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 چکیده

باشد. های جامع منابع آب با درنظر گرفتن سایر ابعاد میمدیریت آب بویژه در بخش کشاورزی نیازمند ارزیابی         

 شاخص فقر آبی کشاورزیکه نمود کارکردی آن در قالب  مسئله رویکردی جامع توسعه داده شده است،برای ارزیابی این 

با هدف سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در سطح شهرستان دزفول انجام  ایبر همین اساس، مطالعهاست.  معرفی شده

کاران آبی شهرستان دزفول ی گندمشد. روش پژوهش مطالعه مبتنی بر پیمایش بود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه

(0111N= ) نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب  410که از میان آنها بودند

بخش دیگری از اطالعات مورد نیاز  وآوری شد های مورد نیاز برای سنجش شاخص به کمک پرسشنامه جمعشد. داده

و  GPSبه ترتیب به کمک ابزارهای بود که آنها ایی مزارع کشاورزان، شوری نمونه آب در دسترس شامل اطالعات جغرافی

 SPSSv20 ،Superافزارهای ها با استفاده از نرمآوری شدند. تجزیه و تحلیل دادهجمع (ECmeterسنج )دستگاه شوری

Decisions  وArcGIS  .ایهای معرفی شده در شاخص از فرایند تحلیل شبکهسنجهدهی همچنین برای وزنصورت پذیرفت 

محاسبه برای تک تک کشاورزان مورد بررسی با استفاده از فرمول، شاخص فقر آبی کشاورزی در نهایت . استفاده شد

سطح پایین دسترسی کشاورزان به منابع و آب بهینهشد. نتایج حاکی از آن بود که ظرفیت پایین کشاورزان برای مصرف 

 میانگین ارزش از نظر همچنین سطح شهرستان دزفول بود.آب موجود از عوامل مهم ایجاد کننده فقر آبی کشاورزی در 

ابع نم ،ارزش های منابع آب، دسترسی، ظرفیت و محیط زیست به ترتیب میانگینهای مربوط به مولفهزیرمولفهاز بین  نیز

های اولویت( در 22/61( و سموم شیمیایی )62/21(، سرمایه انسانی )50/00(، دسترسی کشاورز )40/50آب سطحی )

همچنین برای تعیین نقاط بحرانی مواجه با فقر آبی کشاورزی، نقشه فقر آبی کشاورزی تهیه شد که  .باالتری قرار گرفتند

مقدار متوسط شاخص فقر  آبی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه عمل نمود.های فقر به عنوان ابزاری مفید در تعیین علت

در نهایت این نتیجه حاصل شد که شاخص  .به دست آمد 011نسبت به  66/24آبی کشاورزی برای حوزه مورد مطالعه 

 باشد.های مقابله با بحران آب ابزاری کارآمد تواند در شناخت، تدوین برنامه و سیاستفقر آبی کشاورزی می

 

 گندم (،ANPای )فرایند تحلیل شبکه، شهرستان دزفولشاخص فقر آبی کشاورزی،  پهنه بندی،: های کلیدیواژه
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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 SPSSv20, 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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 مقدمه

ای حال حاضر با سرعت فزاینده در جهان جمعیت       

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

و  رسیده است 4111 سال در میلیارد 6به  0601سال

تواند می جهان جمعیت ،4101 سال تا شودبینی میپیش

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

افزون به منابع و تولیدات، سریع جمعیت و نیاز روز

بخصوص منابع غیرقابل برگشت مانند آب، توجه بیشتر 

مسؤلین هر کشوری را جهت مدیریت منابع آب بیشتر 

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

 استفاده برای تنها نه مهم، جزء منابع دو هر زیرزمینی

محیطی به  زیست هایسیستم برای همه بلکه هاانسان

در بخش  .(4112جیوردانو  و ویلهولث)روند شمار می

های اخیر، برداشت تولیدی یعنی کشاورزی نیز در سال

رویه سطحی و زیرزمینی به صورت بی آب از منابع آب

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

 صحیح مدیریت و عدم استفاده سوء آب، کمبود فزاینده

 شبخ در پایدار توسعه اصلی تهدید دسترس در آب منابع

، بنایراین(. 4115باشد )حمدی و همکاران می کشاورزی

چالش عمده برای مدیریت منابع آب در عصر حاضر آن 

توان منابع آب را برای تامین غذای است که چگونه می

روکستروم و )جمعیت رو به رشد جهان حفظ کرد 

به  کشاورزیدر بخش مدیریت آب  (.4112همکاران 

 وسیعی حوزه عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب

حفظ  چونهم یهایشامل شیوه گیرد کهرا در بر می

 و کامل آبیاری آب، بهینه برداشت رطوبت اراضی،

 .دباشمنابع آب می توسعه مختلف هایتکنیک و تکمیلی،

در مدیریت آب کشاورزی استفاده هایی که همه روش

های اصلی شوند اغلب برای غلبه بر محدودیتمی

 شوندبرداشت و یا نگهداری منابع آب در نظر گرفته می

یکی از پیش  ،(. در همین راستا4101)نامارا و همکاران 
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های اساسی برای مدیریت یکپارچه منابع آب، شرط

نابع آب های مناسب از وضعیت مدستیابی به ارزیابی

(. ابزارهای متفاوتی برای ارزیابی 4114است )سالیوان 

اند، به طوری که از وضعیت منابع آب طراحی شده

های فالکن مارک توان به شاخصمهمترین این ابزارها می

(، 4116پذیری منابع آب )ریجسبرمن (، آسیب0656)

ک نالتی ( و استرس عرضه آب )م0666کمبود آب )گلیگ 

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

بیشتر یک جنبه از مدیریت منابع آب را در نظر  هاشاخص

گیرند به طوری که بیشتر به کمیت منابع آب و بخش می

که ابزار جدیدی است کنند. این در حالی خانگی توجه می

( 4111که توسط سالمه ) (WPI) 0به نام شاخص فقر آبی

( 4114؛ 4111طراحی و توسط سالیوان و همکاران )

توسعه داده شد، به عنوان ابزاری که ابعاد کلیدی مدیریت 

گیرد برای ارزیابی هم جانبه منابع منابع آب را در نظر می

 فقر شاخص مورد استفاده قرار گرفت.معرفی شد و آب 

 ارتباط ت، کهاس ایرشته ترکیبی میان ابزار یک آبی

دهد؛ و باعث می نشان را انسان رفاه و آب نشانگرهای

ها انسان زندگی بر روی آب کمبود اثرات نمایان شدن

 فقیری مردم بر شاخص فقر آبی اصلی تمرکز .شودمی

 .ندبرمی رنج آب به ناکافی دسترسی از بیشتر کهاست 

این شاخص ترکیبی از اطالعات فیزیکی، اقتصادی و 

زیست محیطی است که مرتبط با کمبود آب، دسترسی به 

-آب و توانایی استفاده از آب برای مصارف تولیدی می

 به ایگسترده طور به (. بنابراین4115باشد )سالیوان 

 هایمقیاس در آب منابع سنجش برای ابزاری عنوان

 المللیمقیاس ملی، محلی و بین مثال، عنوان به مختلف،

 WPI هرچند (.4114شود )الرنس و همکاران می استفاده

که در برگیرنده ابعاد گوناگون  است یک شاخص ترکیبی

آن ولی یک ضعف بزرگ  باشدمیمدیریت منابع آب 

و  باشداختصاصی بودن آن برای مصارف آب شرب می

javascript:void(0)
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به بخش کشاورزی، به عنوان بزرگترین مصرف کننده 

)سالیوان و همکاران  نداردمنابع آب در جهان توجهی 

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

 (AWPI)0مشابهی با عنوان شاخص فقر آبی کشاورزی 

خته شد و به عنوان ابزاری جدید برای ارزیابی سا

برای اول بار مورد  وضعیت آب در بخش کشاورزی،

، 4104، 4101 )فروزانی و همکاران استفاده قرار گرفت

4105). 

