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هدف از این تحقیق، واکاوی موانع مدیریت پایدار منابع آب 
مراغه،  شهرستان  روستاهای  گندمکاران  دیدگاه  از  کشاورزی 
برای ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود مدیریت پایدار منابع 
آب کشاورزی و کاهش مشکالت بود. جامعه آماری پژوهش 
 )N=240( بودند  مراغه  شهرستان  روستاهای  آبی  گندمکاران 
با استفاده از جدول مورگان، حجم منونه آماری 149 نفر  که 
پژوهش،  این  در  منونه ها  به  دستیابی  به منظور  محاسبه شد. 
از روش منونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب استفاده شد. 
پرسشنامه ابزار اصلی پژوهش بود که با استفاده از مرور منابع 
و مصاحبه با صاحب نظران طراحی و روایی محتوایی آن مورد 
تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی آن 30 پرسشنامه تکمیل 
و مقدار آلفاي کرونباخ آن 0/85 به دست آمد که نشان دهنده 
پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. با استفاده از تکنیک تحلیل 
عاملی اکتشافی موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی به 
هفت دسته موانع اقتصادی، چاه های غیرمجاز و بهره برداری 
بی رویه، مدیریت نامناسب، ویژگی های کانال، نگرش و کمبود 
که  طبقه بندی شدند  ارتباطات  و  ترویج  و  اقلیم  فنی،  دانش 
تبیین  را  کل  واریانس  تغییرات  درصد   67/15 مجموع  در 
آگاهی،  افزایش  و  آموزش  داد  نشان  تحقیق  نتایج  می کردند. 
مشارکت دادن کشاورزان در امر مدیریت منابع، حامیت های 
و  آبیاری  روش های  بهینه سازی  جهت  کشاورزان  از  مالی 
تصویت قوانین مفید و موثر از سوی دولت جهت جلوگیری 
از حفر چاه های غیرمجاز در کشور و همچنین منطقه مورد 
منابع  پایدار  مدیریت  و رسیع تر  بهرت  تحقق  موجب  مطالعه 

آب خواهد شد.
مراغه،  شهرستان  آب،  منابع  حفاظت  كلیدی:  واژه های 

کشاورزی، گندمگاران آبی.

 The purpose of this study was to investigate the obstacles 
to sustainable management of agricultural water resources 
from the perspective of wheat farmers in rural areas of 
Maragheh city in order to provide appropriate solutions 
to improve sustainable management of agricultural water 
resources and reduce problems. The statistical population 
of the study was irrigated wheat farmers in the villages of 
Maragheh city )N = 240(, using Morgan table, the statistical 
sample size was 149 people. In order to obtain the samples in 
this study, used a proportional boundary sampling method.  
The questionnaire was the main research tool that was 
approved by resource review and the interview by design 
experts and its content validity.  To evaluate its reliability, 30 
questionnaires were completed and Cronbach's alpha value 
was 0.85, which indicates the acceptable reliability of the 
questionnaire. Using exploratory factor analysis techniques 
of barriers to sustainable management of agricultural water 
resources into seven categories of economic barriers, illegal 
wells and improper operation, improper management, 
channel characteristics, attitude and lack of technical 
knowledge, climate and promotion and communication were 
classified as explaining 67.15% of the total variance changes. 
The results showed that education and awareness raising, 
participation of farmers in resource management, financial 
support to farmers to optimize irrigation methods and the 
adoption of useful and effective laws by the government to 
prevent the drilling of illegal wells in The country as well 
as the study area will lead to better and faster realization of 
sustainable water resources management. 
Keywords: Water Resources Protection, Maraghe City, 
Agriculture, Irrigated Wheat Farmers.
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355 دشت، ممنوعه بحرانی1 اعالم شده است. درحالی که در سال 
1347، دشت های ممنوعه کشور فقط 15 دشت بوده است )مرکز 
پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، 1396(. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت چنانچه برنامه منسجم و منظمی 
برای مدیریت پایدار منابع آب به خصوص در بخش کشاورزی که 
مهمرتین مرصف کننده آب بوده است وجود نداشته باشد، بحران 
آب عواقب جربان ناپذیری برای کشور رقم خواهد زد. بررسی ها 
مربوط  فقط  ایران  در  کشاورزی  توسعه  مشکل  می دهد  نشان 
به محدودیت آب نیست بلکه به مقدار قابل توجهی متوجه سو 
مدیریت و یا مدیریت نامطلوب در زمینه های مختلف در دو طرف 
عرضه و تقاضای آب و آبیاری می باشد. متأسفانه ایران در بین 133 
کشور جهان در رتبه بندی مدیریت پایدار منابع آب، بر پله 132 قرا 

گرفته است)رحیمی، 1394(. 
محدودیت منابع آب تجدیدشونده و تخصیص بخش اعظم آن در 
امر تولید محصوالت کشاورزی در مقابل رشد جمعیت و نگرانی 
پایدار  مدیریت  و حساسیت  اهمیت  بر  موادغذایی،  کمبود  از 
منابع آب افزوده )Howarth و همکاران، 2006(. رضورت توجه 
استفاده  و  بهره وری  افزایش  برای  برنامه هایی  و  مکانیزم ها  به 
بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی را آشکارتر منوده است. 
شناسایی موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی و ارائه نتایج 
حاصل از آن می تواند زمینه های بهینه سازی بهره برداری از آب 
کشاورزی، افزایش و بهبود قابلیت تولید اراضی زراعی، جلوگیری 
و  کشاورزی  اقتصاد  توسعه  و  ترقی  آبی،  ذخایر  شورشدن  از 
روستایی، حفظ امنیت غذایی کشور، جلوگیری از تخلیه روستاها 

