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چکیده
مدیریت آب بویژه در بخش کشاورزی نیازمند ارزیابی های جامع منابع آب با درنظر گرفتن سایر ابعاد میباشد.
برای ارزیابی این مسئله رویکردی جامع توسعه داده شده است ،که نمود کارکردی آن در قالب شاخص فقر آبی کشاورزی
معرفی شده است .بر همین اساس ،مطالعهای با هدف سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در سطح شهرستان دزفول انجام
شد .روش پژوهش مطالعه مبتنی بر پیمایش بود .جامعه آماری مطالعه شامل کلیهی گندمکاران آبی شهرستان دزفول
( )N=0111بودند که از میان آنها  410نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب
شد .دادههای مورد نیاز برای سنجش شاخص به کمک پرسشنامه جمعآوری شد و بخش دیگری از اطالعات مورد نیاز
شامل اطالعات جغرافیایی مزارع کشاورزان ،شوری نمونه آب در دسترس آنها بود که به ترتیب به کمک ابزارهای  GPSو
دستگاه شوریسنج ( )ECmeterجمعآوری شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای Super ،SPSSv20

 Decisionsو  ArcGISصورت پذیرفت .همچنین برای وزندهی سنجههای معرفی شده در شاخص از فرایند تحلیل شبکهای
استفاده شد .در نهایت با استفاده از فرمول ،شاخص فقر آبی کشاورزی برای تک تک کشاورزان مورد بررسی محاسبه
شد .نتایج حاکی از آن بود که ظرفیت پایین کشاورزان برای مصرف بهینه آب وسطح پایین دسترسی کشاورزان به منابع
آب موجود از عوامل مهم ایجاد کننده فقر آبی کشاورزی در سطح شهرستان دزفول بود .همچنین از نظر میانگین ارزش
نیز از بین زیرمولفههای مربوط به مولفه های منابع آب ،دسترسی ،ظرفیت و محیط زیست به ترتیب میانگین ارزش ،منابع
آب سطحی ( ،)50/40دسترسی کشاورز ( ،)00/50سرمایه انسانی ( )21/62و سموم شیمیایی ( )61/22در اولویتهای
باالتری قرار گرفتند .همچنین برای تعیین نقاط بحرانی مواجه با فقر آبی کشاورزی ،نقشه فقر آبی کشاورزی تهیه شد که
به عنوان ابزاری مفید در تعیین علتهای فقر آبی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه عمل نمود .مقدار متوسط شاخص فقر
آبی کشاورزی برای حوزه مورد مطالعه  24/66نسبت به  011به دست آمد .در نهایت این نتیجه حاصل شد که شاخص
فقر آبی کشاورزی میتواند در شناخت ،تدوین برنامه و سیاستهای مقابله با بحران آب ابزاری کارآمد باشد.
واژههای کلیدی :پهنه بندی ،شاخص فقر آبی کشاورزی ،شهرستان دزفول ،فرایند تحلیل شبکهای ( ،)ANPگندم
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Abstract
Water management particularly in agricultural sector has been shown as an extensive debate which
primarily depends on the holistic assessment of water resources combined with due attention to other involved
aspects. Therefore, to address this issue a holistic way was regarded which crystalized in development of the
Agricultural Water Poverty Index. . In line with this, a survey study was conducted to measure the agricultural
water poverty in Dezful County. The study population consisted of all the irrigated wheat growers located
throughout the County (N=5000). Using a systematic random sampling method a sample of 205 farmers based
on Krejcie & Morgan table was selected. The main data was collected using a questionnaire and some other
data including farms’ geographic information and water EC were gathered using GPS and Ecmeter devices,
respectively. The validity of the study questionnaire was confirmed by a panel of experts.. Data Analysis was
carried on by using a combination of software including SPSS v20, Super Decisions, and ArcGIS. Hence, the
indicators of the index were weighted based on an analytical network process. After that, the agricultural water
poverty was calculated for individual respondent farmers using a special formula. Results revealed that the
causes of water poverty included the low farmers’ capacity to optimum water usage, low value of the
environment component as well as the low rate of access to available water among farmers. Moreover, surface
water resources (35.25), farmer’s access (51.85), human capital (40.67), and chemical herb-pesticides (90.74)
ranked at first place among the other sub-components of resources, access, capacity, and environment,
respectively. To recognize the hotspots dealt with water poverty, an agricultural water poverty map was
provided. This map was regarded as a useful tool to reveal the water poverty causes in the study area. The
study followed on the conclusion part in which the AWPI was regarded as an efficient and helpful tool to
diagnose the water problems and to develop the appropriate policies and plans by decision and policy makers.

Keywords: Agricultural Water Poverty Index, Analytical Network Process (ANP), Dezful County, Mapping,
Wheat.
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شرطهای اساسی برای مدیریت یکپارچه منابع آب،

مقدمه
جمعیت جهان در حال حاضر با سرعت فزایندهای

دستیابی به ارزیابیهای مناسب از وضعیت منابع آب

در حال رشد است به طوری که از  4/0میلیارد نفر در

است (سالیوان  .)4114ابزارهای متفاوتی برای ارزیابی

سال 0601به  6میلیارد در سال  4111رسیده است و

وضعیت منابع آب طراحی شدهاند ،به طوری که از

پیشبینی میشود تا سال  ،4101جمعیت جهان میتواند

مهمترین این ابزارها میتوان به شاخصهای فالکن مارک

به  01میلیارد یا بیشتر برسد (سازمان ملل  .)4112رشد

( ،)0656آسیبپذیری منابع آب (ریجسبرمن ،)4116

سریع جمعیت و نیاز روزافزون به منابع و تولیدات،

کمبود آب (گلیگ  )0666و استرس عرضه آب (مک نالتی

بخصوص منابع غیرقابل برگشت مانند آب ،توجه بیشتر

و همکاران )4101 ،اشاره کرد .اما هر کدام از این

مسؤلین هر کشوری را جهت مدیریت منابع آب بیشتر

شاخصها بیشتر یک جنبه از مدیریت منابع آب را در نظر

کرده است (نامداری و بخشی  .)4102آبهای سطحی و

میگیرند به طوری که بیشتر به کمیت منابع آب و بخش

زیرزمینی هر دو جزء منابع مهم ،نه تنها برای استفاده

خانگی توجه میکنند .این در حالی است که ابزار جدیدی
آبی0

انسانها بلکه برای همه سیستمهای زیست محیطی به

به نام شاخص فقر

شمار میروند (ویلهولث و جیوردانو  .)4112در بخش

طراحی و توسط سالیوان و همکاران (4111؛ )4114

تولیدی یعنی کشاورزی نیز در سالهای اخیر ،برداشت

توسعه داده شد ،به عنوان ابزاری که ابعاد کلیدی مدیریت

آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی به صورت بیرویه

منابع آب را در نظر میگیرد برای ارزیابی هم جانبه منابع

افزایش یافته است (فروزانی و کرمی  .)4100با این حال،

آب معرفی شد و مورد استفاده قرار گرفت .شاخص فقر

کمبود فزاینده آب ،سوء استفاده و عدم مدیریت صحیح

آبی یک ابزار ترکیبی میان رشتهای است ،که ارتباط

منابع آب در دسترس تهدید اصلی توسعه پایدار در بخش

نشانگرهای آب و رفاه انسان را نشان میدهد؛ و باعث

کشاورزی میباشد (حمدی و همکاران  .)4115بنایراین،

نمایان شدن اثرات کمبود آب بر روی زندگی انسانها

چالش عمده برای مدیریت منابع آب در عصر حاضر آن

میشود .تمرکز اصلی شاخص فقر آبی بر مردم فقیری

است که چگونه میتوان منابع آب را برای تامین غذای

است که بیشتر از دسترسی ناکافی به آب رنج میبرند.

