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 چکیده
بندي گزیدارها و معیارهاي  در این تحقیق از فرایند سلسله مراتبی براي اولویت

است. بدین منظور در  شده گرفتهبهره  ،مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي موانع
از طریق  موردنیازهاي  داده شده، شناساییابتدا با توجه به معیارها و نیز گزیدارهاي 

 هاي آب بران واقع اي برگزیده از کارشناسان تعاونی پرسشنامه از سوي نمونه 29
هاي  هاي زوجی گردآوري و داده مقایسه حوزه سد در استان کردستان بر مبناي در

تحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که گزینه قانونی و شده، گردآوري
 درواقع ،داشت شده مطرح گزینهباالترین رتبه را در بین هشت  گذاري سیاست

ترین مانع مدیریت پایدار مصرف آب کشاورزي شناخته شد و مهم عنوان به
هاي  ترویجی، نظام -حمایتی، آموزشی -ي اقتصادي ها به ترتیب گزینه ازآن پس
ریزي و طبیعی قرار دارد. عالوه  برداري، اجتماعی، نهادي و سازمانی، برنامه بهره

بر این، نتایج پژوهش در خصوص اهمیت نسبی معیارها براي بررسی وزن
بیانگر آن بود که اثربخشی  ،هاي موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي گزینه

به ترتیب معیارهاي  بعدازآنآب در سطح مزرعه بیشترین اهمیت را دارد و 
وري آب کشاورزي، انتقال بهینه آب کشاورزي، حفظ منبع،  افزایش بهره

 آب، نظام آبیاري و مشارکت کشاورزان قرار دارند. کاراییسازي آب، بهبود  بهینه

 هاي کلیديواژه
 .روستایی، منابع آب، استان کردستانمدیریت پایدار، آموزش کشاورزان، مناطق 

Abstract 
In this research, hierarchical process has been applied for 
prioritizing options and barriers criteria of sustainable 
management of agricultural water resources. For this 
purpose, first, according to the identified criteria and 
options, data from experts of Ab Baran cooperatives in 
Kurdistan province based on paired comparison of data 
were collected through a questionnaire answered by 29 
selected samples and the expert choice software was used 
to analyze them. The results showed that the legal and 
policy options were considered the highest among the 
other eight options. It is also known to be the most 
important obstacle to the sustainable management of 
agricultural water consumption. After that, economic-
support, extension-education, exploitation style, social, 
institutional and organizational, planning and natural 
options were located. Furthermore, the results concerning 
the relative importance of criteria for significance 
evaluating of management of agricultural water obstacles 
revealed that water efficiency at the farm level is the 
most important and then increasing agricultural water 
productivity, optimum transfer of agricultural water, 
resources conservation, water conservation, improving 
water efficiency, irrigation system and farmers' 
participation were important in turn. 
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 Sustainable Management, Farmers Training, Rural 
Areas, Water Resources, Kurdistan Province 



...کشاورزان آموزش جهت کشاورزي آب منابع پایدار مدیریت ، موانعپسند و سواري شاه  

 مقدمه
، کشاورزي فعالیت غالب اقتصاد بسیاري توسعه درحالدر کشورهاي 

طور  از مناطق روستایی است و اکثریت خانوارهاي روستایی به
 ,Huard(د نکن می امرارمعاشمستقیم از بخش کشاورزي 

افزون بر این، کشاورزي ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد  ).2008
 Haseen(از اقتصاد ملی است  ناپذیر جداییکشور دارد و بخش 

et al., 2011.(  همچنین بخش کشاورزي سهمی اساسی در
تولید ناخالص ملی دارد و نقش مهمی در ایجاد امنیت غذایی دارد 

)OECD, 2009.( نقش  بخش کشاورزي در اقتصاد ایران نیز
ناخالص ملی،  تولید درصد 11زیرا حدود  حیاتی را بر عهده دارد؛

دهد  غذاي جامعه را پوشش می تأمیندرصد اشتغال و  23
)FIFA, 2006 .( بخش کشاورزي هر کشور به علت ماهیت

 کننده مصرفترین بیولوژي آن و وابستگی شدید به طبیعت بزرگ
شود در ایران نیز بخش اعظم آب منابع آب محسوب می

ر بخش ) دمترمکعبمیلیارد  95میلیارد از  4/87استحصالی (
 63سفانه حجم وسیعی از آن (شود که متأ زي مصرف میکشاور

هاي نامناسب آبیاري هدر  شیوه براثرمیلیارد مکعب) 
 Information Center For Water Engineering(رود می

Services, 2012.( درصد 70 از بیش صرف با کشاورزي بخش 
 اما است؛ کننده مصرف ترین بزرگ استحصال قابل هاي آب

 رقابت و زیرزمینی و سطحی هاي آب کاهش و تنیس ترین قوي
 مواجه خطر با را کشاورزي در پایداري همه از بیش آب براي

 هاي خشکی سطح از درصد 2/1 از بیش باآنکه ایران .است ساخته
 کل از درصد 36/0 معادل سهمی فقط ،است رادار زمین کره

 سوم یک حدود این میزان که باشد می دارا را آسمانی نزوالت
 که دهد می نشان آمارها. آسیاست قاره نصف و جهانی متوسط
 40 میانگین و متر میلی 211 ،1387 سال در جوي نزوالت میزان
 ,.Mohammadi et al( است بوده متر میلی 247 گذشته سال

 کل از درصد 5/93 سو یکاز  لهمسأ این به عنایت با). 2009
 کشاورزي بخش مصرف به کشور، در شده برداشت هاي آب حجم