و پایداری مناطق روستایی را فراهم آورد.
شهرستان مراغه با وسعت 2185/7 کیلومرتمربع، یكی از شهرهای 
مهم در امر تولیدات كشاورزی در استان آذربایجان  رشقی است. 
این شهرستان منابع آب و خاك مستعدی دارد و نقش به سزایی 
در تولید مواد و محصوالت كشاورزی دارد. فعالیت عمده مردم 
آن کشاورزی و دامپروری می باشد و در تولید برخی از محصوالت 
در  باغی  قطب محصوالت  و  دارد  كشور  در سطح  ممتاز  رتبه 
استان آذربایجان رشقی می باشد. عمده محصوالت زراعی منطقه 
را گندم، جو، نخود و محصوالت باغی آن را سیب، انگور، گردو، 
بادام، هلو، زردآلو تشکیل می  دهند. منابع آب زیرزمینی شهرستان 
مراغه شامل4000 حلقه چاه و 127 رشته قنات بوده و 4رودخانه 
دامئی و 146 دهنه چشمه دارد. درحال حارض در شهرستان مراغه 
حدود 12000چاه غیرمجاز و فاقد پروانه وجود دارد که با برداشت 
غیرمجاز سطح آب های زیرزمینی را به شدت کاهش داده است 
)گزارش عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراغه، 1398(. 
این كاهش موجب خشك شدن و كاهش شدید آبدهی بسیاری 
از چاه ها و خشك شدن تعداد زیادی از چشمه ها و قنوات و 
ایجاد محدودیت آبی شدید در چند ساله اخیر شده و پایداری 

مقدمه 

آب به عنوان جزئی از محیط زیست، شالوده حیات و نیز مولفه 
بنیادی برای هر الگوی توسعه، جایگاه محوری و بااهمیتی در 
مبحث توسعه پایدار دارد. کمیابی آب به عنوان یک بحران رو 
به افزایش در اکرث کشورهای درحال توسعه باعث شده مرصف 
بهینه منابع آبی و سیاست های مناسب آبیاری برای تشویق به 
بین املللی  سازمان  پژوهش  شود.  اتخاذ  آب  نگهداری  و  حفظ 
از  بسیاری   2025 سال  تا  می دهد،  نشان  آب  منابع  مدیریت 
نواحی با مشکل کمبود آب شیرین مواجه خواهند شد )میرزایی 
در  واقع شده  برای کشورهای  این رشایط  و همکاران، 1394(. 
منطقه خاورمیانه مانند ایران که جز نواحی خشک و نیمه خشک 
جهان محسوب شده و منابع آب محدودی دارد، وخیم تر است. 
بررسی شاخص های آب از جمله دو شاخص رسانه آب تجدیدپذیر 
ایران نشان دهنده ورود كشور به  و شدت تنش آبی در كشور 
رشایط تنش آبی شدید است. رسانه آب تجدیدپذیر در دنیا 6079 
منابع،  این  نامتناسب  پراکندگی  علت  به  اما  است،  مرتمکعب 
بحرانی  رشایط  در  1559مرتمکعب  رسانه  با  خاورمیانه  منطقه 
قرار دارد. رسانه آب تجدیدشونده کشور در سال 1395 معادل 
1450مرتمکعب برای هر نفر می باشد و پیش بینی می شود، این 
عدد به 1049مرتمکعب در سال 1420 خواهد رسید. بنابراین ایران 
در حال حارض در مرحله تنش آبی قرار دارد )مرکز پژوهش های 

توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، 1396(. 
اقتصادی همه کشورها در  توسعه  برای  کمبود آب، محدودیتی 
به  شدت  به  که  مناطقی  به ویژه  نیمه خشک  و  خشک  مناطق 
در  است، می باشد.  آب  به  با دسرتسی محدود  متکی  کشاورزی 
مقیاس جهانی، کشاورزی تاکنون مهمرتین مرصف کننده آب بوده 
است. طبق پیش بینی های صورت گرفته سهم بخش کشاورزی از کل 
آب برداشت شده از منابع آب شیرین جهان در سال2035، 70درصد 
خواهد بود که این رقم در کشورهای کمرت توسعه یافته از جمله 
ایران بیش از 90 درصد خواهد بود. همچنین میزان هدررفت آب 
در کشور ما 28 تا 30 درصد است، درحالی که این مقدار اتالف 
در دنیا 9 تا 12 درصد گزارش شده است )رضانژاد، 1395(. طبق 
گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیش از دو سوم 
زمین های کشور به رسعت در حال تبدیل شدن به بیابان هستند. 
درحالی که تقاضای آب و اندازه جمعیت ایران گسرتش یافته است 
آب وهوایی  تغییرات  اثرات  و  مکرر  خشکسالی های  با  کشور  و 
مواجه شده است )تاجری مقدم، 1397(. در برخی از دشت ها، افت 
مستمر منابع آب زیرزمینی و عدم تامین آب، سبب شده بسیاری 
از اراضی مرغوب بالاستفاده مانده و بسیاری از باغات چندین ساله 
رو به نابودی روند. برداشت های بی رویه از منابع آبی به جایی 
دارد حدود  در کشور وجود  که  از 609 دشتی  که  است  رسیده 
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منابع آب تا حدود زیادی تهدید شده است و تاثیر به سزایی هم 
بر کاهش عملکرد محصول گندم در منطقه موردمطالعه داشته 
است. به این ترتیب هر ساله از تعداد گندمکاران آبی کاسته شده 
است که با ادامه این روند در سال های آینده تعداد گندمکاران 
آبی در شهرستان مراغه به صفر خواهد رسید. بنابراین با توجه 
 به نقش آب در فعالیت های کشاورزی و تأثیری که کمبود آب 
بر این فعالیت ها دارد، می توان دریافت بهرتین گزینه برای دوام 
و پایداری فعالیت های کشاورزی در آینده استفاده کارآ از آب 
است. با وجود مطالعات انجام شده، تاکنون مطالعه ای جامع در 
این خصوص در شهرستان مراغه صورت نگرفته و این پژوهش 
به این نیاز پاسخ می دهد. همچنین به نظر می رسد در شهرستان 
مراغه مدیریت نامطلوب بیش از محدودیت نبود آب در بخش 
کشاورزی اثرگذار می باشد ازاین رو بررسی موانع مدیریت پایدار 
منابع آب کشاورزی می تواند گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت 
آن  روستایی  و  کشاورزی  پایدار  توسعه  و  آب  منابع  مدیریت 

منطقه باشد. 