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

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

های فقر آبی باشد. ریشهدر بستر کشاورزی می

کشاورزی نه تنها از عوامل طبیعی و فیزیکی، بلکه از 

عوامل اجتماعی، اقتصادی و عوامل نهادی در بخش 

تواند نشات گرفته باشد. بر همین اساس، کشاورزی می

یک ابزار میان  (AWPI)شاخص فقر آبی کشاورزی 

ای در برگیرنده ابعاد کلیدی یک سیستم کشاورزی رشته

توجه خاصی به منابع آب در دسترس و که  باشدمی

ای هدسترسی فیزیکی به آب دارد؛ این ابزار از توانمندی

انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشاورزان در جهت 

استفاده موثر از آب برای مصارف تولیدی و زیست 

برد. بنابراین شاخص مفیدی به منظور محیطی بهره می

 )باشد یبررسی وضعیت آب در یک منطقه کشاورزی م

  (.4105فروزانی و همکاران 

خوزستان به دلیل داشتن منابع غنی آب و خاک از      

دوران قدیم تا به حال توسط طراحان امر توسعه به 

عنوان قطب مهم صنعتی و کشاورزی شناخته شده است 

 میلیون 5/5 (. به طوری که حدودا4104ً)عباسی و غالمی 

 باشدزستان میکشاورزی در استان خو زمین هکتار

شهرستان درفول به  .(4104باف )بیگدلی و ریسمان

کشاورزی این استان و همچنین  هایعنوان یکی از قطب

 ای که از وضعیت منابع آبی خوبی برخوردار استمنطقه

اما با این حال مدیریت منابع آب در سطح مزارع بهینه 

لزوم مدیریت موثر وضعیت منابع آبی در  کهباشد. نمی
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به منظور  .نمایدضروری می را بخش کشاورزی آن

مدیریت بهتر منابع آب، دستیابی به شناخت جامع از 

وضعیت منابع آبی و همچنین دالیل وضعیت موجود، 

بسیار حایز اهمیت است. بنابراین پژوهش حاضر بدنبال 

تان دزفول ها است که شهرسپاسخ دادن به این پرسش

چگونه است؟ در  AWPIاز نظر شاخص شاخص 

صورت وجود فقر آبی کشاورزی در منطقه، علت و دالیل 

به طوری اصلی این مسأله مربوطه به کدام عامل است؟ 

تواند راهگشای ها میکه دستیابی به پاسخ این پرسش

منابع آب گیرندگان در مدیریت بهتر و جامع تصمیم

 . باشددر سطح شهرستان کشاورزی مزارع 

های انجام نتایج تعدادی از پژوهش به ادامه در      

ارزیابی منابع آب در  هایشاخصبا استفاده از گرفته 

هیر و آسیابیشود. بخش خانگی و کشاورزی اشاره می

در پژوهشی به ارزیابی چند معیاره  (4100همکاران )

تغییرات مکانی شاخص فقر آب در تعدادی از 

نتایج این  .های آبخیر استان اردبیل پرداختندحوضه

بزار اتحقیق نشان داد که شاخص فقر آب به عنوان یک 

تواند در تعیین کاربردی در مدیریت منابع آب، می

ها و پایش تغییرات وضعیت منابع آب استفاده اولویت

شود. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بیشتر 

مطالعه در استان اردبیل از نظر های مورد حوضه

شاخص فقر آبی در شرایط بحرانی قرار دارد و مقدار 

متوسط شاخص فقر آب برای حوضه مورد مطالعه شده 

هیر و آسیابی به دست آمده است. 25در استان اردبیل 

پژوهشی دیگر، به بررسی شاخص در( 4100همکاران )

تند که فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب پرداخ

 ابزار یک عنوان به آب فقر شاخص نتایج نشان داد

 تعیین در تواندمی آب، منابع مدیریت در کاربردی

 مورد آب منابع وضعیت تغییرات پایش و هااولویت

( در 4102زادگان و همکاران )شریف. گیرد قرار استفاده

ان است ایمنطقهتوسعه تحقیق خود برای شناسایی موانع 

قزوین با به کارگیری شاخص فقر آبی به این نتایج دست 

2 Agricultural Water Poverty 
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یافتند که نیمه جنوبی استان به دلیل ضعف در دو محور 

سوادی( و محیط زیست )به دلیل ظرفیت )به دلیل بی

وضعیت  ب(آمصرف زیاد کود و سموم و کیفیت کم 

ها دارد. شهرستان تری نسبت به سایر شهرستانبحرانی

مندی از منابع آب، ظرفیت و مصرف ل بهرهقزوین به دلی

بهینه و شهرستان البرز به دلیل دسترسی مطلوب و 

کسب امتیاز باال در محور محیط زیست، از منظر 

شاخص فقر آب از وضعیت نسبی بهتری در قیاس با 

 کومننیک و همکارانها برخوردارند. سایر شهرستان

 در پژوهشی به سنجش سودمندی شاخص فقر (4116)

آبی در مقیاس ملی پرداختند که نتایج این پژوهش نشان 

دهد فقرآبی نباید معادل عدم دسترسی به آب به دلیل می

فقر جامعه در نظر گرفته شود. همچنین نتایج نشان داده 

است به جز شرایط اجتماعی و اقتصادی، دالیل دیگری 

همچون عدم دسترسی فیزیکی یا سوء مدیریت منابع آب 

ترسی ناکافی به آب تأثیر دارند. الرنس و در عدم دس

( در پژوهشی به بررسی شاخص فقر 4114)همکاران 

المللی پرداختند که نتایج این آبی در یک مقایسه بین

دهد این شاخص، کشورها و جوامع را پژوهش نشان می

اجتماعی مرتبط  -با توجه به عوامل فیزیکی و اقتصادی

 هاید. این شاخص، سازمانکنبندی میبا کمبود آب رتبه

المللی مرتبط با تأمین آب و نظارت بر هر دو ملی و بین

اقتصادی  -عنصر منابع در دسترس و عوامل اجتماعی

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

 سازد.توانمند می

( در 4102نتایج مطالعه زرافشااانی و سااعدوندی )         

دشات ممنوعه ماهیدشت در استان کرمانشاه با استفاده  

از شاخص فقر آبی کشاورزی نشان داد که این دشت با 

فقر آبی کشاااورزی شاادید مواجه اساات. به طوری که    

کشااورزان این دشات با کمبود منابع آبی مواجه هستند   

قابل توجهی در دسااترس هرچند این منابع محدود تا حد 

در  (4105)فروزانی و همکاران کشااااورزان قرار دارند. 