 رشد با دیگر سویی از ).Ansarifar, 2006( رسد می باغات و
 Pereira( مردم غذایی امنیت مینتأ به نیاز آن پی در و جمعیت

et al., 2002( به نسبت کشاورزي بخش که هستیم آن شاهد 
 مواجه بیشتري مشکالت با آب کننده مصرف هاي بخش سایر
 آب، کمبود همچون یهای بحران با این بخش همچنین باشد می

 بخش این در آب مصرف پایین کارایی و آبی ذخایر آلودگی
 جهان مناطق ترینخشک از دریکی ایران عالوه بر این. روبروست
 توسعه تنگناي ترینمهم از آن در آب کمبود و است قرارگرفته
 ؛)Mobini-Dehkordi, 2003( آید می شمار به کشاورزي

توسعه  خصوص بهن عامل توسعه تریآب از دیرباز مهم چراکه
این در حالی  ).Azizi, 2001(کشاورزي در جهان بوده است 

محدودترین عامل تولید در این بخش نقش  عنوان بهاست که آب 
 .)Keshavarz & Sadeghzadeh, 1998(به سزایی دارد 

پیچیده است که به تشدید محدودیت منابع آبی فرایندي 
عی و اجتماعی وابسته است وهاي طبی لفهاي از مؤ مجموعه

مصرف آب، کاهش  رویه بیمجموعه تعامل این موارد به افزایش 
مناسب و کاربري نامناسب آب براي مصارف  باکیفیتحجم آب 

از طرفی دیگر  ).Molden, 2007(مختلف منجر شده است 
شرایط خاص اقلیمی کشور ایران که خشکی و پراکنش نامناسب 

بنابراین  ن است.واقعیت گریزناپذیر آزمانی و مکانی بارندگی 
تولید مواد غذایی و کشاورزي پایدار را منوط به استفاده  هرگونه

صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور نموده است 
)Heidari & Keshavarz: 2005.( دلیل به این، بر عالوه 

 و زمانی پراکنش بودن نامناسب و جوي نزوالت ریزش بودن کم
 از. دارد قرار جهان خشک نیمه و خشک کشورهاي زمره در مکانی،
 و شهرنشینی گسترش جمعیت، رشد افزایش دلیل به دیگر طرف
 مواجه آب تقاضاي افزایش با روز روزبه اقتصادي هاي بخش توسعه

 ما کشاورزي صنعت براي جدي تهدید عوامل این همه. باشد می
 ساسا بر که طوري به ).Nazemi, 2005( گردد می محسوب
 آب، مدیریت المللی بین موسسه همچنین و ملل سازمان شاخص

 حدود از است بدیهی. دارد قرار آبی شدید بحران وضعیت در ایران
 محدودیت دلیل به کشاورزي مستعد اراضی از هکتار میلیون 37

 است آبی کشت تحت اراضی از هکتار میلیون 8/7 فقط آبی منابع
 طرف از. کند می مینتأ را شورک غذایی تولیدات از درصد 90 که

 کشاورزي بخش در کشور آب منابع درصد 5/93 ایران در دیگر،
) درصد 70( آب جهانی مصرف سهم متوسط از که شود می مصرف

 تواند می بخش این در آب صحیح مدیریت بنابراین ؛است باالتر
 امروزه اما ؛باشد داشته پایدار توسعه و پیشرفت در سزاییه ب تأثیر
 اي عدیده مشکالت با کشاورزي بخش در آب ریتمدی

  ).Rahimi, 2004(کند  می نرم وپنجه دست
 پساب از ناشی آلودگی زیرزمینی، هاي آب غیراستاندارد استحصال

 آب مدیریت مشکالت دیگر از انسانی هاي فعالیت و فاضالب و
 برنامه نبود سطحی، هاي آب مهار توانایی که شامل عدم است

 نارسایی از ناشی مشکالت و مسائل آب، منابع ریتمدی درازمدت
 آبی، مطالعات و علمی تحقیقاتی مراکز کمبود مالی، و اقتصادي

 و منابع ذخایر، ارقام و آمار از دقیق اطالعاتی هاي بانک وجود عدم
 باشند می آب مدیریت زمینه در ها چالش سایر از نیز آب مصرف

)Kardovani, 2000 .(وري آب  بهره بنابراین، ارتقاي
مین پایدار مواد غذایی نیازمند افزایش امنیت غذایی و تأ کشاورزي،

سازي  مصرف آب، اصالح ساختار مدیریتی و بهینه کارایی
مدیریت کاراي منابع  ).Kijne, 2001(برداري از آب است  بهره

دارد مفهوم مدیریت پایدار مصرف منابع  توجهی قابلآب اهمیت 
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نامناسب از  استفاده دربارهبه موضوعاتی آب کشاورزي در پاسخ 
محیطی و اقتصادي کشاورزي سنتی  منابع آب و آثار مخرب زیست

مواد شیمیایی زراعی به  ازحد بیش استفادهاست.  شده مطرح
ها و انرژي بیرونی  هاي تولیدي و وابستگی به نهاده افزایش هزینه
زمینی هاي زیر خاك، آلودگی آب حاصلخیزيوري و  و کاهش بهره

و سطحی و آثار مخرب روي سالمت انسان منجر شده است 
)Ommani, 2010.(  در حقیقت مدیریت پایدار مصرف آب

از منابع آب،  بهینهکشاورزي راهبردهاي مهمی در زمینۀ استفاده 
است  مدنظرهاي آتی  حفاظت از منابع آب و انتقال آن به نسل