مروری بر ادبیات موضوع

منابع  پایدار  مدیریت  موانع  بررسی  به  متنوعی  پژوهش های 
آب کشاورزی پرداخته اند که در ادامه به برخی از موارد مرتبط 

اشاره می شود: 
بهبود  سازوکارهای  و  مشکالت   )1388( همکاران  و  ابراهیمی 
مدیریت آب کشاورزی در تولید انگور در شهرستان تاکستان را 
تحلیل کردند. باتوجه به نتایج کسب شده، اصلی ترین مشکالت 
مدیریت آب کشاورزی شامل هشت عامل، مشکل حفاظت و 
مقررات، عدم  و  قوانین  رعایت  آب، عدم  منابع  از  بهره برداری 
همکاری مناسب بین کنشگران مدیریت منابع آب، پایین بودن 
سطح احساس مسئولیت نسبت به نگهداری از کانال های انتقال 
انتقال آب، مدیریت ناصحیح  آب، مشکالت فنی در کانال های 
و  مالی  توان  و  امکانات  از  برخورداری  عدم  مزرعه،  در  آبیاری 
آبیاری  زمینه  در  کشاورزان  دانش  و  تجربه  سطح  پایی بودن 
و  مسائل   )1388( همکاران  و  گودرزی  بودند.  انگور  باغات 
از دیدگاه کشاورزان  را  محدودیت های مدیریت آب کشاورزی 
شهرستان کرج بررسی کردند. در این پژوهش رتبه بندی مسائل 
دیدگاه کشاورزان  از  مدیریت آب کشاورزی  و محدودیت های 
نشان داد، در زمینه استحصال، کاهش آب دهی منابع آب سطحی 
قابل  آب،  انتقال  زمینه  در  زیرزمینی،  آب  سفره های  افت  و 
نفوذبودن نهرها، پوسیدگی پوشش کانال ها و چکه کردن لوله ها 
و در زمینه مرصف آب در مزرعه نیز عدم استفاده از روش های 
دادند.  اختصاص  خود  به  را  اول  اولویت های  آبیاری  مکانیزه 
براساس نتایج حاصل از تحلیل  عاملی مسائل و محدودیت های 

کمی  مشکالت  شامل  عامل  هفت  در  کشاورزی  آب  مدیریت 
و کیفی منابع آب، چالش های اقتصادی، مشکالت انتقال، عدم 
آگاهی کشاورزان، مدیریت ناصحیح، عدم مشارکت و مشکالت 
انتقال با نهرخاکی دسته بندی شدند. پناهی و همکاران )1391( 
نظام کشاورزی  در  منابع آب  بهینه  به کارگیری مدیریت  موانع 
ایران را بررسی منودند و مهمرتین موانع به کارگیری مدیریت بهینه 
منابع آب کشاورزی را به ترتیب اهمیت در چهار گروه اقتصادی 
دسته بندی  طبیعی  و  ترویجی  آموزشی  برنامه ریزی،  مالی،  و 
ساز وکارهای  و  زمینه ها   )1392( همکاران  و  منودند. حسین زاد 
مدیریت آب کشاورزی در دشت تربیز را بررسی کردند و به این 
نتیجه رسیدند که عدم تناسب بین تعداد چاه های بهره برداری 
منابع آب زیرزمینی در  و مساحت زمین زیرکشت، شور شدن 
این منابع و افت سطح آب زیرزمینی،  از  اثر برداشت بی رویه 
به عنوان اولویت های اول تا سوم مشکالت مدیریت آب کشاورزی 

در منطقه مورد مطالعه بودند.
حسنی و همکاران )1394( بازدارنده های مدیریت منابع آب در 
دشت همدان را تحلیل کردند. نتایج نشان داد، بین دیدگاه کاربران 
و کشاورزان در ارتباط با عامل های بازدارنده مدیریتی، تنها عامل 
آموزش و ترویج تقاوت معنی داری وجود داشته است. ضمن آنکه 
از بین ویژگی های فردی و زراعی کشاورزان با رفتارهای مدیریتی 
آنها عامل های سن، سطح تحصیالت و میزان درآمد با رفتارهای 
مدیریتی کشاورزان نیز ارتباط معنی دار مشاهده شد. طاهرآبادی 
کشاورزی  آب  مدیریت  و مشکالت  موانع   )1395( و همکاران 
در دستیابی به توسعه پایدار در شهرستان کنگاور و صحنه در 
استان کرمانشاه را تحلیل کردند. نتایج نشان داد  مهمرتین مسائل 
و مشکالت در زمینه مدیریت آب کشاورزی در دو ناحیه مورد 
آب سطحی،  منابع  کاهش  شامل  کشاورزان  دیدگاه  از  مطالعه 
استفاده نکردن از استخر، عدم نظارت دولت بر برداشت آب از 
منابع زیرزمینی، حفر چاه های غیرمجاز، عدم رعایت حریم بین 

چاه ها و سایر موارد بوده است. 
افشاری و همکاران )1397( عوامل تبیین کننده اقدامات مرتبط 
کمیجان  شهرستان  در  کشاورزی  آب  منابع  پایدار  مدیریت  با 
را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد پنج عامل مدیریتی، 
 83/69 حدود  در  بازسازی  و  نگهداری  و  کنرتلی  فنی،  زراعی، 
منابع  پایدار  مدیریت  با  مرتبط  اقدامات  واریانس  از  درصد 
عاملی  تحلیل  نتایج  همچنین،  کردند.  تبیین  را  کشاورزی  آب 
نشان داد در مجموع 68/91 درصد از کل واریانس عوامل مؤثر 
دانشی  را چهار عامل  منابع آب کشاورزی  پایدار  بر مدیریت 
حامیتی، ترویجی، مشارکتی تعاملی و استفاده از وسایل ارتباط 

