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راهکارهای حفاظت از منابع آب در بخش کشاورزی 

 استان کرمانشاه

 
 8و فاطمه سپهوند 8، نسرين جلیلیان *7ريم نادری مهديیک

 

 چکیده
بخش کشاورزي به شمار توسعه  عنصر نیترضروريعنوان یكی از آب به

 باهاي اخیر دچار ناپایداري شده است، لذا پژوهش حاضر رود که در دههمی
 انجامهاي حفاظت از آب کشاورزي در استان کرمانشاه شناسایی راهكار هدف
ی از نوع کیفی با رویكرد اکتشاف یکلحاظ پارادایماست. روش تحقیق از  شده
نفر از خبرگان  74. همچنین، با هدف دستیابی به توافق گروهی بین است

فازي استفاده شد.  -ربط استان از رویكرد دلفیهاي ذيآب در سازمانحوزه 
 ،«مدیریتی»نتایج نشان داد که راهكارهاي حفاظت از آب در پنج دسته 

دي است. بنقابل طبقه« گذاريسیاست»و « زیرساختی»، «فرهنگی»، «فنی»
حله رزدایی شده نظر خبرگان در دو مبا عنایت به اینكه اختالف میانگین فازي

از اعتبار الزم برخوردار  شدهییشناسابود، همه راهكارهاي  74/1کمتر از 
هاي شناسایی شده به ترتیب راهكار نیترمهمبودند. نتایج نشان داد که 

تجهیز مزارع به سیستم آبیاري نوین، مشتمل بر  تغییر الگوي کشت، 
آب  اي بخشهها و بازنگري قوانین و دستورالعملسازي توسط رسانهفرهنگ

 اورزيکش بخش باشند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که تولیداتمی
 ياهيگذاراستیس نیز و آب منابع وضعیت ریتأث تحت یطور فراوانبه

 مگیرچش کاهش بر عالوه نشود مقابله آب بحران با اگر. است متولی نهادهاي
. دیان خواهد شروستای درآمد منجر به کاهش کشاورزي استان، بخش تولیدات

ریزان بخش آب و کشاورزي تواند مورد استفاده برنامهنتایج این تحقیق می
 قرارگیرد.

 
مدیریت کشاورزي، حفاظت از آب، راهكارهاي حفاظتی،  :کلمات کلیدی

 دلفی فازي.
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Abstract 
Water as one of the most basic elements for agriculture is 

evaluated unsustainable in the recent decades. The present 

study accordingly aims to identify and prioritize agricultural 
water protection solutions in Kermanshah province with a 

Delphi-fuzzy. From the paradigmatic perspective the research 

was qualitative using exploratory approach. Also the Delphi-

fuzzy was employed in two rounds to achieve a group 
agreement between 25 experts. The results showed that water 

conservation solutions can be classified into five categories: 

"managerial", "technical", "cultural", "infrastructure" and 

"policy-making". In two rounds DE fuzzy variance was less 
than 0.25, so all identified strategies were valid. 

The results also showed that the most important strategies are 

changing the cultivation pattern, equipping farms with a new 

irrigation system, using media to create a culture and revising 
the rules and regulations of the water sector.  
Agricultural production is significantly affected by the state of 

water resources as well as the policies of the responsible 

inputs. Agricultural production is significantly affected by the 
state of water resources as well as the policies of the 

institutions in charge. If the water crisis is not dealt with, a 

significant reduction in agricultural production would lead to a 
decline in economy of the province and a reduction in rural 

incomes due to the centrality of agriculture. As a result, the 

migration of people living in the countryside to the cities and 

is expected which accordingly crowds the cities and could 

create false jobs. 
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 مقدمه  -7

فشار تحت ياندهیطور فزا به مینزکره  ستیزطیمحو  منابع وزهمرا
ر تلموسمآب،  بخشدر  رفشا ینا حالنیباا ،اندگرفته قرار ديیاز ربسیا
براي  جهانیگذاري سرمایه وقصند(. Tickner et al., 2010) است

طی دهه  نیاد رگبز انبحر میندوی را آبکم انبحر 1(WWF) طبیعت
 بیش سیاو آ پاارو رهقا يهارکشودر  انبحر ینا که دهکر معالا هیندآ

 ,Ardakani and Daraii) شد دیده خواهد نیادي هارکشو یگراز د

توسعه در جهان هاي درحالهاي جدي کشوریكی از چالش(. 2016
 کنار در آن از بهینه برداريو بهره آب منابع توجه به حفظ ،امروز

باشد. می کشورها این در توسعه يهارساختیزسایر  بهپرداختن 
عیت اقلیمی کشور ایران بیانگر این است که این کشور به لحاظ موق

برخورداري از منابع آب در شرایط مناسبی قرار ندارد و جز کشورهاي 
شود. عالوه بر توزیع نامناسب جهان محسوب می خشکمهینخشک و 

ر کشور د بلندمدتزمانی و مكانی بارندگی در کشور، متوسط بارندگی 
گین میان سومککه این میزان کمتر با ی تر استممیلی 741نیز حدود 

(. Farahani, 2014متر( است )میلی 341بارندگی در جهان )حدود 
 (Balali et al., 2009بی )وتنا یسالخشک يهادوره با تنهانهایران 
 روستروبهآب  انبحر بااست که هه د یکاز  بیشبلكه 

(Yazdanpanah et al., 2013 .)حفاظتبا توجه به شرایط فعلی،  لذا 
 ددرگیم یمهم تلق يامر ،منابع نیا زا نهیفاده بهستمنابع آب و ا زا
(Helgeres, 2002 ،)حفاظت از آب در جهت حفظ امنیت غذایی  چراکه