جمعیت رو به رشد جهان حفظ کرد (روکستروم و

این شاخص ترکیبی از اطالعات فیزیکی ،اقتصادی و

همکاران  .)4112مدیریت آب در بخش کشاورزی به

زیست محیطی است که مرتبط با کمبود آب ،دسترسی به

عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب حوزه وسیعی

آب و توانایی استفاده از آب برای مصارف تولیدی می-

را در بر میگیرد که شامل شیوههایی همچون حفظ

باشد (سالیوان  .)4115بنابراین به طور گستردهای به

رطوبت اراضی ،برداشت بهینه آب ،آبیاری کامل و

عنوان ابزاری برای سنجش منابع آب در مقیاسهای

تکمیلی ،و تکنیکهای مختلف توسعه منابع آب میباشد.

مختلف ،به عنوان مثال ،مقیاس ملی ،محلی و بینالمللی

همه روشهایی که در مدیریت آب کشاورزی استفاده

استفاده میشود (الرنس و همکاران  .)4114هرچند WPI

میشوند اغلب برای غلبه بر محدودیتهای اصلی

یک شاخص ترکیبی است که در برگیرنده ابعاد گوناگون

برداشت و یا نگهداری منابع آب در نظر گرفته میشوند

مدیریت منابع آب میباشد ولی یک ضعف بزرگ آن

(نامارا و همکاران  .)4101در همین راستا ،یکی از پیش

اختصاصی بودن آن برای مصارف آب شرب میباشد و

Water Poverty Index

1

( )WPIکه توسط سالمه ()4111
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همتی ،فروزانی و ...

به بخش کشاورزی ،به عنوان بزرگترین مصرف کننده

بخش کشاورزی آن را ضروری مینماید .به منظور

منابع آب در جهان توجهی ندارد (سالیوان و همکاران

مدیریت بهتر منابع آب ،دستیابی به شناخت جامع از

 .)4114بر همین اساس ،در بخش کشاورزی نیز شاخص

وضعیت منابع آبی و همچنین دالیل وضعیت موجود،

مشابهی با عنوان شاخص فقر آبی کشاورزی )AWPI(0

بسیار حایز اهمیت است .بنابراین پژوهش حاضر بدنبال

ساخته شد و به عنوان ابزاری جدید برای ارزیابی

پاسخ دادن به این پرسشها است که شهرستان دزفول

وضعیت آب در بخش کشاورزی ،برای اول بار مورد

از نظر شاخص شاخص  AWPIچگونه است؟ در

استفاده قرار گرفت (فروزانی و همکاران ،4104 ،4101

صورت وجود فقر آبی کشاورزی در منطقه ،علت و دالیل

.)4105

اصلی این مسأله مربوطه به کدام عامل است؟ به طوری

بر اساس نظر فروزانی و کرمی ( )4101مفهوم فقر آبی

که دستیابی به پاسخ این پرسشها میتواند راهگشای

کشاورزی  )AWP(4به معنای کمبود آب با کیفیت خوب

تصمیمگیرندگان در مدیریت بهتر و جامع منابع آب

در بستر کشاورزی میباشد .ریشههای فقر آبی

کشاورزی مزارع در سطح شهرستان باشد.

کشاورزی نه تنها از عوامل طبیعی و فیزیکی ،بلکه از

در ادامه به نتایج تعدادی از پژوهشهای انجام

عوامل اجتماعی ،اقتصادی و عوامل نهادی در بخش

گرفته با استفاده از شاخصهای ارزیابی منابع آب در

کشاورزی میتواند نشات گرفته باشد .بر همین اساس،

بخش خانگی و کشاورزی اشاره میشود .آسیابیهیر و

شاخص فقر آبی کشاورزی ( )AWPIیک ابزار میان

همکاران ( )4100در پژوهشی به ارزیابی چند معیاره

رشتهای در برگیرنده ابعاد کلیدی یک سیستم کشاورزی

تغییرات مکانی شاخص فقر آب در تعدادی از

میباشد که توجه خاصی به منابع آب در دسترس و

حوضههای آبخیر استان اردبیل پرداختند .نتایج این

دسترسی فیزیکی به آب دارد؛ این ابزار از توانمندیهای

تحقیق نشان داد که شاخص فقر آب به عنوان یک ابزار

انسانی ،اجتماعی و اقتصادی کشاورزان در جهت

کاربردی در مدیریت منابع آب ،میتواند در تعیین

استفاده موثر از آب برای مصارف تولیدی و زیست

اولویتها و پایش تغییرات وضعیت منابع آب استفاده

محیطی بهره میبرد .بنابراین شاخص مفیدی به منظور

شود .همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بیشتر

بررسی وضعیت آب در یک منطقه کشاورزی میباشد (

حوضههای مورد مطالعه در استان اردبیل از نظر

فروزانی و همکاران .)4105

شاخص فقر آبی در شرایط بحرانی قرار دارد و مقدار

خوزستان به دلیل داشتن منابع غنی آب و خاک از

متوسط شاخص فقر آب برای حوضه مورد مطالعه شده

دوران قدیم تا به حال توسط طراحان امر توسعه به

در استان اردبیل  25به دست آمده است .آسیابیهیر و

عنوان قطب مهم صنعتی و کشاورزی شناخته شده است

همکاران ( )4100درپژوهشی دیگر ،به بررسی شاخص

(عباسی و غالمی  .)4104به طوری که حدوداً  5/5میلیون

فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب پرداختند که

هکتار زمین کشاورزی در استان خوزستان میباشد

نتایج نشان داد شاخص فقر آب به عنوان یک ابزار

(بیگدلی و ریسمانباف  .)4104شهرستان درفول به

کاربردی در مدیریت منابع آب ،میتواند در تعیین

عنوان یکی از قطبهای کشاورزی این استان و همچنین

اولویتها و پایش تغییرات وضعیت منابع آب مورد

منطقهای که از وضعیت منابع آبی خوبی برخوردار است

استفاده قرار گیرد .شریفزادگان و همکاران ( )4102در

اما با این حال مدیریت منابع آب در سطح مزارع بهینه

تحقیق خود برای شناسایی موانع توسعه منطقهای استان

نمیباشد .که لزوم مدیریت موثر وضعیت منابع آبی در

قزوین با به کارگیری شاخص فقر آبی به این نتایج دست

1
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یافتند که نیمه جنوبی استان به دلیل ضعف در دو محور

(در مقیاس محلی) پرداختند که نتایج این تحقیق نشاااان

ظرفیت (به دلیل بیسوادی) و محیط زیست (به دلیل

داد استفاده از شاخص فقر آبی کشاورزی برای ارزیابی

مصرف زیاد کود و سموم و کیفیت کم آب) وضعیت

وضعیت آب کشاورزی یک منطقه دارای دو مزیت است:

بحرانیتری نسبت به سایر شهرستانها دارد .شهرستان

او ل ،شاخص فقر آبی کشاورزی به درک آسان مسائلی

قزوین به دلیل بهرهمندی از منابع آب ،ظرفیت و مصرف

که برای تصااامیمگیرندگان حیاتی اسااات ،کمک میکند و

بهینه و شهرستان البرز به دلیل دسترسی مطلوب و

دوم ،باه برنامهریزان در شاااناساااایی مکانهایی که بر

کسب امتیاز باال در محور محیط زیست ،از منظر

اسااااس اطالعاات نیاازمناد مداخالت مدیریت منابع آب

شاخص فقر آب از وضعیت نسبی بهتری در قیاس با

هساااتند ،کمک میکند .نتایج مطالعه آنها که بر اسااااس

سایر شهرستانها برخوردارند .کومننیک و همکاران

شاخص  AWPIو با استفاده از روش  AHPبود ،نشان

( )4116در پژوهشی به سنجش سودمندی شاخص فقر

داد کااه مقاادار شاااااخص فقر آبی کشاااااورزی برای

آبی در مقیاس ملی پرداختند که نتایج این پژوهش نشان

کشاااورزان این منطقه در زیر حد متوسااط (کمتر از )01

میدهد فقرآبی نباید معادل عدم دسترسی به آب به دلیل

اسااات .بدین معنا که کشااااورزان از نظر وضاااعیت آب

فقر جامعه در نظر گرفته شود .همچنین نتایج نشان داده

کشااورزی دارای وضاعیت نسابتا نامساعدی میباشند.

