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 چکیده

رغم محدودیت منابع آبی در اکثر مناطق، علی. درو می شمار به در جهان کشاورزي اصلی محرك و عامل آب
درصد آب مصرفی در سطح جهان را به خود اختصاص  70هاي کشاورزي حدود ها حاکی از آن است که فعالیتگزارش

تواند گامی مؤثر در جهت شناخت مسائل و مشکالت مدیریت منابع آب و ارائه سازوکارها میبدیهی است . داده است
ها و سازوکارهاي مدیریت آب در این مطالعه زمینه. بهبود مدیریت منابع آب و در نتیجه باعث توسعه کشاورزي باشد

شرقی است مورد بررسی قرار گرفته ن آذربایجانکشاورزي در منطقه دشت تبریز که یکی از مناطق مهم کشاورزي استا
هاي مدیریت ، شاخصدر مرحله بعدبندي مشکالت و عوامل مؤثر بر مدیریت منابع آب پرداخته شد و است، ابتدا به طبقه

 ،هاي مؤثرو شاخصکارهاي اساسی  وها به تعداد کمتر از سازبراي کاهش تعداد شاخص. آب کشاورزي شناسایی شدند
برداري و مساحت زمین زیر کشت، شور شدن منابع آب هاي بهرهعدم تناسب بین تعداد چاه. یل عاملی استفاده شداز تحل

هاي اول تا سوم مشکالت به عنوان اولویت رویه از این منابع و افت سطح آب زیرزمینیزیرزمینی در اثر برداشت بی
از تغییرات واریانس کل مدیریت درصد  61که حدود شان داد چنین نتایج نهم. مدیریت آب کشاورزي منطقه شناخته شدند

بنابراین، کاهش میزان . شودتبیین می و زیرزمینی عمیق و نیمه عمیق هاي سطحیآب کشاورزي به وسیله سه عامل آب
موثر هاي سطحی در جهت افزایش سطح زیر کشت آبی در مدیریت منابع آبی منطقه ها و استفاده بهینه از آبتخلیه چاه
  .خواهد بود

  
  .مسائل و مشکالت مدیریت آب کشاورزي، هاي مدیریت آب کشاورزي، دشت تبریزتحلیل عاملی، شاخص: هاي کلیديواژه
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Abstract 

Water is the main stimulus factor for farming in the world. In spite of the limitation of the 

water resources in most areas, reports claim that agricultural activities allocates 70 percent of the 

used water on the world; therefore, the top responsible people in this economic field should 

consider finding ways and methods of adjusting and utilizing water consumption. Quite obviously, 

being well aware of the problems of water resources management and presenting the effective 

solutions may be an effective step forward to improve the management of water resources and 

consequently develops sustainable agriculture. For this purpose, the basis and mechanism of 

agricultural water management in Tabriz plain as one of the most important areas of farming in East 

Azarbaijan is being studied. In this study, first problems and effective factors in agricultural water 

management were classified. At the second stage, management indices of agricultural water were 

recognized. To reduce the number of indices smaller than the fundamental mechanisms and 

effective indices, factor analysis has been used. According to experts opinion, the imbalance 

between the operating wells and the area of the fields under cultivation, salinity of the groundwater 

due to irregular usage of this resource and drawdown of groundwater are known as the first three 

prior problems of agricultural water management of the region. Also, according to the viewpoints of 

the farmers, drawdown of groundwater, unawareness of the farmers of the importance of the 

groundwater and reduction of average discharge of the wells are the first three prior problems of the 

agricultural water management in the region. The results indicated that 61 percent of the variance of 

the total water management indices has been defined by factors of surface and ground water. 

Therefore, reducing water extracted from the wells and optimum use of surface water for extending 

irrigated farms will be effective in water resources management of the region.  

 

Keywords: Agricultural water management indices, Agricultural water management problems, 

Factor analysis, Tabriz plain. 

 

mailto:J.Hosseinzad@tabrizu.ac.ir


                                                      87                                                                                                                   تبریزها و سازوکارهاي مدیریت آب کشاورزي در دشت زمینه
 

 

  مقدمه
توسعه به  عامل مهم ترین بازآب از دیر

. است جهان بوده در خصوص توسعه بخش کشاورزي
 و هااولیه زندگی، نزدیک رودخانه ا در دورانهنانسا
 هايآب مورد نیاز فعالیت و کرده آب تجمع منابع

توان آن را نخستین دخالت بشر در کشاورزي، که می
ها ها و چشمهطبیعت دانست، از منابع آب رودخانه

هر چند منابع آب موجود در کره زمین . کردندتأمین می
و متعلق به  منابع شور این درصد 5/96زیاد است، اما 
 مقدار ).1988چاو و همکاران (ها است آب اقیانوس

طور  به رین سطحی و زیرزمینیآب شی بسیار محدودي
. گیردسوي انسان مورد استفاده قرار می از مستقیم

هاي کره درصد از آب 76/1از  کمی بیش افزون بر آن،
هاي یخی از صورت بلورها یا رودخانه به زمین

 عمق زمین در ماندهباقی و آنچه خارج شده دسترس

  .)1380عزیزي (است  شده ذخیره
ان در اقلیم خشک و نیمه قرار گرفتن کشور ایر

خشک از یک طرف و افزایش جمعیت و در نتیجه 
هاي مختلف از سوي افزایش تقاضا براي آب در بخش

دیگر منجر به بروز مشکالتی براي تأمین تقاضاي رو به 
این مشکالت در بخش کشاورزي . رشد آب شده است

درصد آب قابل استحصال کشور در آن  93که بیش از 
از لحاظ نظري شکاف . شدیدتر است شودمصرف می
بایستی با افزایش عرضه، تعدیل تقاضا و یا موجود می
جا که عمده لیکن در عمل از آن. ها پر شودهر دوي این

برداري منابع قابل استحصال در طرف عرضه قبالً بهره
شده است و افزایش بیشتر عرضه محدود و با هزینه 

مدیریت تقاضا براي  بسیار زیادي همراه است، بنابراین
و  برداري کارآمد از آب مناسبکنترل مصرف و بهره

حسین زاد (رسد قابل دسترس ضروري به نظر می
1383 .(  

 هاي کشاورزيبا توجه به نقش آب در فعالیت
ها هاي کم آب کشور و تأثیري که کمبود آب بر آندشت

توان دریافت که بهترین گزینه براي دوام و دارد می

هاي کشاورزي در آینده استفاده علمی اري فعالیتپاید
هاي دشت تبریز هم به عنوان یکی از قطب. از آب است

