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 چکیده

ت دارند. روستا بوده که اغلب در زمينة کشاورزي فعالي 36هاي آبخيز درياچه اروميه داراي عنوان يکي از حوضهچاي بهحوضة آبخيز قلعه

وري آب را . کمبود منابع آب، ضرورت ارتقاي بهرهاستسال گذشته، کاهش مداوم آب در دسترس  20مشکل اصلي اين محدوده از حدود 

 ةحوض هاي روستاييسکونتگاه 36آب در  يوربهره يارتقاهاي کليدي مؤثر بر کند. هدف پژوهش حاضر، بررسي و تحليل مؤلفهايجاب مي

صورت پرسشنامه دلفي و با ها بهي دادهآورجمع. استهاي کليدي شناسايي اي و بررسي وضعيت جاري روستاها از نظر مؤلفهچقلعه زيآبخ

وري آب مؤلفه اثرگذار بر ارتقاي بهره 20هاي مورد بررسي شامل مک تحليل گرديد. تعداد مؤلفهميک افزارنرممشارکت خبرگان بوده که با 

ترين چاي شد. مهموري آب در محدوده حوضة آبخيز قلعهمؤلفه کليدي مؤثر بر ارتقاي بهره 9ها منجر به شناسايي باشد. تحليل دادهمي

 يکاستن از وسعت اراض ،دفعات شيو افزا ياريزمان آبکاهش مدت ،هاکانال ينوسازاند از: ترتيب عبارتهاي کليدي شناسايي شده بهمؤلفه

استفاده از  ده،يسرپوش يهاانتقال آب از منبع تا مزرعه با استفاده از کانال ،جانبههمه کرديو اتخاذ رو تيريدم يفيبهبود ک ب،يدر مناطق پرش

 يمصرف آب و ارتقا ةکاهند شرفتهيپ زاتي، استفاده از تجهايو قطره يباران ياريآب يبرا ارانهيکمتر، پرداخت  يآب ازينبا  يکشاورز يهانهاده

هاي اول تا نهم در اولويت 496و  541، 608، 609، 632، 654، 655، 766، 767وري آب که با امتيازهاي ينة بهرهدر زم انيمهارت روستائ

هرگالن، آلمالو و توتاخانه با امتيازهاي هاي کليدي نشان داد که به ترتيب روستاهاي بندي روستاها از نظر مؤلفهاولويت جينتا .قرار دارند

 وري آبتوان گفت تحقق راهکارهاي ارتقاي بهره، ميي پژوهشهاافتهياي بيشترين امتياز هستند. با توجه به دار 051/0و  045/0، 042/0
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 مقدمه

سکونتگاهتوجه به ارتقای بهره ستایی از وری آب در  های رو

به راهر  باالیی برخوردار استتتتی زیرا ایو جوابه  اهمیت 

به ین بنابه آب ببتدی  و خاک عنوان وارثان اصتتتوی و او 

شتتوند  ه توانستتتند در هوا هناران ستتاا بحستتوب بی

با شتتترایی بحیری و  رهنگی خود ا گوهای  ناستتتا  بت

شاورزی شرایی آبی بحیی پیرابونی را پی   رینی سازگار 

(، و ی ابروزه Ghafari Moghadam et al., 2021 نند )

های ستتریه و تیییر ئاهقه بنا به دالیوی از جموه پیشتتر ت

سبک شاورزی و تیییرات بحیری و اقویمی و  های ا راد،  

قدیمی تو ید جوابگو نبوده و روستتتتاهیان باید برای تداو  

به دنباا استتتداده بهینه از عناصتتر تو یدی در  حیات خود،

ــــا (. Sangtarash et al., 2021اختیار خود باشتتند ) بـ

منظور توان نتيجه گرفت که بهآنچه گفته شد ميتوجـه بـه 

ستايي، بايد اقداماتي مانندارتقاي بهره  وري آب در جوامع رو

ـــت،  ةنيالگوهاي به نييتع ي محيطي هادادهتوجه به کش

ند  خاب الگوي مان ندگي، جنم زمين در انت بار يب،  شـــ

 برآب حذف محصوالت(، Githae et al., 2018کشاورزي )

