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سـرمقاله
کاظم اسامعیلی /عضو هیئت تحریریه

در قرن گذشته نشان دهند .در همین راستا بسیاری از منابع
آبی مانند دریاچهها و مخازن احتامالً به طور مشابه تحت تأثیر
قرار میگیرند .افزایش استحصال آب برای مقاصد مرصفی نیز
احتامل وقوع خشکسالیهای هیدرولوژیکی را بدون توجه به
تغییر عوامل اقلیمی افزایش میدهد .از طرفی تالشهای انسانی
برای کاهش اثرات انسانی بر تشدید بارشهای شدید در مقیاس
جهانی کمک چندان اطمینان بخشی نیست .تحقیقات انجام شده
در حوزه منابع آبی و استفاده از مدلهای پیشبینی حاکی از آن
است که بسیاری از رودخانهها فراوانی سیالب خود را در این
قرن افزایش میدهند  .حرکت به سمت الگوهای هیدرولوژیکی
شدیدتر خشکسالی-سیل میتواند پیامدهای عمیقی برای
اکوسیستمهای آب شیرین داشته باشد .برسی پدیدههای اقلیمی
مانند خشکسالی و بروز سیالبهای مخرب در دهههای اخیر در
جهان و حتی در ایران حاکی از آن است که خشکسالی و سیل،
دو روی یک سکه هستند .شدت دورههای خشکی و نابودی
پوشش گیاهی بسرتهای خاکی که میتواند نقش موثر بر کاهش
و کنرتل سیل در مبدا داشته باشد ،رشایط را برای شکلگیری
سیلهای کمنظیر فراهم منوده است.
رشد جمعیت مهمرتین عامل کاهش رسانه آب تجدیدپذیر در
کشور در قرن گذشته بوده است .چنانکه جمعیت ایران در سال
 1306حدود هشت میلیون نفر با رسانه آب 13000مرتمکعب و
در سال  1400جمعیت کشور تقریبا  83میلیون نفر با رسانه آب
کمرت از  1000مرتمکعب که در آستانه بحران است و این رشد
جمعیت رسانه آب را بیش از ده برابر کاهش داده و در صورت
ادامه این روند رشایط به مراتب وخیمتر خواهد شد .براساس آمار
ثبت شده در سال 1386کل منابع آب تجدیدپذیر حدود 89/5
میلیارد مرتمکعب است (طی  13سال اخیر این مقدار کاهش
نیز داشته است)که حدود  93درصد آن در بخش کشاورزی و
تقریبا  6درصد در بخش رشب و بقیه در سایر بخشها مرصف
شده است .نکته اصلی عللشناسی بحران آب ناشی از تحوالت
در بخشهای مختلف اجتامعی است .وضعیت آب و هوایی به
وجود آمده ،موجب تشدید رشایط نامساعد منابع آب گشته که
اگر علل انسانساز را مد نظر داشته باشیم ،مانند -1رشد رسیع
و الگوی نامناسب استقرار جمعیت  -2کشاورزی ناکارآمد و
بدون راهربد علمی مشخص  -3سوء مدیریت و عطش توسعه.
ترکیب عوامل مذکور با تغییرات اقلیمی توانسته رشایط غیر
قابل پیشبینی را در کشور به وجود آورد .از آنجا که ایران
که در منطقۀ خشک و نیمهخشک جهان واقع شده و در قرن
اخیر ،سیل و خشکسالیهای شدید زیادی را تجربه کرده است،
ارزیابی تغییرات بزرگی سیل و شدت خشکسالیهای ایران
برای سالهای  1950تا  ،2010با تغییرات بازه زمانی در برخی
ایستگاههای اندازهگیری پارامرتهای اقلیمی ،مورد بررسی قرار

