش شد  است.  برالتضایی حاکمیت مدیریت و حاص  آن  باشدمی

گیری از تسارت عدم رعایت ا هوی کشت و کشاورزی، لانون و مقرراتی در کشور مصعوب 

پعنجم ة برناملانون  806  بند ا ف ماد  نشد  است. آترین لوانین مربوط به ا هوی کشت شام

وری بخش کشاورزی و همچنین لانون ارتقای بهر  30 ۀمادو  0ماد   0 ۀتبصرکشور و  ةتوسع

ا هعوی کشعت و  ةتهیعبرنامه ششم توسعه است که دو عت را میلعف بعه  26 ۀمادبندهایی از 

ة برنامعی، لعانون ریعزنماید )سازمان مدیریت و برنامعهتخصی  حجمی آب به کشاورزان می

بعه تعوان ر. و از د ای  عدم اجعرای ایعن لعانون معی13-.1.  ،ص8230-8234پنجم توسعه، 

های زیرزمینی کشور به کنتورهعای حجمعی و نبعود شعفافیت در آمعار  تجهیز نشدن مناب  آب

 د؛ها و سطوح زیر کشت مظصو ات در واحدهای هیدرو وژییی اشار  کراطلاعات بیلان دشت
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ر مظصو ات براساس جغرافیای سیاسی و به تفییک اسعتان و شهرسعتان تنظعیم شعد  زیرا آما

 ها ندارد.بندی تطابقی با واحدهای هیدر وژییی دشتاست و این تقسیم

توان نادید  نمی را آب ةبهیننقش مبهم و ناکارآمدی لوانین و مقررات آب در عدم مصرف 

ها و ترسا ی مشخ  نبودن اثرات تشیسا ی ،اا ة پرواندار نبودن که مدت طوریه . بگرفت

-360.  صع ،8233)و عایتی،  های تدوین شد  استنهای صادر  و موادی از لانودر پروانه

مترمیععب آب در شعبانه روز را 36آب حفر اا  بعه میعزان  ةعاد انلانون توزی   6 ۀمادر. 362

تعارج از سعقف را  ۀستفاداسودجویی و  ةزمینداند که این شرایط بدون کسب مجوز مجاز می

حفعر اعا  »: لانون مذکور آمد  است 6 ۀماد 3 ۀتبصردر  ،کند. همچنینبردار مهیا میبرای بهر 

دتا عت  جدید اگر سبب کم آب شدن اا  مجاور یا منب  آب مجاور شود، وزرات نیرو بعدواً

معواد توجعه که به طور علمی و لانونی به ایعن  «نمود  و سعی در مجاب نمودن طرفین نماید

هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش لانون در مورد اا  . ۀمادنشد  است. در نهایت اینیه در 

شواهد و لرائن برای امعور  ةارائاز میزان مصرف معقول صاحبان اا  باشد و مازاد آب اا  با 

توانعد بعرای مصعرف کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می

)رسعتم  مصرف صادر نماید و لیمت عاد انه آب به صاحب اا  پرداتت شود ۀاجازندگان کن

 ر.    8031 -8.43.  ص ،8232آبادی و جلا ی، 

 نظعام، نعو  ایعن .باشعدمی کشور در کشاورزی برداریبهر  نظاموضعیت  ،از دیهر مسائ 

-بهعر رصعد د 71..از شود که بیش شام  می را هیتار86 زیر دهقانی و ترد واحدهای عمدتاً

برداران در این رد  لرار دارند. با اجرای لوانین اصلاحات ارضی و لانون تقسم ارث و فرو  

یلیون م 0به بیش از  8226میلیون نفر در سال  871برداران کشاورزی کشور اززمین، تعداد بهر 

، 8232اورزی، رکز آمار ایران، سرشعماری کشع)م افزایش یافته است 8233بهر  بردار در سال 

 از روز بعه روز پیشعرفته کشعورهای در کعه گرفته صورت شرایطی تغییرات در این .ر23 ص.

 در ایعن شعود. مسعلماًمی افزود  برداری بهر  هر متوسط بر و شد  کاسته هابرداریبهر  تعداد

  منعاب ةبهینمصرف  ص،تا طور به و کشاورزی هایزمین از کارآمد برداریبهر  امیان شرایط

ر زیرا بعا افعزایش تععداد 824-828. ص  ،8232)مظمدجانی و یزدانیان،  شودمین فراهم آب

علالمند است ااهی در زمین تود حفعر لطعات ترد  ما یی، هر کشاورز  ةتوسعبردار و بهر 
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صورت ه که صاحبان اراضی بتوانند باما در صورتی ،برداری نمایداز آن بهر  کند و تود مستقلاً

کاسعته تواهعد شعد)و ایتی،  طبیعتعاًاعا   ةرویبیبرداری کنند از حفر و تعاونی بهر  ییپاراه

های توسعه، نیروی انسانی توانمنعد و تلعاق توان به شات ر. در نهایت می300. ص ،8233

ها نشد  است. مدیریت صعظیح منعاب  و مصعرف اشار  کرد  که در کشور توجه اساسی به آن

هعای علمعی و منطقعی ریزیگیری، برنامهپردازی، تصمیمذاری، اید گآن در گرو سیاست ةبهین