، اصالح نظام (Gricelda et al., 2018ي کشت )از الگوها

ـــذ (،Hu et al., 2016) آب گذاريمتيق ـــکي رشيپـ  ـ

ــت منطقيق  Xia et) بهاعنوان آبتوسط کشاورزان به يمـ

al., 2015به زمي جه  ماعي، نه(، تو ـــادي، اجت هاي اقتص

 Altenburgerشناختي در جوامع روستايي )فرهنگي و روان

et al., 2015،) .ها حاکي از اين بررســـي مدنظر قرار گيرد

ريزي حاکم است که يکي از مشکالت اصلي در نظام برنامه

ي و عدم توجه و تحليل همه نگريبخشــبر کشــور ايران، 

فه ند مؤل هاي توســـعه موفقيت برنامههاي اثرگذار بر فرآي

وري آب نيز به شـــدت اســـت. اين مشـــکل در زمينه بهره

ــو  مي ــت. در اين خص ــهود اس توان به عواملي مانند مش

ــئول و تداخل ویاي ، عدم مطالعة دقيق  تعدد نهادهاي مس

شــناختي، فراهم ننمودن همه وهوايي و زمينهاي آبتفاوت

ــاخت ــند آمايش زيرس ــاورزي و هاي فني، عدم تهية س کش

ــاره کرد ) (. عالوه بر Karbasi et al., 2020منابع آبي اش

مل  گذاري عوا حاکي اثر عات پيشـــين نيز  طال اين موارد، م

هاي وري آب کشاورزي در سکونتگاهمتعددي بر ارتقاي بهره

هاي نتايج يافتهتوان به روستايي است. در اين خصو  مي

مديريت  (، در بررســـي2010همکاران )و  Bossioپژوهش 

سيدگي به زمينآب به سطه مديريت زمين: ر هاي تخريب وا

گزارش « وري آب و معيشت روستاييشده براي بهبود بهره

يب مواد م ذي و ديگر  خات، تخر ـــايش  که، فرس ند  کرد

وري آب در مناطق روســتايي را اشــکال تخريب زمين، بهره

ــازي آب دهد و بر کيفيت آب، کيفيت و ذخيرهکاهش مي س

عة 2015و همکاران ) Moldenگذارد. ر ميتأثي (، در  مطال

به وري آب کشـــاورزي: خوشبهبود بهره ياط  بيني و احت

ناتي در بين  ئه تمري به ارا قدام  صـــورت تجربي و عملي ا

وري کشاورزان، دامداران و ماهيگيريان در زمينة ارتقاي بهره

ر طودست آمده نشان داد که تمرينات بهآب نمودند. نتايج به

وري آب و مــديريــت مســـتقيم منجر بــه ارتقــاي بهره

ــــت. بـهـره ــــده اس  Commissionبـرداري از آب ش

productivity (2016فاده از آب هاي ( در گزارش اســـت

هاي بازار، در زمينة زيست: نقش مکانيسمروستايي و محيط

وري اقتصادي از آب در مناطق روستايي به اين ارتقاي بهره

ست که  جهينت سيده ا بازارها نقش مهمي در بهبود کارآمد ر

محيطي دارد. همچنين بودن آب از جمله براي اهداف زيست

ها بايد ماهيت کند که دولتاين کميســـيون پيشـــنهاد مي

يکپارچه منابع آب را تشخيص داده و از بازارها براي استفاده 

 و همکاران Gadanakis کنند.بيشـــتر از آب اســـتفاده مي

ــي 2020) ــتفاده از آب: خود بهبود بهره( در پژوهش وري اس

ــتان مورد مطالعه قرار دادند.  مطالعه موردي مزارع در انگلس

ستا، اقدام به تحليل ميزان آب مصرفي در بين   66در اين را

تايج يافتهمزرعه ـــان داد که با هاي آندار نمودند. ن ها نش

 47توان وري آب ميهاي مرســـوم بهرهاســـتفاده از روش

 زان آب مصرفي را کاهش داد.درصد از مي

ست که  رامونيپحوزة  درياچة اروميه از جمله مناطقي ا

سيار بااليي از  ست. سکونتگاهداراي تراکم ب ستايي ا هاي رو

ستايي را با بيش از  3100اين ناحيه، حدود   5سکونتگاه رو



 1401 بهار ،1 شماره ،75 دوره طبیعی، زیست محیط  
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 Zeinali andميليون نفر جمعيت در خود جاي داده است )

Asghari saraskhnroud, 2015 ـــه در طي (. اين حوض

ي شــديد شــده و ســالخشــکبيش از دو دهة گذشــته دچار 

سياري از زمين ست. از جمله ب شاورزي از بين رفته ا هاي ک

چاي هاي آبخيز درياچه اروميه، حوضــة آبخيز قلعهحوضــه

ست که در جنوب شده و داراي ا شرقي درياچه اروميه واقع 

ست.  36 ساسسکونتگاه روستايي ا موجود بيش از آمار  بر ا

ضه، در فعاليت 93 ستاهاي اين حو ساکنين رو صد  هاي در

درصـــد  79 حدودکشـــاورزي و دامداري اشـــت ال دارند و 

ستان عجب شهر شاورزي  صوالت ک شير در داخل اين مح

 بررســي(. Karbasi et al., 2020شــود )حوضــه توليد مي

ل ايت  1375دهد، که از ســال اطالعات موجود نشــان مي

شــير چاي عجبنگين بارندگي حوضــة آبخيز قلعهميا 1395

سه با دورة  متريليم 233برابر با  ست در مقاي تا  1355بوده ا

متر کــاهش دارد. همچنين طبق ميلي 68حــدود  1375

سي سيل منابع آب برر صورت گرفته پتان در  ريپذديتجدهاي 

عهمحدودة  ـــال چاقل با 1398ي در س ميليون  5/177برابر 

ــت ک مترمکعب ــه با دورة اس  275/37 بلندمدته در مقايس

درصد کاهش يافته است.  21معادل يعني  مترمکعبميليون 

صورت گرفته از کل منابع آب  ساس مطالعات  همچنين بر ا

جد عادل  ريپذديت حدوده، م ســـطحي و زيرزميني اين م

عبميليون  25/124 حدود  مترمک درصــــد آن  75يعني 

نگر وضعيت شکنندة شود که همه اين موارد بيابرداشت مي

صادي ستفاده اقت ضرورت ا تر آب در محدودة مورد مطالعه و 

 وري آب( در اين محدوده است.از آب )بهره

دهد که عوامل متعددي در پايين ها نشان ميبررسي

ضة بودن بهره ستاهاي حو سطح رو صادي آب در  وري اقت

ـــت از:  هاآنچاي نقش دارند که مهمترين قلعه عبارت اس

قدان ـــت الگوي ف  بيشـــتر کهينحوبهمشـــخص،  کش

شده يکپارچه کشت مبناي بر آبياري هايشبکه  اند،ايجاد 

شت الگوي وجود عدم اما شخص ک شت و م  ناهمگون ک

 از تضاد نوعي ايجاد به منجر کشاورزان توسط محصوالت

                                                      
1 MicMac 

 .اســـت شـــده زمين و آب از برداريبهره هاينظام نظر

نه مي کهمچنين در اين زمي فت  تاح و توان گ عد از افت ه ب

سد قلعهآب شاورزي، گيري  صوالت ک چاي ميزان تنوع مح

هاي زراعي موجود به علّت افزايش قيمت خردکردن زمين

شتر آب، تبديل زمينزمين صاحب بي هاي ها، تالش براي ت

رويه از زمين کشي بيبه باغات منجر به بهره بيپرشباير و 

ست ) شده ا شتر از آب  ستفاده بي  Aghayari Hir etو ا

al., 2021 .)صادي آب از بين عوامل مؤثر بر بهره وري اقت

شته و چنانچه  ستاها، برخي از عوامل نقش کليدي دا در رو

سايي کرده و از طريق ارائه  شنا بتوان اين عوامل کليدي را 

ها دقيق و منطبق بر واقعيت، عوامل کليدي مؤثر بر برنامه

توان زمينه را براي مي وري آب را تنظيم نمود،ارتقاي بهره

ستفاده مناسب بنابراين، با توجه به  تر از آب فراهم ساخت.ا

صورت گرفته، مي سئله  صلي طرح م سؤال ا توان گفت که 

وري آب در هاي کليدي بهرهپژوهش عبارت است از: مؤلفه

ــة آبخيز قلعه چاي  ــتاهاي حوض ــتاي اندکدمروس ؟ در راس

ــؤال فو  مي ــس س ــلي  توان گفتيافتن پاس که هدف اص

سي مؤلفه ست از: برر ضر عبارت ا هاي مؤثر بر پژوهش حا

سطح ارتقاي بهره شاورزي در  ستاي واقع  36وري آب ک رو

ضة آبخيز قلعه سايي مؤلفهدر حو شنا هاي کليدي از چاي، 

مؤلفــه نواع  ين ا هرهب ب تقــاي  بر ار مؤثر  وري آب هــاي 

د بندي وضعيت روستاهاي مورکشاورزي، بررسي و اولويت

هاي کليدي استخراج شده و در نهايت مطالعه از نظر مؤلفه

ــب با نتايج به ــنهادهاي عملي متناس ــت آمده ارائه پيش دس

 است.

 

 مواد و روش ها

ضر از نظر ماهيت از نوع تحقيقات کاربردي و از  پژوهش حا

پژوهي با رويکرد شناسي مربوط به تحقيقات آيندهنظر روش

هاي پژوهش با استفاده يافته ليتحل و هيتجزاکتشافي است. 