 (.Mosavi et al., 2008)رود عامل مهمی به شمار می

 
داراي  متعارف طوربه، یپو است خشکمهیمی نلیاستان کرمانشاه با اق

هاي اخیر اما در سال؛ متر در سال آبی استمیلی 531 میانگین بارش
ا هي مكرر و کاهش نزوالت آسمانی، بارشهایسالخشکبه دلیل بروز 

 1633-1511آبی با افت چشمگیري مواجه بوده است و حتی در سال 
سال اخیر  41در  کهاست  افتهی کاهشمتر هم میلی 676این میزان تا 

ه این است کسابقه بوده است. شواهد حاکی از این میزان خشكی بی
هاي آینده نیز ی و بحران آب در استان کرمانشاه در سالسالخشک

هاي نادرست ، الگوهایسالخشکعالوه بر بحران آب و  .ادامه دارد
و عدم اثربخشی راهبردهاي حفاظت از آب  بودن يدیتقلمصرف آب، 

ها با اقلیم راهبرد نامناسب بودنها و از طرفی م استمرار این راهبردو عد
و فرهنگ منطقه باعث تشدید بحران آب در استان کرمانشاه شده 

هاي اگر با بحران آب مقابله نشود، امنیت غذایی و درآمدبنابراین ؛ است
 Yazdanpanah et) رو خواهند شدهروستایی با کاهش شدیدي روب

al., 2014) .در  مناسب یریتمد معدو  سوکیآب از  منابع دکمبو

روي  پیش صلیا تمشكال یگرد يسواز  منابع یناز ا مؤثر يبرداربهره
 شود. می بمحسودر استان کرمانشاه  جتماعیو ا ديقتصاا توسعه

 
 مصرف يدر بخش کشاورزاستحصالی آب منابع از  درصد 31در ایران 

(. Rodi Fahimi et al., 2002; Sepahvand et al., 2019) شودیم
ی استفاده خوببهکه کشاورزان از آب در دسترس  است یحالدر  این
با توجه به اهمیت  ،بنابراین؛ (Yazdanpanah et al., 2013کنند )نمی

ادي ي اقتصهابخشریزترین یكی از اصلی عنوانهـببخش کشاورزي 
محدودیت منابع آب و مشكالت  نظر گرفتنو در سوکمنطقه از ی
در بخش کشاورزي از سوي دیگر، حفاظت از آب  ژهیوهـبکمبود آن، 

 ,Russel) هاي آتی استدیریت بحرانـهاي اصلی میكی از شیوه

هاي فعالیت نیترمهمیكی از  دهنده(. حفاظت از آب نشان2010
 ت،یالهرگونه فع (.Rattay et al., 2008) زیست استحمایتی از محیط

ا طور بالقوه مصرف آب رکه بتواند به استیس ایقانون  ،يعمل، فناور
در نظر گرفته  از آب حفاظت راهبردعنوان کاهش دهد، ممكن است به

لذا مطالعات متعددي در سطح  (.Dziegielewski et al., 2005) شود
جهان و کشور به منظور حفاظت و مدیریت منابع آبی به انجام رسیده 

 شود:به برخی از آنها اشاره می ذیالً است که
 

(2016) Mozafari ریزي ریاضی مثبت با استفاده از مدل برنامه
(PMP)7 ( و رهیافت آنتروپیME)6  نشان داده شد که اعمال سیاست

ي راهبرد تغییر الگوي کشت ریکارگبهگذاري آب آبیاري و قیمت
 مؤثرجهت کاهش مصرف آب آبیاري در دشت اردالن  توأم صورتبه

در مطالعه خود به بررسی نگرش  Giovanni et al. (2017)است. 
جویی در آب پرداختند. نتایج مطالعه کشاورزان نسبت به اقدامات صرفه

وري محصوالت کشاورزي باعث نشان داد که امكان افزایش بهره
جویی در مصرف آب ایجاد نگرش مطلوب نسبت به اقدامات صرفه

خطر کاهش کیفیت محصول اثر متقابل دارد.  کهیدرحالشود می
در مطالعه خود عالوه بر  Mohammadi et al. (2015) کهیدرحال

نگرش، هنجار ذهنی، خود کارآمدي و هنجار اخالقی را نیز عنوان 
 منظوربهنیز در مطالعه خود   Rasolzadeh et al. (2016)کردند.

زنان روستایی در مصرف اصولی منابع آب کشاورزي، با بررسی نقش 
بر مشارکت زنان  مؤثراستفاده از دو مدل لوجیت مجزا ابتدا عوامل 

بر آموزش  مؤثرسپس عوامل  روستایی را در امور مربوط به آبیاري و
ی موردبررسرا  هاي حفاظت از منابع آبجهت آشنایی با روش هاآن

. نتایج مطالعه حاکی از آن است که زنان روستایی در امور قراردادند
سخت  و تیپرمسئولآبیاري فعالیت چندانی ندارند. فرهنگ منطقه، 

این فعالیت و عدم آشنایی با نحوه انجام آن موجب شده است که  بودن
 ریأثتاما به دلیل ؛ نقش اندکی در مدیریت منابع آب داشته باشند
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اي هرا با روش هاآنباید  دارند خانوادهیان و غیرمستقیمی که بر اطراف
به   Mazaheri and Torkamani (2008)حفاظت از آب آشنا کرد

بر استفاده بهینه از منابع آب در سطح مزارع چغندر  مؤثربررسی عوامل 
سط وري متودر شهرستان مرودشت پرداختند. نتایج نشان داد که بهره