ییی دیهر از مسائ  در این حوز  کمبود نیروی متخصع  و متعهعد درسعطح  ،است. بنابراین

های اجرایی مرتبط با آب جهت نظارت دلیق بر مصرف آب کشاورزان و اجرای کام  دستها 

 ش مصرف آب است. های تدوین شد  در راستای کاهاهداف و سیاست

ترین مهم گردیددر این مقا ه کوشش  ،تظقق نظریمبانی  با توجه به تظقیقات  تجربی و  

ی و مظلی شناسعایی امنطقهآب از دیدگا  کارشناسان  ةبهینبر مصرف ثر ؤمها و عوام  اا ش

  .کنند و راهیارها کدامندمییفا اتری  ثرؤمشود و مشخ  شود کدامیک از عوام  نقش 
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 های تحقیق.یافته5

 آماری تحقیقجامعة معرفی  .3. 5

هعای اجرایعی و آب و کشاورزی در دسعتها  ۀحوز کارشناس 60را  پژوهشآماری  ةجامع

رار مورد پرسشهری لع تمام شمار ۀشیوه به دهند کتشیی  می کاووسشهرستان گنبدآموزشی 

تظصععیلات آنععان بععه ترتیععب سععطح  هسععتند. مععرد و مععابقی زنآنععان درصععد  1372 گرفتنععد.

نیعز درصعد  270درصعدر و  .847) ادرصعدر، دکتعر 2372درصدر، فوق  یسانس) 0070 یسانس)

هعای مدارک دانشهاهی مرتبط بعه رشعتهآنان دارای  درصد 876. همچنین .دیپلم و فوق دیپلم

شناسعی، های جعانبی از لبیع  زمعیندر ییی از رشته مدارکی درصد  3176آب و کشاورزی و 

 افزایعد.ار نظعرات گعردآوری شعد  معیاعتب ةدرجبر  که  داشتندریزی روستایی عمران، برنامه

با ای  ،درصد 2470سال و  88-34 ،درصد 8072سال،  8-84درصد افراد  6672 اینیهبر مضاف 

 071.) هعای رسعمیبعه ییعی از صعورت آب و کشاورزی دارند کعه ۀحوزدر سابقه  سال 34

   . هستندر مشغول تدمت درصد 173) ر، شرکتیدرصد 8376)درصدر، پیمانی

 پژوهش ساختاریمدل  و  گیریارزیابی مدل انداره. 2. 5

 مجموععة از معدل ایعن در ت.اسع معاد عات سعاتتاری معدل هعا،همبستهی انوا  از ییی

 یعا همبسعتهی نعام معاتریس به جدو ی در سی،برر مورد متغیرهای متغیری دو هایهمبستهی

 بر ساتتاری مبتنی روابط آزمودن هدف ساتتاری، معاد ات مدل در  شودمی استفاد  کواریانس

 روشی ساتتاری معاد ات مدل ر. 283 ، ص.8230)سلیمانی،  است تظقیق هاییافته و هانظریه

 رو  و شعودمعی آزمعون و رسیبر متغیر اند همزمان و وابسته هم به روابط آن در است که

 یوسعفی و طباطبعایی )لاضعی اسعت متغیر اندین روابط کفایت بررسی صظت برای مناسبی

 معاد عات معدل از تظقیعق ةفرضی در شد  اشار  روابط بررسی ر. برای10 ، ص.8238افراشته،

 ةمعاد ع از ا هعوی اسعتفاد  با تظقیق هایشات  ترتیب، این شد  است. به استفاد  ساتتاری

ال ؤسعو بعه مورد آزمون لرار گرفت  2 ةسخن SMART PLSساتتاری و به کمک نرم افزار 

آب در بخعش کشعاورزی شهرسعتان گنبعد  ةبهینهای مصرف موان  و اا شترین مهم»تظقیق 

 پاسخ داد  شد  است.  «کدامند؟
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یعری و گنتایج کلی تروجی مدل انداز ابتدا ، پژوهش نتایج تفضیلی لب  از تبیین و تظلی 

بارهعای متغیر  28مورد سنجش،  متغیر 03از مجمو  . دشبیان طور مختصر ه ساتتاری بمدل 

شعی  )شد  است و مابقی توسط نرم افزار حذف  اندآورد دست ه برا رصد د عاملی با اتر از 

روایعی باشد. درصد می 4.موارد بزرگتر از  ةهمدر  پایایی ترکیبی و آ فای کرانباخ  .ر8ۀ شمار

یعا ها ) شات ا ات ؤسن یا پنهانر با هرا به بررسی میزان همبستهی هر ساز  ) متغیر مینوهم

  4764را  AVEر مقعدار مناسعب بعرای 8318پردازد.  فعورنر و  عارکر )ایندییاتورهار تود می

-یا با اتر است که نشان  4764 متغیرها در حدود ةکلی یا همهرایی  AVEاند. میزان اعلام کرد 