مکاز نرم يک  ـــت. 1افزار م ته اس  منظوربه صـــورت گرف

ــيوه از اطالعات گردآوري ــتفاده ميداني و ايکتابخانه ش  اس
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در بخش مطالعات ميداني، از طريق مراجعه به روستاها . شد

ــت ــکيل گروه خبرة و برداش  20هاي ميداني و همچنين تش

سط سائل آب در  شنا با م سي نفري آ ضه، اقدام به برر ح حو

ها و همچنين وضـــعيت روســـتاها از نظر روابط بين مؤلفه

ستفادهاطالعات با  و تحليل تجزيه ها گرديد. برايمؤلفه از  ا

ــارکت خبرگان محلي، اقدام به ــنامه دلفي و با مش ــش  پرس

ي ارتقاهاي مؤثر بر مؤلفه ســـاختاري /متقابل اثرات تحليل

هره برايب نرم وري آب گرديــد کــه  ين منظور از  فزارا  ا

صي ص ستفادهميک تخ ضاي . شد مک ا جامعة آماري )اع

سان  شنا شگاهي، کار ساتيد دان گروه دلفي( اين پژوهش را ا

شــاغل در نهادهاي دولتي و پژوهشــگران فعال در محدوده 

خبرة دعوت شـــده به  31تشـــکيل داده اســـت از مجموع 

قت نموده 20پژوهش،  مه پژونفر مواف ند. در ادا با ا هش و 

ـــارکت همين  ـــب مت ير 20نفر،  20مش ناس قاي  با مت ارت

ضة قلعهبهره . (1گرديد )جدول  انتخاب چايوري آب در حو

                                                      
2 Vikor 

هاي گوناگوني ا توجه به ماهيت متفاوت مت يرها، از روشب

جدول آوري دادهبراي جمع ـــده.  فاده ش نحوه  2ها اســـت

 دهد.يها را با توجه به نوع مت يرها نشان مآوري دادهجمع

در ادامة پژوهش با استفاده از نتايج آمارهاي ارائه شده 

سط نهادهاي  ستاهاي  يدولتتو ضعيت رو سي و اقدام به برر

شد.  شده،  ستخراج  مورد مطالعه از نظر مت يرهاي کليدي ا

مورد  2دســـت آمده با اســـتفاده از ويکورهاي بهنتايج يافته

ته و  يل قرار گرف عه،  36تحل طال تاي مورد م از نظر روســـ

فه يتمؤل ناســـايي شـــده، اولو يدي شـــ ندي هاي کل ب

ـــدند. محدودة مورد مطالعه اين پژوهش، حوضـــة آبخيز ش

 لومترمربعيک 63/249چاي است. ايم حوضه با مساحت قلعه

و در  غربي کشــور و در اســتان آذربايجان شــرقيدر شــمال

ست. تعداد  شده ا شرقي درياچه اروميه واقع  سمت جنوب 

ستاهاي واقع  ضه آبخيز  رو ستا مي 36محدودة حو شد. رو با

ستاهاي مورد مطالعه در اين تحقيق  ستا در  34از کل رو رو

 Fukushima, 2007, Qasemipour and Abbasi, 2019, Taha et al., 2016; Hu et)پژوهش های مؤلفه  -1جدول 

al., 2016, De Fraiture & Perry, 2007; Altenburger et al., 2015; Scott and Banister, 2008; Fatch, 2010, 

Namara et al., 2010) 
 مؤلفه شناسه مؤلفه شناسه مؤلفه شناسه

1C 
مديريت برداشت و 
استفاده از منابع آب 
 )سطحي و زيرزميني(

8C 
انتقال آب از منبع تا مزرعه با 

ي بتني هاکانالاستفاده از لوله يا 
 دهيسرپوش

15C 
دريافت بهاي تمام شده آب از کشاورز 

 وري آبرغيب توجه به بهرهمنظور تبه

2C  9 ي آبياريهاکانالنوسازيC 
استفاده از تجهيزات پيشرفته 

 16C آب ةکاهند
ي نوين مانند هايفناوراستفاده از 

رطوبت  براي نگهداشت هاجاذبسوپر 
 خات

3C 
آبياري  زمانمدتکاهش 

 10C و افزايش دفعات آبياري
آبياري  ةيارانه براي توسع پرداخت

 17C ياقطرهو باراني 
فضاي مجازي  تيیرفاستفاده از 

 براي آموزش

4C 
کاهش مساحت اراضي در 

 11C ي پرشيبهامحدوده
 ةها در زمينارتقاي مهارت

 18C وري آبي بهرههاروش
ي کشاورزي و هاروشتوجه به 

 دامداري موازي در مزرعه

5C 
استفادة بهينه از سموم 

 12C کشاورزي
 ي عملي مالي وهاتيحما

ي دولتي، گذارهيسرماتکنولوژيکي )
 خصوصي و تعاوني(

19C 
احداث گلخانه و کشت در محيط 

 کنترل شده

6C 
ي هانهادهاستفادة از 

اصالح شده و با نياز آبي 
 کمتر

13C 
ي، امشاورهي )رماليغي هاتيحما

 20C قانوني، مديريتي(
بهبود کيفي مديريت و اتخاذ رويکرد 

 جانبه نگريهمه

7C 
خات  و آب يازسيغن

مزارع با امالح جهت 
 کاهش مصرف آب

14C    
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رود شــرقي و چهار دهســتان خضــرلو، کوهســتان، ديزج

شير و دو روستا )توتاخانه و رود غربي شهرستان عجبديزج

صور( در دهستان بناجوي شمالي شهرستان بناب قرار دارند، 

چاي در محدودة ســياســي دو خيز قلعهبنابراين حوضــة آب

هاي شير و بناب قرار دارد. برخي از ويژگيشهرستان عجب

، ارائه 3شــناختي روســتاهاي مورد مطالعه در جدول جمعيت

 ها.های پژوهش به تفکیک مؤلفهآوری دادهنحوه جمع -2جدول 

فه
مؤل

 ها

فه  هاآوري دادهنحوة جمع
مؤل

 ها

فه  هاآوري دادهنحوه جمع
مؤل

 ها

  هاآوري دادهنحوه جمع

1C 
آمار سازمان جهاد کشاورزي، 

 8C وزارت نيرو 
ر سازمان جهاد کشاورزي، وزارت آما

 14C روين
 آمار سازمان جهاد کشاورزي 

2C 
آمار سازمان جهاد کشاورزي، 

 9C  روينوزارت 
آمار سازمان جهاد کشاورزي، وزارت 

 15C روين
هاي جهاد کشاورزي، سازمان

بخشداري، تعاون روستايي و 
 ي کشاورزيمهندسنظام

3C 
آمار سازمان جهاد کشاورزي و 

 10C ه با کارشناسان مصاحب
آمار سازمان جهاد کشاورزي، 

 16C بخشداري 
آمار سازمان جهاد کشاورزي، 

 بخشداري

4C 
پايگاه داده سازمان جهاد 

 افزارنرمکشاورزي در محيط 
GIS 

11C 
 آمار سازمان جهاد کشاورزي 

17C 
آمار سازمان جهاد کشاورزي، 

 وزارت نيرو

5C 
  آمار سازمان جهاد کشاورزي و

 12C اون روستاييتع
هاي جهاد کشاورزي، آمار سازمان

بخشداري، تعاون روستايي و 
 ي کشاورزيمهندسنظام

18C 
  آمار سازمان جهاد کشاورزي و

 تعاون روستايي

6C 
  آمار سازمان جهاد کشاورزي و

 13C تعاون روستايي
آمار سازمان جهاد کشاورزي، 

 19C بخشداري
  آمار سازمان جهاد کشاورزي،

 ن روستايي، بخشداريتعاو

7C آمار سازمان جهاد کشاورزي     

 