الف و میزان ات افتهیبهبودآبیاري  هاي مناسبي روشریکارگبهآب با 
آب در سطح مزارع چغندر با رعایت اصول حفاظت از آب، روش آبیاري 

 یابد.مناسب و افزایش آگاهی کشاورزان کاهش می
 

مطالعه خود نشان  در Rahimi Fizabadi et al. (2015)، همچنین
دادند که سه متغیر نگرش، هنجار اخالقی و هویت خود بر نیت 

 عهمطال نتایج گذارند.می ریتأثان نسبت به حفاظت از آب کشاورز
Ferija et al. (2011) قیمت آب آبیاري، که با افزایش داد  ننشا

اده تفاسنهاده آب و  زه کمتر ااستفاددر جهت  نازالگوي کشت کشاور
طی  Parhizkae et al. (2015). دکنمین تغییر میزنهاده  زبیشتر ا

افزایش قیمت آب آبیاري، کاهش منابع آب ود راهبردهاي ـمطالعه خ
 راي حفاظت از منابع آب زیرزمینیـدر دسترس و استراتژي کم آبیاري ب

رد ـاربه کــه نتایج مطالعه نشان داد کـکردند ـکاربه ـاز دشت قزوین ب
 Varzin ود.ـشجویی در مصرف آب می صرفه هـبهر سه راهبرد منجر 

and Eftekhari (2010) خود به بررسی نقش دانش بومی  در مطالعه
یان پرداختند، نتایج مطالعه نشان حفاظت از منابع آب از دید روستای در

هاي غنی از دانش بومی براي حفاظت از داد که کشاورزان داراي شیوه
 خاک و آبها براي مدیریت بهینه باشند و از این شیوهمی وخاکآب

 کنند. استفاده می
 

شرایط متفاوت در هر منطقه از جمله شرایط اجتماعی، با توجه به وجود 
اقتصادي، فرهنگی و محیطی، لزوم مدیریت اقتضائی و استفاده از 

بایستی راهبردهاي متناسب با شرایط منطقه  راهكارهاي متناسب،
و  شناسایی هدف بابندي شوند. لذا این مطالعه شناسایی و اولویت

تواند در استان کرمانشاه می بندي راهكارهاي حفاظت از آباولویت
قدمی مثبت در جهت جلوگیري از اتالف زمان و بحران قریب الوقوع  

 باشد.آبی 
 

 روش تحقیق -8

پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم از نوع تحقیقات کیفی با  رويکرد:
شده . در این تحقیق بنا به اقتضاي هدف تعیینرویكرد اکتشافی است

اظ حاین پژوهش از ل ،برده شد. همچنین از تكنیک دلفی فازي بهره
 . شودیمحسوب م يکاربرد قاتیهدف، از نوع تحق

راي ب دلفی فازي نیز همانند دلفی کالسیک، ی:ریگنمونهحجم نمونه و 
کند و از گیري هدفمند، پیروي میانتخاب پاسخگویان از نمونه

زیرا  گردد؛ی در این تكنیک استفاده نمیگیري تصادفنمونه
ا اند تا دانش یا تخصص خود رشدهکنندگان براي هدفی انتخابشرکت

 Sepahvand et) کارگیرندبراي مشكل خاصی در محدوده منطقه به

al., 2022). باشند می هاو یا پانلیست کنندگان در دلفی خبرگانشرکت

دانش و تجربه در موضوع، تمایل، زمان کافی "که خصوصیاتی از قبیل 
هاي الینفک ویژگی ءجز "هاي ارتباطی مؤثررکت و مهارتبراي ش

اي در ها عموماً افراد داراي تخصص حرفهو پانلیست باشداین تیم می
 از به نقل Sinead et al. (2001)هستند )زمینه مورد مطالعه 
McKenna (1994)هاي غیرهمگن براي (. در دلفـی معمـوالً از نمونه

هاي بـا کیفیـت و نظرات، پاسخبه دست آوردن طیف گسترده 
شود؛ هرچند که با حجم نمونه پذیرش اسـتفاده میهاي قابلحلراه

ها اعتماد را افزایش ها افـزایش و ترکیـب آنتر تعـداد قضاوتبزرگ
 (.Rahmant et al., 2017; Asadpourian et al., 2020) دهدمی

امع ا توجه به جگونه که بیان شد در این تحقیق سعی شد که بهمان
هاي اي بودن آن، تا حد ممكن از تمام ظرفیترشتهبودن موضوع و بین

افراد کارآمد در سطح تمام محدوده مطالعاتی کرمانشاه بهره گرفته 
شود، لذا در این تحقیق افراد و کارشناسان ناهمگن )از نظر سطح 

و پژوهش در موضوع  تحصیالت، نوع و محل اشتغال و تجربه کار
گیري هدفمند بط( نمونه هدف را تشكیل دادند و از روش نمونهمرت

 نفر از کارشناسان شناسایی و انتخاب شدند. 74تعداد گلوله برفی 
 

در ابتدا بر حسب مرور ادبیات تحقیق برخی  وری اطالعات:گردآ
و ساده  یها با سؤاالت کلمصاحبهبراي این گام شناسایی شد.  هامؤلفه

 قیقسمت از تحق نیدر ا رفت. شیپ تريشروع و به سمت سؤاالت جز
اهكار ر نیتربه نظر شما مهم که دیمطرح گرد نگونهیا ییال ابتداؤس
ن پاسخ ای باشند؟یم یچه عوامل کرمانشاهمنابع آب  حفاظت از يبرا

ها عمل نموده و هدف آن عنوان استراتژي زایش ایدهسؤال به
یه موضوعات مرتبط با عنوان تحت مطالعه است و از آشكارسازي کل

هر یک از متخصصین درخواست شد تا شخصاً هر نوع ایده و نظر خود 
طور را آزادانه مطرح نماید و فهرست راهكارهاي مورد نظر خود را به

 مختصر و بدون نام یادداشت نماید.
 