روایی واگعرا دو موضعو  را  ،باشد. همچنینروایی همهرای مناسب پژوهش حاضر می ۀدهند

های یک ساز  با آن ساز  در مقاب  میزان همبستهی بین شات  ةمقایسا فر  دهد.پوشش می

هعایش همبستهی یک ساز  با شعات  ةمقایسهای دیهر بر ها با ساز همبستهی آن شات 

  AVE، جعذر 0ۀ شمارجدول ها. مطابق با اطلاعات یر ساز در مقاب  همبستهی آن ساز  با سا

-)به استثنا یک موردر. از این رو می ها بزرگتر استها از مقدار همبستهی میان آنتمامی ساز 

ها )متغیرهای مینونر در مدل، تعام  بیشتری با توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، ساز 

ناسب و بعراز  تعوب دیهر که این امر روایی واگرا مهای های تود دارند تا با ساز شات 

 دهد.مدل را نشان می
 

 یی واگرا براساس نظرات کارشناساناز طریق روا هاهمبستگی سازهمحاسبة - 4جدول

 8231، قهای تظقیمأتذ: یافته
 اقتصادی طبیعی مدیریتی اجتماعی متغیر

    47.63 اجتماعی

   47.81 47032 مدیریتی

  47120 47801 47630 طبیعی

 47.28 47332 ..470 .4701 التصادی

 47.84 47610 47.46 47.03 آببهینة موان  مصرف 
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 R2معیعار  ةوسیلبه  "براز  بخش ساتتاری مدل")ضعیف، متوسط یا لوی بودنر  میزان

بعرای مقعادیر، ضععیف و متوسعط و لعوی  4/.0و  22/4و  83/4شود. سه مقدار مشخ  می

درصعد از واریعانس عامع   14 ر0ۀ شعمار). با توجعه بعه اطلاععات جعدول معرفی شد  است

 03، شود )بعراز  لعوی معدلرآب تبیین می ةبهیناجتماعی توسط متغیر مینون موان  مصرف 

درصعد از  20)بعراز  متوسعط متمایع  بعه لعوی معدلر ،  التصادیدرصد از واریانس عام  

)براز  متوسط مدیریتی واریانس عام   درصد از 68واریانس عام  طبیعی)براز  متوسطر ، 

 شود. آب تبیین می نةبهیمتمای  به لوی ر توسط عام  اصلی موان  مصرف 

کعه سعازد. در صعورتیرا مشخ  معی "بینی مدلپیش"لدرت   Q2معیار اینیه بر  ضافم

ز را کسب نماید، به ترتیب نشان ا 26/4یا  86/4،  43/4در مورد یک ساز  درون زا  Q2مقدار 

مربعوط بعه آن را دارد.  یزاهعای بعرونبینی ضعیف، متوسط و لوی ساز  یا ساز لدرت پیش

 Q2براز  لوی مدل ساتتاری دارد. مقدار از است که نشان  03/4اجتماعی  ۀساز Q2مقدار 

است که هر دو نشان براز  متوسعط  30/4 مدیریتی ۀازس Q2و  مقدار   38/4 التصادی ۀساز

از شد  است کعه نشعان  34/4طبیعی  ۀساز Q2ساتتاری را دارد . مقدار  متمای  به لوی مدل

مربعوط بعه بخعش کلعی   GOFمعیار معیار در نهایت براز  نسبتا لوی مدل ساتتاری دارد. 

توانعد پعس از های معاد ات ساتتاری است. بدین معنا که توسط این معیعار، مظقعق معیمدل

 بخش کلعی را نیعز کنتعرل نمایعد.  ،اری مدلگیری و بخش ساتتبررسی براز  بخش انداز 

 شود.این معیار توسط فرمول زیر مظاسبه میکه  نتایج حاکی از براز  لوی مدل دارد

   

GOF= =   =   0.55 
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 های برازش مدلنتایج کلی استخراج شاخص  -5جدول 

 8231های تظقیق، مأتذ: یافته
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 مدل اصلاح شده با ضرایب عاملی و ضرایب مسیر-4شکل 

 8231های تظقیق، مأتذ: یافته
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عامع  "اثعر  Zر مقعدار آمعار  یعا ضعریب .ۀ شعمارجدول دست آمد  )ه بر اساس نتایج ب

 ،بنعابراینمعی باشعد.   087206 برابعرآب  ةبهینعبعر مصعرف  از دیدگا  کارشناسان  "اجتماعی

 صعظت نتعایج نشعانهر ارتبعاط  3761آمد  در جدول از رلمدست به   zبودن ضریب بزرگتر 

د و شعواست.  ذا فرض صفر رد می 4748در سطح تطای کمتر از  ربین دو متغیر )ارتباط بین 

ثیرگعذار بعر أتعنوان او ین عام  هاین عام  ب ،باشدمی  47131که ضریب مسیر برابر از آنجایی

 33توان با اطمینعان آب از دیدگا  کارشناسان شناتته شد  است. در این میان می نةبهیمصرف 

پایین بودن آگاهی کشاورزان نسبت به مظصعو ات زراععی  هر یک از متغیرهای  درصد گفت

زراععی کوتعا  معدت توسعط  ۀدور، بعی تعوجهی کشعت مظصعو ات بعا ر267328) زود بازد 

پایین بودن میزان آگاهی کشاورزان نسبت بعه مسعائ  کشعاورزی و آب  ر،2372.2) کشاورزان