کشاورزي استان آذربایجان شرقی از این قضیه 
زندگی بیشتر مردم در دشت تبریز به  .مستثنی نیست

   هاي کشاورزي وابسته است که اکثر این فعالیت
شناخت بنابراین . ستپذیر نیها بدون آب امکانفعالیت

مسائل و مشکالت مدیریت منابع آب و ارائه 
تواند گامی سازوکارهاي مناسب در دشت تبریز نیز می

مؤثر در جهت بهبود مدیریت منابع آب و توسعه 
وسعت منطقه مورد مطالعه . کشاورزي آن منطقه باشد

کل اراضی زراعی این . هکتار است 100000حدود 
منابع آب مورد . باشدهکتارمی 33000منطقه در حدود 

استفاده در دشت تبریز جهت مصارف کشاورزي شامل 
بر اساس . باشدمنابع آب سطحی و زیرزمینی می

هاي انجام شده در این منطقه از مشاهدات و بررسی
توان به محدودیت آب، جمله عوامل محدود کننده می

محدودیت خاك، محدودیت دانش فنی کشاورزان اشاره 
ترین عامل محدودیت توسعه منابع آب اصلی .نمود

کمبود منابع آب . باشدکشاورزي در دشت تبریز می
بخصوص در فصل تابستان از مشکالت عمده اراضی 

تر از این اراضی محسوب برداري مناسبفاریاب و بهره
در این خصوص کیفیت آب آبیاري نیز یکی از . گرددمی

ت تبریز است هاي کشاورزي دشهاي فعالیتمحدودیت
بنابر اهمیت موضوع مطالعات متعددي ). 1378نام بی(

در این زمینه انجام گرفته که به نمونه هاي زیر می توان 
  :اشاره کرد

اي در مطالعه) 1386(صبوحی و همکاران 
کارهاي مدیریت منابع آب موردي به ارزیابی راه

زیرزمینی، در دشت نریمانی در استان خراسان 
ر این مطالعه راه کارهاي مختلف مدیریت د. پرداختند

نتایج نشان داد که . منابع آب زیرزمینی مقایسه گردید
سیاست  هاي زیرزمینی وبرداري از آبراه کار بهره

هاي دیگر امکان رسیدن به  گزینه  مالیاتی، نسبت به
-هاي زیرزمینی را فراهم میبرداري پایدار از آببهره
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ها و اي به تحلیل زمینهالعهدر مط) 1386(محمدي . کند
سازوکارهاي مدیریت آب کشاورزي در شهرستان 

نتایج نشان داد . زرین دشت استان فارس پرداخته است
که افت سطح آب زیرزمینی، شورشدن منابع آب 

ها، تبخیر رویه از این آبزیرزمینی در اثر مصرف بی
ها با بیش از حد آب در مسیر کانال، خاکی بودن کانال

اندمان پایین انتقال آب، شور بودن آب آبیاري، قطعه ر
هاي هاي مشکالت در زمینهقطعه بودن اراضی، اولویت

منبع آبیاري، انتقال آب و مصرف در سطح مزرعه 
توسط کشاورزان را در منطقه مورد مطالعه تشکیل داده 

هاي انجام گرفته در این زمینه پژوهش   از دیگر  .است
، )1381(پورزند ، )1380(پور فرزامات توان به مطالعمی

میرزائی ، )1385(، نوري اسفندیاري )1383(سیار ایرانی 
، هیون و همکاران )2002(فورست ، )1386(و همکاران 

و ) 2007(، ماریولیکس )2003(، سیا و همکاران )2002(
  . اشاره کرد) 2010(نامارا و همکاران 

ون با عنایت به ضرورت موضوع و این که تاکن
مطالعه جامع و کاملی در این زمینه در منطقه دشت 
تبریز صورت نگرفته است، سعی شد این مقوله در این 

در این راستا ابتدا . منطقه مورد مطالعه قرار گیرد
مشکالت و عوامل موثر در مدیریت منابع آب شناسایی 

هاي مدیریت آب پرداخته و سپس به شناسایی شاخص
ها، مقاله، شناسایی شاخصبنابراین هدف این . شد

مشکالت و عوامل مؤثر بر مدیریت منابع آب دشت 
  .  باشدتبریز می
  

  هامواد و روش
آگاهی از اولویت مشکالت مدیریت منابع آب، یکی    

از عوامل مهم در ارائه سازوکارها جهت مدیریت آب 
هایی طراحی و بدین منظور سؤال. باشد کشاورزي می

قرار ) کشاورزان و کارشناسان(ن در اختیار پاسخگویا
بندي مشکالت مدیریت آب کشاورزي و گرفت و اولویت

بدست ) CV( 1عوامل مؤثر بر آن بر اساس ضریب تغییر
                                         
1 Coefficient of variation  

که گاهی  تغییراتاز روش ضریب . 2گیردآمده انجام می
براي سنجش این  نامندنیز می 3را عامل ویلیامسون آن

امتعادل توزیع به طور ن متغیرکه تا چه حد مقدار یک 
ضریب تغییرات با استفاده  .شوداستفاده می ،شده است
  ).1388منصورفر (شود محاسبه می] 1[از رابطه 
  
  

]1[                     
  
Xدر رابطه فوق،     i متغیربارتست از مقدار یک ع 
کالت و مش(متغیر میانگین  X، خاص فرد یک براي

 مقدار باالي. باشدتعداد افراد می Nو) عوامل مؤثر
دهنده نابرابري بیشتر در توزیع نشانضریب تغییر 

ضریب تغییرات شاخصی از . باشدمیمورد نظر  متغیر
پراکندگی است و مقدار کمتر آن به معنی توافق آراء و 

وله مورد هاي مخاطبان نسبت به مقافکار یا دیدگاه
اي که مورد توافق بیشتر طبقات مقوله. سنجش است

مختلف کشاورزان و کارشناسان باشد از اهمیت 
  .باالتري برخوردار است

ها پردازش شده در این مطالعه تعدادي از شاخص   
هاي هاي زیربنایی و شاخصو به تعداد کمتري از سازه

ش براي انجام این کار از رو. یابندمؤثر کاهش می
تحلیل . گردیداستفاده  4آماري چند متغیره تحلیل عاملی

برخالف رگرسیون چندگانه و تحلیل تشخیصی (عاملی 
که در آن یک یا چند متغیر وابسته و تعداد زیادي متغیر 

