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آن: فقر آبي كشاورزي و تكنولوژي در بهبود  نقش دانش

 معصومه فروزانيو دكتر عزت اله كرمي

و دانشب و آموخته دوره دكتريه ترتيب استاد  آموزش كشاورزي، دانشكده كشاورزي دانشگاه شيرازرشته ترويج

 مقدمه
و مدل تاكنون شاخص از جمله اند آب كشورها بكار گرفته شدهوضعيت هاي متعددي براي سنجش ها

شا مي آب،)HWSI(شاخص استرس آب هيدرولوژيكي( خص فالكن ماركتوان به شاخص كمبود
و. اشاره نمود)WPI( شاخص فقر آبيو)SWSI(اجتماعي  در حالي كه مطالعات اوليه به اهميت پيوند

اند، در مطالعات بعدي با توسعه هاي بشري پرداخته هاي فيزيكي آب با نيازهاي جمعيت رابطه ميان ارزيابي
WPI شدهاي فيزيكي ارزيابي تر، با ديدگاهي جامع با.دنآب به فاكتورهاي مرتبط اجتماعي پيوند داده

و نهايتا رتبه شاخص وجود آن كه و ملي بندي هاي فوق عمدتا به ارزيابي منابع آبي در سطح جهاني
مي ها، شاخص هاي انسان فعاليت اند با درك پيچيدگي كشورها پرداخته كه هاي جامعي مورد نياز باشند

كه. ديد جامعي نسبت به عوامل تاثيرگذار بر وضعيت منابع آبي داشته باشند از سوي ديگر، با توجه به اين
هاي مذكور به طور اختصاصي بررسي وضعيت منابع آبي در بخش كشاورزي را مورد هيچ يك از شاخص

) AWPI(1بسيار ضروري است كه شاخصي براي سنجش فقر آبي در بخش كشاورزي، اند توجه قرار نداده
كشاورزي مناطق مختلف را تعيين نمود تا تدوين نمود كه به كمك آن بتوان ميزان فقر آبي در بخش 

و تدوين راهكارهاي مديريتي براي كاهش فقر  مبنايي براي مقايسه مناطق مختلف بر اين اساس فراهم آيد
. آبي در بخش كشاورزي براحتي ميسر باشد

نيازمند كننده آب در زير ساختهاي مختلف اقتصادي كشور بزرگترين مصرفخش كشاورزي به عنوانب
و مشكالت مديريت آب، امروزه با پمپاژ زيرا،. جه بيشتري در تعيين وضعيت منابع آبي استتو مسايل

آب بيش از حد آب آب. شده، افزايش يافته است ها نيز هاي زيرزميني كه موجب باال رفتن شوري بحران
ضرورت توسعه دهد كه خود در كشور، اهميت توجه داشتن به مساله ارزيابي منابع آبي را افزايش مي

را شاخص ميدقيقي براي ارزيابي وضعيت آب در بخش كشاورزي  هدف كليبا پژوهشيلذا.كند مشخص
و تكنولوژي در بهبود فقر آبيشناسايي به نقش دانش در شهرستان مرودشت استان فارس انجام گرفت كه

دقيق براييشاخص، تعيينهاي موجود براي سنجش فقر آبي اخصش تحليل طور اختصاصي به دنبال
 تعيين نقاط مواجه با فقر آبيهمچنينو فقر آبي كشاورزي يابي ريشه،سنجش فقر در بخش كشاورزي

.بود كشاورزي

 روش پژوهش
كشـير آب بر ابعاد مختـتاثبه منظور بررسيهـش اول مطالعبخدر تحاز اورزيـلف پايداري  ليلـروش

1 . Agricultural Water Poverty Index 
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شد محتوايي آنجزءهركه هاي متنوعي از ابعاد مرتبط به آب است در برگيرنده جنبه AWPI.استفاده
و دقيق بكار گرفته شود تا به اتفاق، فقر آبي كشاورزي را بسنجند بايد در قالب سنجه  بنابراين. هاي عملي