-ر، حضور کم347000) ر، عدم آگاهی کشاورزان نسبت به راندمان پایین آبیاری سنتی337.38)

 هعای تعرویجمندی از شیو ر، بهر 837003گیری آب )زارعین در جلسات تصمیم ۀنمایندرنگ 

ر، عدم 837002های جدید آبیاری )در لبول و اجرای رو  ر، عدم استقبال کشاورزان817044)

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

بعا  ر7431.)، تمای  کشاورزان نسبت به کشت مظصو ات با نیعاز آبعی با عار37123) کشاورزان

گذار اثر عنوان عوام  اجتماعی هبرا به ترتیب بیشترین نقش  ،سب نمود ک  Zتوجه به ضرایب 

  باشند. را دارا میمصرف بهینه آب  در

هعای توسععه عنوان ییی از شعات هسواد ب ،توان اینهونه استنباط کردبا بررسی نتایج می

هعای  فعهؤمکند. زیرا تمعامی فعا یت از جمله کشاورزی بازی می ةنقش کلیدی را در هر زمین

 ،انعدکسعب نمعود آب  ةبهینععنوان اا ش اجتماعی مصرف هبایی را ا ذکر که ضرایب با فوق

ریشه در سطح آگاهی و دانش کشاورزان دارد. بر اساس نتعایج سرشعماری نفعوس و مسعین 

-هبع )سعا ه  00تعا 30سنی ۀ از مجمو  جمعیت باسواد نواحی روستایی شهرستان، رد ،8236

هیچهونعه سعواد  درصعدر 08) و معابقید باشنباسواد می آنان درصد63 تنها فعالر عنوان لشر

بیشتر مشاغ  آبا این لشر  ،افراد بیسوادی پذیربا توجه به عدم ریسک ندارند.تواندن و نوشتن 

 ،جدیعد فعا یعتهعای کنند و به راحتعی شعیو )کشاورزی سنتیر را دنبال می و اجدادی تود

کعه بعر اسعاس  وریطه برا نمی پذیرند.  ی جدید آبیاری و...ا، رو  هجدید کشتا هوهای 
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رصعد د .های نوین آبیاری در کشعاورزی کمتعر از جهاد کشاورزی شهرستان، سهم شیو  آمار

در کنعار عامع   دهعد.  معیییتارر گعزار  شعد  اسعت کعه رلعم نعاایزی را تشعیه 6644)

تعوان دو متغیعر التصعادی پعایین مذکور)دانش و آگاهیر در پایین بودن سهم آبیاری نوین، می

های تشویقی کشت مظصو ات با نیاز آبعی ر و عدم حمایت و سیاست37624یمت آب)بودن ل

بعا توجعه بعه شعرایط شعرایط  را ا عذکربنابراین نتایج فعوق دانست.  مؤثررا و .... ر .0716کم)

رسد این شعرایط در توان متصور شد و به نظر میماعی و وضعیت کشاورزی شهرستان میاجت

 یت دارد. صورت نسبی عمومه ک  کشور ب

 
 بررسی عوامل مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی بر مصرف بهینه آب از دیدگاه کارشناسان-6جدول

  8231،مأتذ: یافته های پژوهش
 سطح معناداری Zآماره یا ضریب  ضریب تعیین ضریب مسیر متغیر مستقل متغیر وابسته

مصرف بهینه 

 آب

 08. 206 47143 47130 اجتماعی

 درصد33
 3. .01 47682 .47.8 دیریتیم

 1. 3.8 47030 47.42 التصادی

 6. 630 47260 .4761 طبیعی

 

باشعد. معی 3. .01بر مصرف بهینه به ترتیب برابعر   "عام  مدیریتی "اثر  Zمقدار ضریب 

شانهر ارتباط بعین دو ن  3. 61دست آمد  در جدول از رلم ه ب  zبا اتر بودن ضریب ، بنابراین

ه ضعریب ک و از آنجایید شوفرض صفر رد می  و است 4. 48در سطح تطای کمتر از  متغیر

آب از دیعدگا   ةعنعوان دومعین عامع  اثرگعذار بعر مصعرف بهینعه بع است، .47.8مسیر برابر

ضععف  ،درصعد گفعت 33تعوان بعا اطمینعان کارشناسان شناتته شد  است. در این میان معی

 ۀحعوزناکارآمدی لعوانین و مصعوبات در یا ، نبود ر837212سازی اراضی کشاورزی )ییپاراه

ر، عدم توجعه 807181) های زهیشی آبر، نبود یا فرسودگی سامانه817123) آب و کشاورزی

جغرافیعایی فعا یعت امعورآب  ۀحعوزر، گستردگی 867313) های آبیاریلجدی به  ایروبی کانا

 هعاها و اشعمههای رودتانهاتهها در زیر شعدم توزی  عاد انه حق آبهر،  867648شهرستان)

تاکی بودن  ،ر837164ر، کمبود نیروی انسانی در نظارت جدی بر فعا یت کشاورزان)827380)
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جام  تقویمی  ةیک برنام ةر، ضعف در ارائ887220) های انتقال و توزی  آبیا فرسودگی کانال