است به جز شرایط اجتماعی و اقتصادی ،دالیل دیگری

تحلیل اجزای شااااخص نشاااان داد که مقدار "منابع آب

همچون عدم دسترسی فیزیکی یا سوء مدیریت منابع آب

ساطحی و زیرزمینی" در کل شهرستان در سطح بسیار

در عدم دسترسی ناکافی به آب تأثیر دارند .الرنس و

پایینی اسات" .دسترسی به منابع آب" و "عوامل زیست

همکاران ( )4114در پژوهشی به بررسی شاخص فقر

محیطی تااثیرگاذار بر کمیات و کیفیت منابع آبی" در حد

آبی در یک مقایسه بینالمللی پرداختند که نتایج این

مناسب میباشند .کشاورزان مورد مطالعه از نظر "نحوه

پژوهش نشان میدهد این شاخص ،کشورها و جوامع را

مصاارف منابع آب" و "ظرفیتهای انسااانی ،تکنولوکیکی،

با توجه به عوامل فیزیکی و اقتصادی -اجتماعی مرتبط

مااالی و اجتماااعی برای اساااتفاااده بهینااه از منااابع آب

با کمبود آب رتبهبندی میکند .این شاخص ،سازمانهای

موجود" دارای ضاااعف میباشاااند .نتایج این مرحله از

ملی و بینالمللی مرتبط با تأمین آب و نظارت بر هر دو

پژوهش نشااان داد که "منابع آب کشاااورزی" تنها عامل

عنصر منابع در دسترس و عوامل اجتماعی -اقتصادی

تعیینکنناده وضاااعیت کشااااورز در ارزیابی منابع آبی

که تاثیر بر دسترسی و استفاده از این منابع دارند ،را

نمیباشاااد .همچنین جزء "ظرفیت" عامل تعیین کنندهای

توانمند میسازد.

برای ایجاد تفاوت در وضعیت کشاورزان است.

نتایج مطالعه زرافشااانی و سااعدوندی ( )4102در
دشات ممنوعه ماهیدشت در استان کرمانشاه با استفاده

مواد و روش ها

از شاخص فقر آبی کشاورزی نشان داد که این دشت با

منطقه مطالعه شده

فقر آبی کشاااورزی شاادید مواجه اساات .به طوری که

شهرستان دزفول به عنوان یکی از شهرستانهای

کشااورزان این دشات با کمبود منابع آبی مواجه هستند

استان خوزستان با مساحت  2264کیلومتر مربع در

هرچند این منابع محدود تا حد قابل توجهی در دسااترس
کشااااورزان قرار دارند .فروزانی و همکاران ( )4105در
پژوهشای به بررسای فقر آبی کشاااورزی در مرودشت

جنوب غربی ایران و در محدوده بین طولهای 05՜
تا 2՜

55°

وعرضهای جغرافیایی 20՜

22°

تا 56 ՜

46°
01°

قرار دارد (شکل  .)0این شهرستان بر اساس نقشه
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دومارتن دارای اقلیمهای متنوعی است که شامل اقلیم

خوزستان میباشند .این امر موجب رونق کشاورزی این

خیلی مرطوب ،نیمه مرطوب ،مرطوب ،مدیترانهای ،خشک

شهرستان گردیده است و دزفول را به عنوان یکی از

و نیمه خشک میباشد .وجود رودخانه دز و شبکههای

قطبهای کشاورزی ایران مطرح نموده است .عالوه بر

آبیاری مدرن باعث شده که کشاورزی در دزفول سابقه-

آن ،کشاورزان این منطقه از منابع آب مختلف و متنوعی

ای تاریخی پیدا کند ،به طوری که بخشهای غیرکو-

مانند آب چاه ،رودخانه ،چشمه ،سد و باران برای

هستانی دزفول پرآبترین منطقه کشاورزی استان

کشاورزی استفاده میکنند.

شکل  -1نقشه مورد مطالعه در استان خوزستان

بر اساس آمار و اطالعات مدیریت جهاد کشاورزی

روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از پیمایش انجام شد .جامعه

شهرستان دزفول در سال  0111 ،0562نفر را شامل

آماری تحقیق حاضر را دو گروه از افراد متفاوت تشکیل

میشدند .روش نمونهگیری در این تحقیق بر اساس

میدهند .گروه اول ،کارشناسان مراکز ترویج و خدمات

"نمونهگیری تصادفی سیستماتیک" بود .بدین صورت

جهاد کشاورزی شهرستان دزفول بودند ،که  0نفر از آنها

متناسب با حجم جامعه آماری ،حجم کلی نمونه ( )410با

بطور هدفمند بر اساس سابقه در فعالیتهای مرتبط با

استفاده از جدول کرجسی و مورگان مشخص گردید .با

آب کشاورزی برای مشارکت در روش فرایند تحلیل

توجه به آن که برای ترسیم نقشه فقر آبی کشاورزی در

شبکهای )ANP( 0که به منظور وزندهی اجزای شاخص

سطح شهرستان نیاز به توزیع همگنی از نقاط دارای طول

 AWPIمورد استفاده قرار گرفت ،انتخاب شدند .گروه

و عرض جغرافیایی مشخص است ،تالش شد که تمام

دوم ،کلیهی گندمکاران آبی شهرستان دزفول بودند ،که

شهرستان پوشش داده شود و از مزارع کشاورزان

Analytic Network Process

1
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منتخب در نمونه ،حداقل مشخصات جغرافیایی یک نقطه

شدند و میانگین هندسی آنها محاسبه شد .سپس ،این

از مزرعه به عنوان شاخص و نمایانگر فرد مورد نظر ثبت

میانگینهای هندسی مقایسات زوجی دادهها ،با توجه به

شود .ابزار اصلی جمعآوری اطالعات برای سنجش

هدف پژوهش وارد نرمافزار  Super Decisionsشدند.

شاخص  ،AWPIپرسشنامه بود که به کمک مصاحبه-

بعد از آنالیز به کمک این نرمافزار ،وزنهای مربوط به

های چهره به چهره ،اطالعات مورد نیاز جمعآوری

هر یک از مولفهها و زیرمولفههای شاخص  AWPIبدست

گردید .پرسشنامه بر اساس ساختار  ،AWPIمشتمل بر

آمدند .پس از آن دادههای پرسشنامه  AWPIوارد نرم-

شش قسمت :پرسشهای مربوط به منابع آب ،دسترسی

افزار  SPSSV20شدند ،و با استفاده از وزنهای نهایی

به آب ،مصرف آب موجود توسط کشاورز ،سرمایههای

بدست آمده از فرایند تحلیل شبکهای ،محاسبات مربوط

کشاورز برای مدیریت آب موجود ،عوامل زیست محیطی

به سنجش  AWPIانجام شد .در مرحله بعد ،اعداد AWPI

موثر بر قابلیت دسترسی به آب و اطالعات فردی و

بدست آمده برای هر یک از گندمکاران مورد مطالعه وارد

حرفهای فرد کشاورز بود .به منظور تأیید نهایی اعتبار

نرم افزار  GISشدند تا نقشه فقر آبی کشاورزی ترسیم

پرسشنامهی طراحی شده و انجام اصالحات احتمالی

شود.