)Ommani & Chizari, 2011.( دادي از در این راستا تع
قرار  موردبررسیزوایاي مختلف این پژوهش را  نوعی بهن قامحق
 است. شده ارائهاند که در ادامه  داده

 )2005 (Zehtabian, در خود تحقیق از حاصل نتایج در 
 در کشاورزان سواد سطح بودن پایین مانند مواردي ورامین، منطقه
 سطح و زمین قطعات بودن کوچک زراعت، و خاك آب، با ارتباط

 مدیریت عدم زمین، تسطیح عدم ،)هکتار 5 از کمتر( زیر کشت
 را آبیاري سنتی هاي روش از استفاده و آبیاري و آب صحیح

 منطقه در آبیاري راندمان بودن پایین علل و عوامل عمده عنوان به
در پژوهشی در  ,Qalavand) 2006. (نمود ارزیابی مزبور

وري منابع آب،  ارتقاي بهرهسراسر جهان به این نتیجه رسید که 
مصرف آب، اصالح ساختار مدیریتی و  کاراییمستلزم افزایش 

) 2009( داند. برداري از آب کشاورزي می سازي بهره بهینه
Goudarzi et al., بر تأثیرگذاراي در زمینه عوامل  مطالعه در 

 آب مدیریت مشکالت به نسبت کرج شهرستان کشاورزان ادراك
 کار سابقه میزان بین که یافتند دست نتیجه این به کشاورزي
 مدیریت مشکالت با مواجهه میزان و موردمطالعه افراد کشاورزي

 کشاورزانی بین همچنین. دارد وجود داري معنی و منفی رابطه آب
 اند کرده استفاده آب از برداري بهره براي مختلف هاي فناوري از که

 این از آمده دست به هاي یافته طبق. دارد وجود داري معنی اختالف
 ساختار بهبود و فناوري اعتبارات، آموزش، عامل چهار تحقیق

 کشاورزي آب مدیریت هاي چالش کاهش بر برداري بهره هاي نظام
 هستند. تأثیرگذار بسیار

 )2009(Mohammadi et al., شناسایی زمینه در تحقیقی در 
نبع سه زمینه م در کشاورزي آب مدیریت مشکالت تحلیل و

 استان دشت زرین آبیاري، انتقال آب و سطح مزرعه در شهرستان
 در کشاورزان مشکالت ترینمهم که رسیدند نتیجه این به فارس
 وخم پرپیچ زیرزمینی، هاي آب کشاورزي به افت آب مدیریت زمینه
باشد. همچنین در این  می اراضی بودن نامسطح و ها کانال بودن

اورزي را در بخش منبع آبیاري تحقیق مشکالت مدیریت آب کش
رویه از  برداري بی به افت کیفیت و کمیت منابع آب، حفر و بهره

برداري، در قسمت انتقال آب به  ها و عدم رعایت قوانین بهره چاه

طراحی نامناسب کانال، مسائل اجتماعی کانال و مدیریت نامناسب 
 در سطح مزرعه به اعمال مدیریت سنتی، درنهایتانتقال و 

و عدم آگاهی و تجربه کم کشاورزان  وخاك آبمشکالت طبیعی 
در پژوهشی در زمینه  ,.Panahi et al )2010(خالصه کرد. 

هاي کشاورزي  مدیریت بهینه منابع آب در نظام کارگیري بهموانع 
ترین موانع در این زمینه موانع ایران به این نتیجه رسیدند که مهم

آموزش و ترویج و موانع طبیعی  ریزي، اقتصادي و مالی، برنامه
 زمینه در تحقیقیدر  ,.Nabi-afkhami et al) 2012(داند.  می

آب  مدیریت نوین هاي فناوري کارگیري به بر مؤثر عوامل بررسی
 نتیجه این به کشاورزان شهرستان فالورجان توسط کشاورزي

 و کشاورزي آب مدیریت بر مؤثر متغیرهاي از رسیدند که
 از استفاده کشاورزان، نوین نگرش هاي ناوريف کارگیري به

 .است مناسب درآمد داشتن و اطالعاتی و ارتباطی منابع و ها کانال
)2013( Ebrahimian et al.,  در پژوهشی با رویکرد

اي تحت  تحلیلی و برگرفته از منابع اسناد کتابخانه -توصیفی
در نظام مدیریت بهینه منابع آب  کارگیري بهبررسی موانع «عنوان 

در راستاي تحقق توسعه پایدار، در چهار عامل  »کشاورزي ایران
ریزي، آموزشی و ترویج و موانع طبیعی  اقتصادي و مالی، برنامه

ترین مانع مدیریت مهم آمده، دست بهاز نتایج  ،بندي کردند دسته
ریزي) و  منابع آب کشاورزي به ترتیب اقتصادي، نظارتی (برنامه

 .استو ترویج و منابع طبیعی مدیریتی، آموزش 
 )2006 (Regner et al.,  در مطالعات خود به این نتیجه

ها براي مدیریت پایدار آب کشاورزي  ترین گزینهرسیدند که مهم
آب  کاراییوري آب، اثربخشی و بهبود  استفاده بهینه از آب، بهره

 هاي بررسی در ,.Lefroy et al) 2006( .در نظام آبیاري است
موانع مدیریت پایدار آب در بخش  ترینمهم که دادند شانن خود

اي مدون و جامع در این زمینه به همراه  کشاورزي نبود برنامه
  .هاي نامناسب آب در بخش کشاورزي است گذاري سیاست