هعای نبود طرح ر37121جهادکشاورزی ) ۀحوزهای جام  آب در ر،  نبود طرح847462کشت )

هعای هعای عمیعق در دهعهحفعر اعا  گستر  ور و 17133ای)آب منطقه ۀحوزجام  آب در 

متغیعر ععدم  سعهآب نقش دارند.  ةبهینعنوان زیر شات  مدیریتی در مصرف ه ب ر07648)لب 

تعوجهی بعه کعم و بعیبعی آکشعت مظصعو ات  بعا نیعاز های تشویقیحمایت ما ی و سیاست

از زیعر شعات   گعذاری آبو لیمعت هعای زیرزمینعیآب بعرای تخصی  اعتبعارات کعافی

  داشتند.  موضو بیشترین اثرگذاری را در این با توجه به بار عاملی  رzضریب  173.8)التصادی

توان می را آب شهرستان ةبهینمصرف  وان دتی  در مطور کلی نتایج شات  مدیریتی ه ب

 :بندی نمودتقسیم به دو دسته

فعا یت امعور آب  ۀحوزاداری و درون استانی شام  گستردگی  ۀحوزبه  مربوط اول ةدست 

حق آبعه،  ةعاد انعدم توزی   و رشهرستان)شام  شهرستان گنبد کاووس، مینودشت و گا ییش

فعا یعت را  ۀحعوزتعوان با تمهیدات مدیریتی در سطح استان و شهرستان می ،باشد. بنابراینمی

همچنین ییعی  کرد.های اجرایی مرتبط استفاد  ای دستها هکوایتر نمود و از حداکثر ظرفیت

حعق آبعه  ةعدم توزی  عاد ان ،بخش داشلی برون -آب در شهرستان ةاز معضلات مصرف بهین

 طعوریه باشد. باحداث سد شیرین در  در استان تراسان شما ی می ةواسطه رودتانه اترک ب

 طبق و کیفیت آب) دیهرقدان مناب  آبی د و با توجه به فشوهای حق آبه رعایت نمیکه حدال 

عنعوان ییعی از مسعائ  هایعن امعر بع ،در نوار شما ی شهرستان گنبد کاووس ر 3ۀ شمار ةنقش

  مظسوب می شود.کشاورزی شهرستان 

های جام  نبود طرح، شام  رسد در سطح ملی لاب  بررسی استکه به نظر می دوم ةدست 

ه صعورت نشد  و بعطور ییپاراه تهیه ه آمایش کشور ب ةبرنامکه تاکنون  آب است. از آنجایی

صورت کلان و ییپاراه نها  شود. کمبود اعتبارات ملی و ه به این موضو  ب باید بود ، استانی

طور مطلوب ه ها بریزیبرنامهشد  سبب  و های اجرایی استاستانی ییی از مشیلات دستها 

 و هعای آبیعاریه وضععیت  عایروبی کانعالتعوان بعبه هدف نرسد. از جمله پیامدهای آن معی

اینیعه لعوانین و مصعوبات در تصعوص  بعر فرسودگی تطوط انتقال آب اشار  کرد. مضعاف

مسائ  مذکور   ذا .سیر می شودتف یمختلف یبه انظا و استآب دارای اشیا اتی  ةبهینمصرف 
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با ا  )یزی کشور ربا توجه به نظام برنامه است ومتصور شهرستان نظرات کارشناسان از  یجدا

   . داردعمومیت کشور این وضعیت برای سایر نواحی ر، به پایین

عنعوان اعا ش ه عام  باین  اثرگذاری  است و "عام  طبیعی" ،آترین عام  مورد بررسی

از نظعر و التصعادی معدیریتی ، عامع  اجتمعاعی سعه شهرسعتان در مقایسعه بعا  ةبهینمصرف 

نشانهر  است که 6. 630 عام  مذکور برابر  Zکه ضریب  طوریه کارشناسان کمتر می باشد. ب

 4. .61ضریب مسیر برابر  ،همچنیناست.  4. 48ارتباط بین دو متغیر در سطح تطای کمتر از 

 ،درصد گفت از میان متغیرهای معورد بررسعی 33توان با اطمینان در این میان می. دشمظاسبه 

-دهه هایایی لطعات کشاورزی، تشیسا یثیر پراکندگی اراضی  کشاورزی، کوأمتغیرهای ت

  ند.آب اثرگذار ةبهینناحیه در مصرف  تشک و گرم اتیر و بادهای های

-طعور کلعی بعه اهعار فرآینعد اجتمعاعیه در پراکنش اراضی کشاورزی را بعثر ؤمعوام  

فرهنهعی شعام  -کننعد. فراینعدهای اجتمعاعیفرهنهی، التصادی، فیزییی و کاربری تقسیم می

ن، ویژ  توزی  مجعدد زمعیهصوصی، لوانین ارثی، لوانین ولفی، تصمیمات سیاسی بما ییت ت

رسعد بعه نظعر معی .ر00-06 . ، صع8213، ا عدین افتخعاری)رکن دشوآداب و سنن و..  می

فرهنهی از جمله لوانین ارث و توزی  مجدد ناشی از تصمیمات سیاسی  -فرایندهای اجتماعی

کعه ییعی از منعاطقی کعه اصعلاحات  طوریه بیشتری دارد. بمورد مطا عه اثرگذاری  ةناحیدر 