تعدادی پرسشنامه در بین گندمکاران آبی شهرستان

شاخص فقر آبی کشاورزی  AWPIاز میانگین وزنی

باوی که خارج از نمونهی اصلی مطالعه بود توزیع گردید.

پنج مولفه منابع آب در دسترس ،دسترسی به آب ،نحوه

اما بدلیل اینکه مقیاسهای پرسشنامه همگی کمی بودند،

مصرف ،ظرفیت برای بهبود و محیط زیست تشکیل شده

بنابراین نیازی به آزمون تایید پایایی وجود نداشت.

است که در مراتب بعدی هر یک از آنها مشتمل بر

عالوه بر پرسشنامه ،برخی از دادههای الزم برای

زیرمولفههای مربوط و در مرتبه بعد سنجههای کاربردی

پژوهش مانند میزان بارندگی در طول سال گذشته (-62

میباشند فروزانی و کرمی ( .)4100برای محاسبه

 ،)0565از آمار و اطالعات سازمان هواشناسی استان

شاخص  AWPIابتدا نیاز است که وزنهای هر یک از این

خوزستان استخراج شد .همچنین از ابزارهای  GPSبرای

مولفهها و زیرمولفهها تعیین شوند و سپس دادههای با

جمعآوری اطالعات مربوط به طول و عرض جغرافیایی

توجه به واحدهای سنجش مختلف ،بی مقیاس یا نرمال

یک نقطه از زمین زراعی فرد کشاورز و دستگاه شوری

شوند .همانگونه که ذکر شد برای وزندهی از مدل ANP

سنج ( )EC meterبرای اندازهگیری میزان شوری ()EC0

استفاده شد .برای نرمالسازی بر اساس رابطه  0عمل

نمونهای از آب کشاورزی در دسترس فرد کشاورزبهره

شد .سپس بر اساس رابطه  4ارزش سنجهها ،زیرمولفهها

گرفته شد .پس از تکمیل پرسشنامههای پژوهش در بخش

و مولفههای شاخص محاسبه شدند (فروزانی و همکاران،

اول ،یعنی انجام فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPبا کمک

.)4105

کارشناسان ،ابتدا دادههای مربوطه وارد نرمافزار Excel
𝑛𝑖𝑚𝑋𝑋𝑖−

𝑛𝑖𝑚𝑋𝑋𝑛𝑋𝑖 = 𝑋𝑚𝑎𝑥−

(رابطه )0
 :Xiارزش واقعی برای سنجه  iو 𝑖𝑋𝑛𝑋  :ارزش نرمال شده سنجه i
(رابطه )4
 = Xارزش زیرمولفهها و مولفهها و 𝑖𝑋𝑛𝑋 = مقادیر نرمال شده سنجهها

Electric Conductivity

1

𝑖𝑋𝑊 ∑ 𝑋 = ∑(𝑊𝑋𝑖 𝑋𝑛𝑋𝑖 )/
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طیف عددی ارزش شاخص فقر آبی کشاورزی در

زیرمولفهها و سنجههای مرتبط با آن دارد .برای

محدوده صفر تا  011قرار میگیرد .عدد  ،011نشان

دستیابی به ارزش زیرمولفههای آب سطحی ()R1

دهنده بهترین موقعیت از نظر وضعیت آب کشاورزی

(رابطه( )5شامل سنجههای  :R11آب کانال؛  :R12آب رودخانه؛

میباشد و عدد صفر نشاندهنده بدترین وضعیت است.

 :R13باران) و آب زیرزمینی (( )R2رابطه( )2شامل

در ادامه پنج مولفه شاخص  AWPIبه طور مختصر

سنجههای :R21آب چاه؛  :R22آب چشمه) در دسترس،

معرفی شدهاند و با توجه به یافتههای پژوهش محاسبه

ابتدا ارزشهای فردی هر یک از سنجهها محاسبه و

شدهاند:

نرمالسازی شد و پس از آن ارزش کلی مولفه به صورت
میانگین وزنی از سنجههای مربوطه محاسبه شد (رابطه
 .)0به همین ترتیب برای مولفه کلی منابع ( )Rمیانگین

-1مولفه منابع ()R
منظور از این مولفه ،میزان آب کشاورزی قابل دسترس

وزنی زیرمولفههای منابع آب سطحی و زیرزمینی

برای کشاورز است که بر مبنای حجم آب قابل دسترس

محاسبه شد (فروزانی و همکاران  .)4105ضمناً به دلیل

سنجیده میشود .این جزء به دنبال پاسخ دادن به این

آن که وزنهای بدست آمده همه بر مقیاس صفر تا یک

سوال است که انواع منابع آب کداماند و تا چه اندازه قابل

برده شدند ،مجموع اوزان در مخرج رابطههای مورد

دسترس هستند؟ با وجود آن که کشاورزان از منابع آب

استفاده برابر با یک بوده که از ذکر آن در رابطههای

متنوعی برای آبیاری مزارع خود استفاده میکنند ،این

جایگذاری شده با دادههای تحقیق صرفنظر شده است.

منابع در کل قابل تقسیم به دو دسته کلی (زیرمولفه) می-

) 𝑹 = {(𝑊𝑅1 × 𝑅1 ) + (𝑊𝑅2 × 𝑅2 )}/ (𝑊𝑅1 + 𝑊𝑅2

باشند :منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی (فروزانی

رابطه هر دو زیرمولفه و سنجههای مربوط به مولفه منابع

و کرمی .)4100 ،هر یک به نوبه خود شامل سه سنجه

با فقر آبی کشاورزی به صورت منفی است ،به این معنی

مختلف میباشد .ارزش نهایی مولفه منابع برای هر

که هر چه منابع آب کشاورز افزایش مییابد ،فقر آبی

کشاورز بستگی به مقدار ارزش محاسبه شده از

کشاورزی وی کاهش مییابد.