پژوهشای به بررسای فقر آبی کشاااورزی در مرودشت   

)در مقیاس محلی( پرداختند که نتایج این تحقیق نشاااان 

 ارزیابی فقر آبی کشاورزی برای شاخص از استفادهداد 

 :است مزیت دو دارای منطقه کشاورزی یک آب وضعیت

ل، شاخص فقر آبی کشاورزی به درک آسان مسائلی او

 کند وگیرندگان حیاتی اسااات، کمک میکه برای تصااامیم

هایی که بر ریزان در شاااناساااایی مکان دوم، باه برنامه 

اسااااس اطالعاات نیاازمناد مداخالت مدیریت منابع آب    

که بر اسااااس نتایج مطالعه آنها کند. هساااتند، کمک می

نشان بود،  AHPو با استفاده از روش  AWPIشاخص 

مقاادار شاااااخص فقر آبی کشاااااورزی برای   داد کااه

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

اسااات. بدین معنا که کشااااورزان از نظر وضاااعیت آب 

باشند. کشااورزی دارای وضاعیت نسابتا نامساعدی می   

منابع آب "تحلیل اجزای شااااخص نشاااان داد که مقدار  

در کل شهرستان در سطح بسیار  "طحی و زیرزمینیسا 

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

حد  در "محیطی تااثیرگاذار بر کمیات و کیفیت منابع آبی   

نحوه "باشند. کشاورزان مورد مطالعه از نظر مناسب می

ظرفیتهای انسااانی، تکنولوکیکی، "و  "مصاارف منابع آب

اساااتفاااده بهینااه از منااابع آب مااالی و اجتماااعی برای 

باشاااند. نتایج این مرحله از دارای ضاااعف می "موجود

تنها عامل  "منابع آب کشاااورزی"پژوهش نشااان داد که 

کنناده وضاااعیت کشااااورز در ارزیابی منابع آبی   تعیین

 ایامل تعیین کنندهع "ظرفیت"باشاااد. همچنین جزء نمی

  . وت در وضعیت کشاورزان استبرای ایجاد تفا

 

 مواد و روش ها

 منطقه مطالعه شده

های شهرستان دزفول به عنوان یکی از شهرستان          

کیلومتر مربع در  2264استان خوزستان با مساحت 

 ՜05 °46های جنوب غربی ایران و در محدوده بین طول

 ՜ 56 °01تا  ՜20 °22های جغرافیایی وعرض ՜2 °55تا 

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

ای، خشک خیلی مرطوب، نیمه مرطوب، مرطوب، مدیترانه

های باشد. وجود رودخانه دز و شبکهو نیمه خشک می

-آبیاری مدرن باعث شده که کشاورزی در دزفول سابقه

-کوهای غیرای تاریخی پیدا کند، به طوری که بخش

ترین منطقه کشاورزی استان دزفول پرآب هستانی

باشند. این امر موجب رونق کشاورزی این خوزستان می

شهرستان گردیده است و دزفول را به عنوان یکی از 

عالوه بر  های کشاورزی ایران مطرح نموده است.قطب

آن، کشاورزان این منطقه از منابع آب مختلف و متنوعی 

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

 کنند.کشاورزی استفاده می

 
 

 نقشه مورد مطالعه در استان خوزستان -1شکل 

 

 روش پژوهش

این پژوهش با استفاده از پیمایش انجام شد. جامعه         

تشکیل تحقیق حاضر را دو گروه از افراد متفاوت آماری 

ترویج و خدمات  کارشناسان مراکز ،دهند. گروه اولمی

نفر از آنها  0جهاد کشاورزی شهرستان دزفول بودند، که 

های مرتبط با هدفمند بر اساس سابقه در فعالیتبطور 

مشارکت در روش فرایند تحلیل برای آب کشاورزی 

دهی اجزای شاخص که به منظور وزن (ANP) 0ایشبکه

AWPI   .گروه مورد استفاده قرار گرفت، انتخاب شدند

کاران آبی شهرستان دزفول بودند، که ی گندمکلیه ،دوم

                                                           
1 Analytic Network Process 

بر اساس آمار و اطالعات مدیریت جهاد کشاورزی 

را شامل نفر  0111، 0562شهرستان دزفول در سال 

بر اساس گیری در این تحقیق . روش نمونهشدندمی

 بود. بدین صورت "تصادفی سیستماتیکگیری نمونه"

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

استفاده از جدول کرجسی و مورگان مشخص گردید. با 

توجه به آن که برای ترسیم نقشه فقر آبی کشاورزی در 

سطح شهرستان نیاز به توزیع همگنی از نقاط دارای طول 

و عرض جغرافیایی مشخص است، تالش شد که تمام 

تان پوشش داده شود و از مزارع کشاورزان شهرس
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حداقل مشخصات جغرافیایی یک نقطه  ،منتخب در نمونه

از مزرعه به عنوان شاخص و نمایانگر فرد مورد نظر ثبت 

سنجش آوری اطالعات برای جمعاصلی شود. ابزار 

-که به کمک مصاحبهبود ، پرسشنامه AWPIشاخص 

آوری جمعهای چهره به چهره، اطالعات مورد نیاز 

، مشتمل بر AWPIگردید. پرسشنامه بر اساس ساختار 

های مربوط به منابع آب، دسترسی پرسش :شش قسمت

های به آب، مصرف آب موجود توسط کشاورز، سرمایه

کشاورز برای مدیریت آب موجود، عوامل زیست محیطی 

فردی و آب و اطالعات  به قابلیت دسترسیموثر بر 

 اراعتب به منظور تأیید نهایی ود.ای فرد کشاورز بحرفه

و انجام اصالحات احتمالی  شده ی طراحیپرسشنامه

کاران آبی شهرستان تعدادی پرسشنامه در بین گندم

ی اصلی مطالعه بود توزیع گردید. باوی که خارج از نمونه

، دبودنهای پرسشنامه همگی کمی اما بدلیل اینکه مقیاس

پایایی وجود نداشت.  بنابراین نیازی به آزمون تایید

های الزم برای عالوه بر پرسشنامه، برخی از داده

-62پژوهش مانند میزان بارندگی در طول سال گذشته )