روشی هم وابسته بوده که در آن ) مستقل وجود دارد
هدف . گیرندکلیه متغیرها به طور همزمان مـدنظرقرارمی

روش، کاهش دادن تعداد متغیرها به منظور  اصلی این
براي این منظور از تکنیک . ها استتوانایی تفسیر داده

   تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس روش تجزیه به 

                                         
علت استفاده از ضریب تغییر این است که در این معیار، انحراف  ۲

  .ر حسب میانگین تعدیل می شودمعیار ب

3 Williamson 
4 Factor analysis 

N

N
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متغیرهاي . گردداستفاده می) PC( 1هاي اصلیمؤلفه
جدید فاقد همبستگی با همدیگر بوده و مستقل از هم 

  :شودمراحل زیر طی میدر انجام تحلیل عاملی . هستند
ها براي تحلیل بودن دادهابتدا تشخیص مناسب  

و آزمون  KMO2هاي عاملی با استفاده از آماره
بین صفر تا یک  KMOدامنه. گیردبارتلت انجام می

بوده و هر چقدر این آماره به یک نزدیکتر باشد به همان 
 KMOوقتی مقدار . مونه نیز باالتر استمیزان روایی ن

توان تحلیل عاملی کرد باشد به راحتی می 6/0بزرگتر از 
برداري و هرچقدر این مقدار بیشتر باشد کفایت نمونه

دار بودن آزمون با توجه به معنی. بیشتر خواهد بود
ها به توان نتیجه گرفت که تفکیک عاملبارتلت می

در مرحله بعد براي تعیین . انجام شده استدرستی 
دار از معیار مقادیر ویژه استفاده هاي معنیتعداد عامل

. شودمی شود که از ماتریس همبستگی حاصل می
-هر متغیر با هر عامل بار عاملی نامیده میهمبستگی 

واریانس تبیین شده توسط هر عامل برابر است با . شود
این واریانس مقدار . نمجموع مجذور بارهاي عاملی آ

-هایی انتخاب میمعموال عامل.  شودویژه نامیده می

براي . ها از یک بیشتر باشدشوند که مقدار ویژه آن
ترین ترین راه حل که به آسانبدست آوردن مطلوب

هاي حاصل از شیوه قابل تفسیر باشد، محور عامل
در بین . شوندتحلیل اولیه معموال چرخش داده می

عمومیت  3ها، روش واریماکساي چرخش عاملهروش
در این . تر استبیشتري داشته و کاربرد آن فراوان

قوي  4روش چرخش، چون تعداد متغیرهایی که بارهاي
تر ها سادهگردد، تفسیر عاملدر یک عامل دارد کمینه می

بار عاملی اندازه همخوانی بین یک متغیر و یک . است
رهاي ویژه ناشی از بارها همان بردا. عامل است

متغیرهایی که بار . ها استماتریس همبستگی بین داده
باشند به عنوان بارهاي  5/0ها بزرگتر از آن عاملی

                                         
1 Principal component analysis  
2 Kaiser-Meyer-Olkin  
3 Varimax  

  

 پس از دوران. گردندمی     دار استخراج عاملی معنی
ها به استنتاج ها، از طریق انتساب متغیرها به عاملعامل

  .)1385هومن، ( شودمفهومی پرداخته می
جامعه آماري این تحقیق را دو گروه کارشناسان    

جامعه آماري . و روستاهاي دشت تبریز تشکیل دادند
نفر از کارشناسان سازمان جهاد  30کارشناسان را 

شرقی، مدیریت جهاد کشاورزي استان آذربایجان
کشاورزي شهرستان تبریز، مراکز خدمات روستایی 

    ان آب  هاي منطقه مورد مطالعه و سازمدهستان
 39جامعه آماري روستاها را . اي تشکیل دادندمنطقه

روستا که در منطقه دشت تبریز قرار دارند تشکیل داده 
بخش اعظمی از آمار و اطالعات مورد نیاز از . است

طریق مراجعه حضوري به کارشناسان و روستاها و 
بخش دیگر از طریق و  1388در سال تکمیل پرسشنامه 

اي و اي، مراجعه به سازمان آب منطقهخانهمطالعات کتاب
   .مدیریت جهاد کشاورزي فراهم شد

  
  نتایج و بحث

هاي اولیه نشان داد که اکثر کارشناسان بررسی    
کم  مسألهمعتقد بودند که دشت تبریز با ) درصد 7/66(

طبق نظر کارشناسان، . آبی به میزان زیاد روبرو است
نوان علت اصلی کم کمبود بارندگی و خشکسالی به ع

آبی منطقه شناخته شد و بعد از آن به ترتیب اتالف آب 
در سطح مزرعه، بهره برداري نامناسب از منابع و 

هاي بعدي قرار اتالف در مسیر انتقال آب در اولویت
  . گرفتند

مسائل و مشکالت مدیریت آب کشاورزي از دیدگاه 
  کارشناسان

و مشکالت  به منظور آگاهی از اولویت مسائل    
مدیریت آب کشاورزي از دیدگاه کارشناسان، تعداد 

 به کارشناسان 1بیست و هشت گویه به شرح جدول 
مشاهده       1طوري که در جدول همان. ارائه گردید

هاي افراد و میزان عدم تناسب بین تعداد چاهشود می
  شور شدن منابع آب زیرزمینی در اثر ، زمین زیر کشت
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 یه از این منابع و افت سطح آب زیرزمینیروبرداشت بی
هاي اول تا سوم در زمینه به ترتیب به عنوان اولویت

. مشکالت منبع آب از دیدگاه کارشناسان شناخته شدند
رویش گیاهان هرز در طول ، هاپر پیچ و خم بودن کانال

و  مسیر کانال و کمک به اتالف آب در مسیر کانال
نیز به ترتیب به  اد مختلفمسیرهاي تردد بین مزارع افر

هاي اول تا سوم مشکالت در زمینه انتقال عنوان اولویت
در زمینه مصرف در سطح مزرعه نیز سه . آب هستند

قطعه قطعه ، هاي آبیاري سنتیاستفاده از روشمشکل 
و شوربودن آب آبیاري به عنوان    بودن اراضی

  .هاي اول تا سوم قرار گرفتنداولویت

   
 ن در دشت تبریزاولویت بندي مشکالت مدیریت آب کشاورزي در سه زمینه از دیدگاه کارشناسانتایج  -1جدول 