به بخش دوم هاي فقر آبي كشاورزي براي ارزيابي وضعيت آب كشاورزي در سطح توسعه سنجهمطالعه
و منطقي سنجه. پردازدميبكارگيري يك چارچوب مناسبيبر مبنا مزرعه ها نيازمند انتخاب دقيق

به همين منظور، ابتدا. دهد بكارگيري چارچوبي مناسب است كه اعتبار علمي ارزيابي آب را افزايش مي
، سلسلهيها كه مشتمل بر چارچوب زنجيره علّ چارچوبهاي مفهومي رايج براي فرايند انتخاب سنجه

و نقد شدند و چارچوب تلفيقي بودند، به طور خالصه بررسي و چارچوب تلفيقي شبكه علّسپس. مراتبي ي
 Integrated Causal Network and Ecological Hierarchy Network(سلسله مراتبي اكولوژيكي

Framework(آ براي توسعه سنجه شدهاي فقر ب. بي كشاورزي انتخاب و ا توجه به بر حسب ضرورت
مس ماهيت موضوع مورد بررسي، برخي تعديل و بر يري مفهومي براي توسعه سنجهها در مدل ايجاد شد ها

هايي است كه خود به ارائه سنجهاين مسير مفهومي شامل ساخت يك شبكه علّ. اين اساس معرفي شد
و شناسايي سنجه ميو عملي براي سنجش فقر آبي كشاور دقيقهاي انتزاعي مرتبط . شود زي منتهي

و معيارهاي انتخاب سنجه دهي به سنجه وزنمتعاقب آن براي ها از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي ها
)2AHP(شد دقيق هاي ريزي عدد صحيح، نهايتا سنجهي برنامههمچنين، با استفاده از روش كم. استفاده

شد AWPIبراي محاسبهو عملي  . انتخاب
بر سومبخش و گيري فقر آبي كشاورزي اندازهباارزيابي وضعيت آب كشاورزي اين مطالعه متمركز
 بود كه پس از اين مرحله در منطقه مرودشت استان فارس)فرد كشاورز(در سطح مزرعه AWPIمحاسبه

ب)hot spots(شناسايي نقاط بحرانيه منظورب نقشه فقر آبي كشاورزي امواجه با فقر آبي كشاورزي
از بهره شد GISگيري از. تهيه مصاحبهوو با كمك پرسشنامهاستفاده شد پيمايش روش براي اين منظور

به،حضوري اي انتخاب گيري طبقه كشاورز گندمكار كه با استفاده از روش نمونه 293اطالعات مربوط
يك نمونه آب در دسترس هر ) EC(يت الكتريكي قابليت هدا همچنين. آوري گرديد شده بودند، جمع

شد سنج در محل مزرعه اندازه كشاورز به كمك دستگاه شوري . گيري
يك شاخص تركيبي شامل پنج جزء منابع، دسترسي، AWPIهمانگونه كه پيش از اين ذكر شد،
و محيط زيست مي مرتبط به هر هاي براي محاسبه شاخص، ابتدا مقادير سنجه. باشد مصرف، ظرفيت

شد)1(براي اين منظور از فرمول. سازي شدند جزء شاخص نرمالزير :استفاده

)1(

و كمترين مقدار هر سنجه در نمونه= xmin، مقدار هر سنجه=xi كه در آن ،xmax = بيشترين مقدار هر
و يك متغير است كه نشاندهنده موقعيت. باشد سنجه در نمونه مي مقادير نرمال بدست آمده بين صفر

 
2 . Analytical Hierarchy Process  
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هاي جزء، متوسط وزني سنجه-براي دستيابي به مقادير هر زير. نسبي يك كشاورز در ميان سايرين است
جز. مرتبط به آن محاسبه شد آن-ء، از متوسط وزني زيربه همين ترتيب براي محاسبه مقدار هر اجزاء