(، از آمار و اطالعات سازمان هواشناسی استان 0565

برای  GPSهمچنین از ابزارهای  استخراج شد.خوزستان 

فیایی آوری اطالعات مربوط به طول و عرض جغراجمع

و دستگاه شوری یک نقطه از زمین زراعی فرد کشاورز 

 (0EC) گیری میزان شوریبرای اندازه (meter EC)سنج 

ای از آب کشاورزی در دسترس فرد کشاورزبهره نمونه

ش در بخ های پژوهشگرفته شد. پس از تکمیل پرسشنامه

با کمک  (ANP)ای اول، یعنی انجام فرایند تحلیل شبکه

 Excelافزار وارد نرم ههای مربوطداده بتدا، اکارشناسان

این ، سپسمحاسبه شد. آنها و میانگین هندسی  ندشد

ها، با توجه به ههندسی مقایسات زوجی داد هایمیانگین

 ند.شد Super Decisionsافزار هدف پژوهش وارد نرم

های مربوط به وزن ،افزاربعد از آنالیز به کمک این نرم

بدست  AWPIهای شاخص ها و زیرمولفهمولفهیک از  هر

-وارد نرم AWPIهای پرسشنامه آمدند. پس از آن داده

های نهایی شدند، و با استفاده از وزن  SPSSV20افزار

ای، محاسبات مربوط بدست آمده از فرایند تحلیل شبکه

 AWPIانجام شد. در مرحله بعد، اعداد  AWPIبه سنجش 

کاران مورد مطالعه وارد از گندمبدست آمده برای هر یک 

شدند تا نقشه فقر آبی کشاورزی ترسیم   GISنرم افزار

 شود.

از میانگین وزنی  AWPIشاخص فقر آبی کشاورزی      

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

تشکیل شده  مصرف، ظرفیت برای بهبود و محیط زیست

مراتب بعدی هر یک از آنها مشتمل بر  است که در

های کاربردی و در مرتبه بعد سنجههای مربوط زیرمولفه

برای محاسبه . (4100)فروزانی و کرمی  باشندمی

های هر یک از این ابتدا نیاز است که وزن AWPIشاخص 

های با تعیین شوند و سپس دادهها زیرمولفهو  هامولفه

، بی مقیاس یا نرمال توجه به واحدهای سنجش مختلف

 ANPدهی از مدل شوند. همانگونه که ذکر شد برای وزن

عمل  0 رابطهبر اساس سازی استفاده شد. برای نرمال

ها ها، زیرمولفهارزش سنجه 4 رابطهسپس بر اساس شد. 

)فروزانی و همکاران،  های شاخص محاسبه شدندو مولفه

4105.)  
 

 

 

 

𝑋𝑛𝑋𝑖 =
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
                                                                            )رابطه 0(                                     

i نرمال شده سنجه : ارزش   𝑋𝑛𝑋𝑖 و   i سنجه : ارزش واقعی برای  Xi 

𝑋 = ∑(𝑊𝑋𝑖 𝑋𝑛𝑋𝑖)/ ∑ 𝑊𝑋𝑖               (4)رابطه 

X = و  هاها و مولفهارزش زیرمولفه𝑋𝑛𝑋𝑖 = ها مقادیر نرمال شده سنجه 

                                                           
1 Electric Conductivity 
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طیف عددی ارزش شاخص فقر آبی کشاورزی در 

، نشان 011گیرد. عدد قرار می 011محدوده صفر تا 

دهنده بهترین موقعیت از نظر وضعیت آب کشاورزی 

دهنده بدترین وضعیت است. نشانصفر باشد و عدد می

به طور مختصر  AWPIشاخص  در ادامه پنج مولفه

محاسبه های پژوهش با توجه به یافتهاند و معرفی شده

 : اندشده

 

 ( R) مولفه منابع-1

میزان آب کشاورزی قابل دسترس از این مولفه، منظور    

دسترس  برای کشاورز است که بر مبنای حجم آب قابل

شود. این جزء به دنبال پاسخ دادن به این سنجیده می

و تا چه اندازه قابل  اندکدام منابع آبانواع سوال است که 

دسترس هستند؟ با وجود آن که کشاورزان از منابع آب 

کنند، این متنوعی برای آبیاری مزارع خود استفاده می

-( میهمنابع در کل قابل تقسیم به دو دسته کلی )زیرمولف

فروزانی ) باشند: منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی

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

 هر برای منابع مولفه نهایی ارزش. باشدمختلف می

شده از  محاسبه مقدار ارزش به بستگی کشاورز

 برای های مرتبط با آن دارد.ها و سنجهزیرمولفه

( 1R) های آب سطحیمولفهزیر دستیابی به ارزش

آب رودخانه؛  :12Rآب کانال؛  :11Rهای شامل سنجه) (5رابطه)

13R: زیرزمینیآب و  (باران (2R) (2رابطه) ( شامل

 دسترس، در( آب چشمه :22Rآب چاه؛  :21Rهایسنجه

 و محاسبه هاسنجه از یک هر فردی هایارزشابتدا 

به صورت  ارزش کلی مولفه آن از پسو سازی شد نرمال

 رابطه) شد محاسبه مربوطه هایسنجه از میانگین وزنی

میانگین ( R) به همین ترتیب برای مولفه کلی منابع. (0

های منابع آب سطحی و زیرزمینی وزنی زیرمولفه

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

های بدست آمده همه بر مقیاس صفر تا یک آن که وزن

های مورد رابطهبرده شدند، مجموع اوزان در مخرج 

ی هارابطهاستفاده برابر با یک بوده که از ذکر آن در 

 نظر شده است.صرف های تحقیقجایگذاری شده با داده
𝑹 = {(𝑊𝑅1 × 𝑅1) + (𝑊𝑅2 × 𝑅2)}/ (𝑊𝑅1 + 𝑊𝑅2) 

 

منابع مولفه های مربوط به زیرمولفه و سنجهرابطه هر دو 

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

یابد، فقر آبی که هر چه منابع آب کشاورز افزایش می

  یابد.کشاورزی وی کاهش می
 

 

(𝐑𝟏) (5)رابطه  = (0.335 × 𝑋𝑛𝑅11) + (0.327 × 𝑋𝑛𝑅12) +  (0.338 × 𝑋𝑛𝑅13)  

 

(𝐑𝟐) (2)رابطه  = (0.547 × 𝑋𝑛𝑅21) + (0.451 × 𝑋𝑛𝑅22)  

  (R)=   (0.422 × R2) + (R1 × 0.578) (0)رابطه 

 

 A))مولفه دسترسی -2

 هایآب به دسترسی میزان دهنده این مولفه نشان   

باشد. که از دو کشاورزی می هایاستفاده برای موجود

شامل ) )1A) زیرمولفه دسترسی کشاورز به آب

های کشت نشده به زمین :12A ؛حقابه :11Aهای سنجه

باالدست بودن زمین در توزیع و  :13Aی؛ آبکمدلیل 

پتانسیل زمین برای دسترسی به  و (تخصیص آب

فاصله بین منبع آب و  :21Aهای شامل سنجه) A)2( آب

تشکیل شده  (نگهداری آب ازنظربافت خاک  :22Aمزرعه؛ 

های معرفی شده برای سنجش در میان سنجهاست. 