 
نه
زمی

  
  مسائل و مشکالت مدیریت آب کشاورزي 

انحراف 
 معیار

 میانگین
 ضریب
 تغییرات

 اولویت

 

5467/0 هاي افراد و میزان زمین زیر کشتعدم تناسب بین تعداد چاه  6667/3  1491/0  1 
6915/0 رویه از این منابعر شدن منابع آب زیرزمینی در اثر برداشت بیشو  9333/3  1758/0  2 

7184/0 افت سطح آب زیرزمینی  0333/4  1781/0  3 

    
    

    
    

ب  
ع آ

منب
7112/0 هاکاهش دبی چاه   6667/3  1939/0  4 

7279/0 هاي زیرزمینیعدم آگاهی کشاورزان از میزان اهمیت آب  5667/3  2041/0  5 

7184/0 هاعدم رعایت فاصله مناسب بین چاه  0333/3  2368/0  6 

8683/0 هاي سطحیهاي نیمه عمیق و از بین رفتن چاههاي عمیق و تاثیر آن بر چاهحفر غیر مجاز چاه  9333/2  2960/0  7 

9499/0 هاو عدم رعایت حریم بین چاهرویه چاه حفر بی  8333/2  3353/0  8 

7944/0 هاي زیرزمینیکردن زمین به علت کاهش آب سفره نشست  70/1  4673/0  9 

آب
ال 

نتق
 ا

5714/0 هاپر پیچ و خم بودن کانال  8667/2  1993/0  1 

6815/0 رویش گیاهان هرز در طول مسیر کانال و کمک به اتالف آب در مسیر کانال  1333/3  2175/0  2 

6397/0 مسیرهاي تردد بین مزارع افراد مختلف  2667/2  2822/0  3 

9994/0 ها با راندمان پائین انتقال آبخاکی بودن کانال  3667/3  2968/0  4 

9855/0  هاریختن زباله در مسیر کانال  1667/3  3112/0  5 

6074/0 هاي انتقال آبسوراخ شدن لوله  90/1  3197/0  6 

8087/0 فاصله زیاد کانال از مبدا کانال تا محل مصرف در مزرعه  3667/2  3417/0  7 

8193/0 هاي خاکیها و سوراخ شدن کانالآالت از روي کانالعبور وسایل حمل و نقل و ماشین  1333/2  3841/0  8 

8976/0 تبخیر بیش از حد آب در مسیر کانال  2333/2  4019/0  9 

9613/0 ها نسبت به حجم آب ورودي به کانال و هدر رفتن آبظرفیت کم کانال  20/2  4369/0  10 

9732/0 هاها و در نتیجه فرسایش سریع کانالشیب نامناسب کانال  1333/2  4562/0  11 

1666/1 مشکالت مالکیت اراضی کشاورزي  4667/2  4729/0  12 

عه
زر

ح م
سط

در 
ف 

صر
 م

7611/0 هاي آبیاري سنتیاستفاده از روش  20/4  1812/0  1 

7761/0 قطعه قطعه بودن اراضی  1333/4  1878/0  2 

7915/0 شور بودن آب آبیاري  1667/4  1899/0  3 

9322/0 عدم آگاهی کشاورزان از نیاز آبی گیاهان  40/3  2742/0  4 

1351/1 شور بودن اراضی آبیاري  7667/3  3014/0  5 

0283/1 هاي نامناسب و کم تاثیرآبیاري در زمان  3333/3  3085/0  6 

2077/1  نامسطح بودن اراضی آبیاري  30/2  5251/0  7 
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بندي مسائل و مشکالت مدیریت اولویتنیز  2جدول 
را از دیدگاه کارشناسان در حالت کلی آب کشاورزي 

طبق نظر کارشناسان، عدم تناسب بین . دهدنشان می
هاي افراد و میزان زمین زیر کشت، شور تعداد چاه

رویه از این شدن منابع آب زیرزمینی در اثر برداشت بی

هاي استفاده از روشسطح آب زیرزمینی،  منابع، افت
به عنوان  قطعه قطعه بودن اراضی آبیاري سنتی و

هاي اول تا پنجم مشکالت مدیریت آب کشاورزي اولویت
  .اندمنطقه شناخته شده

  
 در دشت تبریز نتایج اولویت بندي کلی مشکالت مدیریت آب کشاورزي از دیدگاه کارشناسان -2جدول

 
ت مدیریت آب کشاورزيمسائل و مشکال  

 انحراف
معیار   

 میانگین
 ضریب 
 تغییرات

 اولویت

5467/0 هاي افراد و میزان زمین زیر کشتعدم تناسب بین تعداد چاه  *6667/3 1491/0  1 

6915/0 شور شدن منابع آب زیرزمینی در اثر برداشت بی رویه از این منابع  9333/3  1758/0  2 
7184/0 افت سطح آب زیرزمینی  0333/4  1781/0  3 

7611/0 هاي آبیاري سنتیاستفاده از روش  20/4  1812/0  4 
7761/0 قطعه قطعه بودن اراضی  1333/4  1878/0  5 
7915/0 شور بودن آب آبیاري  1667/4  1899/0  6 

7112/0 هاکاهش دبی چاه  6667/3  1939/0  7 
5714/0 هاپر پیچ و خم بودن کانال  8667/2  1993/0  8 

7279/0 هاي زیرزمینیی کشاورزان از میزان اهمیت آبعدم آگاه  5667/3  2041/0  9 
6815/0 رویش گیاهان هرز در طول مسیر کانال و کمک به اتالف آب در مسیر کانال  1333/3  2175/0  10 

7184/0 هاعدم رعایت فاصله مناسب بین چاه  0333/3  2368/0  11 
9322/0 عدم آگاهی کشاورزان از نیاز آبی گیاهان  40/3  2742/0  12 
6397/0 مسیرهاي تردد بین مزارع افراد مختلف  2667/2  2822/0  13 

8683/0 هاي سطحیهاي نیمه عمیق و از بین رفتن چاههاي عمیق و تاثیر آن بر چاهحفر غیر مجاز چاه  9333/2  2960/0  14 
9994/0 ها با راندمان پائین انتقال آبخاکی بودن کانال  3667/3  2968/0  15 

1351/1 شور بودن اراضی آبیاري  7667/3  3014/0  16 
0283/1 هاي نامناسب و کم تاثیرآبیاري در زمان  3333/3  3085/0  17 

9855/0 هاریختن زباله در مسیر کانال  1667/3  3112/0  18 
6074/0 هاي انتقال آبسوراخ شدن لوله  90/1  3197/0  19 