از  قیقحت جینتا يریپذنانیو اطم يریپذاعتبار پذيری تحقیق:اعتبار
 نیحاصل شد. در ا  يسازمثلث يهاکنترل اعضا و فن يهافن قیطر

، محرمانه بودن اطالعات، حق یآگاهانه، حفظ گمنام تیمطالعه رضا
مرحله  تمامنرخ مشارکت در . در طول مطالعه لحاظ شد يریگکناره
 شده به سؤاالت پاسخ کامل دادند. درصد بود و تمام افراد انتخاب 111
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در ادامه راهكارهاي نهایی شده در قالب حداقل  :هاداده لیوتحلهيتجز
ترین مقدار و حداکثر مقدار )اعداد فازي مثلثی( در مقدار، ممكن

نامة فازي ارائه شدند تا امتیازدهی به راهكارها، از طریق پرسش
 (.1متغیرهاي کالمی صورت بگیرد )جدول 

 
Table 1- Classification of fuzzy and triangulated 

fuzzy numbers 

 شده یمثلث یو اعداد فاز یفاز داعدابندی دسته -7جدول 

 اعداد فازي مثلثی هاي طیفگویه
اعداد فازي قطعی 

 شده

 0.062 (0.25 -0 -0) ضرورت خیلی کم

 0.062 (0.5 -0.25 -0) ضرورت کم

 0.3125 (0.75 -0.5 -0.25) متوسط

 0.5625 (1 -0.75 -0.5) ضرورت باال

 0.75 (1 -1 -0.75) بسیار ضروري

 
، با استفاده از 7فازي قطعی شده در جدولالزم به ذکر است اعداد 

 است: شدهمحاسبه( 1و از رابطة )رابطه مینكووسكی 
(1) 𝒳 = 𝓂 +

β − α

4
 

نامه با شده در قالب یک پرسشدر گام بعد تمامی راهكارهاي بیان
استفاده از مقیاس لیكرت، تنظیم و گرداوري شد و دوباره در اختیار 

شد با توجه به راهكارهاي ها خواسته گروه مذکور قرار داده شد و از آن
ها و متغیرهاي زبانی به هر راهكار امتیاز پیشنهادي بر اساس گزینه

ها در هر راهكار جداگانه ها به هرکدام از گزینه. سپس تمامی پاسخدهند
 ( محاسبه شد.7) رابطهشمرده شد و درنهایت، میانگین فازي بر اساس 

(7) 

Ai = (a
1

(i)
, (a

2

(i)
, a

3

(t)
), i = 1,2,3, … , n 

Aave = (m1, m2, m3)

= (
1

n
∑ a1

(i)

n

i=1

,
1

n
∑ a2

(i)

n

i=1

,
1

n
∑ a3

(i)

n

i=1

) 

نظر شده( و میزان اختالفها )اعداد ارائهسپس میانگین نظر پانلیست
شد. در این مرحله هیچ راهكار حذف هر فرد خبره از میانگین محاسبه 

ی یهامؤلفهاي وجود نداشت. پس از انجام مرحله اول نظرسنجی، نشده
 شدند.  حذفکمتر شد،  74/1از  هاآنیی زدايفازکه نتیجه میانگین 

 

 هايافته -3

سطح  ریمرتبط با متغ یفیتوص :های جامعه موردمطالعهويژگی
 یفراوان نیشترینفر پاسخگو ب 74نشان داد که از مجموع  الت،یتحص

 يدر رتبه بعد و نفر( 15اختصاص داشت ) دکتري یلیبه مدرک تحص
به خود  ینفر فراوان 11قرار داشت که تعداد  کارشناس ارشدمدرک 

نفر  74تعداد  که دهدیمنتایج نشان  ،همچنیناختصاص داده بود. 
و منابع  يکشاورز قاتیتحق مرکز کارشناس به ترتیب از نهادهاي نظیر

ي اي و دانشگاه رازآب منطقه یشرکت سهامکرمانشاه،  استان یعیطب
  شماره جدول. اندشده انتخاب کرمانشاه يجهاد کشاورز سازمانو نیز 

 انیوپاسخگ و محل خدمت التیتحصمرتبط به سطح  یفیآمار توص، 7
 .دهدیرا نشان م

 
زدایی هر مقدار فازي ها،دادهآوري پس از جمع :مرحله اول دلفی فازی

به دست آمد. میانگین راهكارهاي حفاظت از آب کشاورزي یک از 
دهنده شدت موافقت خبرگان با هر یک از آمده نشاندستقطعی به

 (.6)جدول  است شدهییشناسا راهكارهاي
 

در گام اول،  یدر ادامه بعد از اتمام نظرسنج :نظرسنجی مرحله دوم
الزم  ایانجام شود تا مشخص شود که آ زیالزم است تا مرحله دوم ن

ردد. متوقف گ دیبا ینظرسنج ایو  ردیصورت گ ياست مجدد مرحله بعد
له هر دو مرح جیمتوقف گردد نتا یدر مرحله دوم نظرسنج کهیدرصورت

 ازاتیو راهكارها برحسب امت دمشخص شو جهیو نت سهیباهم مقا
اخذ  ياطالعات برا نیادامه ا در د وشون يبندتی، اولوشدهکسب