گرگان بود  است و اراضعی زیعادی بعا تلع  یعد از -ارضی در کشور اجرا گردید دشت گنبد

ها از طریعق دو عت تقسعیم شعد  اسعت. بزرگ ما یان در لا ب لطعات کواک در بین رعیت

عنوان عوامع  طبیععی هب را ی لطعات کشاورزیبنابراین کارشناسان پراکندگی اراضی و کوای

سعال هعای  هعای مورد مطا عه از تشیسعا ی ةناحیاثرگذار دانسته اند. همچنین  هبهینمصرف 

لعر   های زیرزمینی و سطظی شد  است. نزدییی به بیاباناتیر در امان نبود  و سبب افت آب

تان و کشور های استرین شهرستانعنوان ییی از گرمه شهرستان باین  لوم نیز سبب گردید که

بعر روی  طبیعتعاًبرق را در تابستان  اعمال شود که پایین مصرف  ةتعرفو شرایط  للمداد گردد

 . استمناب  آبی و کشاورزی شهرستان اثرگذار 
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 Zمدل پژوهش با ضرایب معناداری  -5 شکل

 8231، های تظقیقأتذ: یافتهم
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ای از آزمون تعی تعک نمونعه آب ةبهینین عوام  موان  مصرف در ادامه برای بررسی میانه

استفاد  شد  است. لب  از استفاد  از این آزمون ابتدا نیاز است که به بررسی مفروضعات ایعن 

 .شودآزمون پرداتته 

 مقیاس متغیر مورد نظر باید کمی و در سطح سنجش فاصلی/ نسبی باشد

انانچه این توزی  نرمال نباشعد، بایعد از مععادل ها باید به صورت نرمال باشد. توزی  داد 

ر برای مقیاس اسمی و آزمون کای Binominalای/ نسبت)ناپارامتری آن یعنی آزمون دو جمله

 ر برای مقیاس ترتیبی، استفاد  شود.Chi- Squareاسیوئر)

 گیعریدانستن مقدار مفروض و نظری  ازم است. اون اگر مقدار آن را ندانیم امیان نتیجه

 ر.621 ، ص.8211)حبیب پور و صفری، و تفسیر درست نتایج وجود ندارد

باشند که ها میآب حاص  ترکیب گویه ةبهینبنابراین با توجه به اینیه عوام  موان  مصرف 

ها و متغیرهای تظقیق و ای است، نرمال بودن شات هایی با مقیاس فاصلهحاص  آن شات 

ای اسعتفاد  باشد، از آزمون تی تک نمونعهمی 2نظری  ةاندانستن مقدار مفروض و نظری که می

ر سنجش 2آب با میانهین فرضی ) ةبهینعوام  موان  مصرف  ۀشدشد  است. میانهین مظاسبه 

بزرگتعر و در  2گویان در تمام عوام   از شود که میانهین والعی نظر ک  پاسخشد  و ثابت می

هعا کعه دست آمد  برای این شعات معناداری به حد متوسط به با ا است و با توجه به میزان

تعمیم به ک  جامعه را دارد. اتتلعاف از میعانهین و  یتاست معنادار بود  و لابل 4. 46کمتر از 

باشد. بدین معنی که میانهین جامعه در این شات  با اتر از مقدار معورد حد با ا نیز مثبت می

باشد که از نظر کارشناسان و متخصصعین ین میباشد که این نتیجه گویای ار می2آزمون)عدد 

 ،انعدآب شناتته شد  ةبهینکه به عنوان عوام  موان  مصرف  plsعوام  به دست آمد  از مدل 

از بین عوام  شناسایی شد  عام  معدیریتی  ،همچنین .می آیندساب حترین موان  به مهم ءجز

 ر..)جدول باشدنه آب میاداری نسبت به سایر عوام  مان  بزرگتری در مصرف بهی–
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 ای(یک نمونه T)آزمون  آب ةبهینبررسی میانگین عوامل موانع مصرف  -7 جدول

 8231های پژوهش، مأتذ: یافته

 میانگین شاخص
انحراف 

 معیار
t 

 آزادیةدرج  آماره
میزان 

 معناداری

اختلاف از 

 میانگین

95% Confidence Interval 

of the Difference 
 بالاتر ترپایین 

 47.3 4720 4762 4744 66 .676 47.8 2762 اجتماعی

 8746 .470 4710 4744 66 .173 47.3 2710 مدیریتی

 8744 4706 4712 4744 66 3701 4706 2712 التصادی

 8746 4761 4713 4744 66 743. .471 2713 طبیعی

 

 گیری و پیشنهادها. نتیجه6

های گیری غیراصو ی و عدم توجه به اا شو بهر ، کاهش مناب  آبی FAOمطابق گزار  

. آوردوجود معیه التصاد روستاییان و به تب  آن در سطح کلان ب ایای را برآن مشیلات عدید 

مظوری تبدی  شد   ةبر همین اساس توجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به مسئل