سیل و خشکسالی دو روی یک

سکه

گرمای خورشید سطح اقیانوسها و خشکیها را گرم میکند
و آب تبخیر میشود .وزش باد تبخیر را به اطراف حرکت و
امتسفر به تدریج مرتاکم شده و ابر تشکیل میشود و باران
حاصل از آن به زمین بر میگردد .بخشی از این بارش به سمت
دریاها یا اقیانوسها حرکت کرده و چرخه هیدرولوژیک را
کامل میمناید .تغییر در چرخه هیدرولوژیک ناشی از بروز
تغییرات اقلیمی است .تغییر اقلیم زمانی بروز میکندکه اقلیم
در یک بازه زمانی طوالنی متأثر از اثرات انسانی و طبیعی
تغییر کند .مثالهای زیادی از اثرات تغییر اقلیم را میتوان
ارائه منود .از جمله باالآمدن سطح آب دریاها در طول یک قرن
حدود  4تا  8اینچ و افزایش تقریبی باران به میزان یک درصد
و یا تغییر در اکوسیستم که میتواند ناشی از اثر مقدار برف
در مناطق شاملی باشد .همچنین افزایش  5تا  10درصدی در
میزان بارشها ،افزایش دورههای خشکی در تابستان و بروز
یخبندان شدید در مناطق اقیانوسی .تغییر اقلیم میتواند اثرات
مثبتی نیز داشته باشد .مثالً افزایش دوره رشد در مناطقی که
فصل کاشت آنها کوتاه است .اما وقتی تغییرات رسیع باشد،
سیستمهای زنده منیتوانند در زمان کوتاه رشایط خود را با آن
وفق دهند .خشکسالی نیز یک اختالل در رژیم طبیعی اقلیمی
و هیدرولوژیکی است که میتواند به طرق مختلف بر عوامل
تعیینکننده کمیت و کیفیت آب تأثیرگذار باشد.
تناوب و شدت خشکسالی در بسیاری از مناطق جهان به دلیل
افزایش تنوع بارندگی و افزایش گرما با تغییرات آب و هوایی
و اثرات انسانی در حال افزایش است .بررسیها نشان میدهد
تغییرات آتی در پیشبینیهای آب و هوایی و تغییرات در بارش،
روند ثابتی را نخواهد داشت .این مسئله ممکن است به الگوهای
هیدرولوژیکی شدیدتر خشکسالی-سیل منجر شود .بروز
خشکسالیهای شدید در رسارس جهان و اثرات النینو ،موجب
توسعه کمبود آب در چرخه آب و هوایی شده است .متعاقب
این مسأله سطح آبهای زیرزمینی ،جریانهای رودخانهای و
سطح دریاچهها دچار نوسان شده که آ نرا اغلب خشکسالی
هیدرولوژیکی مینامند .پیشبینی میشود طی  30تا  50سال
آینده ،بیشرت رودخانههای بزرگ جهان افزایش زیادی در فراوانی
رشایط خشکسالی هیدرولوژیکی نسبت به رکوردهای تاریخی
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گرفته است و نشان از آن دارد که افزایش بزرگی سیل و شدت
خشکسالی را میتوان متأثر از ترکیب عوامل فوقالذکر دانست.
هر چند بخش قابل توجهی از خسارات وارده به جوامع ،ناشی
از اثرات انسانی میباشد ،اما سهم تغییرات جهانی اقلیمی (که
آنهم بیارتباط با فعالیتهای انسانی نیست) را نباید فراموش
منود .سیالبهای رخ داده در سال 1398و وقوع خشکسالی
کمنظیر در سال  1399و بهبود رشایط بارشی در سال 1400
خود گواه نابسامانی رشایط آب و هوایی میباشد .لذا بهنظر
میرسد ارائه راهکارهای مدیریتی چه از جنبه سازهای و یا
غیر سازهای برای مقابله با وقوع سیالب ،امری رضوری است.
ارزیابیها در گزارشات تهیه شده مربوط به سیالبهای رخ
داده در سال  1398حاکی از آن است که بیتوجهی مدیریت
حوضههای آبریز و آبخیر در ساماندهی نحوۀ بهرهبرداری از
حریم و بسرت رودخانهها از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.
همچنین مطالعات متعدد در حوزه پژوهشهای دانشگاهی و
مراکز تحقیقاتی نشان از توسعه غیر علمی اراضی کشاورزی و
غفلت از پتانسیل منابع آبی کشور ،در سالهای گذشته دارد.