 نتایج سرشماری جمعیت روستاهای واقع در حوضة آبخیز قلعه چای. -3جدول 
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 چهاربرود 865 235 4/73 60/96 20/4 ولالبو 281 99 7/76 30/94 60/3
 هرگالن 3562 955 9/76 40/98 40/3 گنبد 315 96 9/73 50/96 70/5

 يايچي 1221 341 5/76 50/97 60/1 زاويه 221 299 6/76 40/96 40/3

 چنار 1290 370 7/73 30/97 50/2 آقاجري 368 109 5/79 10/97 60/3

 آلمالو 1491 402 5/76 00/99 70/2 دانالو 550 172 7/77 70/95 90/2

 گوزولجه 1250 381 9/75 00/96 00/1 آلنجق 321 146 5/76 80/95 30/4

 بوکت 470 167 7/75 90/95 20/2 توتاخانه 617 182 9/73 50/97 20/4

 حوري 728 201 8/78 20/95 10/4 محمودآباد 303 108 1/74 70/96 50/2

 بارازلو 545 162 6/74 00/96 80/4 صومعه 300 89 2/74 10/98 30/3

 ديزج 501 144 1/75 40/96 00/4 خانيان 1028 338 1/80 00/97 90/1

 ينگجه 784 352 4/78 70/94 60/3 ولينجق 385 127 9/74 40/98 00/3

 خراجو 293 200 8/77 70/97 30/5 گل تپه 1068 353 4/76 80/96 60/1

 مهماندار 938 314 6/78 30/97 30/2 گوراوان 1180 369 8/77 80/95 20/3

 تجر  420 121 4/78 40/95 70/2 مهرآباد 651 190 5/79 30/97 20/4

 آغجه اوبا 638 206 2/75 90/98 60/4 هروان 327 108 9/78 00/97 70/2

 صور 267 72 6/73 70/96 10/1 شيراز 1190 679 5/81 60/96 00/3

 درهتپيک 280 40 6/77 80/96 30/3 نانسا 808 245 3/79 80/97 40/3

 تازه کند 420 140 1/75 40/96 20/3 پوسيان 461 126 1/80 89/98 20/3
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همچنين بر اســاس نتايج آخرين ســرشــماري  شــده اســت.

هاي اقتصـــادي، عمومي نفوس و مســـکن برخي از ويژگي

ــتاهاي مور  4د مطالعه در جدول اجتماعي و کالبدي در روس

 ارائه شده است.

 

 نتایج

ـــد، که در مواد و روش طورهمان يان ش  ميابعاد ماترها ب

هاي )راهکارهاي( مؤثر بر بهبود ارتقاي انواع مؤلفه 20×20

چاي را وري آب در سطح روستاهاي حوضة آبخيز قلعهبهره

رابطة قابل شناسايي در اين  400کند. از مجموع بررسي مي

ست، بدين معني که مؤلفه 155م، ماتري صفر ا هاي رابطه 

مورد بررســـي، بر همديگر تأثير ندارند يا از همديگر تأثير 

دهندة رابطة رابطه يک اســـت که نشـــان 119پذيرند، نمي

رابطه با درجة دو وجود دارد که  68، هاسـتآنضـعي  بين 

رابطه از نوع  34به منزلة وجود روابط متوســط اســت. تعداد 

شانسه و ست.جود دارد که ن  دهندة روابط زياد بين عوامل ا

ــانpرابطه چهار ) 21در نهايت  ــت که نش دهندة وجود ( اس

ــرابطه  ي قوي در بين عوامل اســت. همچنين درجة ليپتانس

ــاب نتايج  ــدگي مدل بر حس مک برابر با ميک افزارنرمپرش

به دســت آمد که بيانگر مناســب بودن مدل اســت.  75/63

هاي آماري و با دو بار ور بر اســـاس شـــاخصماتريم مذک

طوري درصد مطلوب و بهينه است؛ به 100اي، چرخش داده

درصد و  99و  97ترتيب که ماتريم اثرات بالقوه مستقيم به

شان سسن شنامه و پا س ست )جدول دهندة روايي باالي پر ها

5.) 

در ماتريم متقاطع، جمع اعداد ســـطرهاي هر مت ير، 

تأثيرپذيري  مقدارري و جمع ستوني هر مت ير ميزان تأثيرگذا

شان مي دهد. نحوة توزيع و آن مت ير را از مت يرهاي ديگر ن

يداري و  پا يانگر  پراکنش مت يرها در صـــفحه پراکندگي، ب

ستم پايدار نقش هريک از  سي ست. در  ستم ا سي ناپايداري 

ست، اما  کامالًها عوامل و نقش سروشن ا ، داريناپا ستميدر 

ضعيت  ستم، پيچيدهو سي ست. در اين  ستم پايدار ا سي تر از 

ــوند و مت يرها، پيرامون محور قطري صــفحه پراکنده مي ش

پذيري را نشـــان  تأثير گذاري و  تأثير نابيني از  حالتي بي

دهند. اين امر ارزيابي و شناسايي عوامل کليدي را بسيار مي

گذار بر تحقق دشـــوار مي تأثير هاي  ندگي مت ير ند. پراک ک

ــة آبخيز ي بهرهارتقا ــتاهاي واقع در حوض وري آب در روس

دهد که سيستم در وضعيت بين پايدار و چاي نشان ميقلعه

هاي روي صــفحه ناپايدار هســت. قرارگيري موقعيت مؤلفه

ـــان مي بهنش ـــاس نظرات خبرگان،  عنوان دهد که بر اس

فه ـــة هاي تأثيرگذار در ارتقاي بهرهمؤل وري آب اين حوض

بارتآبخيز وجود دا فه ع نه مؤل ند از: نوســـازي رد. اين  ا

 های اقتصادی، اجتماعی.چای در خصوص شاخصهای آماری روستاهای حوضة آبخیز قلعهنتایج داده -4جدول 
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14/29 93/3 54/2 3/2 8/91 8/57 64/6 9/3 94/2 98/1 4/61 

 

 .هادرجة مطلوبیت ماتریس -5جدول 
Dependence Influence Interaction 

 1 درصد 97 درصد 99
 2 درصد 100 درصد 100
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زمان آبياري و افزايش دفعات، کاستن ها، کاهش مدتکانال