جمعی تبیین کردند.
کشاورزی  آب  پایدار  مدیریت  داد  نشان   )2010(  2OECD
)اعم  اقدامات  و  کشاورزی  سیستم های  از  گسرتده ای  دامنه 
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تأثیر  تحت  و  می دهد  پوشش  را  فنی(  و  زراعی  مدیریتی،  از 
فرهنگی،  سیاسی،  عوامل  مانند  پرشامری  وعوامل  متغیرها 
و  منطقه ای  و  اجتامعی  اقتصادی،  قانونی،  و  نهادی  بسرتهای 
مالی قرار دارد. عالوه براین تغییرپذیری اقلیمی به ویژه مشکالت 
فصلی مانند تغییرات در زمان بندی الگوهای بارندگی ساالنه یا 
دوره  ای ذوب برف، نیز از دیگر عوامل اصلی اثرگذار بر مدیریت 
منابع آب کشاورزی بودند. Hu و همکاران )2010( با هدف 
بررسی روش هایی برای رصفه جویی آب کشاورزی و مدیریت 
شیجیژوانگ3  آبیاری  محدوده  در  زیرزمینی  آب های  پایدار 
29/2درصد  که  رسیدند  نتایج  این  به  چین  شاملی  دشت  در 
آبیاری می تواند افت آب زیرزمینی را در  از کاهش در میزان 
دشت متوقف کند. افزون بر این، 10درصد از کاهش در پمپاژ 
آبیاری منجر به تأثیر قابل توجه در بازیابی آب های زیرزمینی 
عملکرد  است  آن  بیانگر  تحقیق  نتایج  همچنین،  شد.  خواهد 
آبیاری کشاورزان فعلی ناکارآمد بوده و اتالف زیادی در منابع 
محدود آب وجود دارد. Kulmatov )2014( مشکالت مدیریت 
بررسی  را  ازبکستان  کشور  در  آب  منابع  از  پایدار  استفاده  و 
از  استفاده  تحقیق، ضعف مدیریت، عدم  نتایج  براساس  کرد. 
فناوری های جدید، پایین بودن سطح دانش و آگاهی کشاورزان، 
عدم برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و عدم حامیت کافی از 
سوی دولت، مهمرتین مشکالت مدیریت پایدار منابع آب بودند. 
Chartzoulakis و Bertak )2015(، در بررسی مدیریت پایدار 
منابع آب در رشایط تغییر اقلیم نشان دادند، اقدامات کشاورزی 
کنرتل  و  کود  از  استفاده  میزان  کاهش  خاک،  مدیریت  شامل 
کشاورزی  در  آب  منابع  پایدار  مدیریت  با  بیامری ها  و  آفات 
این  نتایج  ارتباط دارند. همچنین،  و حفاظت از محیط زیست 
تنها یک مسأله  پایدار آب  داد پذیرش مدیریت  تحقیق نشان 
تکنولوژیکی نبوده، بلکه شامل مالحظات دیگری به ویژه رفتار 
اجتامعی جوامع روستایی و توامنندسازی و مشارکت کشاورزان 
در مدیریت آب، محدودیت های اقتصادی و چارچوب نهادی و 

قانونی رایج در یک منطقه نیز می شود.

روش شناسی تحقیق

موانع  شناسایی  با هدف  و  کاربردی  پژوهش  حارض،  پژوهش 
مدیریت پایدار آب کشاورزی )از دیدگاه گندمکاران روستاهای 
شهرستان مراغه( با استفاده از داده های میدانی در سال 1398 

انجام شد.
 جامعه آماری تحقیق را گندمکاران آبی شهرستان مراغه که در 
به منظور  دادند.  تشکیل  بودند  نفر   240 پژوهش  انجام  زمان 
دستیابی به منونه ها در این پژوهش، از روش منونه گیری طبقه ای 
با انتساب متناسب استفاده شد. پرسشنامه ابزار اصلی پژوهش 

باتوجه به هدف پژوهش و همچنین پیشینه تحقیق و  بود که 
ادبیات موضوع پرسشنامه اولیه طراحی شد. سپس با استفاده از 
نظرات اساتید، کارشناسان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای 
و همچنین بررسی های میدانی در منطقه مورد مطالعه پرسشنامه 
گرفت.  قرار  تأیید  مورد  آن  محتوایی  روایی  و  شد  تهیه  نهایی 
و  تکمیل  پرسشنامه   30 تحقیق  ابزار  پایایی  بررسی  به منظور 
مقدار آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که مقدار 0/85به دست آمد، 
و نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد. پرسشنامه 

مشتمل بر سه بخش به رشح ذیل بود؛
به  دهندگان  پاسخ  آشناشدن  برای  مقدمه ای  اول  بخش  در   -

هدف تحقیق آورده شد،
پرسش  مورد  پاسخگویان  فردی  های  ویژگی  دوم  بخش  در   -

قرار گرفت،
- و در بخش سوم رای سنجش موانع مدیریت پایدار منابع آب 
کشاورزی از 30 سوال در قالب طیف لیکرت )پنج سطحی از 

خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5(  استفاده شد. 
از  توصیفی  و  استنباطی  داده های  و  آمار  تحلیل  تجزیه  برای 
استفاده  از آزمون تحلیل عاملی  نرم افزار SPSSاستفاده شد و 
از روش های  برای برخی  نام عمومی است  شد. تحلیل عاملی 
داده ها  کردن  آن خالصه  اصلی  هدف  که  متغیره  چند  آماری 
است. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از 
عمومی  قالب های  در  را  آنها  نهایت  در  و  م ¬پردازد  متغیرها 
محدودی دسته بندی کرده و تبیین می کند. تحلیل عاملی روشی 
هم وابسته  است که در آن کلیه متغیرها به طور همزمان مد 
نظر قرار می گیرند. در این تکنیک هریک از متغیرها به عنوان 
را  عاملی  تحلیل  استفاده  می شوند.  لحاظ  وابسته  متغیر  یک 
اکتشافی تقسیم بندی شده است.  تاییدی و  به دو دسته کلی 
متغیرهای  به  بردن  پی  به منظور  تاییدی  عاملی  تحلیل  از 
زیر¬بنایی یك پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها استفاده 
می شود. در تحلیل های عاملی تاییدی، هدف پژوهشگر تایید 
ساختار عاملی ویژه ای می باشد، درباره تعداد عامل ها به طور 
برازش ساختار عاملی مورد  و  بیان می شود  آشكار فرضیه های 
نظر در فرضیه با ساختار كواریانس متغیرهای اندازه گیری شده 

مورد آزمون قرار می گیرد )کالنرتی،1386(.
 در تحلیل عاملی اکتشافی که در این پژوهش استفاده شده است، 
پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و 
شناسایی شاخص ها و روابط بین آنها است. در اینجا پیش مدل 
که  می رود  به کار  وقتی  اکتشافی  تحلیل  ندارد.  وجود  معینی 
پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه 
درباره تعداد عامل های زیربنایی داده ها نداشته باشد. در این 
پردازش  مختلف  موارد  در  شاخص ها  از  زیادی  تعداد  مطالعه 
شاخص های  و  زیربنایی  سازه های  از  کمرتی  تعداد  به  و  شده 



45
کاظمیه، ف. و همکارانواکاوی موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه گندمکاران روستاهای ...

مؤثر کاهش می یابند. در این تحقیق به منظور پاالیش متغیرهای 
مربوط به موانع و مشكالت مورد بررسی و پی بردن به عامل های 
پایدار منابع آب کشاورزی در منطقه  اصلی كه مانع مدیریت 
موردمطالعه می باشند، از تحلیل عاملی اکتشافی براساس روش 
تجزیه به مؤلفه های اصلی بهره گرفته شد.  در تحلیل مولفه های 
و  می گیرد  قرار  ماتریس همبستگی  قطر  در  یک  مقدار  اصلی 
واریانس کل در تحلیل لحاظ می شود. در تحلیل مولفه های اصلی 
تنها عامل هایی که مقدار ویژه آنها بیشرت از یک باشد به عنوان 
عامل های معنی دار استخراج می شوند، بسیاری از محققان مقدار 

ویژه یک را مبنای تعیین تعداد عامل ها قرار می دهند. 