(رابطه )5

) (𝐑 𝟏 ) = (0.335 × 𝑋𝑛𝑅11 ) + (0.327 × 𝑋𝑛𝑅12 ) + (0.338 × 𝑋𝑛𝑅13

(رابطه )2

) (𝐑 𝟐 ) = (0.547 × 𝑋𝑛𝑅21 ) + (0.451 × 𝑋𝑛𝑅22

(رابطه )0

-2مولفه دسترسی ((A

)=(R

)(0.578 × R1) + (0.422 × R2

آب )( (A2شامل سنجههای  :A21فاصله بین منبع آب و

این مولفه نشان دهنده میزان دسترسی به آبهای

مزرعه؛  :A22بافت خاک ازنظر نگهداری آب) تشکیل شده

موجود برای استفادههای کشاورزی میباشد .که از دو

است .در میان سنجههای معرفی شده برای سنجش

زیرمولفه دسترسی کشاورز به آب (( (A1شامل

دسترسی ،زمینهای کشت نشده به دلیل کمبود آب

سنجههای  :A11حقابه؛  :A12زمینهای کشت نشده به

)(A12و فاصله بین منبع آب و مزرعه ) ،(A21تاثیر مثبت

دلیل کمآبی؛  :A13باالدست بودن زمین در توزیع و

بر فقر آبی کشاورزی دارند .این بدان معنی است که اگر

تخصیص آب) و پتانسیل زمین برای دسترسی به

ارزش این سنجهها افزایش یابد ،فقر آبی کشاورزی
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افزایش خواهد یافت .بنابراین ،جهت تاثیر هر کدام از

مثبت با فقر آبی کشاورزی میباشند ،نیاز به تعدیلسازی

زیرسنجهها (مثبت یا منفی) در محاسبه  AWPIنهایی در

است .برای این منظور به این ترتیب عمل شد که برای هر

نظر گرفته شد .با توجه به این که عدد شاخص فقر آبی

یک از این سنجهها به جای "ارزش سنجه" ،میزان "امتیاز

کشاورزی هر چه قدر بزرگتر باشد ،میزان فقر آبی

سنجه" محاسبه شد (فروزانی و همکاران .)4105

کمتری را نشان خواهد داد ،بنابراین این نشانگرها باید با

با استفاده از یک روش مشابه که برای مولفه منابع بکار

عالمت منفی به سایر نشانگرهای شاخص اضافه شوند،

برده شد ،و با در نظر گرفتن وزنهای اختصاصی هر

بر همین مبنا عدد نهایی میزان ارزش واقعی شاخص را

سنجه ارزش زیرمولفهها برای مولفه دسترسی و

نشان نخواهد داد زیرا شاخص باید مشتمل بر جمع

همچنین خود مولفه دسترسی به شرح زیر محاسبه شد-

جبری سنجهها باشد .برای رفع این محدودیت و همچنین

(رابطه های 2، 6و .)5

در نظر گرفتن تاثیر واقعی سنجههایی که دارای رابطه
(رابطه )6

)𝑨 = {(𝑊𝐴1 × 𝐴1 ) + (𝑊𝐴2 × 𝐴2 )}/ (𝑊𝐴1 + 𝑊𝐴2
) (𝐀𝟏 ) = (0.389 × 𝑋𝑛𝐴11 ) + (0.379 × 𝑋𝑛𝐴12 ) + (0.232 × 𝑋𝑛𝑅𝐴13

(رابطه )2

) (𝐀𝟐 ) = (0.511 × 𝑋𝑛𝐴21 ) + (0.489 × 𝑋𝑛𝐴22
) (A) = )0.379 × A1) + (0.621× 𝐴2

(رابطه )5

 -3مولفه مصرف)(U
این مولفه به توانایی کشاورزان برای استفاده از

در نظر گرفتن وزن آنها ،از رابطه  6برای محاسبه ارزش
کلی مولفه مصرف استفاده شد.

آب به طور کارا مرتبط است و در واقع ،حد مفید و مؤثر

)(U( =(0.51 × XnU11) + (0.49 × XnU12

بودن استفاده از آب در کشاورزی را نشان میدهد .این

(رابطه )6

مولفه به دنبال پاسخ به این پرسش است که تا چه حد

 -4مولفه ظرفیت ((C

آب در دسترس به شکل کارا در سطح مزرعه مصرف

این مولفه به دنبال پاسخدهی به این پرسش است

میشود؟ برای این منظور از دو سنجه تشکیل شده است:

که ظرفیتهای کشاورز برای مدیریت کردن آب در

اول ،کارایی فیزیکی مصرف آب ( ،(U11که نشان دهنده

دسترس وی چیست؟ در واقع ،به معنای پتانسیلهای

میزان عملکرد محصول به ازای هر واحد آب مصرف

موجود کشاورز برای مدیریت کردن آب کشاورزی در

شده توسط کشاورز تقسیم بر میزان حداکثر محصول

سطح مزرعه به نحو مؤثرتر است ،به گونهای که موجب

تولید شده به ازای هر واحد آب مصرف شده در منطقه

دسترسی پایا و مصرف بهینهتر منابع آبی شود .این

میباشد .دوم ،زمینهای کشت شده که بر اثر کم آبی

مولفه از سه زیرمولفه سرمایه انسانی (( )C1شامل

شخم خوردهاند ) (U12و به صورت نسبت میزان اراضی

سنجههای  :C11سطح تحصیالت؛  :C12دانش مدیریت

شخم خورده پس از کشت بر اثر کم آبی به کل اراضی

آب) ،سرمایه واقعی (( )C2شامل سنجههای  :C21زمین-

آبی زیر کشت کشاورز محاسبه شده است .با توجه به

های تحت آبیاری نوین؛  :C22سیستم زهکشی زیرزمینی؛

اثر مثبت سنجههای اخیر در شاخص فقر آبی الزم است

 :C23تسطیح اراضی؛  :C24پوشش انهار؛  :C25لولهگذاری

که ارزش سنجهها با توجه به توضیح قبل برای مولفه

برای انتقال آب؛  :C26درآمد سرمایهگذاری شده برای

دسترسی ،اصالح شود (فروزانی و همکاران.)4105 ،

بهبود سیستم آبیاری؛  :C27وام و اعتبارات تخصیص

هنگامی که ارزش دو سنجه نرمال شده محاسبه شد با
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داده شده برای بهبود سیستم آبیاری؛  :C28بیمه

مرتبط در فقر آبی کشاورزی تاثیر منفی دارند ،نیاز به

خشکسالی) و سرمایه اجتماعی )( (C3شامل سنجه :C31

اصالح وجود ندارد .به عبارت دیگر ،هنگامی که سرمایه-

شرکت در کالسهای آموزشی مدیریت آب) تشکیل شده

های کشاورز بهبود یابد ،فقر آبی کشاورزی وی کاهش

است .مانند مولفههای قبل ،مجدداً ارزش نهایی مولفه

خواهد یافت (فروزانی و همکاران  .)4105با استفاده از

ظرفیت از محاسبه ارزشهای فردی سنجههای مربوطه،

وزنهای بدست آمده و ارزش نهایی هر یک از زیرمولفه

سپس نرمالسازی آن ارزشها ،و در نهایت محاسبه

های مرتبط ،ارزش نهایی مولفه ظرفیت با استفاده از

میانگین وزنی ارزشهای نرمال شده هر یک محاسبه

معادالت زیر محاسبه شد (رابطه .)05،04،00،01

شده است .از آنجایی که این سه زیرمولفه و سنجههای
(رابطه )01

) 𝑪 = {(𝑊𝐶1 × 𝐶1 )+( 𝑊𝐶2 × 𝐶2 ) + (𝑊𝐶3 × 𝐶3 )}/(𝑊𝐶1 + 𝑊𝐶2 + 𝑊𝐶3
))C1( =(0.495 × XnC11) + (0.505 × XnC12

(رابطه )00

× )C2( =(0.122 × XnC21)+(0.211 × XnC22)+(0.078 × XnC23)+(0.125 × XnC24)+(0.116 × XnC25)+( 0.085
)XnC26)+(0.115 × XnC27) +(0.147 × XnC28