 های کشت نشده به دلیل کمبود آبدسترسی، زمین

) 12(Aو فاصله بین منبع آب و مزرعه) 21(A تاثیر مثبت ،

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

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

نهایی در  AWPIها )مثبت یا منفی( در محاسبه زیرسنجه

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

کشاورزی هر چه قدر بزرگتر باشد، میزان فقر آبی 

ا ها باید بانگرکمتری را نشان خواهد داد، بنابراین این نش

های شاخص اضافه شوند، عالمت منفی به سایر نشانگر

بر همین مبنا عدد نهایی میزان ارزش واقعی شاخص را 

نشان نخواهد داد زیرا شاخص باید مشتمل بر جمع 

باشد. برای رفع این محدودیت و همچنین ها سنجهجبری 

که دارای رابطه هایی سنجهدر نظر گرفتن تاثیر واقعی 

ازی سباشند، نیاز به تعدیلثبت با فقر آبی کشاورزی میم

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

امتیاز "، میزان "سنجهارزش "به جای ها سنجهیک از این 

 .(4105محاسبه شد )فروزانی و همکاران  "سنجه

با استفاده از یک روش مشابه که برای مولفه منابع بکار 

های اختصاصی هر ، و با در نظر گرفتن وزنبرده شد

ها برای مولفه دسترسی و سنجه ارزش زیرمولفه

-همچنین خود مولفه دسترسی به شرح زیر محاسبه شد

  (.5و  2، 6های رابطه)
 

𝑨 =  {(𝑊𝐴1 × 𝐴1) + (𝑊𝐴2 × 𝐴2)}/ (𝑊𝐴1 + 𝑊𝐴2)  

(𝐀𝟏) = (0.389 × 𝑋𝑛𝐴11) + (0.379 × 𝑋𝑛𝐴12) + (0.232 × 𝑋𝑛𝑅𝐴13)  

 

(𝐀𝟐) = (0.511 × 𝑋𝑛𝐴21) + (0.489 × 𝑋𝑛𝐴22)  
  

× 𝐴2)0.621) + (1A ×0.379 )  =) A( 

 

  (U) مولفه مصرف -3

به توانایی کشاورزان برای استفاده از مولفه این        

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

دهد. این بودن استفاده از آب در کشاورزی را نشان می

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

آب در دسترس به شکل کارا در سطح مزرعه مصرف 

از دو سنجه تشکیل شده است:  برای این منظورشود؟ می

نشان دهنده ، که U)11)اول، کارایی فیزیکی مصرف آب 

میزان عملکرد محصول به ازای هر واحد آب مصرف 

شده توسط کشاورز تقسیم بر میزان حداکثر محصول 

تولید شده به ازای هر واحد آب مصرف شده در منطقه 

های کشت شده که بر اثر کم آبی باشد. دوم، زمینمی

و به صورت نسبت میزان اراضی  U)12 (اندشخم خورده

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

آبی زیر کشت کشاورز محاسبه شده است. با توجه به 

های اخیر در شاخص فقر آبی الزم است اثر مثبت سنجه

ها با توجه به توضیح قبل برای مولفه که ارزش سنجه

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

هنگامی که ارزش دو سنجه نرمال شده محاسبه شد با 

برای محاسبه ارزش  6 رابطهدر نظر گرفتن وزن آنها، از 

 .کلی مولفه مصرف استفاده شد

 
 (U(  =(0.51 × XnU11)  +  (0.49 × XnU12)  
 

  C)) مولفه ظرفیت -4

دهی به این پرسش است به دنبال پاسخمولفه این         

های کشاورز برای مدیریت کردن آب در که ظرفیت

های دسترس وی چیست؟ در واقع، به معنای پتانسیل

موجود کشاورز برای مدیریت کردن آب کشاورزی در 

ای که موجب سطح مزرعه به نحو مؤثرتر است، به گونه

تر منابع آبی شود. این دسترسی پایا و مصرف بهینه

شامل ) (1C) نسانیمولفه از سه زیرمولفه سرمایه ا

 مدیریت دانش: 12C تحصیالت؛ سطح: 11Cهای سنجه

-زمین: 21Cهای شامل سنجه) (2C) ، سرمایه واقعیآب(

 زیرزمینی؛ زهکشی سیستم: 22C نوین؛ آبیاری تحت های

23C :24 اراضی؛ تسطیحC :25 انهار؛ پوششC :گذاریلوله 

 برای شده گذاریسرمایه درآمد: 26C آب؛ انتقال برای

 تخصیص اعتبارات و وام: 27C آبیاری؛ سیستم بهبود

(6)رابطه   

(6)رابطه   

(2)رابطه   

(5)رابطه   
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 بیمه: 28C آبیاری؛ سیستم بهبود برای داده شده

 :31C شامل سنجه) C)3 (خشکسالی( و سرمایه اجتماعی
تشکیل شده  (های آموزشی مدیریت آبشرکت در کالس

های قبل، مجدداً ارزش نهایی مولفه مانند مولفه .است

های مربوطه، های فردی سنجهظرفیت از محاسبه ارزش

ها، و در نهایت محاسبه سازی آن ارزشنرمالسپس 

های نرمال شده هر یک محاسبه میانگین وزنی ارزش

های شده است. از آنجایی که این سه زیرمولفه و سنجه

تاثیر منفی دارند، نیاز به  مرتبط در فقر آبی کشاورزی

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

های کشاورز بهبود یابد، فقر آبی کشاورزی وی کاهش 

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

و ارزش نهایی هر یک از زیرمولفههای بدست آمده وزن

ظرفیت با استفاده از های مرتبط، ارزش نهایی مولفه 

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

 
𝑪 = {(𝑊𝐶1 × 𝐶1)+( 𝑊𝐶2 × 𝐶2) + (𝑊𝐶3 × 𝐶3)}/(𝑊𝐶1 + 𝑊𝐶2 + 𝑊𝐶3) 

)C1(  =(0.495 × XnC11) + (0.505 × XnC12)  
 

)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) 
 

 )C3( =(XnC31) 
 

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

 

 

 E))مولفه محیط زیست -5

این مولفه عوامل زیست محیطی موثر بر کیفیت و      

دهد؛ و در پی پاسخ دادن کمیت آب کشاورزی را نشان می

به این سوال است که تاثیرات محیط زیست بر فقر آبی 

کشاورزی چیست؟ مولفه محیط زیست از عوامل موثر 

بر کیفیت آب مصرف شده در بخش کشاورزی تشکیل 

ن مولفه عبارتند از: کیفیت آب های ایشده است. زیرمولفه

و سموم  E)2((، مصرف کود1E) (EC)از نظر شوری 

های این مولفه، دارای تاثیر . همه سنجهE)3 (شیمیایی

مثبت بر فقر آبی کشاورزی هستند؛ به عبارت دیگر، 

مصرف باالتر کود و سموم شیمیایی منجر به آلودگی 

 شوری آبشود و یا افزایش های زیرزمینی میبیشتر آب

شود. برای غلبه بر باعث افزایش فقر آبی کشاورزی می

ها این چالش، و همچنین در نظر گرفتن تاثیر واقعی سنجه

یاز باشند، نکه دارای رابطه مثبت با فقر آبی کشاورزی می

سازی است. برای این منظور، به این ترتیب عمل به تعدیل

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

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

امتیاز حداکثر سنجه برای میزان  (4110) نظر کولیس

 ها بر اساسبهینه سنجه در نظر گرفته شد؛ سپس سنجه

میزان فاصله از این مقدار بهینه، امتیازبندی شدند. بدین 

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

-محسوب می iXسنجه کم شد. مقدار این امتیاز همان 

)فروزانی و  شودمیسازی شود، که سپس نرمال

 سموم و کود مصرف زیرمولفه دو هر .(4105همکاران 

ارزش نهایی این  باشند،چندین سنجه می شامل شیمیایی

های های ساده ریاضی از ارزشدو زیرمولفه با محاسبه

-آیند، محاسبات به شرح زیر مینرمال شده بدست می

 :(02،06،00،02رابطه) باشند
 

 