یافته ها

باتوجه  به نتایج به دست آمده میانگین سن پاسخگویان 49 سال، 
باالی  نسبتا  پراکنش  آن  دلیل  که  بود  معیار 12/86  انحراف  با 
 19 به  نزدیک  تحصیالت،  سطح  لحاظ  به  بود.  کشاورزان  سن 
درصد پاسخگویان بی سواد و 22/8 درصد کم سواد )خواندن و 
نوشنت(، 24/2 راهنامیی و متوسطه، 25/5 درصد دیپلم و 8/5 
درصد لیسانس و باالتر بودند. میانگین سابقه فعالیت کشاورزان 
درصد(   98( مرد  آنها  اکرث  جنسیت  و  بود  سال   28 به  نزدیک 
آنان  خانوار  بعد  میانگین  و  متاهل  پاسخگویان  متامی  بودند. 
5 نفر با انحراف معیار 2/08 بود. براساس یافته های پژوهش، 
بیشرتین مشارکت اجتامعی کشاورزان مورد مطالعه در تعاونی 
روستایی با 24/8 درصد، 3/4 درصد در شورای اسالمی روستا و 
7/4 درصد عضو بسیج محالت و حدود 64/4 درصد از کشاورزان 
سطح  میانگین  نداشتند.  روستایی  تشکل  هیج  در  عضویتی 
زیرکشت کشاورزان مورد مطالعه 8/34 هکتار و اکرث پاسخگویان 

کمرت از 10 میلیون تومان در سال درآمد داشتند.

• موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی
اولویت موانع مدیریت آب کشاورزی، می تواند در  از  آگاهی 
ارائه سازوکارها جهت بهبود مدیریت آب کشاورزی مؤثر باشد. 
به این منظور تعداد 30 گویه به کشاورزان ارائه شد. در تحلیل 
انجام شده، مقدار KMO برای مجموعه موانع مدیریت پایدار 
منابع آب کشاورزی 0/831 به دست آمد که بیانگر مناسب بودن 
می باشد.  عاملی  تحلیل  برای  شده  وارد  متغیرهای  همبستگی 
این  قدر  چه  هر  و  بوده  یک  تا  بین صفر   KMO دامنه زیرا 
میزان به یک نزدیکرت باشد به هامن میزان روایی منونه باالتر 
است. همچنین مقدار آزمون بارتلت 1938/327 به دست آمد 
که در سطح یک درصد معنی دار بود. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که تفکیک عامل ها به درستی انجام شده و متغیرهای 

هر عامل همبستگی ریشه ای باالیی با یکدیگر دارند. 

در جدول )1( تعداد عوامل استخراج شده، مقدار ویژه هر یک 
ارائه شده است. الزم  از آن ها، درصد مقدار ویژه و درصدکل 
به ذکر است برای تعیین تعداد عامل ها در این تحلیل از مالك 
كیرس و درصد واریانس استفاده شده است. براساس این مالك، 
انتخاب  است  یك  از  بزرگرت  آن ها  ویژه  مقدار  كه  عامل هایی 
هفت  مذكور  مالك های  باتوجه به  مرحله  این  در  می شود. 
اجتامعی  علوم  تحقیقات  در  ازآنجایی که  شد.  استخراج  عامل 
و انسانی تبیین60درصد از واریانس کل توسط عامل ها جهت 
تصمیم گیری کفایت می کند هفت عامل مذکور حدود 67/15 

درصد تغییرات واریانس کل را تبیین کردند.

جدول 1- عامل های استخراج شده در خصوص موانع مدیریت 
پایدار منابع آب در بخش کشاورزی

شامره 
عامل

مقدار عامل
ویژه

درصد 
مقدار ویژه

درصدی از 
کل عامل ها

4/74414/82522/077عامل اول1

3/65111/40916/990عامل دوم2

2/23610/11215/059عامل سوم3

2/7918/72312/990عامل چهارم4

2/5958/10912/076عامل پنجم5

2/4947/79511/608عامل ششم6

1/9806/1869/212عامل هفتم7

67/159100جمع کل

 
با توجه  به نتایج جدول )2( متغیرهای حفر غیرمجاز چاه های 
عمیق و تاثیر آن بر چاه های نیمه عمیق و از بین رفنت چاه ها، 
شورشدن آب های زیرزمینی در اثر مرصف بی رویه از این منابع، 
عدم رعایت حریم بین چاه ها، عدم آگاهی کشاورزان از میزان 
اهمیت آب های زیرزمینی و نتیجه روند کنونی مرصف آب در 
منابع زیرزمینی  از  برداشت آب  بر  آینده، عدم نظارت دولت 
و اتالف و هدررفنت آب در کانال های آبیاری سنتی )نفوذ آب، 
هدر رفنت، و ...( همگی بار عاملی بزرگرت از 0/5 داشتند و در 
مجموع با تبیین 14/82 درصد از تغییرات واریانس کل در عامل 
این  متغیرهای موجود  باتوجه به ماهیت  بارگذاری شدند.  اول 

عامل، چاه های غیرمجاز و بهره برداری بی رویه نامگذاری شد.
 متغیرهای ظرفیت کم کانال ها نسبت به میزان آب جاری و هدررفنت 
آب، تبدیل زمین های زراعی به باغی، استفاده از روش های آبیاری 
سنتی، قطعه قطعه بودن اراضی و ناهامهنگی بین دستگاه های 
ذی ربط جهت مدیریت پایدار منابع آب همگی بار عاملی بزرگرت از 
0/5 داشتند و در مجموع با تبیین 11/40 درصد از تغییرات واریانس 
کل در عامل دوم بارگذاری شدند. با توجه  به متغیرهای موجود این 

عامل، مدیریت نامناسب نام گرفت. 
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چهار گویه عدم تناسب بین میزان آب چاه ها و سطح زیرکشت 
تحت پوشش چاه، رویش گیاهان در طول مسیرکانال و کمک 
به اتالف آب در مسیر کانال، شیب نامناسب کانال ها و ریخنت 
زباله در مسیر کانال دارای بار عاملی بزرگرت از 0/5 بودند که 
عامل سوم حدود   نامگذاری شد.  کانال  ویژگی های  عامل  این 