بی توجهی به روشها و سنتهای بکار رفته در گذشته برای
آب محدود و تطابق رشایط بهرهبرداری و
استفاده از منابع ِ
مرصف با میزان آب قابل استحصال ،همچون حامیت و توجه
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به جریان آب قناتها و نیز استفاده از سیالبهای فصلی با
آببندهای محلی (آنچه که در مناطقی از سیستان هنوز انجام
میشود) در مناطق کمبارش و بهبود روشهای آبیاری و افزایش
بهرهوری از آب در بخش کشاورزی و نظایر آنها ،امری طبیعی
و معمول شده است.
آنچه از تجربۀ تاریخی حاصل میشود ،اینکه باید با برنامهریزی
مناسب و استفاده از توان علمی کشور در حوزههای مختلف
به خصوص بخشهای پژوهشی و دانشگاهی ،برنامهای مدون
و مطمنئ که حاصل تجربیات و پژوهشهای علمی باشد،
بهعنوان دستورالعمل مقابله با اثرات تغییر اقلیم که عوارض آن
خشکسالی و سیل است را مد نظر قرار داده و متامی ارگانهای
ذیربط را الزام به انجام آن مناییم .متأسفانه بخش زیادی از
اقدامات انجام نشده در سالهای گذشته علیرغم توصیهها و
تذکرات مکرر سبب بروز خسارات جربانناپذیری شده است که
اگر گذشته چراغ راه آینده نباشد ،بهتدریج به نابودی بسیاری
از زیر ساختها و منابع کشور منتهی خواهد شد .همواره
در نظر داشته باشیم خشکسالی و سیل رویدادی دو قطبی
است و وقوع آن میتواند آسیبپذیری و افزایش خطر برای
منابع انسانی و اقتصادی کشور را در برداشته ،دیواری در مقابل
توسعه سیاسی ،اقتصادی  ،اجتامعی ،فرهنگی و ........باشد.
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یادداشت کوتاه
امیر سعدالدین /دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اگر وقایع کمینه اتفاق بیفتد ،پدیده خشکسالی اثرات منفی فزاینده
و مضاعف بر اکوسیستمهای طبیعی و انسانی خواهد داشت.
منونهای دیگر از بروز اثرات تجمعی پس از وقوع پدیده خشکسالی
قابل تصور است .بدین ترتیب که تخریب رسزمین و زوال
اکوسیستمهای مختلف از جمله اثرات مستقیم و غیرمستقیم
خشکسالی است که به نوبه خود میتواند موجب افزایش رضیب
رواناب و سیلخیزی و نیز کاهش ذخیره کانالی 8در آبراههها شود.
بدیهی است هر دو این اثرات میتوانند موجب افزایش خطر سیل
9
شوند .دو منونه اخیر مورد اشاره به وجود حلقههای بازخورد پویا
بین پدیدههای سیل و خشکسالی تأکید دارند.
همچنین بهرت است از منظری دیگر به نقش وقوع هر یک از
پدیدههای سیل و یا خشکسالی در افزایش آسیبپذیری 10نسبت
به وقوع پدیده دیگر بهدلیل کاهش ظرفیتهای سازگاری 11و
مدارا 12ناشی از تلفات و یا خسارات مستقیم ،غیرمستقیم ،ملموس
و ناملموس وارده پس از پدیده اول تأکید کرد.
در پایان پیام کلیدی و کاربردی نگارنده این نوشتار کوتاه چیست؟
در برخورد و تعامل با پدیدههای سیل و خشکسالی تنها به معلول
نپردازیم .توجه به زنجیرههای علت و معلول برای تحقق حکمرانی
و مدیریت جامع ریسک پدیدههایی مانند سیل وخشکسالی
رضوری است .این رویکرد درعین حال موجب کاهش اثرات این
نوع پدیدهها میشود و به نوبه خود به مدیریت اثرات تجمعی
پدیدهها کمک شایانی خواهد کرد .پیام دیگر اینکه در کنار مولفه
خطر 13پدیدههایی مانند سیل و خشکسالی ،توجه به مولفههای
آسیبپذیری و در معرض بودن 14میتواند نقش بسزایی در کاهش
ریسک سیل و خشکسالی داشته باشد .پیام آخر این که الزمه
تحقق حکمرانی جامع ریسک مخاطرات ،اتخاذ رویکرد ریسک
چند مخاطرهای 15به جای پرداخنت به ریسک مخاطرات به صورت
انفرادی و جداگانه است.