شيب، بهبود کيفي مديريت و  ضي در مناطق پر سعت ارا از و

مه خاذ رويکرد ه با ات عه  تا مزر قال آب از منبع  به، انت جان

ــتفاده از کانال ــتفاده از نهادهاس ــيده، اس ــرپوش هاي هاي س

ـــاورزي  ياري کش نه براي آب يارا ياز آبي کمتر، پرداخت  با ن

اي، اســـتفاده از تجهيزات پيشـــرفتة کاهندة باراني و قطره

ستائيان در زمينه بهره صرف آب و ارتقاي مهارت رو وري م

به فه  نه مؤل بارتي اين  به ع فهآب.  هاي اصـــلي عنوان مؤل

شمار ارتقاي بهره ضه به  ستاهاي حو سطح رو وري آب در 

ــابهي دارند ولي  باًيتقرها بقيه مؤلفهآيند و مي ــعيت مش وض

ها با همديگر متفاوت است. البته قضاوت شدت و ضع  آن

يل هم به تحل نه  هايي در اين زمي زمان اثرات مســـتقيم و ن

 (.1ها بستگي دارد )شکل غيرمستقيم مؤلفه

 :متغیرها بر یکدیگر زمانهمتأثیرات 

 نکهياا توجه به ب :های اثرگذار یا تعیین کنندهمؤلفه

مطابق با موقعيت قرارگيري مؤلفه روي صفحه دکارتي که 

دهندة ميل سيستم به سمت ناپايداري است، بنابراين، نشان

غربي صفحه اي در قسمت انتهايي سمت شمالهيچ مؤلفه

کننده قرار نگرفته است تا بتوان گفت که مؤلفه، نقش تعيين

ولي وجود نه مؤلفه شامل ها دارد. بر کل سيستم و ساير مؤلفه

و  ياريزمان آبکاهش مدت ،هاکانال ينوسازي: هامؤلفه

 ب،يدر مناطق پرش يکاستن از وسعت اراض ،دفعات شيافزا

انتقال آب از  ،جانبههمه کرديو اتخاذ رو تيريمد يفيبهبود ک

استفاده از  ده،يسرپوش يهامنبع تا مزرعه با استفاده از کانال

 يبرا ارانهيکمتر، پرداخت  يآب ازينبا  يکشاورز يهانهاده

 ةشرفتيپ زاتي، استفاده از تجهايو قطره يباران ياريآب

در زمينه  انيمهارت روستائ يمصرف آب و ارتقا ةکاهند

کننده هاي تعيينعنوان مؤلفهوري آب در محدوده بهبهره

 وري آب مطرح هستند.درزمينه ارتقاي بهره

 يرها به دو گروه از مت يرهاي اين متی: دووجههای مؤلفه

سيم مي سک تق صلي  شوند. ويژگيهدف و مت يرهاي ري ا

يعني هر ؛ اين مت يرها تأثيرگذاري و تأثيرپذيري زياد اســت

فه ـــاير عملي روي اين مؤل ياد در س به ت ييرات ز ها منجر 

 شود.مي هامؤلفه

 قرمزدر پيرامون خط قطري  هامؤلفهاين  :ي ريسکهامؤلفه

شرقي قرار دارند و از یرفيت بااليي د رنگ شمال  سمت  ر 

وري براي تبديل شــدن به بازيگران کليدي در ارتقاي بهره

ياري  نه براي آب يارا خت  فه پردا ند. مؤل آب برخوردار هســـت

اي به عنوان مؤلفه ريســک شــناســايي شــده باراني و قطره

 است.

فه هدف:مؤل هــا زير نــاحيــة قطري اين مؤلفــه های 

ي سيستم بوده تکاملرار دارند و در واقع نتايج شرقي قشمال

ي اين کاردستو نمايانگر اهداف ممکن در سيستم است. با 

شيد. مي هامؤلفه سرعت بخ ستم  سي توان به تکامل اهداف 

فه بارتمؤل فاده از هاي اين گروه ع ند از: اســـت  زاتيتجها

شت آب، انتقال،  صرف آب )از جمله بردا شرفته کاهنده م پي

 
 .تأثیرپذیری -در محور تأثیرگذاری هاآنهای مستقیم و جایگاه پراکندگی مؤلفه -1شکل 
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ارتقاي مهارت روســـتائيان در زمينه شـــناخت  و( مصـــرف

 وري آب.هاي بهبود بهرهروش

پذیر تأثیر های  اين مت يرهــا در قســـمــت  :متغیر

ــکل ميجنوب ــفحه ش ــرقي ص ها را آن توانيمگيرند و ش

ها تأثيرپذيري زيادي هاي نتيجه نيز ناميد. اين مؤلفهمؤلفه

ستم دارند. از سيستم داشته اما تأثيرگذاري بسيار کمي بر سي

اند از: استفادة بهينه از سموم کشاورزي، ها عبارتاين مؤلفه

اي، و خات براي توسعة آبياري باراني و قطرهي آب سازيغن

ي و گذارهيســرماهاي عملي و تکنولوژيکي )شــامل حمايت

ي هاتيحماحمايت بخش دولتي، خصـــوصـــي و تعاوني(، 

ماليغعملي  ـــاورهر يت مش قانوني و اي، رفع مواني )حما ع 

ـــاي هاي مديريتي(، اســـتفاده از یرفيتحمايت هاي فض

يي مهارت افزاهاي جمعي براي آموزش و مجازي و رســانه

هاي قرار وري آب. ماهيت مؤلفهروســـتائيان در زمينه بهره

هاي هاي تأثيرپذير اغلب از نوع مؤلفهگرفته در بخش مؤلفه

شتر تحت تأثير مت ير اثر ستند که بي بهبود »گذار مديريتي ه

هاي هست. مؤلفه« جانبهکيفي مديريت و اتخاذ رويکرد همه

شدت تحت ستقل و تأثيرگذار تأثير مؤلفهتأثيرپذير به  هاي م

شد، مؤلفه ست و اگر اين مت يرهاي مثبت با هاي تأثيرپذير ا

 نيز مثبت خواهد بود.

های قل متغیر اين مت يرهــا اغلــب در بخش  :مستتت

حه قرار داجنوب ند و داراي کمترين ميزان غربي صـــف ر

ماهيت اين  به  با توجه  ند.  تأثيرپذير هســـت تأثيرگذاري و 

چاي( وري آب در حوضــة آبخيز قلعهســيســتم )ارتقاي بهره

ها رسد بخشي از اين مؤلفهنظر ميميل به ناپايداري دارد، به

ستم دارند و  سي صفحه، ماهيت خروجي  سمت از  در اين ق

 
 .ها )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(نقشة روابط مستقیم بین مؤلفه -2شکل 
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هاي روجي مســـتقل ناميد. مؤلفههاي خها را مؤلفهبايد آن

هاي مســـتقل از توان به دو گروه از مؤلفهمســـتقل را مي

 بندي کرد.هاي اهرمي ثانويه تقسيمسيستم و مؤلفه

ستم:مؤلفه سی ستقل از  اند از: ها عبارتاين مؤلفه های م

احداث گلخانه و ترويج کشت در محيط کنترل شده، تدوين 

ــرزمين محدوده و تع ــند آمايش س يين الگوي کشــاورزي س

هاي يي مداوم در زمينه روشمهارت افزامحدوده و توجه به 

 .وري آبارتقاي بهره

فه به روشمؤل جه  فه تو يه: مؤل ثانو هاي هاي اهرمي 

شاورزي و دامپروري موازي به ستفاده بهينه از آب ک منظور ا

 کشاورزي  تنها مؤلفه اهرمي ثانويه است.