شد)2(، با استفاده از فرمول AWPIدر نهايت نيز مقدار نهايي. استفاده گرديد :محاسبه

هر=Wiشاخص فقر آبي كشاورزي براي يك كشاورز خاص،=AWPIكه در آن وزن اختصاص يافته به
و=Cمقدار جزء مصرف،=Uمقدار جزء دسترسي،=Aمقدار جزء منابع،=Rجزء،  =Eمقدار جزء ظرفيت

. مقدار جزء محيط زيست
مي0- 100مابين AWPIامتيازات نهايي كه قرار و صفر نشان 100گيرد دهنده بهترين وضعيت

. دهنده وضعيت فقر آبي كشاورزي مطلق است نشان
هاي فقر، نقشه)GIS(ق سامانه اطالعات جغرافيايي از طريو ArcGISافزار نرمدر مرحله بعد به كمك

هاي اطالعاتي مذكور بر يكديگر، اي كه پس از انطباق اليه به گونه.گرديدترسيم مناطق مورد مطالعهآبي 
.شدند يابي مكان، بودندكه با فقر آبي كشاورزي شديد مواجه ) hot spots(نقاط بحراني 

 نتايج
كه نتايج اين بررسي نشان مي براي نقش اساسي آب در دستيابي به پايداري كشاورزي با توجه به دهد

آب نياز مبرمي به يك ابزار مناسب است كه جنبه،مديريت پايدار آب كشاورزيدستيابي به  هاي مهم
و بررسي شاخصهاي موجود براي ارزيابي. كشاورزي را در يك شاخص جامع گرد آورد اين مطالعه به نقد

مي وضعيت آب مي و به اين نتيجه دست ارزيابي از وضعيت آب موجود يابد كه هيچ يك از ابزارهاي پردازد
و بين كه عمدتاً اند، به طور اختصاصي وضعيت آب در بخش المللي طراحي شده براي سطوح ملي

زي بايد به عالوه بر اين، هر گونه ارزيابي از كمبود آب براي كشاور. اند كشاورزي را مورد بررسي قرار نداده
اين بخش اول متعاقبا،. دقت به عوامل مختلفي كه بر وضعيت آب كشاورزي تاثير دارند، توجه داشته باشد

و ابزاري براي تدارك تصويري ) AWPI(مطالعه شاخص فقر آبي كشاورزي  را به عنوان يك شاخص جديد
و همچن تمام و مهم براي مديريت پايدار آب  ين ارزيابي وضعيت آب كشاورزيگرايانه از موضوعات حياتي

مي در سطح مزرعه كه در برگيرنده جنبه AWPI. دهدارائه هاي متنوعي از ابعاد مرتبط به آب است
ها براي مديريت موثر ظرفيتنحوه مصرف منابع آب، دسترسي به آن منابع، ميزان منابع آب،:عبارتند از

و نهايتا عوامل زيست بر آب موجود، آب محيطي اثرگذار در بخش دوم مطالعه،.قابليت دسترسي به منابع
سنجه به عنوان25هاي مناسب، تعداد هاي پيشنهاد شده، با استفاده از روش با توجه به تعداد زياد سنجه

و عملي هاي سنجه شدبراي سنجش فقر آبي كشاورزي در سطح مزرعه دقيق در بخش سوم.انتخاب
شد كشاورزان شهرستان مرودشت استان فارس اندازه مطالعه نيز فقر آبي كشاورزي براي نتايج. گيري

كه در منطقه مورد مطالعه، كمبود منابع آب براي توسعه يك كشاورزي مطلوب بسيار حاكي از آن بود
كم.مشهود است و كاهش ميزان بارندگي داليل اوليه آبي در منطقه مورد مطالعه اگرچه خشكسالي