)2007 (Burton et al., و پذیرش عنوان تحت تحقیقی در 
ب منابع آ مدیریتی هاي روش و آبیاري هاي فناوري بهبود

 نتیجه این به کانادا و آلبرتا بخش دو کشاورزي در کشور کانادا در
 سطح آبیاري فناوري پذیرش اصلی یافتند که عامل دست

بدین معنی  ؛است بوده آنان آموزشی و اقتصادي توانمندي
تري برخوردار  اي پایین کشاورزانی که از توان اقتصادي و حرفه

ان نسبت به سایر بودند، پذیرش فناوري نوین در میان آن
 در ,Rezadoost & Allahyari )2014( .کشاورزان کمتر بود

بر مدیریت بهینه آب کشاورزي در  مؤثرعوامل  مورد تحقیقی در
درصد  50استان گیالن به این نتیجه رسیدند که بیش از 

کشاورزان مطالعه شده عملیات مدیریت بهینه آب کشاورزي را 
بر  مؤثرمچنین آنان عوامل گیرند ه کار میه خوب و عالی ب

هاي مکانیزاسیون، عوامل  مدیریت بهینه آب کشاورزي را در عامل

۸۹ 
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 )2015( بندي کردند. فنی، اقتصادي، اجتماعی و دانشی طبقه
Samian et al., ر زمینه عوامل مؤثر بر مدیریت در تحقیقی د

نه آب کشاورزي در شهرستان همدان انجام داد و به این نتیجه بهی
در این زمینه عوامل، نهادي،  مؤثرترین عوامل د که مهمرسیدن

 دانشی و اقتصادي بود. -اقتصادي، آموزشی

 روش شناسی پژوهش
هدف  ازلحاظتحقیق حاضر مبتنی بر پارادایم کمی است که 

ها از نوع میدانی، از منظر کنترل  گردآوري داده ازنظرکاربردي، 
آوري اطالعات، اسنادي گرد ازلحاظمتغیرها از نوع غیرآزمایشی و 

موانع مدیریت  هاي گزینهبندي  اي است. براي اولویت و کتابخانه
ی مراتب سلسلهتحلیل  فنپایدار منابع آب در بخش کشاورزي از 

و معیارهاي  دارها گزياست. براي این منظور ابتدا  شده استفاده
اي جداگانه که از طریق بررسی  مورد تحلیل در مرحله

وسیله پرسشنامه  بود، سپس به آمده دست بهین هاي پیش پژوهش
در تحلیل  مورداستفادههاي  تحقیق به روش مرسوم پرسشنامه

 8گزینه و  8ی (شامل مراتب سلسلهدرخت  بر اساسی و مراتب سلسله
از کارشناسان  نظران صاحبمعیار) تدوین شد. گروهی از 

براي  اند. هاي آب بران در شهرستان سنندج تکمیل نموده تعاونی
 صورت بهانتخاب و پرسشنامه  نظران صاحبنفر از  35این منظور 

نفر از آنان  29ها قرار داده شد. که  حضوري در اختیار آن
هاي  پرسشنامه از آنان را تکمیل و عودت دادند. براي تحلیل داده

است.روش  شده استفاده Expert Choice افزار نرمحاصل نیز از 
است  شده گرفتهر این پژوهش به کار ی که دمراتب سلسلهتحلیل 

معیارهاي کمی و کیفی و در  زمان هم کارگیري بهتواند با  می
گیري متعدد شرایط انتخاب را با  شرایطی که معیارهاي تصمیم

اهمیت و  مراتب سلسلهو  شده واقع مؤثرسازد،  مشکل مواجه می
 ,Saaty(بندي بین معیارهاي مختلف را تعیین کند  نحوه اولویت

1996; Ghodsi-Pur, 2003 .( تحقیق مراحل فرایند  ادامهدر
 ی تشریح شده است.مراتب سلسلهتحلیل 
فرایند  ی:مراتب سلسلهترسیم و تشریح درخت  -1

بندي عناصر  ی با شناسایی و اولویتمراتب سلسلهتحلیل 
توانند شامل چهار  شود. این عناصر می گیري شروع می تصمیم

هاي احتمالی باشد که در  یرمعیارها و گزینهسطح اهداف، معیارها، ز
 روند. بندي به کار می اولویت
در این تحقیق، هدف عبارت سطح اول، تدوین هدف،  -

 است از موانع مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزي
هشت معیاري که در این  سطح دوم، تعیین معیارها، -

در سطح مزرعه،  از: اثربخشی آب اند عبارتکار رفتند ه پژوهش ب
سازي  وري آب، انتقال بهینه آب، حفظ منبع آب، بهینه افزایش بهره
ها و تجهیزات آبیاري)،  نظام آبیاري (فناوري ،کاراییآب، افزایش 

مشارکت کشاورزان در مدیریت پایدار مصرف آب در بخش 
 کشاورزي بود.