(02)رابطه   )E1) = (Xn E11) 

(00)رابطه   

 

(𝐸2) = (𝑋𝑛𝐹1 + 𝑋𝑛𝐹2 + 𝑋𝑛𝐹3 +  𝑋𝑛𝐹4 +   𝑋𝑛𝐹5)/5      

1F:  ،2اورهF ،3: پتاسF:   ،4فسفاتF 5: حیوانی وF: هاریزمغذی 

(05)رابطه   

(01)رابطه   

(00)رابطه   

(04)رابطه   
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(06)رابطه   

 

)E3) = (𝑋𝑛𝑃𝐻1 +  𝑋𝑛𝑃𝐻2 + 𝑋𝑛𝑃𝐻3 + 𝑋𝑛𝑃𝐻4+ 𝑋𝑛𝑃𝐻5)/5 

1PH ،2: تاپیکPH ،3: گرانستارPH:  ،4توفوردیPH:  5آتالنتیس وPH: دسیس 

 

 

(02)رابطه   

 

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

 
(𝑬) = (0.411 × 𝐸1)+( 0.330 × 𝐸2) +  (0.259 × 𝐸3)  

 

 
 

 آبی کشاورزی محاسبه شاخص فقر -6

در نهایت از متوسط وزنی پنج  AWPIارزش کلی     

 011، و سپس در (05 رابطه) مولفه اصلی آن محاسبه شد

تر فقر آبی کشاورزی ضرب گردید تا امکان مقایسه ساده

، نشان دهنده بهترین 011بین افراد فراهم شود. عدد 

باشد و عدد موقعیت از نظر وضعیت آب کشاورزی می

)فروزانی و  نشان دهنده بدترین وضعیت استصفر 

 .(4105همکاران 

 
)E+ W C+W U+ W𝑨𝑾𝑷𝑰 = [{(𝑊𝑅 × 𝑅) +  (𝑊𝐴 × 𝐴) + (𝑊𝑈 × 𝑈) + (𝑊𝐶 × 𝐶) + (𝑊𝐸 × 𝐸)}]/(𝑊𝑅 + 𝑊𝐴 

𝑨𝑾𝑷𝑰 = [{(0.362 × 𝑅) +  (0.19 × 𝐴) + (0.133 ×  𝑈) + (0.090 × 𝐶) + (0.222 × 𝐸)}]  
 

 (05)رابطه  

 

 نتایج 

 ( R) مولفه منابع

دهد، کمترین و نشان می 0گونه که جدول همان      

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

باشد. می 40/50باشد. میانگین ارزش این زیرمولفه می

باشد. می 65/5میانگین ارزش منابع آب زیرزمینی 

تیب به تربیشترین و کمترین ارزش منابع آب زیرزمینی 

بوده است. همچنین، میانگین ارزش مولفه  2/02صفر و 

باشد. کمترین و بیشترین ارزش این می 60/40منابع آب 

همان گونه که  باشد.می 64/24و  20/1مولفه به ترتیب 

دهد، نشان مینیز ( 4بندی مولفه منابع )شکل شکل پهنه

های خاکستری و صورتی نشان داده اطقی که با رنگمن

اند که کشاورزان ساکن در آن اند، مناطقی بودهشده

کمترین منابع آب موجود را در اختیار دارند؛ این  ،مناطق

از آب کانال  اند که کشاورزان صرفاًها مناطقی بودهپهنه

کنند و به دلیل وسعت برای کشت گندم استفاده می

بندی مشروب از آب کانال و محدودیت در سهمیهاراضی 

آب کانال بر اساس میزان اراضی تحت کشت، میزان 

دهد. در منابع آب کمتری را در اختیار کشاورزان قرار می

اند، از حالی که در مناطقی که با رنگ آبی نشان داده شده

آب کانال و آب چاه هر دو برای مصارف کشاورزی 

براین، در این مناطق کشاورزان منابع کنند. بنااستفاده می

 آب بیشتری در اختیار دارند.    

 
 

 

 منابع توزیع فراوانی مولفه 1جدول

 میانگین بیشینه کمینه متغیر

 1 5/62 40/50 (1R)منابع آب سطحی 

منابع آب زیرزمینی 

(2R) 

1 2/02 65/5 

 20/1 64/24 60/40 (R)مولفه منابع آب 
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 منابع مولفه بندیپهنه -2 شکل

 
 

 

 A))مولفه دسترسی 

نتایج توزیع فراوانی مولفه دسترسی  ، همچنین4 جدول 

گونه که مشاهده دهد. همانو دو زیرمولفه آن را نشان می

شود، بیشترین و کمترین ارزش دسترسی کشاورزان می

باشد. میانگین ارزش این می 66و  1به آب به ترتیب 

باشد. میانگین ارزش پتانسیل زمین می 50/00زیرمولفه 

باشد. کمترین و می 24/24برای دسترسی به آب 

  011بیشترین ارزش این زیرمولفه به ترتیب صفر و 

 66/20مولفه دسترسی  میانگین ارزشدر کل باشد. می

کمترین و بیشترین ارزش این مولفه به ترتیب و باشد، می

 مولفه ارزش محاسبات نتایج باشد.می 66/25و  00/2

 ادهد نشان دسترسی مولفه بندیپهنه نقشه در دسترسی،

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

 همولف امتیاز کمترین دارای اند،شده داده نشان خاکستری

 کشاورزان از نوع دو مناطق این هستند، در دسترسی

 در که کشاورزانی اول، باشند:مشغول فعالیت می

 از کشاورزان این که هستند آب سبز و کهنک روستاهای

، و به دلیل اینکه کنندمی استفاده کشاورزی برای چاه آب

میزان اراضی آبی  طبیعتاًها محدود است، مقدار آب چاه

به دلیل کم آّبی کشت  مربوط به این کشاورزان بیشتری

اند. همچنین بافت خاک در این مناطق شنی و لومی نشده

باشد که قدرت نگهداری آب در آنها کم است؛ اما گروه می

د کنندوم، کشاورزانی هستند که از آب کانال استفاده می

-ها زیاد میولی میزان فاصله بین منبع آب و مزارع آن

شبکه دست بودن اراضی آنها در د، همچنین پایینباش

ص آب باعث شده است که این مناطق یتوزیع و تخص

گونه که کمترین ارزش دسترسی را داشته باشند. همان

ند شودهد مناطقی که به رنگ آبی دیده مینقشه نشان می

 شترین ارزش مولفه دسترسی را دارند.بی
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دسترسی مولفه بندیپهنه -3 شکل  
 