)2(AWPI
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م ديريتي در بين كشاورزان عامل ديگري براي فقر آبي كشاورزي بود كه منجر به هستند، نبود ظرفيتهاي
عالوه بر اين، ارزش جزء ظرفيت در بين.سطوح پايين كارايي فيزيكي مصرف آب در سطح مزرعه شده بود

پ نيازهاي اساسي براييشكشاورزان به طور كلي پايين بود كه حاكي از اين واقعيت بود كه كشاورزان
.اده از منابع آب موجود را به شيوه موثرتر در اختيار ندارنداستف

نو، اين امكان را فراهم ميAWPI استفاده از شاخص و احي روستايي را بر كند كه بتوان كشاورزان
آ از براحتي نوعي طبقه AWPIبنابراين. بندي نمود بي كشاوري آنها رتبهاساس سطح فقر بندي دقيق

و نواحي روستايي ميرا كشاورزان ريزي مناسب در رابطه با منابع آب كشاورزي كند كه براي برنامه فراهم
ها، امكان تعيين با استفاده از ترسيم نقشه بر مبناي نتايج بدست آمده از امتيازات سنجه. مورد نياز است

و همچنين نواحي يا نقاطي كه توجه بيشتري را عواملي كه داليل بروز فقر آبي كش اورزي هستند
شد مي و مناطق مختلف بر مبناي،AWPIبنابراين، سنجش. طلبند، فراهم اساسي را براي مقايسه نواحي

ريزي مديريت آب در كشاورزي بتواند بهبود اي كه برنامه كند، به گونه وضعيت آب كشاورزي آنها فراهم مي
ب. يابد و سياسته تصميماين امر از گيرندگان گذاران كمك خواهد نمود تا نشان دهند كه چه نوع

. ترين خواهد بود گري مناسب مداخله
و مديريت منابع،ريزي مناسب، به منظور دستيابي به برنامه و كشف و كميت و تحليل كيفيت ارزيابي

- هاي اجتماعي به انطباق بهتر دادهلذا با توجه. همچنين موقعيت منابع آبي موجود بسيار ضروري است
و هيدرولوژيكي به كمك مي GISاقتصادي هاي فقر آبي توان با تهيه نقشه در قالب الگوهاي جغرافيايي،

و هم ابعاد زماني فقر آبي توجه نمود اين مساله داراي اهميت زيادي. كشاورزي همزمان هم به ابعاد فضايي
و حتي در بين خانوارهاي مختلف ثابت است زيرا اثرات مديريت آب كشاورزي  در طول يك ناحيه

و نيازمند تحليل بيشتري است نمي هاي بنابراين با ترسيم نقشه فقر آبي كشاورزي به كمك داده. باشد
و شرايط نهادي، فهم بهتري از علت-بيوفيزيكي، اجتماعي و مداخله اقتصادي هاي مناسب حاصل گري ها

و اجتماعات بسيار نيازمند از نظر منابع آبي، در چنين چارچوبي.شود مي پذير خواهد امكانتعيين نواحي
. بود

كه در كل، مطالعه نتيجه مي داراي اين پتانسيل است كه فقر آبي كشاورزي را در بين AWPIگيرد
و راهنمايي براي مديريت پايدار منابع آب فراهم آورد و مناطق ارزيابي كند نتايج همچنين،.كشاورزان

كمينشان مطالعه  در AWPIكشاورزان به امتياز AWPIامتيازات بر اساسه اين امكان وجود دارد تا دهد
احتماال در سطح محلي AWPIرغم اين كه مفيدترين كاربرد عليبنابراين،.سطح روستا دست يافت
را داراي اين قابليت خواهد بود كه سنجه AWPIخواهد بود، اما شاخص  براي سنجش فقر آبي هاي آن
. تر مانند سطح شهرستان يا حتي سطح ملي توسعه داد كشاورزي در سطوح كلي

آب:ييدكلتاملك نقشه،ريزي عدد صحيح برنامه،AHPكشاورزي، شاخص فقر آبي كشاورزي، پايداري
 GIS فقر آبي كشاورزي، 