10/11درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین می کند.
از  درصد   8/72 حدود  دارد،  متغیر  چهار  که  چهارم،  عامل 
توجه  با  و  داد  اختصاص  خود  به  را  عاملی  تحلیل  واریانس 
 به متغیرهای واقع شده در آن، این عامل نگرش کشاورزان و 
کمبود دانش فنی نامگذاری شد. متغیرهایی مانند عدم اعامل 
مختلف،  محصوالت  در  آب  مرصف  برای  مناسب  تعرفه های 
وجود علف هرز در سطح مزرعه، عدم اعتامد کشاورزان به 
سیستم های نوین آبیاری و آبیاری در زمان های نامناسب در 

این گروه قرار دارند. 
از  درصد   8/10 حدود  متغیر،  چهار  از  متشکل  پنجم  عامل 
باتوجه به  عامل  این  می کند.  تبیین  را  کل  واریانس  تغییرات 
متغیرهایی  نامگذاری شد.  اقلیمی  عامل  متغیرهایش،  ماهیت 

کردن  نشست  بارندگی،  زمانی  پراکنش  بودن  نامناسب  مانند 
زمین به علت کاهش آب سفره های زیرزمینی، کاهش بارندگی 
در سال و تبخیر بیش از حد آب در اواسط روز به دلیل گرمی 

هوا در این عامل قرار دارند. 
در عامل ششم نیز چهار متغیر عدم آگاهی کشاورزان از نیاز 
آبی گیاه و استفاده از دور ثابت آبیاری، عدم برگزاری کالس های 
استفاده  عدم  آب،  منابع  مدیریت  خصوص  در  ترویجی 
کشاورزان از کانال های ارتباطی و عدم متاس مروج کشاورزی 
با کشاورزان بار عاملی بزرگرت از 0/5 داشتند، شناسایی شدند. 
این عامل، ترویج و ارتباطات نامگذاری شد. عامل ششم حدود 

7/79 درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین می کند.
عامل هفتم و آخرین عامل با تبیین حدود 6/18 درصد از تغییرات 
باتوجه به وجود  از سه متغیر تشکیل شده است.  واریانس کل 
متغیرهایی مانند کاهش سطح آب های زیرزمینی، کمبود توان 
نوین و عدم  آبیاری  از سیستم های  استفاده  برای  مالی زارعین 
اختصاص اعتبارات بلندمدت از سوی دولت برای بازسازی، احیاء 

و بهبود سیستم های آبیاری، این عامل اقتصادی نامگذاری شد.

جدول 2- متغیرهای مربوط به هر یك از عامل ها و رضایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته به روش واریامکس

بارعاملیگویه هانام عامل

0/808حفر غیرمجازچاه های عمیق و تاثیرآن برچاه های نیم عمیق و از بین رفنت چاه هاعامل اول

0/820شورشدن آب های زیرزمینی در اثرمرصف بی رویه از این منابع

0/687عدم رعایت حریم بین چاه ها

0/830عدم آگاهی کشاورزان از میزان اهمیت آب های زیرزمینی و نتیجه روند کنونی مرصف آب در آینده

0/779عدم نظارت دولت بر برداشت آب از منابع زیرزمینی

0/672هدر رفنت آب در کانال های آبیاری سنتی ) نفوذ آب، هدررفنت، رشد علف هرز و ...(

0/566ظرفیت کم کانال ها نسبت به میزان آب جاری و هدررفنت آب عامل دوم

0/597تبدیل زمین های زراعی به باغی

0/635استفاده از روش های آبیاری سنتی

0/650قطعه قطعه بودن اراضی

0/709ناهامهنگی بین دستگاه های ذی ربط جهت مدیریت پایدار منابع آب

0/686عدم تناسب بین میزان آب چاه ها  وسطح زیر کشت تحت پوشش چاهعامل سوم

0/797رویش گیاهان در طول مسیرکانال وکمک به اتالف آب در مسیرکانال

0/793 شیب نامناسب کانال ها

0/704ریخنت زباله در مسیر کانال

0/682عدم اعامل تعرفه های مناسب برای مرصف آب در محصوالت مختلفعامل چهارم

0/768وجود علف هرز در سطح مزرعه

0/676عدم اعتامد کشاورزان به سیستم های نوین آبیاری

0/658آبیاری در زمان های نامناسب و کم تاثیر
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بارعاملیگویه هانام عامل

0/575نامناسب بودن پراکنش زمانی بارندگیعامل پنجم

0/661نشست کردن زمین به علت کاهش آب سفره های زیرزمینی

0/567کاهش بارندگی در سال

0/784تبخیر بیش از حد آب در اواسط روز

0/520عدم آگاهی کشاورزان از نیاز آبی گیاه واستفاده از دور ثابت آبیاریعامل ششم

0/715عدم برگزاری کالس های ترویجی در خصوص مدیریت منابع آب

0/650عدم متاس مروج کشاورزی با کشاورزان

0/578عدم استفاده کشاورزان از کانال های ارتباطی

0/579کاهش سطح آب های زیرزمینیعامل هفتم

0/779کمبود توان مالی زارعین برای استفاده از سیستم های آبیاری نوین

0/699عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از سوی دولت برای بازسازی، احیاء و بهبود سیستم های آبیاری

از  آب  منابع  پایدار  مدیریت  موانع  گویه های  رتبه بندی   •
دیدگاه کشاورزان 

نتایج حاصل از اولویت بندی متغیرهای مورد بررسی براساس رضیب 
تغییرات در جدول )3( مشاهده می شود، پنج متغیر نشست کردن 
سطح  کاهش  زیرزمینی،  سفره های  آب  کاهش  علت  به  زمین 

آب های زیرزمینی، کاهش بارندگی در سال، عدم استفاده کشاورزان 
از کانال های ارتباطی و رویش گیاهان در طول مسیر کانال و کمک 
به اتالف آب و ریخنت زباله در مسیر کانال به ترتیب با رضیب 
تغییرات 16/43، 16/71، 18/43، 18/69، 19/49 و 19/52 بیشرتین 

میزان اهمیت را از دید پاسخگویان داشتند.  