9499/0 هان چاهو عدم رعایت حریم بیرویه چاه حفر بی  8333/2  3353/0  20 
8087/0 فاصله زیاد کانال از مبدا کانال تا محل مصرف در مزرعه  3667/2  3417/0  21 

8193/0  هاي خاکیها و سوراخ شدن کانالآالت از روي کانالعبور وسایل حمل و نقل و ماشین  1333/2  3841/0  22 
8976/0 تبخیر بیش از حد آب در مسیر کانال  2333/2  4019/0  23 

9613/0 ها نسبت به حجم آب ورودي به کانال و هدر رفتن آبظرفیت کم کانال  20/2  4369/0  24 
9732/0 هاها و در نتیجه فرسایش سریع کانالشیب نامناسب کانال  1333/2  4562/0  25 

7944/0 هاي زیر زمینینشست کردن زمین به علت کاهش آب سفره  70/1  4673/0  26 
1666/1 مالکیت اراضی کشاورزي مشکالت  4667/2  4729/0  27 

2077/1 نامسطح بودن اراضی آبیاري  30/2  5251/0  28 
و خیلی  4، زیاد با نمره 3، متوسط با نمره 2، کم با نمره 1نظرات خیلی کم با نمره . باشددر مورد سوال پرسش شده می ، میانگین نظرات کشاورزان6667/3 *

  .ص شده استمشخ 5زیاد با نمره 
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عوامل مؤثر بر مدیریت آب کشاورزي از دیدگاه 
  کارشناسان

براي بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت آب کشاورزي 
مطرح شد و از  3تعداد دوازده گویه به شرح جدول 

کارشناسان خواسته شد که میزان اهمیت هر یک از 
بندي با توجه به سپس اولویت. ها را بیان کنندمقوله

  همان طوري که . غییرات بدست آمده، انجام شدضریب ت

هاي حمایتی سیاستشود، مشاهده می 3در جدول 
برداري هاي  بهرهمشارکت کشاورزان در زمینه، دولت

ها، اعتبارات دریافتی جهت از آب و نگهداري از کانال
     به ترتیب به عنوان هاي آبیاري بهبود سیستم

نه عوامل مؤثر بر هاي اول تا سوم در زمیاولویت
مدیریت آب کشاورزي از دیدگاه کارشناسان شناخته 

  .شدند
  

  در دشت تبریز از دیدگاه کارشناسان عوامل مؤثر بر مدیریت آب کشاورزيبندي نتایج اولویت -3جدول 
 اولویت ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار عوامل مؤثر بر مدیریت آب کشاورزي

5833/0 هاي حمایتی دولتسیاست  2667/4  1367/0  1 

6065/0 هابرداري از آب و نگهداري از کانالهاي بهرهمشارکت کشاورزان در زمینه  3333/4  1399/0  2 

7303/0 اعتبارات دریافتی جهت بهبود سیستم آبیاري  1333/4  1767/0  3 

6989/0 مقدار و نحوه محاسبه آب بها  8333/3  1823/0  4 

7849/0 مهارت و تخصص کارشناسان  2667/4  1839/0  5 

7184/0 هاي آب برانوجود تشکل  6333/3  1977/0  6 

7581/0 روابط بین کشاورزان  6667/3  2067/0  7 

8339/0 بودن قیمت آبنامناسب  8333/3  2175/0  8 

9248/0 هاي جدیدرویه چاهجلوگیري از حفر بی  20/4  2202/0  9 

8469/0 درآمد حاصل از محصوالت کشاورزي  80/3  2229/0  10 

8137/0 نوع مالکیت آب  40/3  2393/0  11 

0306/1 بیمه محصوالت کشاورزي  20/3  3221/0  12 

  
مسائل و مشکالت مدیریت آب کشاورزي از دیدگاه 

  کشاورزان
جهت آگاهی از اولویت مسائل و مشکالت مدیریت 
آب کشاورزي، تعداد بیست و هشت گویه به شرح 

در این جدول . گردید به کشاورزان ارائه  4جدول 
بندي مسائل و مشکالت مدیریت آب کشاورزي اولویت

در سه زمینه منبع آب، انتقال آب و مصرف در سطح 
. مزرعه از دیدگاه کشاورزان نشان داده شده است

افت سطح شود مشاهده می 4که در جدول طوريهمان
عدم آگاهی کشاورزان از میزان اهمیت ، آب زیرزمینی

به ترتیب به  هازمینی و کاهش دبی چاههاي زیرآب

هاي اول تا سوم در زمینه مشکالت منابع عنوان اولویت
خاکی بودن . آب از دیدگاه کشاورزان شناخته شدند

ها با راندمان پائین انتقال آب، پر پیچ و خم بودن کانال
فاصله زیاد کانال از مبدا تا محل مصرف در ، هاکانال
هاي اول تا سوم عنوان اولویت نیز به ترتیب به مزرعه

در زمینه مصرف . مشکالت در زمینه انتقال آب هستند
شور بودن آب آبیاري، در سطح مزرعه نیز سه مشکل 

هاي آبیاري استفاده از روشو شور بودن خاك اراضی 
  .هاي اول تا سوم قرار گرفتندبه عنوان اولویت سنتی
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  در دشت تبریز یت آب کشاورزي در سه زمینه از دیدگاه کشاورزانبندي مشکالت مدیرنتایج اولویت -4جدول 

 
نه
زمی

  
 مسائل و مشکالت مدیریت آب کشاورزي

 انحراف
معیار   

 میانگین
 ضریب

 تغییرات 
 اولویت

آب
ع 
منب

 

7542/0 افت سطح آب زیرزمینی  0513/4  1816/0  1 

7472/0 هاي زیرزمینیعدم آگاهی کشاورزان از میزان اهمیت آب  6795/3  2031/0  2 

7161/0 هاکاهش دبی چاه  5128/3  2039/0  3 

7337/0 هاعدم رعایت فاصله مناسب بین چاه  8590/2  2566/0  4 

8730/0 رویه از این منابعشور شدن منابع آب زیرزمینی در اثر برداشت بی  3974/3  2570/0  5 

7816/0 هاي سطحیق و از بین رفتن چاههاي نیمه عمیهاي عمیق و تاثیر آن بر چاهحفر غیر مجاز چاه  4231/2  3226/0  6 