ه در نزديکي مرکز صـــفحه اين مؤلف :تنظیمی هایمؤلفه

بازي ميمي شـــکل ند و نقش تنظيمي  ند و ممکن گير کن

ـــت هريک از نقش ها را بر عهده بگيرند. به عبارتي با اس

ستم، مي سي ست مديران  سيا ها را توان اين مؤلفهتوجه به 

کننده هاي تأثيرگذار، هدف، ريســک و تعيينعنوان مؤلفهبه

يش ســرزمين محدوده و نيز در نظر گرفت. تدوين ســند آما

شاورزي محدوده، مؤلفه پرداخت يارانه براي  تعيين الگوي ک

ـــاورزي و اي، توجه به روشآبياري باراني و قطره هاي کش

شاورزي و دامپروري موازي به ستفاده بهينه از آب ک منظور ا

 
 ها )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(.بین مؤلفه میرمستقیغنقشة روابط  -4شکل 

 

 چای.وری آب روستایی در حوضة آبخیز قلعهکلیدی مؤثر بر ارتقای بهرههای مؤلفه -6جدول 
 عوامل کليدي با تأثيرگذاري غيرمستقيم عوامل کليدي با تأثيرگذاري مستقيم

 امتياز هامؤلفه امتياز هامؤلفه
 722 زمان آبياري و افزايش دفعات آبياريکاهش مدت 767 هاي آبيارينوسازي کانال
 677 هاي آبيارينوسازي کانال 677 ن آبياري و افزايش دفعات آبياريزماکاهش مدت

 677 جانبه نگريبهبود کيفي مديريت و اتخاذ رويکرد همه 655 کاستن از وسعت اراضي در مناطق پرشيب
يده و هاي سرپوشانتقال آب تا مزرعه با استفاده از کانال 654 جانبه نگريبهبود کيفي مديريت و اتخاذ رويکرد همه

 بتني
586 

 585 جانبه نگريبهبود کيفي مديريت و اتخاذ رويکرد همه 632 هاي سرپوشيده و بتنيانتقال آب تا مزرعه با استفاده از کانال
استفاده از تجهيزات پيشرفته کاهنده مصرف آب )اعم از  609 هاي کشاورزي با نياز آبي کمتراستفاده از نهاده

 برداشت آب، انتقال، مصرف(
541 

هاي ارتقاي مهارت روستائيان در زمينه شناخت روش 608 پرداخت يارانه براي آبياري باراني و قطره
 وري آببهبود بهره

451 

استفاده از تجهيزات پيشرفته کاهنده مصرف آب )اعم از 
 برداشت آب، انتقال، مصرف(

 406 هاي کشاورزي با نياز آبي کمتراستفاده از نهاده 541

هاي بهبود مهارت روستائيان در زمينه شناخت روشارتقاي 
 وري آببهره

 361 کاستن از وسعت اراضي در مناطق پرشيب 496
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ستفاده از  صرف آب )از جمله  زاتيتجها شرفتة کاهندة م پي

هاي تنظيمي عنوان مؤلفهبرداشــت آب، انتقال، مصــرف( به

ــتم ارتقاي بهره ــيس ــة آبخيز قلعهس چاي وري آب در حوض

 انواع دليل ناپايداري ســـيســـتم،شـــوند. بهمحســـوب مي

هـاي مـديريتي، تکنولوژيکي، مطـالعـاتي، مـالي و مؤلفـه

ند ولي در مجموع مي توان ترويجي در اين گروه قرار دار

ه نقش هاي مديريتي بيشـــتر اســـت کگفت که وزن مؤلفه

شان سازندة اين مؤلفه ستم ن سي شي به  ها را در تعادل بخ

وري توان گفت که تحقق ارتقاي بهرهدهد. در واقع ميمي

عه ـــة آبخيز قل چالشآب در حوض هاي چاي در گروه رفع 

ها ، موقعيت قرارگيري مؤلفه2مديريتي اســت. نتايج شــکل 

پذيري و  گذاري و اثر هت اثر کارتي، ج حه د بر روي صـــف

ي که بيان طورهمان دهد.را نشان مي هاآننين شدت همچ

شود. مقدار سنجيده مي 4-0شد، تأثير مت يرها بر يکديگر از 

مل ديگر  مل از عوا عا يک  که  بهرديپذيمتأثيري  عنوان ، 

ي که يک عامل بر ريتأثشـــود و تأثيرپذيري شـــناخته مي

مل ديگر مي تأثيراتعوا نام دارد. اين  گذاري  تأثير  گذارد، 

سط  سيده و 4، 3، 2ي هاتوانبه  MicMac افزارنرمتو ... ر

ها نيز ســـنجيده شـــود. در يک مؤلفه ميرمســـتقيغتا آثار 

 آمدهدستبهتوان بيان کرد که نتايج اي ميچارچوب مقايسه

ها بر يکديگر، مؤلفه ميرمســتقيغاز تحليل ميزان اثرگذاري 

ب در سطح وري آکننده وضعيت ناپايداري سيستم بهرهييدتأ

چاي اســـت. در اين راســـتا، قرارگيري حوضـــة آبخيز قلعه

 از نوعها دهد که اغلب مؤلفهها روي صفحه نشان ميمؤلفه

فه گذار، مؤل تأثير ندهميتنظي، دووجههاي  پذير  کن تأثير و 

هستند. به عبارتي، اين مت يرها در عين حال که تأثيرگذاري 

يادي نيز هســـتند و زيادي دارند، داراي قدرت تأثيرپذيري ز

منجر به تشــديد اثرات نوســاني اوليه  هاآنماهيت ناپايدار 

ستم مي شکل سي ، اطالعات مربوط به 4 شکل (.3شود )

صفحه دکارتي، جهتموقعيت قرارگيري مؤلفه هاي ها روي 

ـــدت  براي اثرات  هاآناثرگذاري، اثرپذيري و همچنين ش

 دهد.را نشان مي ميرمستقيغ

سة نتاي ستقيم و از مقاي ستقيغج تحليل اثرات م ، ميرم

هاي آيد. مؤلفهدست ميهاي کليدي( بهعوامل اصلي )مؤلفه

ضة آبخيز کليدي مؤثر بر ارتقاي بهره سطح حو وري آب در 

ساس شکل ست( 6و  5، 4هاي )قلعه چاي بر ا . با توجه به ا

ـــت آمده براي يک از امتيازهاي به گانه  20ي هامؤلفهدس

هاي با بيشــترين توان گفت که مؤلفهيشــناســايي شــده، م

ــتقاثرگذاري  ــتقيغو  ميمس ــورت جدول  ميرمس ، به 6به ص

دســت آمده اســت. نکتة مهم در اين زمينه عبارت اســت از 

فه مه مؤل که، ه گذاري اين گذاري مســـتقيم در اثر با اثر ها 

ها نيز قرار دارند و فقط اولويت و امتياز نهايي آن ميرمستقيغ

به  فاوت اســـت.  بارتي ميمت که تحقق و ع فت  توان گ

ــتم پياده ــيس ــازي يک س ــطح وربهرهس ي آب موفق در س

هاي مؤلفه 9چاي در گروه روســـتاهاي حوضـــة آبخيز قلعه

زمان مدت کاهشي، اريآب هايکانال ينوساز کليدي شامل:

در  ياز وسعت اراض کاستني، اريدفعات آب شيو افزا ياريآب

ناطق پرشـــ خاذ رو تيريمد يفيک بهبود، بيم   کرديو ات

 وری آب.ی کلیدی مؤثر بر ارتقای بهرههامؤلفهچای از نظر رتبة نهایی روستاهای واقع در حوضة آبخیز قلعه -7جدول 