بر  هاستیشد. پانلها ارسال در دور دوم، به پانلیست دیجد اتینظر
 ایرا ارائه داد  يدیقبل نظر جد ةآمده از مرحلدستاساس اطالعات به

ادامه داشت  یتا زمان ندیفرا نی. ا(5جدول را اصالح نمود ) ینظر قبل
.وندباثبات ش یکاف ۀاندازبه ياعداد فاز نیانگیکه م

Table 2- Some characteristics of the interviewees (25 people) 

 نفر( 85) شوندگانمصاحبهبرخی مشخصات  -8جدول 
 جايگاه سازمانی محل خدمت تحصیالت تعداد

 کارشناس ايشرکت سهامی آب منطقه کارشناسی ارشد 3

 کارشناس جهاد کشاورزي کرمانشاه سازمان کارشناسی ارشد 4

 کارشناس استان یعیو منابع طب يکشاورز قاتیمرکز تحق دکتري 3

 مدرس دانشگاه گروه منابع آب دانشگاه رازي و گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي دکتري 3

 قیتحق يهاافتهیمنبع: 
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Table 3- Findings of the first round 

 نتايج مرحله اول -3جدول 
 زدايیفازی β M α راهکارها بندیدسته

 مديريتی

 36/1 35/1 33/1 33/1 مدیریت الگوي کشت
 23/1 43/1 35/1 35/1 ي غیر زراعی در استانهااشتغالتوسعه 

 22/1 43/1 31/1 35/1 هاي زراعی مناسب در منطقهتوسعه نظام
 25/1 47/1 22/1 37/1 سیستم آبیاري نوینافزایش اعتبارات جهت تجهیز مزارع به 

 1//26 47/1 23/1 31/1 توسعه مدیریت مشارکتی آب

 فنی

 

 36/1 36/1 33/1 33/1 تجهیز مزارع به سیستم آبیاري نوین

 35/1 33/1 36/1 37/1 (4ovop) وخاک آبسازي یک روستا یک محصول بر اساس استعداد پیاده

 23/1 42/1 31/1 33/1 هیدروپونیکاي و هاي گلخانهتوسعه کشت
 21/1 41/1 24/1 31/1 کشاورزي(-پرورش ماهی) يکشاورزهاي تلفیقی استفاده از روش

 33/1 41/1 27/1 33/1 تجهیز مزارع به سیستم آبیاري نوین

 فرهنگی
 23/1 44/1 31/1 36/1 هاي اصالح الگوي مصرف در بخش کشاورزي توسط رسانهسازفرهنگ

 21/1 41/1 24/1 31/1 ايهاي نوین ترویجی و توسعهبرنامهایجاد 

 زيرساختی
 25/1 47/1 22/1 37/1 ي اراضیسازكپارچهی

 21/1 52/1 27/1 31/1 تعیین پتانسیل مزارع کشاورزي و کشاورزان
 33/1 52/1 27/1 33/1 هاي کشاورزيها و شهرکاندازي مجتمعراه

 یگذاراستیس
 25/1 46/1 23/1 37/1 ي آبگذارارزش

 33/1 41/1 27/1 33/1 تمرکز بر واردات محصوالت با آب مجازي باال
 33/1 52/1 21/1 33/1 هاي بخش آببازنگري قوانین و دستورالعمل

 قیتحق يهاافتهیمنبع: 
Ovop: One Village One Product 

 

Table 4- Findings of the second round 

 مرحله دوم هایيافته –0جدول 

 زدايیفازی β M α راهکارها بندیدسته

 مديريتی

 23/1 43/1 35/1 36/1 مدیریت الگوي کشت
 25/1 46/1 22/1 36/1 ي غیر زراعی در استانهااشتغالتوسعه 

 27/1 41/1 23/1 31/1 مناسب در منطقه یزراع يهانظام اجراي
 27/1 41/1 24/1 37/1 آبیاري نوینافزایش اعتبارات جهت تجهیز مزارع به سیستم 

 21/1 53/1 26/1 37/1 توسعه مدیریت مشارکتی آب
 21/1 53/1 27/1 31/1 استفاده از کشت فرا سرزمینی

 فنی

 23/1 42/1 37/1 36/1 تجهیز مزارع به سیستم آبیاري نوین

 36/1 23/1 46/1 24/1 (ovop) وخاکآبسازي یک روستا یک محصول بر اساس استعداد پیاده

 25/1 47/1 22/1 36/1 اي و هیدروپونیکهاي گلخانهتوسعه کشت
 35/1 57/1 34/1 34/1 کشاورزي(-پرورش ماهی) يکشاورزهاي تلفیقی استفاده از روش

 فرهنگی
 26/1 41/1 23/1 37/1 هاي اصالح الگوي مصرف در بخش کشاورزي توسط رسانهسازفرهنگ

 21/1 41/1 24/1 31/1 ايترویجی و توسعههاي نوین ایجاد برنامه

 زيرساختی
 21/1 53/1 27/1 37/1 ي اراضیسازكپارچهی

 21/1 52/1 27/1 31/1 تعیین پتانسیل مزارع کشاورزي و کشاورزان
 33/1 53/1 21/1 31/1 هاي کشاورزيها و شهرکاندازي مجتمعراه

 یگذاراستیس
 23/1 46/1 23/1 33/1 ي آبگذارارزش

 21/1 53/1 27/1 31/1 تمرکز بر واردات محصوالت با آب مجازي باال
 21/1 53/1 27/1 37/1 هاي بخش آببازنگري قوانین و دستورالعمل