8465/0 هاي افراد و میزان زمین زیر کشتعدم تناسب بین تعداد چاه  5641/2  3301/0  7 

9078/0 هاو عدم رعایت حریم بین چاهرویه چاه حفر بی  5256/2  3594/0  8 

7867/0 هاي زیرزمینینشست کردن زمین به علت کاهش آب سفره  6538/1  4757/0  9 

آب
ال 

نتق
 ا

8891/0 ها با راندمان پائین انتقال آبخاکی بودن کانال  2564/3  2730/0  1 

7634/0 هاپر پیچ و خم بودن کانال  5897/2  2948/0  2 

8202/0 فاصله زیاد کانال از مبدا کانال تا محل مصرف در مزرعه  2821/2  3594/0  3 

9531/0 کانال و کمک به اتالف آب در مسیر کانالرویش گیاهان هرز در طول مسیر   6410/2  3609/0  4 

8744/0 تبخیر بیش از حد آب در مسیر کانال  4103/2  3628/0  5 

6265/0 سوراخ شدن لوله هاي انتقال آب  7051/1  3674/0  6 

0248/1 هاریختن زباله در مسیر کانال  7436/2  3735/0  7 

9191/0 د مختلفمسیرهاي تردد بین مزارع افرا  4231/2  3793/0  8 

0024/1 مشکالت مالکیت اراضی کشاورزي  5385/2  3949/0  9 

8371/0 ها نسبت به حجم آب ورودي به کانال و هدر رفتن آبظرفیت کم کانال  1154/2  3957/0  10 

7857/0 هاي خاکیها و سوراخ شدن کانالعبور وسایل حمل و نقل و ماشین آالت از روي کانال  9231/1  4086/0  11 

9602/0 هاها و در نتیجه فرسایش سریع کانالشیب نامناسب کانال  0128/2  4770/0  12 
عه

زر
ح م

سط
در 

ف 
صر

 م
9444/0 شور بودن آب آبیاري  9359/3  2399/0  1 

1455/1 شور بودن خاك اراضی  4231/3  3346/0  2 

8348/0 هاي آبیاري سنتیاستفاده از روش  3462/2  3558/0  3 

0372/1 قطعه قطعه بودن اراضی  8333/2  3661/0  4 

9222/0 عدم آگاهی کشاورزان از نیاز آبی گیاهان  4872/2  3708/0  5 

7926/0 هاي نامناسب و کم تاثیرآبیاري در زمان  9103/1  4149/0  6 

1880/1 نامسطح بودن اراضی آبیاري  0641/2  5756/0  7 

  
از دیریت آب بندي مسائل و مشکالت ماولویت

. نشان داده شده است 5دیدگاه کشاورزان نیز در جدول 
عدم  افت سطح آب زیرزمینی،طبق نظر کشاورزان، 

، هاي زیرزمینیآگاهی کشاورزان از میزان اهمیت آب

عدم رعایت و  شور بودن آب آبیاري، هاکاهش دبی چاه
هاي اول تا به عنوان اولویت هافاصله مناسب بین چاه

کالت مدیریت آب کشاورزي در منطقه شناخته    پنجم مش
  .اندشده
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  بندي کلی مشکالت مدیریت آب کشاورزي از دیدگاه کشاورزاناولویتنتایج  -5جدول 
 

 مسائل و مشکالت مدیریت آب کشاورزي
انحراف 

 معیار
 میانگین

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

7542/0 افت سطح آب زیرزمینی  0513/4  1816/0  1 

7472/0 هاي زیرزمینیکشاورزان از میزان اهمیت آب عدم آگاهی  6795/3  2031/0  2 

7161/0 هاکاهش دبی چاه  5128/3  2039/0  3 

9444/0 شور بودن آب آبیاري  9359/3  2399/0  4 

7337/0 هاعدم رعایت فاصله مناسب بین چاه  8590/2  2566/0  5 

8730/0 این منابعرویه از شور شدن منابع آب زیرزمینی در اثر برداشت بی  3974/3  2570/0  6 

8891/0 ها با راندمان پائین انتقال آبخاکی بودن کانال  2564/3  2730/0  7 

7634/0 هاپر پیچ و خم بودن کانال  5897/2  2948/0  8 

7816/0 هاي سطحیهاي نیمه عمیق و از بین رفتن چاههاي عمیق و تاثیر آن بر چاهحفر غیر مجاز چاه  4231/2  3226/0  9 

8465/0 هاي افراد و میزان زمین زیر کشتعدم تناسب بین تعداد چاه  5641/2  3301/0  10 

1455/1 شور بودن اراضی آبیاري  4231/3  3346/0  11 

8348/0 هاي آبیاري سنتیاستفاده از روش  3462/2  3558/0  12 

9078/0 هاو عدم رعایت حریم بین چاهرویه چاه حفر بی  5256/2  3594/0  13 

8202/0 فاصله زیاد کانال از مبدا کانال تا محل مصرف در مزرعه  2821/2  3594/0  13 

9531/0 رویش گیاهان هرز در طول مسیر کانال و کمک به اتالف آب در مسیر کانال  6410/2  3609/0  14 

8744/0 تبخیر بیش از حد آب در مسیر کانال  4103/2  3628/0  15 

0372/1 قطعه قطعه بودن اراضی  8333/2  3661/0  16 

6265/0 هاي انتقال آبسوراخ شدن لوله  7051/1  3674/0  17 

9222/0 عدم آگاهی کشاورزان از نیاز آبی گیاهان  4872/2  3708/0  18 

0248/1 هاریختن زباله در مسیر کانال  7436/2  3735/0  19 

9191/0 مسیرهاي تردد بین مزارع افراد مختلف  4231/2  3793/0  20 

0024/1 مالکیت اراضی کشاورزي مشکالت  5385/2  3949/0  21 

8371/0  ها نسبت به حجم آب ورودي به کانال و هدر رفتن آبظرفیت کم کانال  1154/2  3957/0  22 

7857/0 هاي خاکیها و سوراخ شدن کانالعبور وسایل حمل و نقل و ماشین آالت از روي کانال  9231/1  4086/0  23 

7926/0 امناسب و کم تاثیرهاي نآبیاري در زمان  9103/1  4149/0  24 

7867/0 هاي زیرزمینینشست کردن زمین به علت کاهش آب سفره  6538/1  4757/0  25 

9602/0 هاها و در نتیجه فرسایش سریع کانالشیب نامناسب کانال  0128/2  4770/0  26 

1880/1  نامسطح بودن اراضی آبیاري  0641/2  5756/0  27 

  
  بر مدیریت آب کشاورزي از دیدگاه کشاورزان عوامل مؤثر

براي بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت آب     
مطرح  6کشاورزي تعداد دوازده گویه به شرح جدول 