(رابطه )04

))C3( =(XnC31

(رابطه )05

)(C( = (0.258 × C1) + (0.251 × C2) + (0.491 × C3

-5مولفه محیط زیست ((E

که دارای رابطه مثبت با فقر آبی کشاورزی میباشند ،نیاز

این مولفه عوامل زیست محیطی موثر بر کیفیت و

به تعدیلسازی است .برای این منظور ،به این ترتیب عمل

کمیت آب کشاورزی را نشان میدهد؛ و در پی پاسخ دادن

شد که برای هر یک از این سنجهها ،به جای "ارزش

به این سوال است که تاثیرات محیط زیست بر فقر آبی

سنجه" ،میزان "امتیاز سنجه" محاسبه شد .بر اساس

کشاورزی چیست؟ مولفه محیط زیست از عوامل موثر

نظر کولیس ( )4110امتیاز حداکثر سنجه برای میزان

بر کیفیت آب مصرف شده در بخش کشاورزی تشکیل

بهینه سنجه در نظر گرفته شد؛ سپس سنجهها بر اساس

شده است .زیرمولفههای این مولفه عبارتند از :کیفیت آب

میزان فاصله از این مقدار بهینه ،امتیازبندی شدند .بدین

از نظر شوری ( ،)E1( )ECمصرف کود) (E2و سموم

معنا که به تناسب میزان فاصله از این حد بهینه ،از ارزش

شیمیایی ) .(E3همه سنجههای این مولفه ،دارای تاثیر

سنجه کم شد .مقدار این امتیاز همان  Xiمحسوب می-

مثبت بر فقر آبی کشاورزی هستند؛ به عبارت دیگر،

شود ،که سپس نرمالسازی میشود (فروزانی و

مصرف باالتر کود و سموم شیمیایی منجر به آلودگی

همکاران  .)4105هر دو زیرمولفه مصرف کود و سموم

بیشتر آبهای زیرزمینی میشود و یا افزایش شوری آب

شیمیایی شامل چندین سنجه میباشند ،ارزش نهایی این

باعث افزایش فقر آبی کشاورزی میشود .برای غلبه بر

دو زیرمولفه با محاسبههای ساده ریاضی از ارزشهای

این چالش ،و همچنین در نظر گرفتن تاثیر واقعی سنجهها

نرمال شده بدست میآیند ،محاسبات به شرح زیر می-
باشند (رابطه:)02،06،00،02

(رابطه )02
(رابطه )00

))E1) = (Xn E11

(𝐸2 ) = (𝑋𝑛𝐹1 + 𝑋𝑛𝐹2 + 𝑋𝑛𝐹3 + 𝑋𝑛𝐹4 + 𝑋𝑛𝐹5 )/5
 :F1اوره :F2 ،پتاس :F3 ،فسفات :F4 ،حیوانی و  :F5ریزمغذیها
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(رابطه )06

)E3) = (𝑋𝑛𝑃𝐻1 + 𝑋𝑛𝑃𝐻2 + 𝑋𝑛𝑃𝐻3 + 𝑋𝑛𝑃𝐻4 + 𝑋𝑛𝑃𝐻5 )/5
 :PH1تاپیک :PH2 ،گرانستار :PH3 ،توفوردی :PH4 ،آتالنتیس و  :PH5دسیس

(رابطه )02

(𝑬 = {(𝑊𝐸1 × 𝐸1 )+( 𝑊𝐸2 × 𝐸2 ) + (𝑊𝐸3 × ( 𝐸3 )})/({(𝑊𝐸1 +
)) 𝑊𝐸2 + 𝑊𝐸3
) (𝑬) = (0.411 × 𝐸1 )+( 0.330 × 𝐸2 ) + (0.259 × 𝐸3

 -6محاسبه شاخص فقر آبی کشاورزی
ارزش کلی  AWPIدر نهایت از متوسط وزنی پنج
مولفه اصلی آن محاسبه شد (رابطه  ،)05و سپس در 011
ضرب گردید تا امکان مقایسه سادهتر فقر آبی کشاورزی

بین افراد فراهم شود .عدد  ،011نشان دهنده بهترین
موقعیت از نظر وضعیت آب کشاورزی میباشد و عدد
صفر نشان دهنده بدترین وضعیت است (فروزانی و
همکاران .)4105

)𝑨𝑾𝑷𝑰 = [{(𝑊𝑅 × 𝑅) + (𝑊𝐴 × 𝐴) + (𝑊𝑈 × 𝑈) + (𝑊𝐶 × 𝐶) + (𝑊𝐸 × 𝐸)}]/(𝑊𝑅 + 𝑊𝐴 + WU +WC + WE
]})𝐸 × 𝑨𝑾𝑷𝑰 = [{(0.362 × 𝑅) + (0.19 × 𝐴) + (0.133 × 𝑈) + (0.090 × 𝐶) + (0.222
(رابطه )05

نتایج

اراضی مشروب از آب کانال و محدودیت در سهمیهبندی

مولفه منابع ()R

آب کانال بر اساس میزان اراضی تحت کشت ،میزان

همانگونه که جدول  0نشان میدهد ،کمترین و

منابع آب کمتری را در اختیار کشاورزان قرار میدهد .در

بیشترین ارزش منابع آب سطحی به ترتیب صفر و 62/5

حالی که در مناطقی که با رنگ آبی نشان داده شدهاند ،از

میباشد .میانگین ارزش این زیرمولفه  50/40میباشد.

آب کانال و آب چاه هر دو برای مصارف کشاورزی

میانگین ارزش منابع آب زیرزمینی  5/65میباشد.

استفاده میکنند .بنابراین ،در این مناطق کشاورزان منابع

بیشترین و کمترین ارزش منابع آب زیرزمینی به ترتیب

آب بیشتری در اختیار دارند.

صفر و  02/2بوده است .همچنین ،میانگین ارزش مولفه
منابع آب  40/60میباشد .کمترین و بیشترین ارزش این
مولفه به ترتیب  1/20و  24/64میباشد .همان گونه که
شکل پهنهبندی مولفه منابع (شکل  )4نیز نشان میدهد،
مناطقی که با رنگهای خاکستری و صورتی نشان داده
شدهاند ،مناطقی بودهاند که کشاورزان ساکن در آن
مناطق ،کمترین منابع آب موجود را در اختیار دارند؛ این
پهنهها مناطقی بودهاند که کشاورزان صرفاً از آب کانال
برای کشت گندم استفاده میکنند و به دلیل وسعت

جدول 1توزیع فراوانی مولفه منابع
کمینه

بیشینه

میانگین

متغیر
منابع آب سطحی ()R1

1

62/5

50/40

منابع آب زیرزمینی

1

02/2

5/65

()R2
مولفه منابع آب ()R

1/20

24/64

40/60
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شکل  -2پهنهبندی مولفه منابع

مولفه دسترسی ((A

دسترسی هستند ،در این مناطق دو نوع از کشاورزان

جدول  ،4همچنین نتایج توزیع فراوانی مولفه دسترسی

مشغول فعالیت میباشند :اول ،کشاورزانی که در

و دو زیرمولفه آن را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده

روستاهای کهنک و سبز آب هستند که این کشاورزان از

میشود ،بیشترین و کمترین ارزش دسترسی کشاورزان

آب چاه برای کشاورزی استفاده میکنند ،و به دلیل اینکه

به آب به ترتیب  1و  66میباشد .میانگین ارزش این

مقدار آب چاهها محدود است ،طبیعتاً میزان اراضی آبی

زیرمولفه  00/50میباشد .میانگین ارزش پتانسیل زمین

بیشتری مربوط به این کشاورزان به دلیل کم آّبی کشت

برای دسترسی به آب  24/24میباشد .کمترین و

نشدهاند .همچنین بافت خاک در این مناطق شنی و لومی

بیشترین ارزش این زیرمولفه به ترتیب صفر و 011

میباشد که قدرت نگهداری آب در آنها کم است؛ اما گروه

میباشد .در کل میانگین ارزش مولفه دسترسی 20/66

دوم ،کشاورزانی هستند که از آب کانال استفاده میکنند

میباشد ،و کمترین و بیشترین ارزش این مولفه به ترتیب

ولی میزان فاصله بین منبع آب و مزارع آنها زیاد می-

 2/00و  25/66میباشد .نتایج محاسبات ارزش مولفه

باشد ،همچنین پاییندست بودن اراضی آنها در شبکه

دسترسی ،در نقشه پهنهبندی مولفه دسترسی نشان داده

توزیع و تخصیص آب باعث شده است که این مناطق

شده است (شکل  ،)5در این نقشه مناطقی که با رنگ

کمترین ارزش دسترسی را داشته باشند .همانگونه که

خاکستری نشان داده شدهاند ،دارای کمترین امتیاز مولفه

نقشه نشان میدهد مناطقی که به رنگ آبی دیده میشوند
بیشترین ارزش مولفه دسترسی را دارند.
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شکل  -3پهنهبندی مولفه دسترسی