 

    (U) مولفه مصرف  

دهد، نشان می 5های جدول همان گونه که یافته      

و  011و  24بیشترین و کمترین ارزش مولفه مصرف 

باشد. نتایج نقشه می 45/04میانگین ارزش این مولفه 

دهد کشاورزان نشان می 2بندی این مولفه در شکل پهنه

د، انو صورتی مشخص شدهمناطقی که با رنگ خاکستری 

های قابل در کمترین امتیاز را در کارایی مصرف آب

ن اند. پاییدسترس نسبت به سایر کشاورزان کسب کرده

تواند ناشی از بودن ارزش مصرف آب در این مناطق می

پایین بودن کارایی فیزیکی مصرف آب و افزایش میزان 

نابع های کشت شده به دالیل کمیابی مشخم زدن زمین

آب باشد. از سویی مناطقی که با رنگ آبی نشان داده 

اند بیشترین ارزش را در مولفه مصرف منابع آب شده

اند که به دلیل کارایی فیزیکی باالی موجود را نشان داده

مصرف آب به وسیله کشاورزان این مناطق و وجود 

های منابع آبی فراوان بوده که مانع از شخم زدن زمین

 .گردیده استکشت شده، 

 

 

 

 دسترسی توزیع فراوانی مولفه- 2جدول

 میانگین بیشینه کمینه متغیر
 1 66 50/00 (1A)دسترسی کشاورز 

پتانسیلزمین برای 

 (2A)دسترسی به آب 
1 011 24/24 

 00/2 66/25 66/20 (A)مولفه دسترسی 

 دسترسیتوزیع فراوانی مولفه- 3جدول

 میانگین بیشینه کمینه متغیر

 24 011 45/04 (U) مصرف

 

 ظرفیت توزیع فراوانی مولفه -4جدول

 میانگین بیشینه کمینه متغیر

 02/4 15/52 62/21 (1C)سرمایه انسانی 

 1 22/21 04/02 (2C)سرمایه واقعی 

 1 011 14/2 (3C)سرمایه اجتماعی 

 06/4 65/65 10/06 (C)مولفه ظرفیت 



 8931 بهار / 8شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد  همتی، فروزانی و ...                                                                 931

 

 

 C)) مولفه ظرفیت

دهد، نشان می 2های جدول گونه که یافتههمان       

و کمترین و  62/21میانگین زیرمولفه سرمایه انسانی 

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

بوده،  04/02باشد. میانگین ارزش سرمایه واقعی 

باشد. و کمترین صفر می 22/21بیشترین ارزش آن 

همچنین کمترین و بیشترین ارزش سرمایه اجتماعی به 

باشد می 14/2و میانگین ارزش آن  011ترتیب صفر و 

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

بوده و کمترین و بیشترین ارزش  10/06مولفه ظرفیت 

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

ی بندمحاسبات ارزش مولفه ظرفیت، در قالب نقشه پهنه

دهد  مناطقی که با رنگ خاکستری و نشان می 0در شکل 

ان زاند، مناطقی هستند که کشاورصورتی نشان داده شده

ن باشند؛ ایآنها دارای کمترین امتیاز در مولفه ظرفیت می

های کشاورزان نسبت به سایر کشاورزان در کالس

اند. از سوی دیگر، مدیریت آب کمتر شرکت کرده

کشاورزان کمتری در این مناطق مزارع خود را بیمه 

اند. این در حالی است که کشاورزان مناطقی که با کرده

اند، بیشترین ارزش را در مؤلفه اده شدهرنگ آبی نشان د

در واقع، کشاورزان این مناطق از  اند؛ظرفیت کسب کرده

اند. در پژوهش سرمایه انسانی باالیی برخوردار بوده

حاضر، سرمایه انسانی ناظر بر دو سنجه سطح 

باشد که در تحصیالت و دانش مدیریت منابع آب می

بوده و از سطح مناطق ذکر شده این دو ویژگی مطلوب 

 اند.باالیی برخوردار بوده
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 ظرفیت مولفه بندیپهنه -:5شکل

 

 

 E))مولفه محیط زیست 

دهد، نشان می 0های جدول گونه که یافتههمان      

کمترین و بیشترین ارزش زیرمولفه کیفیت آب صفر و 

باشد. میانگین می 02/61میانگین ارزش آن    و 011

به ترتیب با  66/64ارزش مصرف کودهای شیمیایی 

باشد. می 55/61و  40/40های کمینه و بیشینه ارزش

همچنین کمترین و بیشترین میزان ارزش مصرف سموم 

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

ه در جدول مشاهده باشد. عالوه بر این، همان طور ک

شود کمترین و بیشترین ارزش مولفه محیط زیست به می

باشد. نتایج می 45/26با میانگین  15/65و  20/25ترتیب 

 بندیپهنه محاسبات مولفه محیط زیست در قالب نقشه

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

شود، مناطقی که با رنگ خاکستری و مشاهده می

اند، مناطقی هستند که کشاورزان رتی نشان داده شدهصو

آن مناطق کمترین امتیاز را در مولفه محیط زیست بدست 

اند. به طوری که در این مناطق مصرف بیش از حد آورده

استاندارد کود و سموم شیمیایی که بر روی فقر آبی 

کشاورزی تاثیر مثبت دارد، نسبت به دیگر مناطق مورد 

ر بوده است. این در حالی است که مناطقی مطالعه بیشت

اند، دارای باالترین امتیاز که با رنگ آبی نشان داده شده

در مولفه محیط زیست هستند، به طوری که کشاورزان 

این مناطق با عوامل زیست محیطی کمتری مواجه هستند. 

با توجه به آن که منبع عمده آب اکثریت کشاورزان آب 

براین شوری آب برای همه تقریبا کانال بوده است، بنا

 یکسان بوده است.

 

 شاخص فقر آبی کشاورزی

های حاصل از محاسبه شاخص کلی در نهایت یافته     

گونه اند. همانارایه شده 6فقر آبی کشاورزی در جدول 

 AWPI ،66/24دهد، میانگین ارزش نشان می 6که جدول 

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

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

ارزش خود شاخص نمایش  و میانگین AWPIهای مولفه

ها حاکی از آن است مقایسه این میانگین داده شده است.