 قیتحق يهاافتهیمنبع: 
Ovop: One Village One Product 
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و طبق نظر محقق،  حاصلهاي با توجه به داده ها:بندی راهکاراولويت
از  هرکدامداشتن  ریتأثاز آب و هاي حفاظت به علت تعدد راهكار

ها ي راهكارراهكارها در حفاظت از آب کشاورزي، پرداختن به همه
و مستلزم تحقیقات گسترده در این زمینه  برنهیهزبر، امري زمان

تر از باالبنابراین در نهایت راهكارهایی که داراي میانگین ؛ باشدمی
آورده  4راهكارهاي برتر انتخاب شدند که در جدول  عنوانبههمه بودند 

 اند.شده
Table 5- High priority solutions 

 راهکارهای دارای اولويت باال -5جدول 

امتیاز فازی  راهکارها

 زدايی
 دسته

 مدیریتی 23/1 کشت يالگو تیریمد

 هايمتیآب بر اساس ق يگذارارزش
 بخش آب( ارانهی تیری)مد یواقع

 گذاريسیاست 23/1

 فنی 23/1 نینو ياریآب ستمیمزارع به س زیتجه

مصرف در الگوي اصالح  يسازفرهنگ
 اهتوسط رسانه يبخش کشاورز

 فرهنگی 26/1

 زیرساختی 21/1 یاراض يسازكپارچهی

 قیتحق يهاافتهیمنبع: 

، جینظرسنانجام دو مرحله  ازپس :محاسبه اختالف میانگین دو مرحله
اختالف بین ، ضرورت داشت که راهكارهاي هر گامبندي اولویت و

و تحلیل قرار گیرد.  یبررس مورد هاراهكارزدایی شده میانگین فازي
در مرحله اول و دوم  راهكارهازدایی شده اختالف میانگین فازي مقدار

 است. 3به شرح جدول 
 

شده در مرحله اول و مقایسه آن با نتایج ارائه راهكارهايبا توجه به 
و زدایی شده در داختالف بین میانگین فازي کهیمرحله دوم؛ درصورت

باشد، در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف  74/1مرحله کمتر از 
با توجه به اینكه اختالف  (.Reddy and Ravi, 2013) شودمی

است،  74/1له کمتر از زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحمیانگین فازي
به اجماع از آب در استان کرمانشاه  حفاظتراهكارهاي خبرگان در 

شود. این بدان معنی رسیدند و نظرسنجی در این مرحله متوقف می
 ،در پژوهش شدهییشناسا راهكارهاي ،خبرگاناز دیدگاه است که 

 .یید استمناسب و مورد تأ
 
 

 
Table 6- The difference between the first and second stages and the prioritization of solutions 

 بندی راهکارهاهای دو مرحله اول و دوم و اولويتاختالف میانگین -4جدول 

 بندی راهکارهااولويت بندیدسته
زدايی فازی

 مرحله اول

زدايی فازی

 مرحله دوم

اختالف دو 

 مرحله

 مديريتی

 156/1 233/1 366/1 مدیریت الگوي کشت
 153/1 273/1 223/1 ي غیر زراعی در استانهااشتغالتوسعه 

 153/1 2733/1 253/1 مناسب در منطقه یزراع يهانظام ياجرا
 173/1 276/1 253/1 افزایش اعتبارات جهت تجهیز مزارع به سیستم آبیاري نوین

 173/1 215/1 251/1 مشارکتی آبتوسعه مدیریت 

 فنی

 147/1 231/1 366/1 تجهیز مزارع به سیستم آبیاري نوین
 371/1 245/1 123/1 (ovop) وخاکآبسازي یک روستا یک محصول بر اساس استعداد پیاده

 156/1 254/1 233/1 اي و هیدروپونیکهاي گلخانهتوسعه کشت
 163/1 273/1 223/1 کشاورزي(-پرورش ماهی) يکشاورزهاي تلفیقی استفاده از روش

 فرهنگی
 1511/1 267/1 236/1 هاي اصالح الگوي مصرف در بخش کشاورزي توسط رسانهسازفرهنگ

 112/1 213/1 211/1 ايهاي نوین ترویجی و توسعهایجاد برنامه

 زيرساختی
 161/1 213/1 253/1 ي اراضیسازكپارچهی

 115/1 211/1 213/1 کشاورزي و کشاورزانتعیین پتانسیل مزارع 
 113/1 333/1 333/1 هاي کشاورزيها و شهرکاندازي مجتمعراه

 گذاریسیاست
 116/1 236/1 253/1 ي آبگذارارزش

 115/1 273/1 276/1 تمرکز بر واردات محصوالت با آب مجازي باال
 113/1 211/1 213/1 هاي بخش آببازنگري قوانین و دستورالعمل

 هاي تحقیقمنبع: یافته
Ovop: One Village One Product 
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 گیریبحث و نتیجه -0

به دلیل افزایش مصرف آب متأثر از عوامل متعددي همچون افزایش 
باال رفتن سطح بهداشت عمومی، رشد  جمعیت، افزایش درآمد سرانه،

فاظت ح به توجه لزوم اجتماعی -اقتصاديفعالیت کشاورزي و توسعه 
 هدف بابنابراین پژوهش حاضر ؛ است ریناپذاجتناب از منابع امري

بندي راهكارهاي حفاظت از آب در استان کرمانشاه شناسایی و اولویت
انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که راهكارهاي حفاظت از آب 