: هشت گزینه استخراج و مورد ها سطح سوم، گزینه -
، گذاري سیاسترفتند که شامل موانع قانونی و تحلیل قرار گ

برداري،  ترویجی، اجتماعی، نظام بهره-حمایتی، آموزشی - اقتصادي
ریزي (نظارت و مدیریت)، طبیعی (شامل  نهادي و سازمانی، برنامه

 )ها وبلندي پستی
براي گردآوري  ها و معیارها: مقایسه زوجی گزینه -2

اي تحقیق، ترسیم و اجراي سه ها و معیاره هاي زوجی گزینه داده
ها  مرحله ضروري است. در مرحله اول، پرسشنامه گردآوري داده

ها طراحی شد.  زوجی هر یک از معیارها و گزینه مقایسه صورت به
و  تجربه صاحبدر مرحله دوم، نمونه مطالعه یعنی افراد خبره 

اطالعات در حوزه مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزي 
ها و  ب شد. در مرحله سوم، جدول مقایسه زوجی گزینهانتخا

زیر طراحی شد  صورت بهاي  درجه 9پیوستاري  صورت بهمعیارها 
بر ها  هاي زوجی گزینه این جدول، مقایسه بر اساس). 1(جدول 

 29معیارها صورت گرفت که پس از تکمیل  تک تک اساس
 ها اقدام شد. پرسشنامه به تحلیل داده

 هاي زوجی دیر ترجیحات براي مقایسهمقا. 1جدول  

ی درصد مراتب سلسلهفرایند تحلیل  درروش که اینبا توجه به 
 وسیله آن اعتبار پاسخ بهکه  )IR( تحمل قابلسازگاري 

قرار  سنجش مورداي  هاي مقایسه با ماتریس شوندگان پرسش
بنابراین، نرخ  شده است؛ در نظر گرفته 1/0متر از گیرد ک می

با  1/0هاي زوجی با نرخ کمتر از  ز مقایسها هرکدامناسازگاري 
 رفع شده است. افزار نرماستفاده از 

 وزن یا ارزش ها وضعیت مقایسه
 1 یکسان

 2 یکسان تا نسبتاً بیشتر
 3 نسبتاً بیشتر یا ضعیف
 4 نسبتاً بیشتر تا بیشتر

 5 بیشتر یا قوي
 6 بیشتر تا خیلی بیشتر

 7 خیلی بیشتر یا خیلی قوي
 8 خیلی بیشتر تا خیلی خیلی بیشتر

شتر یا کامالً مرحجخیلی خیلی بی  9 

۹۰ 
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 ها اطالعات و داده 
اهمیت نسبی معیارها در مدیریت پایدار  محاسبه -

نتایج مربوط بهمنابع آب در جهت آموزش کشاورزان: 

براي گانه  از معیارهاي هشت هرکدامشناخت میزان اهمیت  
ریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزي و تعیین بررسی موانع مدی

 است. شده ارائهوزن هر یک از این معیارها در این قسمت 

 اهمیت نسبی هر یک از معیارها براي تعیین موانع مدیریت پایدار مصرف آب در بخش کشاورزي. 1شکل 

شود که معیار  مشاهده می 2و نیز جدول  1با توجه به شکل 
بیشترین  295/0سطح مزرعه با وزن نسبی  اثربخشی آب در

اهمیت را براي بررسی موانع مدیریت پایدار منابع آب در بخش 
 وري آب با وزن  معیار افزایش بهره ازآن پسکشاورزي داشته است. 

، معیار انتقال بهینه آب در بخش کشاورزي با وزن 226/0نسبی 
معیار مشارکت از اولویت اول تا سوم قرار دارند و  127/0نسبی 

و معیار نظام آبیاري با وزن نسبی  044/0کشاورزان با وزن نسبی 
 از اهمیت کمتري نسبت به سایر معیارها برخوردار بودند. 052/0

در جهت معیارهاي موجود  بر اساسها  مقایسه گزینه 
 آموزش کشاورزان

اثربخشی آب   معیار امکان بر اساسها  گزینه مقایسه
 در سطح مزرعه:

برداري با  بهره هاي شود که گزینه نظام مشاهده می 2در شکل 
ترین مانع و عنوان مهم بیشترین اولویت را به 193/0وزن نسبی 

ترین اولویت  پایین 067/0ترویجی با وزن نسبی  -گزینه آموزشی
 بر اساسعنوان موانع مدیریت پایدار مصرف آب کشاورزي  را به

 معیار مذکور است.

 هاي موانع مدیریت پایدار مصرف آب کشاورزي بندي نهایی معیار اولویت .2جدول 
 اولویت میانگین موزون ها گزینه

 1 295/0 در سطح مزرعه اثربخشی آب کشاورزي -
 2 226/0 وري آب کشاورزي افزایش بهره -
 3 127/0 انتقال بهینه آب کشاورزي -
 4 104/0 حفظ منبع آب کشاورزي -
 5 084/0 سازي آب کشاورزي بهینه -
 6 068/0 بهبود کارایی کشاورزي -
 7 052/0 نظام آبیاري کشاورزي -
 8 044/0 اورزيمشارکت کشاورزان در مدیریت آب کش -
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 اثربخشی آب در سطح مزرعه بر اساسها  اهمیت نسبی گزینه. 2شکل 

وري آب  معیار افزایش بهره بر اساسها  گزینه مقایسه
 -اقتصادي  گزینهبیانگر این است که  3شکل کشاورزي: 

عنوان موانع  بیشترین اولویت را به 239/0حمایتی با وزن نسبی 

مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزي را دارد و موانع نهادي 
معیار  بر اساسکمترین اولویت را  046/0و سازمانی با وزن نسبی 

 مذکور را دارد.

 وري آب کشاورزي بهره بر اساسها  ت نسبی گزینهاهمی. 3شکل 

معیار انتقال بهینه آب  بر اساسها  گزینه مقایسه
حاکی از آن است که  4در شکل  شده ارائهنتایج کشاورزي: 

ترین مانع و مهم 177/0برداري با وزن نسبی  هاي نظام بهره گزینه

بر  کمترین اهمیت را 082/0ریزي با وزن نسبی  گزینه برنامه
عنوان مانع مدیریت پایدار منابع در بخش  معیار مذکور به اساس

 کشاورزي دارد.