ادامه جدول 2- متغیرهای مربوط به هر یك از عامل ها و رضایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته به روش واریامکس

جدول 3- اولویت بندی گویه های موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان برحسب رضیب تغییرات

اولویترضیب تغییراتانحراف معیارمیانگینگویه

4/260/716/431نشست  کردن زمین به علت کاهش آب سفره های زیرزمینی

4/190/716/712کاهش سطح آب های زیرزمینی

3/960/7318/433کاهش بارندگی در سال

3/960/7418/694عدم استفاده کشاورزان از کانال های ارتباطی

3/950/7719/495رویش گیاهان در طول مسیر کانال و کمک به اتالف در مسیر کانال

3/740/7319/526ریخنت زباله در مسیر کانال

3/950/7920/007تبخیر بیش از حد آب در اواسط روز

4/040/8120/058شیب نامناسب کانال ها

3/770/7620/169عدم تناسب بین میزان آب چاه ها و سطح زیر کشت تحت پوشش چاه

4/020/8220/4010کمبود توان مالی زارعین برای استفاده از سیستم های آبیاری نوین

3/810/7820/4711عدم اعامل تعرفه های مناسب برای مرصف آب در محصوالت مختلف

40/8220/5012ناهامهنگی بین دستگاه های ذی ربط جهت مدیریت پایدار منابع آب

3/890/8020/7213وجود علف هرز در سطح مزرعه

3/810/7920/7314عدم اعتامد کشاورزان به سیستم های نوین آبیاری

عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از سوی دولت برای بازسازی، احیاء و 
بهبود سیستم های آبیاری

3/710/7921/2915

3/630/7821/4916آبیاری در زمان های نامناسب و کم تأثیر
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اولویترضیب تغییراتانحراف معیارمیانگینگویه

3/730/8221/9817عدم متاس مروج کشاورزی با کشاورزان

3/760/8322/0718عدم آگاهی کشاورزان از نیاز آبی گیاه واستفاده از دور ثابت آبیاری

عدم آگاهی کشاورزان از میزان اهمیت آب های زیرزمینی و نتیجه روند 
کنونی مرصف آب در آینده

3/460/7722/2519

هدر رفنت آب در کانال های آبیاری سنتی )نفوذ آب، هدررفنت، رشد علف 
هرز و ...(

3/510/7922/5120

3/490/7922/6421ظرفیت کم کانال ها نسبت به میزان آب جاری و هدررفنت آب

3/460/7922/8322عدم نظارت دولت بر برداشت آب از منابع زیرزمینی

حفر غیرمجاز چاه های عمیق و تاثیر آن بر چاه های نیم عمیق و ازبین رفنت 
چاه ها

3/410/7822/8723

3/570/8323/2524قطعه قطعه بودن اراضی

3/570/8624/0925عدم رعایت حریم بین چاه ها

3/40/8224/1226شورشدن آب های زیرزمینی در اثرمرصف بی  رویه از این منابع

3/590/8824/5127عدم برگزاری کالس های ترویجی در خصوص مدیریت منابع آب

3/420/8424/5628استفاده از روش های آبیاری سنتی

3/590/925/0729نامناسب بودن پراکنش زمانی بارندگی

3/340/926/9530تبدیل زمین های زراعی به باغی

ادامه جدول 3- اولویت بندی گویه های موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان برحسب رضیب تغییرات

بحث و نتیجه گیری

آب کاالیی باارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و 
اجتامعی کشورها است و از مؤلفه های مهم در حفظ تعادل 
و پایداری اکوسیستم و محیط زیست به شامر می رود که نقش 
کشورهای  در  می مناید.  ایفا  بخش ها  سایر  توسعه  در  محوری 
از  بسیاری  اقتصاد  غالب  فعالیت  کشاورزی  توسعه،  درحال 
به طور  روستایی  خانوارهای  اکرثیت  و  است  روستایی  مناطق 
مستقیم از بخش کشاورزی امرار معاش می کنند. عالوه برآناین، 
بخش  و  دارد  کشور  اقتصاد  با  تنگاتنگی  ارتباط  کشاورزی 
کشور  هر  کشاورزی  بخش  است.  ملی  اقتصاد  جدایی ناپذیر 
به علت ماهیت بیولوژیکی آن و وابستگی شدید به طبیعت 
ایران  در  می  شود.  محسوب  آب  منابع  مرصف کننده  بزرگرتین 
نیز 92 درصد آب مرصفی در بخش كشاورزی استفاده می شود. 
نتایج تحقیقات انجام شده از سوی سازمان خوارو¬باركشاورزی 
در93 كشور در حال توسعه نشان می دهد، ذخیره منابع آبی 
در این كشورها در حال كاهش است، درحالی كه جایگزینی این 
قرار  بحرانی  رشایط  در  كشور   10 و  نیست  امكان پذیر  منابع 
دارند كه ایران نیز یكی از این كشورها محسوب می شود. ادامه 
محدودترین  به عنوان  آب  که  را  کشاورزی  پایداری  روند  این 
عامل تولید در آن محسوب می شود با خطر جدی مواجه کرده 