ها، مولفه ظرفیت کمترین مقدار و که در بین تمامی مولفه

باشد. مولفه محیط زیست بیشترین ارزش را دارا می

بیشتر تحت تاثیر ارزش مولفه محیط  AWPIهمچنین 

تر هدف به منظور تجسم آسان باشد؛ در نهایتزیست می

پهنه بندی فقر  GIS Arcفزار پژوهش، با استفاده از نرم ا

آبی کشاورزی از نتایج بدست آمده تهیه شد. در این 

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

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

همان شاخص فقر آبی کشاورزی بود، برای منطقه مورد 

ین توان معتی میمطالعه شکل گرفت. به کمک نقشه به راح

ترین میزان فقر نمود که نواحی دارای باالترین و پایین

نشان  2آبی کشاورزی کدامند. همان گونه که در شکل 

داده شده است، نقاط بحرانی که در شکل با رنگ 

اند، نواحی خاکستری و صورتی نشان داده شده

روستایی هستند که باالترین فقر آبی کشاورزی را دارا 

د. به همین دلیل آنها در نقشه به عنوان نواحی باشنمی

اند. این در دارای فقر آبی کشاورزی شدید نامگذاری شده

 اندحالی است که مناطقی که با رنگ آبی نشان داده شده

-بررسی الیه .ترین فقر آبی کشاورزی هستنددارای پایین

دهد که های مربوط به اجزای مختلف شاخص نشان می

فقر آبی کشاورزی در این نواحی از یکدیگر دالیل بروز 

متفاوت هستند. به عنوان مثال، نواحی روستایی واقع در 

د باشندارای فقر آبی کشاورزی باالیی می "الف"منطقه 

که به علت پایین بودن ارزش زیست محیطی، ارزش 

ظرفیت، ارزش دسترسی وعدم مصرف بهینه از منابع آب 

فقر آبی  "ب"ه در نواحی باشد. این در حالی است کمی

هایی همچون ظرفیت پایین، کشاورزی ناشی از ویژگی

ه باشد. بمصرف بهینه از منابع آب و دسترسی پایین می

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در طور کلی 

ر تفقر آبی کشاورزی کشاورزان پایینشهرستان دزفول 

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

 

 

 AWPI نهایی ارزش با هامولفه ارزش میانگین مقایسه-8شکل 
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 نتیجه گیری

 کشاورزی برای مهم ضرورت یک آب پایدار مدیریت  

 .باشدخشک می نیمه و خشک مناطق در ویژه به پایدار،

 به بآ آمیز وضعیت منابع ارزیابی موفقیت ترتیب، این به

 یمهم نقش آب پایدار مدیریت برای نیاز پیش یک عنوان

 به مختلف محققان .کندمی ایفا کشاورزی پایداری در

 مختلفی را هایآب، شاخص وضعیت ارزیابی منظور

 یالمللبین یا و ملی سطوح در عمدتاً که ،اندکرده توصیه

است و عمدتاً تنها بر یک جزء تاکید دارند. در حالی که 

 دقیقاً باید در بخش کشاورزی آب کمبود برای ارزیابی

موثر است،  کشاورزی آب وضعیت بر که مختلفی عوامل

اما نتایج این مطالعه حاکی از آن است نظر گرفته شود.  در

فقر آبی کشاورزی کشاورزان شهرستان دزفول که در 

شاخص فقر آبی  تر از حد میانگین شاخص است.پایین

 کشاورزی آب وضعیت ارزیابی به تواندمیکشاورزی 

 طول در آب شرایط منابع روند بر نظارت برای منطقه، در

 کشاورزی در آبی فقر علل تشخیص برای یا و زمان،

کند. عالوه بر  کمک خاص زمانی دوره در طی یک منطقه

بر اساس  کشاورزان بندیطبقه برای توانداین، می

از  آنها آیا اینکه ارزیابی و آب موقعیت آنها از نظر کمبود

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 

در نتایج پژوهش حاضر، وضعیت مطلوب مولفه محیط 

شیمیایی و  هاینهادهزیست یعنی میزان بهینه مصرف 

بر کیفیت منابع آب کشاورزان، مصرف نسبتاً تاثیر آنها 

بهینه منابع آب، دسترسی تقریباً متوسط کشاورزان به 

منابع آب کشاورزی، میزان نامطلوب منابع آب در 

دسترس و ظرفیت بسیار ضعیف کشاورزان برای 

باشد. که این امر مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی می

 هآیند هایریزیمهبرنا در گیرندگانتصمیم به تواندمی

توان ، بر اساس نتایج پژوهش میدرمجموعکند،  کمک

 ها زیر را ارائه کرد:یشنهادپ
 

 پیشنهادها

دهند  کشاورزانی که منبع ها نشان میگونه که یافتههمان (0

آب آنها چاه و کانال بوده است، بیشترین آب را در اختیار 

کشاورزان شود که به اند، بنابراین پیشنهاد میداشته

های الزم درباره شیوه صحیح استفاده از آموزش

های زیرزمینی مانند چاه داده شود، برای اینکه در آب

 طوالنی مدت با کاهش آب و شوری کمتر مواجه شوند.

با توجه به ظرفیت پایین کشاورزان برای مدیریت منابع  (4

های تشویقی برای شود که سیاستآب، پیشنهاد می

جی مراکز خدمات و همچنین کشاورزان کارشناسان تروی

های مرتبط با مدیریت به ترتیب برای برگزاری کالس

ها تدارک دیده منابع آب کشاورزی و شرکت در کالس

 .شود

به دلیل آنکه یکی از دالیل از دسترس خارج شدن آب  (5

کشاورزی موجود برای کشاورزان بافت سبک خاک 

های شود فعالیتباشد پیشنهاد میزراعی مزارع آنها می

ترویجی مناسب با هدف حفظ بقایای گیاهی  -آموزشی

در سطح مزرعه، مصرف کود سبز و حیوانی به منظور 

 نگهداری آب در خاک اجرا شوند. 

-ها میریزی مناسب، تعیین اولویتیکی از اصول برنامه (2

ا هشود که قبل از تدوین برنامهباشد، بنابراین پیشنهاد می

مناطق و حتی کشاورزان  ، AWPIاخصبا استفاده از ش

توان با استفاده از سامانه نمود. میبندی را اولویت

 ظرفیت توزیع فراوانی مولفه- 5جدول

 میانگین بیشینه کمینه متغیر

 1 011 02/61 (1E)کیفیت آب 

 40/40 55/61 66/64 (2E)مصرف کود 

 21 011 22/61 (E3)سموم شیمیایی 

 20/25 15/65 45/26 (E)مولفه محیط زیست 

 توزیع فراوانی شاخص فقر آبی کشاورزی- 6جدول
 میانگین بیشینه کمینه متغیر

AWPI 65/42 12/00 66/24 
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 سایر عواملهای مرتبطاطالعات جغرافیایایی و تهیه نقشه

اثرگذار در مدیریت زراعی را هم زمان با امتیاز فقر آبی 

 کشاورزان ارتباط داد.

شود شاخص فقر آبی کشاورزی بار دیگر پیشنهاد می  (0

در سطح شهرستان دزفول سنجیده شود، ولی این بار 

هابه وسیله خود کشاورزان با شیوه دهی به سنجهوزن

 انجام شود. ANPتوافق جمعی و با استفاده از روش 

در  کشاورزی آبی فقر شاخص که شودمی پیشنهاد  (6

 یهایمقلا بتوان تا شود، سنجیده خوزستان استان سطح

و  یبندطبقه یکشاورز یمختلف استان را از نظر فقر آب

 نمود.  یسهمقا
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