۹۲ 
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 انتقال بهینه آب کشاورزي بر اساسها  اهمیت نسبی گزینه. 4شکل 

معیار حفظ منبع آب  بر اساسها  گزینه مقایسه
هاي قانونی و  دهد که گزینه نشان می 5شکل شماره  کشاورزي:

اجتماعی با وزن -و اقتصادي 216/0نسبی با وزن  گذاري سیاست
موانع مدیریت پایدار منابع آب در بخش  ترین مهم 161/0نسبی 

ریزي  و برنامه 049/0هاي طبیعی با وزن نسبی  کشاورزي و گزینه
معیار حفظ  بر اساسموانع  ترین اهمیت کم 073/0با وزن نسبی 

 منبع آب کشاورزي بود.

 حفظ منبع آب کشاورزي بر اساسا ه اهمیت نسبی گزینه. 5شکل 

سازي آب  معیار بهینه بر اساسها  گزینه مقایسه
هاي قانونی و  ، گزینه6شکل  بر اساسکشاورزي: 

ریزي (نظارت و  و برنامه 203/0با وزن نسبی  گذاري سیاست
ترین موانع مدیریت پایدار منابع مهم 147/0کنترل) با وزن نسبی 

هاي طبیعی با وزن  لی است که گزینهآب کشاورزي بود این در حا
از  100/0برداري با وزن نسبی  هاي بهره و نظام 087/0نسبی 

گزینه  بر اساسموانع مدیریت آب  عنوان بهاهمیت کمتري 
  سازي آب کشاورزي بود. بهینه
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 سازي آب کشاورزي بهینه بر اساسها  اهمیت نسبی گزینه. 6شکل 

آب  کارایییار بهبود مع بر اساسها  گزینه مقایسه
بیانگر آن است که  7در شکل شماره  شده ارائهنتایج کشاورزي: 

ترین موانع مدیریت پایدار آب مهم ذکرشدهمعیار  بر اساس
و  218/0با وزن نسبی  گذاري سیاستکشاورزي گزینه قانونی و 

موانع در  ترین اهمیت کمو  است 136/0ریزي با وزن نسبی  برنامه
گزینه نهادي و  و 064/0ینه طبیعی با وزن نسبی این زمینه گز

 باشد. می 095/0سازمانی با وزن نسبی 

آب کشاورزي کاراییبهبود  بر اساسها  اهمیت نسبی گزینه .7شکل 

معیار نظام آبیاري  بر اساسها  گزینه مقایسه
توان  می 8در شکل شماره  شده ارائهنتایج  بر اساسکشاورزي: 

ن موانع مدیریت پایدار منابع آب در بخش تریگفت که مهم
حمایتی با  -گزینه اقتصادي  ذکرشدهمعیار  بر اساسکشاورزي 

با وزن نسبی  گذاري سیاستو گزینه قانونی و  222/0وزن نسبی 
موانع در این معیار گزینه  ترین اهمیت کمو  است 128/0

وزن  و گزینه نهادي و سازمانی با 077/0ریزي با وزن نسبی  برنامه
 باشد. می 093/0نسبی 

بهبود نظام آبیاري کشاورزي بر اساسها  اهمیت نسبی گزینه .8شکل   

۹٤ 
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 معیار مشارکت کشاورزان: بر اساسها  گزینه مقایسه
ترین مبین آن است که مهم 9در شکل شماره  شده ارائهنتایج  

معیار  بر اساسموانع مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزي 
وزن نسبی  هاي آموزشی ترویجی با گزینه رکت کشاورزانمشا

 است 191/0با وزن نسبی  گذاري سیاستو گزینه قانونی و  194/0
گزینه در این معیار گزینه طبیعی با وزن نسبی  ترین اهمیت کمو 

 است. 065/0ریزي با وزن نسبی  و گزینه برنامه 053/0

 ارکت کشاورزانمش بر اساسها  اهمیت نسبی گزینه .9شکل 

کل معیارها در  بر اساسها  بندي نهایی گزینه اولویت
 وتحلیل تجزیهپس از مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي: 

بدین  ها اقدام شده است. ها، نسبت به تلفیق آن تمام پرسشنامه

سپس  وهاي تمام پرسشنامه  منظور ابتدا وزن نهایی گزینه
هایی محاسبه شد.  ت نهایی آنمیانگین موزون براي تعیین اولوی

 آورده شده است. 10 شمارنتایج این بخش در نمودار 

 هاي موانع مدیریت پایدار مصرف آب کشاورزي بندي نهایی گزینه اولویت. 10شکل 

هاي براي موانع مدیریت پایدار منابع آب در  نتایج نهایی گزینه
است  شده دادهنمایش  3و جدول  10 شکلبخش کشاورزي در 

با وزن نسبی  گذاري سیاستکه بیانگر آن است گزینه قانونی و 
 069/0گزینه طبیعی با وزن نسبی  ترین مانع ومهم 176/0

کمترین اهمیت را در زمینه موانع مدیریت پایدار منابع آب 
 کشاورزي دارد.
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 هاي موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي بندي نهایی گزینه اولویت .3جدول  

مراتبی،  ل سلسلهتحلی درها:  بررسی سازگاري در قضاوت
اي  بنابراین، از سنجهها وجود دارد؛  احتمال ناهماهنگی در قضاوت