استین. بنابرا فعاالن این بخش اقتصادی باید سازوکارهای الزم 
تصمیامت  رسلوحه  را  آب  مرصف  بهینه منودن  و  تعدیل  برای 
اصلی  هدف  موضوع،  اهمیت  بر  عنایت  با  دهند.  قرار  خود 
این تحقیق واکاوی موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 
)مطالعه موردی گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه( بود. تا 
بتوان با شناسایی این عوامل راهکارهای الزم را به سیاستگذاران 
و برنامه ریزان برای کاهش مشکالت و بهبود مدیریت در این 
خصوص ارائه منود. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد موانع 
موانع  دسته  هفت  به  کشاورزی  آب  منابع  پایدار  مدیریت 
مدیریت  بی رویه،  بهره برداری  و  غیرمجاز  چاه های  اقتصادی، 
نامناسب، ویژگی های کانال، نگرش و کمبود دانش فنی، اقلیم و 
ترویج و ارتباطات طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از انجام تحلیل 
عاملی در خصوص مسائل و مشکالت مدیریت پایدار منابع آب 
در مطالعات محمدی و همکاران )1388(؛ گل محمدی )1391(؛ 
پناهی و همکاران)1391؛، حسین زاد و همکاران )1392(؛ باقری 
و همکاران )1392(؛ عربی و همکاران )1393(؛ رضادوست و 
اله یاری )1393( و رضانژاد )1395( مورد تایید قرار گرفته است. 
پیشنهادات ذیل جهت حذف موانع مدیریت پایدار منابع آب 
کشاورزی در منطقه مورد مطالعه براساس نتایج ارائه می شوند:
مورد  منطقه  مهمرتین مشکالت  از  یکی  اینکه  توجه  به  با   -1
چاه های  حفر  کشور،  دیگر  مناطق  از  برخی  مانند  مطالعه 
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غیرمجاز و عدم رعایت حریم و فاصله قانونی الزم در احداث 
چاه ها است، همین امر عالوه بر کاهش میزان آب چاه ها زمینه 
که   کشاورزانی  می باشد.  منطقه  در  بهره برداران  بین  اختالف 
نداشته  این موضوع توجه  به  چاه های غیرمجاز حفر کرده اند 
اما متایل، نگرانی و درخواست اکرثیت کشاورزان برای رعایت 
تا حد  غیرمجاز  بردن چاه های  بین  از  و  قانونی چاه ها  حریم 
زیادی وجود داشت. از این رو در اولین گام، دخالت دولت و 
پیرو آن مدیران و برنامه ریزان منطقه در تالش برای مدیریت 
پایدار آب اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. که این امر عالوه بر 
پایداری منابع آب، باعث ایجاد رغبت بیشرتی در بهره برداران 
آب  منابع  پایدار  مدیریت  با  مرتبط  اقدامات  به کارگیری  در 
و  تحقیق  نتایج  باتوجه به  شد.  خواهد  منطقه  و  کشور  در 
مطالعه  مورد  منطقه  در  شده  حفر  غیرمجاز  چاه های  تعداد 
پیشنهاد می شود، توجه جدی تری از سوی هم كارشناسان و هم 
كشاورزان صورت گیرد تا افت سطح آب زیرزمینی تا حدودی 
از مشكالت بعدی كاسته شود، همچنین دولت  جربان شود و 
مفید  قوانین  امر مرصف آب کشاورزی،  متولی  و سازمان های 
و موثری را در جهت بهبود مرصف آب به تصویب رسانده و 
از حفر چاه های غیرمجاز بعد از این تاریخ به شدت جلوگیری 
رعایت  با  نیز  را  قبلی  شده  حفر  غیرمجاز  چاه های  و  کرده 
احتیاط مسدود کنند. همچنین نصب کنتور هوشمند  جوانب 
مدیران  و  برنامه ریزان  فوری  اولویت های  جز  کامل  به صورت 

منطقه مورد مطالعه باشد. 
همراهی  و  مشارکت  بدون  آب  منابع  پایدار  مدیریت   -2
و  دانش  افزایش  براین اساس،  نیست.  امکان پذیر  کشاورزان 
آگاهی بخشی  و  فرهنگ سازی  برای  تالش  و  کشاورزان  آگاهی 
در استفاده از منابع آب من جمله برگزاری کارگاه های آموزشی، 
نرشیه،  فصلنامه،  قالب  در  آگاهی  افزایش  و  اطالع رسانی 
تلویزیون،  )رادیو،  عمومی  رسانه های  از  استفاده  سخرنانی، 
برنامه های  و  سیاست ها  در  باید  پیامک  ارسال  و  اینرتنت( 

مدیران هم در کشور و هم در منطقه باشد. 
تعاونی های  مانند  تشکل هایی  ایجاد  برای  الزم  بسرتسازی   -3
افزایش  و  کارگروهی  انجام  به  کشاورزان  تشویق  آب بران، 
رسمایه اجتامعی و مشارکت  دادن کشاورزان در امر مدیریت 
آب و واگذاری مسئولیت های مختلف به خود آن ها تحقق بهرت 

و رسیع تر مدیریت پایدار منابع آب را فراهم خواهد آورد. 
به  مساعده  پرداخت  برای  اعتباری  و  مالی  نظام  فقدان   -4
کشاورزان  قوی  مالی  بنیه  نبود  و  دولت  سوی  از  کشاورزان 
بهینه منابع آب به شامر می روند.  از مهمرتین موانع مدیریت 
اینکه مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در سطح  باتوجه به 
ایجاد  به ویژه  امکانات  برخی  فراهم سازی  نیازمند  مزرعه 
سطح  در  شبکه ها  این  نوسازی  یا  و  آبیاری  نوین  شبکه های 

ارائه  بدون  فعالیت ها  این  که  است  بدیهی  می باشد،  مزرعه 
و  تسهیالت  اعطای  به ویژه  دولت  سوی  از  الزم  حامیت های 
اعتبارات به بهره برداران محلی با دشواری و کندی مواجه خواهد 
اتخاذ سیاست های  بنابراین دولت با حامیت های مالی و  شد. 
ملی و کارآمد همه کشاورزانی را که با کمبود اعتبارات مواجه 
هستند در به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع 
آب )اعم از ارائه تسهیالت اعتباری بلند مدت با نرخ بهره پایین 
و  تعمیر  آبیاری،  نوین  به کشاورزان جهت خرید سیستم های 
نگهداری کانال های انتقال آب و...(حامیت مناید. کشاورزان نیز 
به متیزکردن جوی ها  ایجاد تشکل های مردمی و خودجوش  با 
اقدام  مزارع  بین  آب  انتقال  کانال های  مسیر  و سیامنی منودن 

منایند تا از هدررفنت آب جلوگیری به عمل آید.
روش های  بهینه سازی  برای  می شود  پیشنهاد  همچنین   -5
آبیاری و اصالح ساختار آبیاری سنتی در مزراع و باغات، دولت 
و  محیط زیستی  اقتصادی،  نتایج  مورد  در  آگاهی  افزایش  با 
ایجاد  به  زراعی  اراضی  یکپارچه سازی  تلفیق  راهربد  اجتامعی 
و  طرح  این  پذیرش  در  ترسیع  جهت  بهره برداران  در  انگیزه 

جلوگیری از تفکیک اراضی و خرده مالکی اقدام کند.
جهاد  کارشناسان  دانشگاهی،  متخصصان  شامل  کارگروهی   -6
و  بحث  با  بتوان  تا  شود  تشکیل  مردم  منایندگان  و  کشاورزی 
تبادل نظر همهی ذی نفعان و متخصصان به راهکارهای عملی 

و قابل قبولی برای مدیریت پایدار آب دست یافت.

پی نوشت

1- دشت ممنوعه ای که در آن، سطح آب سفره زیرزمینی یا کیفیت 
آب آبخوان به طور مستمر افت دارد و براساس قوانین تعیین شده 

اجازه حفر چاه جدید و تخلیه اضافه داده منی شود.
 2-Organisation for Economic Co-operation and Development
)OECD(
3-Shijiazhuang
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