جدول- 2توزیع فراوانی مولفه دسترسی

متغیر
دسترسی کشاورز ()A1
پتانسیلزمین

برای

دسترسی به آب ()A2
مولفه دسترسی ()A

کمینه

بیشینه

میانگین

1

66

00/50

1

011

24/24

2/00

25/66

20/66

مولفه مصرف )(U
همان گونه که یافتههای جدول  5نشان میدهد،
بیشترین و کمترین ارزش مولفه مصرف  24و  011و

شدهاند بیشترین ارزش را در مولفه مصرف منابع آب
موجود را نشان دادهاند که به دلیل کارایی فیزیکی باالی
مصرف آب به وسیله کشاورزان این مناطق و وجود
منابع آبی فراوان بوده که مانع از شخم زدن زمینهای

کشت شده ،گردیده است.
جدول- 3توزیع فراوانی مولفهدسترسی

متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

مصرف ()U

24

011

04/45

میانگین ارزش این مولفه  04/45میباشد .نتایج نقشه
پهنهبندی این مولفه در شکل  2نشان میدهد کشاورزان

جدول -4توزیع فراوانی مولفه ظرفیت

مناطقی که با رنگ خاکستری و صورتی مشخص شدهاند،

متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

کمترین امتیاز را در کارایی مصرف آبهای قابل در

سرمایه انسانی ()C1

4/02

52/15

21/62

دسترس نسبت به سایر کشاورزان کسب کردهاند .پایین

سرمایه واقعی ()C2

1

21/22

02/04

بودن ارزش مصرف آب در این مناطق میتواند ناشی از

سرمایه اجتماعی ()C3

1

011

2/14

مولفه ظرفیت ()C

4/06

65/65

06/10

پایین بودن کارایی فیزیکی مصرف آب و افزایش میزان
شخم زدن زمینهای کشت شده به دالیل کمیابی منابع
آب باشد .از سویی مناطقی که با رنگ آبی نشان داده
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آنها دارای کمترین امتیاز در مولفه ظرفیت میباشند؛ این

همانگونه که یافتههای جدول  2نشان میدهد،

کشاورزان نسبت به سایر کشاورزان در کالسهای

میانگین زیرمولفه سرمایه انسانی  21/62و کمترین و

مدیریت آب کمتر شرکت کردهاند .از سوی دیگر،

بیشترین ارزش این معیار به ترتیب  4/02و  52/15می-

کشاورزان کمتری در این مناطق مزارع خود را بیمه

باشد .میانگین ارزش سرمایه واقعی  02/04بوده،

کردهاند .این در حالی است که کشاورزان مناطقی که با

بیشترین ارزش آن  21/22و کمترین صفر میباشد.

رنگ آبی نشان داده شدهاند ،بیشترین ارزش را در مؤلفه

همچنین کمترین و بیشترین ارزش سرمایه اجتماعی به

ظرفیت کسب کردهاند؛ در واقع ،کشاورزان این مناطق از

ترتیب صفر و  011و میانگین ارزش آن  2/14میباشد

سرمایه انسانی باالیی برخوردار بودهاند .در پژوهش

که از دو سرمایه دیگر کمتر است .در کل ،میانگین ارزش

حاضر ،سرمایه انسانی ناظر بر دو سنجه سطح

مولفه ظرفیت  06/10بوده و کمترین و بیشترین ارزش

تحصیالت و دانش مدیریت منابع آب میباشد که در

آن به ترتیب  4/06و  65/65میباشد .همچنین ،نتایج

مناطق ذکر شده این دو ویژگی مطلوب بوده و از سطح

محاسبات ارزش مولفه ظرفیت ،در قالب نقشه پهنهبندی

باالیی برخوردار بودهاند.

در شکل  0نشان میدهد مناطقی که با رنگ خاکستری و
صورتی نشان داده شدهاند ،مناطقی هستند که کشاورزان
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شکل -:5پهنهبندی مولفه ظرفیت

مولفه محیط زیست ((E

آوردهاند .به طوری که در این مناطق مصرف بیش از حد

همانگونه که یافتههای جدول  0نشان میدهد،

استاندارد کود و سموم شیمیایی که بر روی فقر آبی

کمترین و بیشترین ارزش زیرمولفه کیفیت آب صفر و

کشاورزی تاثیر مثبت دارد ،نسبت به دیگر مناطق مورد

 011و میانگین ارزش آن  61/02میباشد .میانگین

مطالعه بیشتر بوده است .این در حالی است که مناطقی

ارزش مصرف کودهای شیمیایی  64/66به ترتیب با

که با رنگ آبی نشان داده شدهاند ،دارای باالترین امتیاز

ارزشهای کمینه و بیشینه  40/40و  61/55میباشد.

در مولفه محیط زیست هستند ،به طوری که کشاورزان

همچنین کمترین و بیشترین میزان ارزش مصرف سموم

این مناطق با عوامل زیست محیطی کمتری مواجه هستند.

شیمیایی به ترتیب  011و  21و میانگین آن  61/22می-

با توجه به آن که منبع عمده آب اکثریت کشاورزان آب

باشد .عالوه بر این ،همان طور که در جدول مشاهده

کانال بوده است ،بنابراین شوری آب برای همه تقریبا

میشود کمترین و بیشترین ارزش مولفه محیط زیست به

یکسان بوده است.

ترتیب  25/20و  65/15با میانگین  26/45میباشد .نتایج
محاسبات مولفه محیط زیست در قالب نقشه پهنهبندی

شاخص فقر آبی کشاورزی

این مولفه در شکل  6ترسیم شده است .همان گونه که

در نهایت یافتههای حاصل از محاسبه شاخص کلی

مشاهده میشود ،مناطقی که با رنگ خاکستری و

فقر آبی کشاورزی در جدول  6ارایه شدهاند .همانگونه

صورتی نشان داده شدهاند ،مناطقی هستند که کشاورزان

که جدول  6نشان میدهد ،میانگین ارزش 24/66 ،AWPI

آن مناطق کمترین امتیاز را در مولفه محیط زیست بدست

بوده و بیشترین و کمترین ارزش آن به ترتیب  00/12و
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شکل -6پهنهبندی مولفه محیط زیست

 42/65میباشد .در شکل  5میانگین ارزش هر یک از

روستایی هستند که باالترین فقر آبی کشاورزی را دارا

مولفههای  AWPIو میانگین ارزش خود شاخص نمایش

میباشند .به همین دلیل آنها در نقشه به عنوان نواحی

داده شده است .مقایسه این میانگینها حاکی از آن است

دارای فقر آبی کشاورزی شدید نامگذاری شدهاند .این در

که در بین تمامی مولفهها ،مولفه ظرفیت کمترین مقدار و

حالی است که مناطقی که با رنگ آبی نشان داده شدهاند

مولفه محیط زیست بیشترین ارزش را دارا میباشد.