ها  داوري ناهماهنگیبراي تعیین میزان  "نرخ ناسازگاري"به نام 
شود. این ضرایب مقدار این احتمال را که ماتریس  استفاده می

است مشخص  پرشدهتصادفی  صورت بهزوجی کامالً  مقایسه
 شد معرفی قبول قابلپیشینه  عنوان به 1/0ازگاري کند درصد ناس می

 ,Hafeez et al., 2002; Saaty and Wind(است 
بر است  شده ارائه 4نتایج این بخش در جدول شماره  ).1980
شود مقدار نرخ ناسازگاري  مشاهده می 4نتایج جدول شماره  اساس

 توان بنابراین، می ؛است 1/0از  تر کوچکهاي زوجی  در مقایسه
زوجی رعایت  مقایسههاي  گفت که سازگاري قضاوت در ماتریس

 شده است و بین نتایج همگرایی وجود دارد.

 گیري نتیجهبحث و 
است و براي حل  یآب کمهاي جهان امروز، بحران  کی از چالشی
ن ید منابع آبی خود را به بهترین مشکل کشورهاي مختلف بایا

هاي موجود در  دهد نگرانی میریت کنند. تجربه نشان ینحو مد
آبی و بحران آب موجب بروز تنش و اختالف در  خصوص کم

. ر خواهد شدیکشورهاي فقدر خصوص  مناطق مختلف جهان به
ن آب با مشکالت یان شتابان توسعه براي تأمیامروزه بشر در جر

که  بارش هاي خشک کم میاقل ت درین وضعیادي روبرو است. ایز
تر است، با وقوع  ن آب شکنندهیل در تأمیهاي دخ  ستمیاکوس

زان را با یر ر آب، برنامهیه از ذخایرو و برداشت بی ها یسال خشک
ت منابع آبی، رشد یرو ساخته است. محدود هتري روب ط بحرانییشرا
شتر، سبب شده است که بخش ید بیاز به تولیت و نیع جمعیسر

قاضاي آب، ت کننده مصرفهاي  ر بخشیکشاورزي، نسبت به سا
چالش  ینتر مهمن، یشتري براي مصرف داشته باشد. بنابرایب

د یط کنونی چگونگی تولین مناطق در شرایبخش کشاورزي ا
 252ران با متوسط نزوالت آسمانی یشتر غذا از آب کمتر است. ایب

شود.  مناطق خشک جهان محسوب می زمرهدر سال در  متر میلی
 دهد ل مییتشک خشک نیمهدرصد کشور ما را مناطق خشک و  65
در سال  متر میلی 150ها از  متوسط مقدار بارندگی در آن طور بهکه 

 کننده تأمینن مناطق تنها منبع آبی ایشتر یکمتر است. در ب
 هاست خانه آبر آبی یهاي اقتصادي و اجتماعی ذخا تقاضاي بخش
الن منفی روبرو یها با ب ل مازاد برداشتیر به دلیاخ ۀکه در چند ده

تر از آب  بنابراین، در چنین شرایطی استفاده مناسب و بهینه اند هشد
هاي اساسی در این زمینه باشد این در  حل تواند از راه کشاورزي می

حالی است که در زمینه مدیریت بهینه پایدار منابع آب کشاورزي 
ه اول ضروري لدر وه پسروست.  اي روبه ه نیز با مشکالت عدید

بران  هاي آب از دیدگاه کارشناسان تعاونیاست که این مشکالت 
آن  بر اساسمتولیان این امر شناسایی شود تا بتوان  عنوان به

برنامه اصولی براي مدیریت بهینه در سطح کشور بسط و گسترش 
 مدیریت موانع تحلیل کلی باهدفداد در این راستا این پژوهش 

 .کشاورزي در استان کردستان انجام شد آب منابع پایدار
در این پژوهش، هشت گزیدار شناسایی براي موانع مدیریت پایدار 

بندي  هشت معیار مقایسه و اولویت بر اساسآب کشاورزي  منابع

 اولویت میانگین موزون ها گزینه
 1 176/0 گذاري قانونی و سیاست

 2 162/0 حمایتی -اقتصادي
 3 155/0 ترویجی -آموزشی

 4 137/0 برداري بهره نظام
 5 121/0 اجتماعی

 6 097/0 نهادي و سازمانی
 7 083/0 ریزي برنامه

 8 069/0 طبیعی

 وجیزهاي  محاسبه نرخ ناسازگاري مقایسه .4جدول 
هاي  مقایسه

 زوجی
 مقایسه
 معیارها

مقایسه 
 ها گزینه

اثربخشی 
 آب

افزایش 
 وري بهره

انتقال 
 بهینه

حفظ 
 منبع

سازي  بهینه
 آب

بهبود 
 کارایی

نظام 
 آبیاري

مشارکت 
 کشاورزان

 09/0 04/0 03/0 04/0 09/0 05/0 09/0 07/0 07/0 07/0 نرخ سازگاري
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ی در خصوصمراتب سلسلهشده است. نتایج حاصل از فرایند 
هاي موانع  اهمیت نسبی معیارها براي بررسی اهمیت گزینه

 بر اساس کهت مدیریت بهینه آب کشاورزي حاکی از آن اس
معیار اثربخشی آب در سطح مزرعه  شده محاسبهمیانگین وزنی 

بیشترین اهمیت را براي بررسی موانع مدیریت پایدار آب 
وري آب کشاورزي،  افزایش بهرهبعدازآن  ؛ وکشاورزي داراست