 رتبه روستا رتبه روستا رتبه روستا رتبه روستا
 10 الينجق 1 هرگالن 28 بوکت 19 مهماندار

 20 مهرآباد
تپيک 
 دره

 11 گنبد 2 آلمالو 29

 12 گل تپه 3 يايچي 30 پسيان 21 چنار
 13 نانسا 4 گوراوان 31 بارازلو 22 دانالو
 14 صومعه 5 خانيان 32 حوري 23 رازيان

 24 توتاخانه
چهار 
 طا 

 15 ولينجق 6 شيراز 33

 16 محموآباد 7 هروان 34 بواللو 25 زاويه
 17 چهاربرود 8 قوزولجه 35 ديزج 26 ينگجه
 18 اغجه اوبه 9 آغاجري 36 صور 27 تجر 
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ستفاده  انتقالنگري،  جانبههمه سر مزرعه با ا آب از منبع تا 

 هاياز نهاده اســـتفادهي، و بتن دهيســـرپوشـــ هاياز کانال

ـــاورز نهي پرداخت، کمتر يآب ازيبا ن يکش  ياريآب يبرا ارا

 ةکاهند ةشـــرفتيپ زاتياز تجه اســـتفادهاي، و قطره يباران

  يارتقاو  برداشت آب، انتقال، مصرف(جمله مصرف آب )از 

تائ ناخت روش نهيدر زم انيمهارت روســـ بهبود  هايشـــ

 .است، آب يوربهره

منظور به: بندی روستتتاها با استتتفاده از ویکوراولویت

ضعيت  سي و ستاهابرر هاي ي مورد مطالعه از نظر مؤلفهرو

قاي بهره يدي ارت فاده از روش ويکور، کل با اســـت وري آب، 

ــي و اولويتاقدام  ــاخص به بررس ــتاها گرديد. ش بندي روس

ستفاده از نرم دست به GISافزار متوسط شيب هر روستا با ا

ــي يافته ــان ميآمد. بررس ــيب در ها نش دهد که اختالف ش

درصــد اســت، به عبارتي  65چاي نزديک به قلعه ةمحدود

چاي در موقعيت دشتي تا تيپ کوهستاني قرار محدودة قلعه

بســيار زياد مانع از ارائه يک روش واحد براي  دارد و شــيب

ــعيت وري آب ميارتقاي بهره ــي وض ــود. همچنين بررس ش

مســاحت اراضــي آبي داراي ســيســتم آبياري مدرن نشــان 

ـــاحت اين اراضـــي از حدود مي متر ل ايت  2000دهد مس

ست که داراي اختالف حدود  5000 ست  5/2متر ا برابري ا

آب در دسترس  مقدار زمين و و اين امر نيز وابسته به شيب

ست. طول کانال ستاهاي مورد ا سطح رو هاي بتني نيز در 

برابر اســت. به  5/12مطالعه داراي اختالف زيادي در حدود 

کيلومتر داراي بيشترين ميزان و  25عبارتي روستاي گنبد با 

کيلومتر داراي کمترين طول کانال  2روســـتاي توتاخانه با 

هاي ترويجي مرتبط به تعداد دوره بتني اســت. مت ير مربوط

در دهد که، وري آب برگزار شده نيز نشان ميبا ارتقاي بهره

اغلب  شد کههايي برگزار ة روستاهاي مورد مطالعه دورههم

توســط جهاد کشــاورزي و ســتاد احياي درياچه اروميه بوده 

شترين دوره ست و بي ستاهايي بوده که بها عنوان هاي در رو

ستاهاي هدف ستاد احياء بودهدر برنامه رو اند. هاي ترويجي 

ستفاده بررسي نتايج به دست آمده در رابطه با مت ير درصد ا

صالحهاي از نهاده شان مي ا ستاهاي شده نيز ن دهد که رو

ي و همچنين روســتاهايي که دائمدشــتي و داراي منابع آب 

ـــاورزي در آن هاد کش يت ج عال نگها ف ـــت، از  ترپرر اس

با  رابطهاند. در صالح شدة بيشتري استفاده کردههاي انهاده

صي براي  صا سهيالت اخت توان ي مدرن نيز مياريآبمت ير ت

و داراي اراضــي کشــاورزي  تيپرجمعگفت که روســتاهاي 

و  تيجمعکمدشتي و با کشت آبي در مقايسه با روستاهاي 

کوهستاني که اغلب داراي اراضي کشاورزي ديمي هستند، 

ـــ ت و اين امر براي مت ير تعداد کنتورهاي بيشـــتر بوده اس

هوشـــمند نيز صـــاد  اســـت. در نهايت در رابطه با مت ير 

ياري نيز ميمدت مان آب که بيشـــترين ميزان ز فت  توان گ

ســـاعت اســـت. با توجه به محدوديت  2اختالف در حدود 

ــبات صــورت گرفته با  صــفحات، جدول نتايج نهايي محاس

ــتفاده روش ويکور  ــ قرار دادهاس ــت )ده ش (. بر 7جدول اس

 
 وری آبهای کلیدی ارتقای بهرهچای از نظر مؤلفهبندی روستاهای واقع در حوضة آبخیز قلعهنقشة اولویت -5شکل 
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ساس نتايج به ست آمده از مجموع ا سي،  9د معيار مورد برر

يايچي، گوراوان، به مالو،  هاي هرگالن، آل تا يب روســـ ترت

ــيراز، هروان، قوزولجه، آغاجري و الينجق داراي  خيانيان، ش

ـــه اولويت بندي بيشـــترين امتياز هســـتند. در نهايت نقش

 رسيم و ارائه شد.، ت5روستاهاي مورد مطالعه در شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