دارای پایینترین فقر آبی کشاورزی هستند .بررسی الیه-

همچنین  AWPIبیشتر تحت تاثیر ارزش مولفه محیط

های مربوط به اجزای مختلف شاخص نشان میدهد که

زیست میباشد؛ در نهایت به منظور تجسم آسانتر هدف

دالیل بروز فقر آبی کشاورزی در این نواحی از یکدیگر

پژوهش ،با استفاده از نرم افزار  Arc GISپهنه بندی فقر

متفاوت هستند .به عنوان مثال ،نواحی روستایی واقع در

آبی کشاورزی از نتایج بدست آمده تهیه شد .در این

منطقه "الف" دارای فقر آبی کشاورزی باالیی میباشند

رابطه ،هر جزء از اجزای شاخص به عنوان الیه در نقشه

که به علت پایین بودن ارزش زیست محیطی ،ارزش

در نظر گرفته شد و در نهایت نیز الیه نهایی نقشه که

ظرفیت ،ارزش دسترسی وعدم مصرف بهینه از منابع آب

همان شاخص فقر آبی کشاورزی بود ،برای منطقه مورد

میباشد .این در حالی است که در نواحی "ب" فقر آبی

مطالعه شکل گرفت .به کمک نقشه به راحتی میتوان معین

کشاورزی ناشی از ویژگیهایی همچون ظرفیت پایین،

نمود که نواحی دارای باالترین و پایینترین میزان فقر

مصرف بهینه از منابع آب و دسترسی پایین میباشد .به

آبی کشاورزی کدامند .همان گونه که در شکل  2نشان

طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در

داده شده است ،نقاط بحرانی که در شکل با رنگ

شهرستان دزفول فقر آبی کشاورزی کشاورزان پایینتر

خاکستری و صورتی نشان داده شدهاند ،نواحی

از حد میانگین است.
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نقشه -7پهنهبندی شاخص فقر آبی کشاورزی

شکل -8مقایسه میانگین ارزش مولفهها با ارزش نهاییAWPI
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در نتایج پژوهش حاضر ،وضعیت مطلوب مولفه محیط

جدول- 5توزیع فراوانی مولفه ظرفیت
متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

زیست یعنی میزان بهینه مصرف نهادههای شیمیایی و

کیفیت آب ()E1

1

011

61/02

مصرف کود ()E2

40/40

61/55

64/66

تاثیر آنها بر کیفیت منابع آب کشاورزان ،مصرف نسبتاً

سموم شیمیایی ()E3

21

011

61/22

مولفه محیط زیست ()E

25/20

65/15

26/45

جدول- 6توزیع فراوانی شاخص فقر آبی کشاورزی

بهینه منابع آب ،دسترسی تقریباً متوسط کشاورزان به
منابع آب کشاورزی ،میزان نامطلوب منابع آب در
دسترس و ظرفیت بسیار ضعیف کشاورزان برای
مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی میباشد .که این امر

متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

میتواند به تصمیمگیرندگان در برنامهریزیهای آینده

AWPI

42/65

00/12

24/66

کمک کند ،درمجموع ،بر اساس نتایج پژوهش میتوان
پیشنهادها زیر را ارائه کرد:

نتیجه گیری
مدیریت پایدار آب یک ضرورت مهم برای کشاورزی
پایدار ،به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد.
به این ترتیب ،ارزیابی موفقیت آمیز وضعیت منابع آب به
عنوان یک پیش نیاز برای مدیریت پایدار آب نقش مهمی
در پایداری کشاورزی ایفا میکند .محققان مختلف به
منظور ارزیابی وضعیت آب ،شاخصهای مختلفی را
توصیه کردهاند ،که عمدتاً در سطوح ملی و یا بینالمللی
است و عمدتاً تنها بر یک جزء تاکید دارند .در حالی که
برای ارزیابی کمبود آب در بخش کشاورزی باید دقیقاً
عوامل مختلفی که بر وضعیت آب کشاورزی موثر است،
در نظر گرفته شود .اما نتایج این مطالعه حاکی از آن است
که در شهرستان دزفول فقر آبی کشاورزی کشاورزان
پایینتر از حد میانگین شاخص است .شاخص فقر آبی
کشاورزی میتواند به ارزیابی وضعیت آب کشاورزی
در منطقه ،برای نظارت بر روند شرایط منابع آب در طول
زمان ،و یا برای تشخیص علل فقر آبی کشاورزی در
منطقه در طی یک دوره زمانی خاص کمک کند .عالوه بر
این ،میتواند برای طبقهبندی کشاورزان بر اساس
موقعیت آنها از نظر کمبود آب و ارزیابی اینکه آیا آنها از
نظر میزان آب در دسترس دارای فقر آبی هستند یا این
که عوامل دیگری غیر از صرفا میزان آب در دسترس بر
فقر آبی آنها موثرند ،بکار گرفته شود؛ نکته حایز اهمیت

پیشنهادها
 )0همانگونه که یافتهها نشان میدهند کشاورزانی که منبع
آب آنها چاه و کانال بوده است ،بیشترین آب را در اختیار
داشتهاند ،بنابراین پیشنهاد میشود که به کشاورزان
آموزشهای الزم درباره شیوه صحیح استفاده از
آبهای زیرزمینی مانند چاه داده شود ،برای اینکه در
طوالنی مدت با کاهش آب و شوری کمتر مواجه شوند.
 )4با توجه به ظرفیت پایین کشاورزان برای مدیریت منابع
آب ،پیشنهاد میشود که سیاستهای تشویقی برای
کارشناسان ترویجی مراکز خدمات و همچنین کشاورزان
به ترتیب برای برگزاری کالسهای مرتبط با مدیریت
منابع آب کشاورزی و شرکت در کالسها تدارک دیده
شود.
 )5به دلیل آنکه یکی از دالیل از دسترس خارج شدن آب
کشاورزی موجود برای کشاورزان بافت سبک خاک
زراعی مزارع آنها میباشد پیشنهاد میشود فعالیتهای
آموزشی -ترویجی مناسب با هدف حفظ بقایای گیاهی
در سطح مزرعه ،مصرف کود سبز و حیوانی به منظور
نگهداری آب در خاک اجرا شوند.
 )2یکی از اصول برنامهریزی مناسب ،تعیین اولویتها می-
باشد ،بنابراین پیشنهاد میشود که قبل از تدوین برنامهها
با استفاده از شاخص  ،AWPIمناطق و حتی کشاورزان
را اولویتبندی نمود .میتوان با استفاده از سامانه
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وزندهی به سنجههابه وسیله خود کشاورزان با شیوه

اطالعات جغرافیایایی و تهیه نقشههای مرتبطسایر عوامل

. انجام شودANP توافق جمعی و با استفاده از روش

اثرگذار در مدیریت زراعی را هم زمان با امتیاز فقر آبی

پیشنهاد میشود که شاخص فقر آبی کشاورزی در

)6

.کشاورزان ارتباط داد

 تا بتوان اقلیمهای،سطح استان خوزستان سنجیده شود

پیشنهاد میشود شاخص فقر آبی کشاورزی بار دیگر

مختلف استان را از نظر فقر آبی کشاورزی طبقهبندی و

 ولی این بار،در سطح شهرستان دزفول سنجیده شود
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