ر اسعاس نظعر سعنجی کارشناسعان مبنی بر شناسایی موان  مصرف بهینه بنتایج پژوهش . است

آب شهرسعتان  ةبهینعنوان مان  مصرف ه اول اثرگذاری ب ةرتبشات  اجتماعی در  ،نشان داد

عنوان اا ش آب به آن تاکیعد ه بلرار دارد. از مواردی که کارشناسان در زیرشات  اجتماعی 

ارععین در حضعور کمرنعگ نماینعد  ز، پایین بودن سطح سعواد کشعاورزانتوان به داشتند می

 پعایین بعودن میعزان آگعاهی کشعاورزانو آموز ،  ضعف نظام ترویج، گیریجلسات تصمیم

های فوق غا با مربوط بعه سعطح آگعاهی و  فهؤماشار  کرد.  نسبت به مسائ  آب و کشاورزی

، فروغعی و ر8210)، زهتابیعانر8212) با مطا ععات میرابوا قاسعمیباشد و دانش کشاورزان می

پنععاهی و همیععاران ر، 8211) گععودرزیی ر،.821)ترمیععان ر،8216) ریمععیمظسععن تععانی و ک

 ر8236)شعا  پسعند و سعواری ،ر8236) ، طاهرآبادی و همیارانر8238) مرتضی نژاد  ر8238)

های  فهؤمترین همسو می باشد. از مهم ر 3488) ، رضا دوست و همیارانر3443) ویجایاراتن

آب، بارعاملی مجاز و ضریب  ةبهینمان  مصرف  عنوانه دیهری که در زیر شات  اجتماعی ب

z  تمای  کشاورزان به کشت مظصو ات با :کسب نمود  اند عبارتند ازرا درصد  33با اطمینان 
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عدم پعذیر   کوتا  رشد و ۀدوربا توجهی به کشت مظصو ات بیاز جمله شا ی،  نیاز آبی با ا

های پیشین ی فوق با نتایج پژوهشها فهؤمتطابق  .توسط کشاورزان ا هوهای کشت جایهزین

 ر8216)مظسن تعانی و کریمعی فروغی و و ر 8212) میرابوا قاسمی ر،.823)از جمله حیدری

و  آبعی نیعاز بعه کشعاورزان توجه عدمکه  طوریه ادعا است. ببر صظت گویای اعتبار بخشی 

و  ععدم   زراععیبعه هایبا ا، رو  آبی نیاز با مظصو ات کشت آبیاری،  ثابت دور از استفاد 

 تلقی کشور آب مناب  نابودی روند در تهدیدی جدی عنوانه ب مناسب را زراعی تناوب رعایت

، از نهعا  کارشناسعان آب ةبهینشات  اجتماعی در پایین بودن مصرف  ة فؤمنمودند. آترین 

-های نوین آبیاری و تییه بعه رو از طرحنواحی روستایی شهرستان عدم استقبال کشاورزان 

، فروزانفرتیان ر 8211) گودرزیی ر،8210) زهتابیانجا ب اینیه  ةنیت. استهای سنتی آبیاری 

 ،  آ یعون ر.823حیعدری  ) ر، 8236) طعاهر آبعادی ، معتمعد و تا عدیان ر،8238) و تامرادی

های مدرن کارگیری رو ه های سنتی آبیاری و پایین بودن باستفاد  از شیو  صراحتاً ر،3488)

 دانستند.  مؤثرهای آب کشاورزی ا در افزایش اا شآبیاری ر

بعا موانع  باشعد کعه ارتبعاط معنعاداری دومین عاملی می ،عام  مدیریتی ،هابر اساس یافته

ه بع 4. 42.ور بعیش از عام  معذک "مسیرتظلی  ضریب "که  طوریه آب دارد. ب نةبهیمصرف 

تقعویمی جام   ةبرنامی آب، نبود هادست آمد  است. عدم توجه به  ایروبی و فرسودگی کانال

هعای عمیعق در سعنوات گذشعته، اعا  ةرویعسازی اراضعی، حفعر بعیکشت، ضعف ییپاراه

ها، ععدم حق آب ةهای آمایش آب، عدم توزی  عاد انناکارآمدی لوانین و مصوبات، نبود طرح

ی نظارت دلیق بر فعا یت کشاورزان و مصرف آب، کمبود نیعروی انسعانی نعاظر آب، گسعترگ

 .ای شهرستان از اهم این موارد استفعا یت آب منطقه ۀحوز

آب، کمبعود مظصو ات کعم ةتوسعهای تشویقی نبود سیاست ،با سه متغیرعام  التصادی  

عام  طبیعی بعا و گذاری آب های زیرزمینی و نامناسب بودن لیمتاعتبارات در تصوص آب

شعاورزی، کعوایی لطععات کشعاورزی، ثیر پراکنعدگی اراضعی کأتمله از جاثرگذار  ة فؤم 0

های بععدی اثرگعذاری لعرار  رد ناحیه  تشک و گرم اتیر و بادهای هایدهه هایتشیسا ی

رضا ر، 3440)  ف روی، بچ تسد و رایسبا کنیا  در تظقیقات مظققین لبلی از جمله دارند. 