هاي مؤثر بر هدف پژوهش حاضـــر برســـي و تحليل مؤلفه

هاي وري آب کشــاورزي و شــناســايي مؤلفهارتقاي بهره

روســتاي واقع در حوضــه آبخيز  36ها در ســطح کليدي آن

ست. در قلعه ضة آبريز درياچه اروميه بوده ا چاي واقع در حو

که اين خصـــو  مي فت  تهطورمانهتوان گ ياف هاي ي 

هاي وري آب در ســکونتگاهپژوهش نشــان داد ارتقاي بهره

ــامل طي   ــت که ش ــتايي متأثر از عوامل متعددي اس روس

هاي اجتماعي، اقتصادي، فناوري، مديريتي، وسيعي از مؤلفه

ـــت. تنوع و مالي و محيط زيســـتي از جمله اين عوامل اس

منجر بــه  وري آبپويــايي عوامــل مؤثر بر ارتقــاي بهره

مه نا قاي پيچيدگي بر يده و اين وربهرهريزي ارت ي آب گرد

هاي کليدي مؤثر ارتقاي امر نيز ضــرورت شــناســايي مؤلفه

سکونتگاهبهره ستايي را ايجاب ميوري آب در  کند. هاي رو

هاي آبخيز درياچه چاي نيز از جمله حوضهحوضة آبخيز قلعه

اروميه بوده  اروميه است که تحت تأثير خشک شدن درياچه

سال ضه و در طي  سترس اين حو هاي اخير حجم آب در د

ست، بنابراين، پژوهش حاضر ناشي  به شدت کاهش يافته ا

وري ي ارتقاي بهرهراهکارهادنبال بررسـي به مسـئلهاز اين 

ضة آبخيز قلعه ست. در اين آب در حو صورت گرفته ا چاي 

ي لفهمؤ 20هاي پژوهش نشان داد که از بين خصو  يافته

قاي بهره يه  9وري آب، مؤثر بر ارت به بق بت  فه نســـ مؤل

فه بارتمؤل که ع ند  يدي دار ند از: ها نقش کل ـــازا  ينوس

نال مان آبمدت کاهشي، اريآب هايکا  شيو افزا ياريز

ستني، اريدفعات آب ض کا سعت ارا ش ياز و ، بيدر مناطق پر

خاذ رو تيريمد يفيک بهبود مه کرديو ات بهه نگري،  جان

 هايآب از منبع تا ســـر مزرعه با اســـتفاده از کانال لانتقا

ش ستفادهي، و بتن دهيسرپو شاورز هاياز نهاده ا  ازيبا ن يک

خت، کمتر يآب نهي پردا اي، و قطره يباران ياريآب يبرا ارا

کاهنده مصــرف آب )اعم از  شــرفتهياز تجهيزات پ اســتفاده

در  انيمهارت روستائ يارتقاو  برداشت آب، انتقال، مصرف(

ناخت روش نهيزم تايج اين آب يوربهبود بهره هايشـــ . ن

 Ohabyazdiهاي هاي پژوهش با نتايج يافتهبخش از يافته

ها آبياري مدرن و اســتفاده از (، در زمينة نقش يارانه2015)

شدهنهاده صالح  ستفاده و در زمينة نقش مؤلفه هاي ا هاي ا

هاي ي مهارتها و ارتقاهاي بتني، نوســـازي کانالاز کانال

صو  مؤلفه ستائيان همخواني دارد. همچنين در خ هاي رو

وري زمان آبياري و ت يير ســـبک مديريت بهرهکاهش مدت

خواني (، هم2013و همکاران )  Rezaieهايآب، با نتايج يافته

ــو  اين بخش از يافته توان هاي پژوهش ميدارد. در خص

يت بهره مدير که  فت  ـــاًوري آب و گ قا مخصـــوص ي ارت

دليل وري آب در بخش کشــاورزي جوامع روســتايي بهبهره

ــاني و محيطي از پيچيدگي  تأثيرپذيري از عوامل متعدد انس

ستم  سي ست و اين امر منجر به ناپايداري  زيادي برخوردار ا

ستم ارتقاي مديريت بهره سي ست. ناپايداري  شده ا وري آب 

شواري در برنامه منجروري آب بهره که شود ريزي ميبه د

ـــده داراي ويژگي براي رفع آن مي بايد راهکارهاي ارائه ش

طافي، نگرجامع يات محيط ريپذانع ي و منطبق بر واقع

شد. همچنين يافته برنامه شان )محدودة مورد مطالعه( با ها ن

چاي بعد از افتتاح دست سد قلعهدهد که روستاهاي پايينمي

نال کا لب داراي  ـــد، اغ ـــده وس مدرن و بتني ش لي هاي 

روستاهاي واقع در باالدست سد و همچنين روستاهاي واقع 

هاي خاکي ي انتهايي حوضه اغلب داراي کانالهاقسمتدر 

ــتاندارديغو  ــنهاد مي راس ــتند. بنابراين پيش ــود طبق هس ش

و با مشارکت ساکنين روستاها تمامي  مدتانيمريزي برنامه

بياري زمان آهاي آبياري نوسازي گردد. همچنين مدتکانال

فه عاد مزارع مؤل قاي و اب که در ارت ند  هاي مهمي هســـت

، طبق اثرگذارندوري آب در ســطح روســتاهاي حوضــه بهره

توان گفت که در روستاهاي باالدست هاي پژوهش مييافته

ستند، بايد از طريق انتقال  شيب زيادي ه ضه که داراي  حو
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ياده عه و همچنين پ تا مزر ســــازي ســـريع آب از منبع 

اي نوين آبياري از مدرت زمان آبياري کاسته شده هسيستم

و در عوض دفعات آبياري افزايش يابد. در خصـــو  ابعاد 

ــمتتوان گفت که در مزارع نيز مي ــطح و کم هاقس ي مس

ضه، ابعاد  شتر مزارع منجر به بهره تربزرگشيب حو وري بي

شيب تند که  ضي با  ضه  عمدتاًآب و در ارا ست حو در باالد

صرف آب  قرار دارند، ضي منجر به کاهش م سعت کم ارا و

ـــد. در خصـــو  مؤلفه هاي پرداخت يارانه براي خواهد ش

ستم آبياري باراني و قطره سي ستفاده توسعه  اي و همچنين ا

ندة نيز مي کاه تة  که اين از تجهيزات پيشـــرف فت  توان گ

عنوان يک ســياســت موفق در ســطح جهاني به اســتيســ

تواند چاي نيز مييز قلعهشود در سطح حوضة آبخشناخته مي

شد که بايد از طريق تأمين اعتبار و  شته با سازنده دا کارکرد 

فه  با مؤل طه  يت، اجرايي گردد. در راب مدير ند  بهبود فراي

ستائيان و ارتقاي مهارت  ستفاده  هاآنآموزش رو در زمينة ا

توان گفت که اين مؤلفه به عنوان آب نيز مي منابعبهينه از 

وري آب اي براي ارتقاي بهرهاز و پايهيک عامل بســـترســـ

شود که بايد از طريق سازمان جهاد کشاورزي، محسوب مي

کردگان ساکن و با مشارکت تحصيل هاي مردم نهادسازمان

صورت گيرد تا از طريق  ستا  ستا و با همياري دهياري رو رو

ـــب دانش بومي ارائه آموزش هاي الزم و در عين حال کس

ستائيان به يک مد ستا رو شي برگرفته از واقعيات رو ل آموز

تبديل شـــود. همچنين در خصـــو  مؤلفة ارتقاي مهارت 

شناخت روش ستائيان در زمينه  وري آب هاي بهبود بهرهرو

توان گفت که الزمة هرگونه موفقيت و پيشرفت در گروه مي

شود از طريق يي است، لذا پيشنهاد ميمهارت افزاآموزش و 

موجود در روسـتاها مانند مسـاجد و هاي اسـتفاده از یرفيت

يي برگزار گردد. در مهارت افزاهاي هاي، دورهدفتر دهياري

فه يت در خصـــو  مؤل ها خاذ رو ن مه کرديات به نيز ه جان

سته به اتخاذ  9توان گفت که تمامي مي شده واب مؤلفه ذکر 

صورت مديريتي مناسب است تا بتوان در نهايت به ةيک روي

عه را ورعملي ميزان بهره ي آب در روســـتاهاي مورد مطال

توان گفت اتخاذ يک روية مديريتي ارتقا بخشيد. در واقع مي

سب به ساير  ازينشيپعنوان يک منا  هامؤلفهبراي موفقيت 

است.
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