سازي آب، بهبود  انتقال بهینه آب کشاورزي، حفظ منبع آب، بهینه
 آب، نظام  کارایی

بندي نهایی  و مشارکت کشاورزان قرار دارند. اولویتآبیاري 
همه معیارها نشان داده است که گزینه قانونی و  بر اساسها  گزینه

را  شده مطرح ینهگزباالترین رتبه را در بین هشت  گذاري سیاست
ترین مانع مدیریت پایدار مصرف آب مهم عنوان به درواقعداشت 

 -هاي اقتصادي  رتیب گزینهبه ت ازآن پسکشاورزي شناخته شد و 
برداري، اجتماعی،  هاي بهره ترویجی، نظام -حمایتی، آموزشی 

در ه چنانکریزي و طبیعی قرار دارد.  نهادي و سازمانی، برنامه
 )2006(مانند است  یشنهادشدهپهاي پیشین هم  برخی از پژوهش

Qalavand 2001( و( Kijne  که از موانع مهم در زمینه بحران
و نهادي است در  گذاري سیاستموانع  ،آب کشاورزيمدیریت 

 در را کشاورزي جهاد در کشور ما وزارت توان تحلیل این یافته می
 مدیرت اصلی ارکان از یکی عنوان به مذکور بخش متولی جایگاه
 گستردگی هرچند. نماید می مطرح جالیز تا آبخیز از آب جامع

 وزارت لیتمسئو حیطه مختلف موضوعات پراکندگی و وظایف
 فقدان و امکانات کمبود دیگر سوي از و کشاورزي جهاد

 و اعتبارات تناسب عدم ویژه به و یازموردن هاي زیرساخت
 آب محوریت به است شده سبب ،شده انجام هاي گذاري سرمایه

با برنامه  .نشود پرداخته یخوب به ها برنامه انجام در کشاورزي
ی مدیریت آب کاسته تا توان از مشغله ارگان متول اصولی می

بتوانند اقدامات شایانی در این زمینه انجام دهند. همچنین نتایج در 
بر معیارهاي مختلف نشان داد که  بر اساسها  زمینه مقایسه گزینه

 ترین مانعمزرعه مهم سطح در آب اثربخشی  امکان معیار اساس
 ینتر یتاهم کم ترویجی -آموزشی و گزینه برداري بهره هاي نظام

وري آب کشاورزي  معیار افزایش بهره بر اساسمانع شناخته شد، 
ترین مانع و گزینه موانع مهم عنوان بهحمایتی  -اقتصادي  گزینه

معیار انتقال بهینه  بر اساسترین مانع،  اهمیت نهادي و سازمانی کم
 کمترین اهمیت ریزي برداري و برنامه ترین مانع نظام بهرهآب مهم

-مهم گذاري سیاستر حفظ منبع آب گزینه قانونی و معیا بر اساس
معیار  بر اساسموانع   ریزي کمترین اهمیت ترین موانع و برنامه

سازي  معیار بهینه بر اساسها  گزینه مقایسهمذکور بود. همچنین 
ترین مهم گذاري سیاستهاي قانونی و  آب نشان داد که گزینه

معیار  بر اساسمیت، برداري کمترین اه هاي بهره موانع و نظام
ترین موانع گزینه قانونی و آب نتایج نشان داد مهم کاراییبهبود 

ترین موانع در این زمینه گزینه طبیعی،  اهمیت و کم گذاري سیاست
ترین معیار نظام آبیاري کشاورزي مهم بر اساسها  مقایسه گزینه

موانع مدیریت پایدار مصرف آب در بخش کشاورزي گزینه 
مانع در این معیار گزینه  ترین اهمیت کمحمایتی و  -اقتصادي 

مشارکت کشاورزان در مدیریت  بر اساس درنهایتریزي و  برنامه
ترین موانع پایدار منابع آب کشاورزي نتایج بیانگر آن بود که مهم

در  ت.گزینه طبیعی اس ترین اهمیت کمترویجی و  -گزینه آموزشی 
 شود: ق پیشنهاد میه به نتایج تحقیاین راستا با توج

ترین مانع با توجه به اینکه از دیدگاه کارشناسان تعاونی مهم -1
مشارکت کشاورزان در مدیریت بهینه آب کشاورزي موانع آموزشی 

در این زمینه به متولیان امر و جهاد  ؛ بنابراینترویجی است -
هاي آموزشی براي کشاورزان  شود کارگاه کشاورزي پیشنهاد می

 ازجملهردد و آموزش الزم را جهت مدیریت آب کشاورزي برگزار گ
 تشکیل تعاونی آب بران در منطقه تدارك دیده شود.

ترین مانع معیار نظام آبیاري مهم بر اساس که اینبا توجه به  -2
شود  پیشنهاد می ؛ پسحمایتی است -مدیریت آب موانع اقتصادي 

رزان فراهم که دولت اعتبارت و تسهیالت الزم را براي کشاو
هاي نوین  نموده تا آنان امکان استفاده از تجهیزات و فناوري

آبیاري استفاده نموده و از هدر رفت آب در نظام آبیاري سنتی 
 جلوگیري شود.

ترین معیار (اثربخشی آب در مهم بر اساسبا توجه به اینکه  -3
پیشنهاد  ؛برداري است هاي بهره ترین مانع نظامسطح مزرعه) مهم

هاي تولید و مشاع را  هاي تعاونی گردد که دولت زیرساخت می
سازي در میان کشاورزان با حفظ مالکیت فردي  جهت یکپارچه

فراهم کند تا زمینه مدیریت آب کشاورزي در میان کشاورزان 
 .فراهم کند
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