یریتی، فنی، فرهنگی، مد توان در پنج راهكار عمدهکشاورزي را می
 گذاري بارگذاري نمود.زیرساختی و سیاست

 
دهد که در دسته راهكارهاي مدیریتی تغییر نتایج نشان می مروري بر

بهترین راهكار حفاظت از آب در استان کرمانشاه  عنوانبهالگوي کشت 
باشد. به دلیل کمبود منابع آب در استان کرمانشاه و با توجه به این می

ت استان کرمانشاه اس زیحاصلخن استان یكی از مناطق زراعی و که ای
ریزي برنامه ضرورت بازنگري در الگوي کشت وجود دارد. از طرفی
ي بهینه بردارکمیت تولید در هر منطقه بر اساس تطابق با اقلیم و بهره

هاي اساسی در این منابع آب یكی از ضرورت مخصوصاًاز منابع موجود 
کشاورزان براي انتخاب الگوي کشت محصول بر باشد. بخش می

هاي تولید و عوامل تولید از مبناي انتظار از قیمت محصول، فناوري
جمله آب، منابع در دسترس، نیروي کار موجود، دسترسی به بازار فروش 

بنابراین با توجه به استخراج راهكار ؛ کنندو سایر مالحظات اقدام می
شناسان ذیربط منابع آب باید اجراي تغییر الگوي کشت از سوي کار

نظر گرفتن مالحظات ویژه تا مرحله پذیرش همراه با در این راهكار
نهایی محصول باشد و با توجه به این موضوع باشد که کشاورزي که 

دهد پس از کشت محصول جدید نیازمند الگوي کشت خود را تغییر می
ن تدابیري براي اي از مرحله کاشت تا برداشت و همچنیحمایت ویژه

نتایج مطالعات همسو با تحقیق مطالعه  .باشدفروش محصول می
Yazdanpanah et al. (2014)  وTutundjian (2005) باشد که می

 ضیارا یرکشتزسطح  کاهش یاو ي کشت لگوا تغییر بانشان دادند، 
بنابراین با  .کمک کند مینیزیرآب ز حفظ یطاشر به انتومی ورزيکشا

رفیت این منطقه کشت پاییزه جو، گندم، حبوبات و کلزا که توجه به ظ
 کنند و همچنین کشتاز بارندگی پاییز، زمستان و بهار استفاده می

وري آب را تواند بهرهزعفران می گیاهان دارویی در منطقه و مخصوصاً
ن استا اند کهاینكه تحقیقات نشان دادهبا توجه به افزایش داده، 

 باشدیکشت زعفران م ياز مناطق مستعد برا یكیکرمانشاه 
(Ghamarni and Soltani, 2016)  يیزربرنامه با لمحصو ینالذا 

 بخش دراتصادر  مهمی سهم نداتومی هاختیرساز دیجاو ا ونمد

هاي زیرزمینی و و میزان مصرف آبباشد  شتهدا رکشو ورزيکشا
 . سطحی در دشت استان کرمانشاه را کاهش دهد

 
راهكارهاي فنی براي حفاظت از از سویی دیگر با توجه به این که  -

آب راهكار تجهیز مزارع به سیستم آبیاري نوین به عنوان راهكار برتر 
براي حفاظت از منابع آب در استان کرمانشاه توسط کارشناسان انتخاب 

فاده شود، استیم هیکه به کشاورزان توص اقداماتیاز  یكی ،شده است
 یسنت ياریآب يهاآنها با سامانه ینیگزیو جا ياریآب نینو يهاهاز سامان

 ، جایگاه قابلها به لحاظ باالبودن بازده آبیاريسیستماین  است.
 مک قطادر من صوصهاي کشاورزي و بخگذاريتاي در سیاسظهحمال

 مالحظات يدارا ياریآب نینو يهاسامانه ،ینگاه کل کیدر  آب دارند.
 لئمسا تیباشند که در صورت رعایخود م خاص یتیریو مد یفن

 سامانه وجود دارد.  تیمربوط به آنها، امكان موفق
 
متعدد نشان داده است چنانچه مراحل  يهاشیو آزما قاتیتحق جینتا

 متناسب ياریآب نینو يهااز سامانه يبرداراجرا، نظارت و بهره ،یطراح
آب و  تیفیمنطقه، ک هر یحلآب و هوا، مسائل م تیوضع اه،یبا نوع گ

 و ياریراندمان آب شیافزا رد،یکشاورزان انجام گ یخاک، سطح آگاه
 ياریمان آبی از افزایش رانداست و منافع ناش یکاهش مصرف آب قطع

 زوماًل چند کهآن خواهد بود. هر یو مشكالت جانب یفراتر از اثرات منف
آبیاري که هم اکنون در استان کرمانشاه اجرا  نینو يهااصالح روش
نشده  در تمام موارد ياریمنجر به کاهش مصرف آب آبشده است 

 ياریآب نینو يهاکشاورزان همزمان با کاربرد روش یبرخ رایاست؛ ز
 یاند. به عبارتداده شیافزا زیخود را ن رکشتیبا راندمان باال، سطح ز

مک دولت با ک ند،ینما رکشتیز سطح شیاگر کشاورزان اقدام به افزا
ده کشور کمک کر ینیرزمیمنابع آب ز يبه کشاورزان، به نابود یمال

که از آب  یدر اراض ياریآب نینو يهااست؛ اما چنانچه توسعه روش
 یتیریمد و یفن طیکنند با درنظر گرفتن تمام شرایاستفاده م ینیرزمیز

و با کاهش برداشت آب همراه باشد،  رکشتیسطح ز شیو بدون افزا
ن حاصل نتایج ای. افتیبهبود خواهد  ینیرزمیز يهاآب یکم تیوضع