ر، 3480ران )ر،  سامیان و همیا3480) مدنی، آلا کوایی و میرای ر،3488) دوست و ا هیاری
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ر، 8236) طاهر آبعادی ، معتمعد و تا عدیان، ر.823حیدری )، ر3443ویجایاراتن )، 3441مول 

، ، کلانتری و رضوانفررشیدپورر، 8238، فروزانفرتیان و تامرادی )ر8236ی )شا  پسند و سوار

 ر و8213) پناهی و ملک مظمدی و ایعذری، ر8211)گودرزی ر، 8238) نژادر، مرتضی8234)

له تسعطیح وان فهمید غا ب مسائ  مذکور از جمتر می8216)مظسن تانی و کریمی غی و فرو

هعای های انتقال آب، عدم نظارت کعافی دسعتها و پراکندگی اراضی، وضعیت نامناسب کانال

همرنگ و همسنگ مطا ععات مظققعین ب، لیمت آب و مواردی از این دست، اجرایی متو ی آ

کلعی و به صورت  آب  ةبهینیقات پیشین موضو  اا ش مصرف تظقا بته در باشد. مذکور می

در  نظرات کشاورزان بود  است، اما برو غا با تییه  بررسی شد  استبدون دسته بندی تاصی 

تخصصی، آموزشی و کارشناسی افعراد شعاغ  در -پژوهش متیی بر تجارب علمیاین  همقایس

 و ضعمنا عوامع و اسعت ا ی آموزشی کشاورزی و مراکز ع-های اجرایی مرتبط با آب دستها 

تظقیق است و برای او ین بعار از نیات لوت  دسته بندی شد  است که های تفضیلی آن فهؤم

 اتنظعر و ازرفتعه اسعت صعورت گطح شهرستان و اه بسا اسعتان گلسعتان این مطا عه در س

 ناتته شعدآب ش ةبهینموان  مصرف و عوام  ، plsاز مدل  با استفاد ن کارشناسان و متخصصا

که بعر  بودآب  نةبهیمصرف ترین اا ش ، مهماداری نسبت به سایر عوام –عام  مدیریتی که 

    .شودمیبه شرح ری  ارائه  هاییپیشنهاد این اساس

 و اجرایی عملیپیشنهادهای  .3. 6 

هعای کلعاس برگعزاریاز طریعق  آگاهی کشاورزان نسبت به مسعائ  آب و دانش ءارتقا .8

 .ی در سطح نقاط روستایی شهرستانآموزشی و ترویج

گیری در جلسات آموزشی، تصمیم ها کشاورزان و  نمایندگان آنمشارکت  گیری ازبهر  .3

   .شهرستان و کشاورزی ریزی آبو برنامه

مظصو ات کشت  جایهزینیهای تشویقی جهت سیاست از کشاورزان و اجرای حمایت .2

  .گیاهان آب دوستبا با نیاز آبی کم 

تر بعر منعاب  آبعی شهرسعتان و کیفی نیروی انسانی جهت نظارت جدیکمی و  افزایش .0

 .مصرف آن ۀنظو
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وس ) بزرگتری شهرستان استانر، جغرافیایی شهرستان گنبد کاو ۀمظدودکواک سازی  .6

   .آب  در بخش کشاوزی شود ةبهینتواند سبب رسیدگی و نظارت بیشتر  بر مصرف می

هعای زیعر زمینعی آب ،مین آب کشعاورزی شهرسعتانأتترین منب  با توجه به اینیه مهم .0

، تقویعت و پایعداری آن پیشعنهاد جهت نظعارتاین مناب  اعتبارات سهم افزایش است، 

  شود.می

 نامهکتاب

نقش سرمایة اجتماعی در توسعة پایدار کشاورزی: مورد دهستان اترک ر. 8230برجسته ملیی، م. ) .8

نامة کارشناسی ارشدر. دانشها  پیام نور مرکز پایان. )بخش داشلی برون شهرستان گنبد کاووس

 گنبد کاووس. ایران.

ر. تظلی  موان  به کارگیری مدیریت بهینة مناب  آب 8238ا؛ ایذری، م. )مظمدی، پناهی، ف؛ ملک .3

 .32-08ر، 0) 86نامة روستا و توسعه، فص  در نظام کشاورزی ایران.

 . گلستان  غت.استان گلستانآب و التصاد کشاورزی ر. 8232حسینی، م. ) .2

وری آب و های صرفه جویی والعی آب از طریق افزایش بهر ر. مسائ  و اا ش.823ن. ) حیدری، .0

 .803-8.6ر، 3) 86، نامة آب و توسعة پایدارفص کاربرد سامانه های نوین آبیاری. 

 مدیریت دیدگا  از رزیکشاو بر بخش اللیم تغییر اثرات بررسی ر..823)س.  ؛ دهقانیان،ن حیدری، .6

 .86-30تهران. ص   .کشاورزی مهندسی و فنی تظقیقات پژوهشی. مؤسسة گزار  .آب مناب 

دومین همایش ملی مدیریت شبیة ر. مدیریت مصرف بهینه در بخش کشاورزی. .821)م. ترمیان، .0
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