شد و از کشاورزان خواسته شد که میزان اهمیت هر یک 
بندي با توجه به سپس  اولویت. ها را بیان کننداز مقوله

 کهطوريهمان. شد ضریب تغییرات بدست آمده، انجام

هاي حمایتی سیاستشود، مشاهده می 6در جدول 
برداري از هاي بهرهمشارکت کشاورزان در زمینه، دولت

ها، اعتبارات دریافتی جهت بهبود آب و نگهداري از کانال
هاي اول تا به ترتیب به عنوان اولویتسیستم آبیاري 

از  سوم در زمینه عوامل مؤثر بر مدیریت آب کشاورزي
  .دیدگاه کشاورزان شناخته شدند
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  از دیدگاه کشاورزان عوامل مؤثر بر مدیریت آب کشاورزيبندي اولویتنتایج  -6جدول 
 

 عوامل مؤثر بر مدیریت آب کشاورزي
 اولویت ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار

5788/0 هاي حمایتی دولتسیاست  2821/4  1352/0  1 

6136/0 هابرداري از آب و نگهداري از کانالهاي بهرهمشارکت کشاورزان در زمینه  3205/4  1420/0  2 

7367/0 اعتبارات دریافتی جهت بهبود سیستم آبیاري  0513/4  1818/0  3 

6760/0 روابط بین کشاورزان  5641/3  1897/0  4 

8088/0 مهارت و تخصص کارشناسان  2436/4  1906/0  5 

7498/0 درآمد حاصل از محصوالت کشاورزي  7821/3  1982/0  6 

8525/0 هاي جدیدرویه چاهجلوگیري از حفر بی  8846/3  2194/0  7 

7158/0 نوع مالکیت آب  1410/3  2279/0  8 

7670/0 نامناسب بودن قیمت آب  7821/2  2757/0  9 

7367/0 مقدار و نحوه محاسبه آب بها  2821/2  3228/0  10 

0559/1 بیمه محصوالت کشاورزي  2308/3  3268/0  11 

8958/0 برانهاي آبوجود تشکل  2821/2  3925/0  12 

  
  هاي مدیریت آب کشاورزينتایج تحلیل عاملی شاخص

هـاي مـدیریت   براي مجموعه شـاخص  KMOمقدار 
تـوان گفـت   بنابراین مـی . آمدبدست  61/0آب کشاورزي 
مقـدار  . ها  براي تحلیل عاملی مناسب بودنـد تعداد نمونه

بدسـت آمـد کـه در سـطح یـک       7/75آزمون بارتلت نیز، 
توان نتیجـه گرفـت کـه    بنابراین می. دار بوددرصد معنی

ها به درستی انجـام شـده و متغیرهـاي هـر     تفکیک عامل
در . اي بـاالیی بـا یکـدیگر دارنـد    عامل همبسـتگی ریشـه  

، ضرایب اشـتراك هـر یـک از شـاخص هـا بـه       7جدول 
در مرحله اولیه نشان داده هاي اصلی روش تحلیل مؤلفه

  .شده است

  
  هاي اصلیها بر اساس تجزیه به مؤلفهضرایب اشتراك هر یک از شاخصنتایج  -7جدول 

هامؤلفه  )ضرایب(خروجی مرحله  
576/0 1 درصد اراضی آبی از کل سطح زیر کشت  

هاي عمیقهاي عمیق به تعداد چاهنسبت آبدهی چاه  1 71/0  

هاي نیمه عمیقهاي نیمه عمیق به تعداد چاهبت آبدهی چاهنس  1 598/0  

هاي عمیق به ازاي هر ده هکتار اراضی آبیمیزان تخلیه ساالنه چاه  1 656/0  

هاي نیمه عمیق به ازاي هر ده هکتار اراضی آبیمیزان تخلیه ساالنه چاه  1 598/0  

بردارهاي آبی به بهرهنسبت زمین  1 570/0  

هاي آبهاي آب فعال به کل چاهچاهدرصد   1 248/0  

کننده از آبیاري سطحی به کل اراضی آبیدرصد اراضی زراعی آبی استفاده  1 785/0  

776/0 1 نسبت آبدهی نهرها به تعداد نهرها  
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در . دهددار را نشان میهاي معنی، تعداد عامل8جدول 
ت آب هاي مدیریعامل براي مجموعه شاخص 3مجموع 

یک  ها ازدار شدند، چون مقدار ویژه آنکشاورزي معنی
عامل،   3دهد نشان می 8چنانچه جدول . بیشتر بود

  .کننددرصد تغییرات واریانس کل را تبیین می  61حدود 

هاي استخراج شده و در جهت روشن شدن ماهیت عامل
هـا، نحـوه بـارگیري مجموعـه      نتیجه امکان نامگذاري آن

  . نشان داده شده است 9اولیه در جدول هاي شاخص

  

   

  

  

هاي مدیریت آب کشاورزي بعد از چرخش محورهااز مجموعه شاخصهاي استخراجی نتایج بارگیري عامل  -9جدول   
 

هامؤلفه  
هاعامل  

1 2 3 

289/0 درصد اراضی آبی از کل سطح زیر کشت  674/0  196/0  

هاي عمیقعمیق به تعداد چاه هاينسبت آبدهی چاه  022/0-  841/0  049/0-  

هاي نیمه عمیقهاي نیمه عمیق به تعداد چاهنسبت آبدهی چاه  009/0  059/0  771/0  

هاي عمیق به ازاي هر ده هکتار اراضی آبیمیزان تخلیه ساالنه چاه  382/0  683/0-  206/0  

هکتار اراضی آبی هاي نیمه عمیق به ازاي هر دهمیزان تخلیه ساالنه چاه  263/0  294/0  666/0-  

بردارهاي آبی به بهرهنسبت زمین  740/0  087/0-  119/0-  

هاي آبهاي آب فعال به کل چاهدرصد چاه  298/0-  106/0-  385/0-  

کننده از آبیاري سطحی به کل اراضی آبیدرصد اراضی زراعی آبی استفاده  861/0  141/0  152/0  

عداد نهرهانسبت آبدهی نهرها به ت  878/0  050/0-  040/0-  

 
ها، از طریق انتساب متغیرها به پس از دوران عامل

براي این . ها به استنتاج مفهومی پرداخته شدعامل
 منظور هر یک از مجموعه متغیرهایی که بر یک عامل