 Ebrahimi et al. (2017)، Mahmodi andمطالعه بخش همسو با 

sarlak (2008) وMahbobi et al. (2011)  همچنین،  .است
Majidi et al. (2016) ه تسهیالت توسع هارائ در مطالعه خود

 را عامل مهمی سطح زیر کشت مشروط به حفظ هاي آبیاريسیستم
 عنوان کردند. منابع آب در پایداري

 
ا هسازي توسط رسانهدر دسته راهكارهاي فرهنگی، راهكار فرهنگ -

ها باتوجه به این که رسانهبه عنوان راهكار برتر پیشنهاد شد. 
 سازي عوامل بحران وثیرگذاري بیشتري بر افكار عمومی و شفافتأ
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 هاي استانی وگذاري در شبكهتوان از طریق سرمایهآبی دارند میکم
ساخت مستندها و تیزرهاي تبلیغاتی بر افزایش آگاهی کشاورزان از 

این قسمت از  ارزش آب و کاهش مصرف آب کشاورزي اثر گذاشت.
باشد که می and Izard (2010) Bonteمطالعه مطالعه همسو با 

ها، اعتقادها، موجب تغییر ذهنیت هارسانهسازي از طریق گفرهن
 ود.شزیست میعات و تطابق افراد با محیط الها و انتقال اطایدئولوژي

 

گذاري آب به گذاري، راهكار ارزشدر دسته راهكارهاي سیاست -
از  پایین ربسیاآب  فعلی قیمتعنوان راهكار برتر مطرح شده است. 

 یكی عموضو ینا که ستآب ا ديقتصاو ارزش اآب  هشد متما هزینه
در  و سطحیمینی زیرز يهاآب يهاهسفراز  یهروبی شتدابر الیلاز د

و  ارانسیاستگز ستا وريضر ینابنابرباشد. استان کرمانشاه می
در  اريقیمتگذ منظا دبهبو ايبر زمال تمااقدا منطقه انیزربرنامه
 دشو توجهآن  به تـبایسمی کهاي نكته ماا .هندد ارقر نظرمدرا  منطقه

 منفیو  مثبت تتبعا ستا ممكنآب  اريقیمتگذ که ستا ینا
بنابراین ؛ باشدشته دا ريبسیا محیطی یستو ز جتماعیا دي،قتصاا

گذاري مجدد براي منابع آب باید با اصالح و تقویت سایر ارزش
تواند همراه با افزایش قیمت آب دولت میو  ها همراه باشدزیرساخت

پرداخت یارانه از کشاورزان حمایت کند. نتایج مطالعه در این خصوص  با
خود  تحقیقیدر باشد که ( میMolle et al., 2008) مطالعههمسو با 

 اريقیمتگذ مختلف يهاروش ايجرا با ريبیاآ زدهبا یشافزا فهد با
 موجب اريقیمتگذ مختلف يهاروش که سیدندر نتیجه ینا به ،آب

 با بیشتر ريگازسا با محصوالتی کشتو  بنتخاا به ورزانکشا تشویق
 . دشومی بیآکم
 

گذاري نیز حاکی از اهمیت راهكار قیمت  Mozafari (2016)مطالعه
آب کشاورزي در مدیریت آب دارد که با نتایج حاصل از این قسمت 

 توان گفت که تولیداتهمسویی دارد. با توجه به مباحث ذکر شده می
ب ثیر وضعیت منابع آاي تحت تأقابل مالحظه بخش کشاورزي به طور

ران بنابراین اگر با بح؛ هاي متولی استهاي نهادهو نیز سیاست گذاري
آب مقابله نشود عالوه بر کاهش چشمگیر تولیدات بخش کشاورزي و 
افت اقتصادي به دلیل محوریت کشاورزي در این استان، از طرفی 

کاهش درآمد  ت کشاورزي باعثوابستگی صرف به محصوال
فراد ساکن در روستا شود. این امر منجر به مهاجرت ایان میروستای

وردن درآمد به شهرها و خالی شدن روستاها از سكنه براي به دست آ
و ازدحام جمعیت در شهرها و ساکن شدن در نواحی حاشیه ایی و ایجاد 

 شوند.مشاغل کاذب می
 

استان کرمانشاه، موارد زیر بنابراین در راستاي حفاظت از منابع آب در 
 شود:پیشنهاد می

 هاي به دست آمده آینده پژوهشی و اقتصادسنجی در راستاي راهكار
ه عرصه آب ب صورت بگیرد که بتوان با بكارگیري این راهكارها در

 هاي آتی اقدام کرد؛سازي راهكارمنظور بهینه

 ست اجرا در هاي دردگذاري و ارزیابی پروژهایجاد سامانه اولویت
 استان کرمانشاه؛

  انتخاب الگوي کشت متناسب با محدودیت آب یا اصالح الگوي
 هاي منابع آب منطقه؛کشت موجود مبتنی برمحدودیت

 هاي به روز داراي مزیت نسبی باال سازي تكنولوژيتوسعه و بومی
 وري آب؛ به منظور افزایش بهره

  بروکراسی اداري براي تجهیز افزایش تسهیالت و هموارکردن مسیر
 و نوسازي مزارع؛ و

 برداري، در ازاي ارائه هاي بهرهمشروط کردن کاهش پروانه
 تسهیالت آبیاري نوین به کشاورزان

 

 هانوشتپی

1- World Wide Fund for Natural 

2- Positive Mathematical Programming 

3- Maximum Entropy 

4- One Village One Product 
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