ها اند، مفهومی عام تعیین شد و به تفسیر آنتعلق گرفته

هاي مفهومی عامل، استنتاج 10جدول . پرداخته شد
  .دهدمدیریت آب کشاورزي را نشان می

   

هاي مدیریت آب ها از مجموعه  شاخصها، مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنعاملنتایج تجزیه به  -8جدول 

 در تحلیل عاملی کشاورزي

 بعد از  چرخش محورها قبل از چرخش محورها
 مقادیر

 ویژه

واریانس%  واریانس%   

یتجمع   

ژهمقادیر وی  اریانسو%  واریانس%    

جمعیت   

1 458/2  317/27  317/27  45/2  225/27  225/27  

2 79/1  888/19  205/47  758/1  528/19  753/46  

3 267/1  078/14  282/61  308/1  529/14  282/61  

4 956/0  627/10  910/71     

5 762/0  469/8  378/80     

6 609/0  765/6  144/87     

7 534/0  934/5  077/93     

8 432/0  802/4  879/97     

9 191/0  121/2  100    
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ها از واریانس کلهاي مدیریت آب کشاورزي و سهم هر یک از آنعاملاستنتاج مفهومی نتایج  -10دول ج  

شماره 
 عامل                

 
 عامل

 
 مقدار ویژه

 

هادرصدي از کل عامل درصد مقدار ویژه  

هاي سطحیعامل آب 1  46/2  32/27  58/44  

هاي عمیقعامل چاه 2  79/1  89/19  45/32  

27/1هاي نیمه عامل چاه 3  08/14  97/22  

29/61   جمع کل  100 

 
هایی هاي مدیریت آب کشاورزي شاخصدر عامل    

بودند شناسایی  5/0که داراي بار عاملی بزرگتر از 
درصد  3/27در عامل اول مدیریت آب که حدود . شدند
هاي ، شاخصکندیرات واریانس کل را تبیین میاز تغی

درصد اراضی زراعی آبی استفاده کننده از آبیاري 
نسبت آبدهی نهرها به تعداد ، سطحی به کل اراضی آبی

داراي بار  بردارانهاي آبی به بهرهنسبت زمینو  نهرها
این عامل تحت عنوان عامل . بودند 5/0عاملی بزرگتر از 

در عامل دوم مدیریت آب . ري شدهاي سطحی نامگذاآب
هاي عمیق نسبت آبدهی چاه هايکشاورزي نیز شاخص

هاي عمیق، درصد اراضی آبی از کل سطح به تعداد چاه
هاي عمیق به ازاي میزان تخلیه ساالنه چاهو  زیر کشت

داراي بار عاملی بزرگتر از  هر ده هکتار اراضی آبی
عمیق نام هاي بودند که تحت عنوان عامل چاه 5/0

درصد از تغییرات واریانس  9/19این عامل حدود . گرفت
هاي نیمه عمیق به عنوان عامل چاه. کندکل را تبیین می

عامل سوم مدیریت آب کشاورزي در نظر گرفته شد که 
درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین  1/14حدود 
هاي نسبت آبدهی چاههاي در این عامل شاخص .کندمی

میزان تخلیه و  هاي نیمه عمیقمیق به تعداد چاهنیمه ع
هاي نیمه عمیق به ازاي هر ده هکتار اراضی ساالنه چاه

  .بودند 5/0داراي بار عاملی بزرگتر از  آبی
نتایج بدست آمده در مورد مشکالت مدیریت منابع    

آب تا حدود زیادي با نتایج بدست آمده از مطالعه 
چنین صبوحی هم. است همخوانی داشته) 1386(محمدي 

کار راهنیز در مطالعه خود نتیجه گرفته بود ) 1386(

هاي زیرزمینی نسبت به برداري صحیح از آببهره
برداري پایدار را هاي دیگر امکان رسیدن به بهرهگزینه

با نتایج بدست آمده در این مطالعه کند که فراهم می
  . مطابقت دارد

ب زیرزمینی از دید با توجه به اهمیت منابع آ    
شود در حفظ و کارشناسان و کشاورزان پیشنهاد می

هاي آب زیرزمینی کوشش و اهتمام الزم به تغذیه سفره
در این زمینه افزایش آگاهی کشاورزان از . عمل آید

هاي زیرزمینی از طریق استفاده از اهمیت آب
بروشورهاي ترویجی، تلویزیون، رادیو و سایر وسایل 

تواند مفید می... هاي آموزشی و عی، کالسارتباط جم
هاي هاي کانالرفع مشکالت و نارسایی. واقع شود

هاي هرز و سنتی از طرق مختلف مانند کنترل علف
ها، تغییر ها پیش از  گسترش و شیوع آنمبارزه با آن

تواند به بهبود هاي بتنی میهاي خاکی به کانالکانال
جه به اتالف زیاد آب در با تو. انتقال آب کمک نماید

هاي سنتی آبیاري که در منطقه رایج است بنابراین روش
      به منظور افزایش راندمان آبیاري، استفاده از

. رسدهاي آبیاري تحت فشار ضروري به نظرمیسیستم
بدین منظور تشویق و آگاه ساختن کشاورزان از 

و ها از یک طرف و حمایت هاي مالی مزایاي این سیستم
هاي ذیربط از سوي دیگر به این اعتباري از جانب ارگان

 . کندامر کمک می

با توجه به ارتباط بین مدیریت آب و توسعه     
ها و استفاده بهینه از کشاورزي، کاهش میزان تخلیه چاه

هاي سطحی در جهت افزایش سطح زیر کشت آبی آب
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ال موجبات بهبود مدیریت منابع آبی در منطقه را به دنب
  . خواهد داشت

با توجه به اولویت دادن کارشناسان و کشاورزان    
توان با مدیریت آب کشاورزي می به امر مشارکت در

مشارکت دادن کشاورزان در امر مدیریت آب و 
-ها، مسئولیتهاي مختلف به خود آنواگذاري مسئولیت

برداران را افزایش داده و آن ها را در امر پذیري بهره
ایجاد بسترسازي الزم براي . آب سهیم کردمدیریت 
تواند در بران میهاي آبهایی مانند تعاونیتشکل

مشارکت گروهی کشاورزان نقش اساسی را ایفا کرده و 
هاي ذیربط به عنوان بازوهاي فکري و اجرایی سازمان

  .در تحقق هر چه بهتر و سریعتر مدیریت آب عمل کنند
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