گذری بر اندرکنش سیل و

خشکسالی

آیا پدیدههای سیل و خشکسالی با درنظرگرفنت مقیاسهای مکانی و
زمانی وقوع آنها ،واقعاً دو روی یک سکه هستند؟ اگر سایر مقیاسها
نظیر مقیاسهای اجتامعی ،سازمانی و اکولوژیک را هم مدنظر قرار
دهیم چه پاسخی به سوال باال خواهیم داد؟ آیا اندرکنش 1دو پدیده
سیل و خشکسالی قابل تصور است و ابعاد آن چیست؟
برای پرداخنت دقیقتر به این گونه مفاهیم و روابط ،بایستی به
زنجیره علت و معلول و نیز اثرات احتاملی هر یک از این دو پدیده
و تغییراتی که در اکوسیستم ایجاد میکنند عمیقتر نگریست.
در زنجیره علت و معلول ،در گروه عوامل طبیعی ،وقوع بارشهای
حدی (کمینهها و بیشینهها) به عنوان ماشههای اصلی برای وقوع
پدیدههایی مانند خشکسالی و سیل تلقی میشوند .در گروه عوامل
انسان-ساخت میتوان به تخصیص رسزمین به طور نامتوازن و
غیرمنطقی ،تغییر اقلیم تشدیدشونده و نیز حذف پوشش گیاهی
طبیعی در اراضی سیلخیز باالدست اشاره کرد.
در مبحث اثرات ،تخریب رسزمین 2و از بین رفنت پوشش گیاهی
هم در اراضی سیلخیز باالدست و هم در اراضی سیلگیر پایین
دست و نیز تخریب اکوسیستمهای آبکنار 4و آبزی 5از جمله
اثرات مستقیم پدیدههای سیل و خشکسالی هستند.
با عنایت به مطالب مورد اشاره در دو بند پیشین ،یک بار دیگر
به سواالت بند اول برمیگردیم .این بار با اطمینان بیشرت می
توان پاسخ داد .دیگرمنیتوان از فلسفه دو روی سکه بودن این
پدیدهها براحتی دفاع کرد .به عبارت بهرت ،تصور وجود اندرکنش
پویا بین پدیدههای مورد نظر قابل توضیح است و بایستی بر این
اساس رویکردهای حکمرانی و مدیریتی را بنا نهاد.
به عنوان منونه در مبحث علتها ،اگر به حدیترشدن کمینهها و
بیشینهها و نیز آشفتگی در پراکنش زمانی آنها ناشی از واقعیت
تغییراقلیم تشدیدشونده توجه کنیم ،پذیرش وقوع پدیدههای
سیل وخشکسالی با مقیاسهای مکانی و زمانی متفاوت نسبت
به رفتار گذشته آنها ،دیگر دور از انتظار نیست.
6
به عنوان منونه دیگر در مبحث اثرات ،ایجاد رشایط اثرات تجمعی
پس از وقوع هر یک از پدیدههای سیل وخشکسالی را میتوان ذکر
کرد .بدین صورت که مثالً وقوع سیل ممکن است منجر به تخریب
کنارههای رودخانه و نیز دشت سیالبی و اکوسیستمهای آبزی و
آبکنار شود .به طور یقین احیای طبیعی و حتی با دخالت انسان
برای احیای این اکوسیستمها به زمان قابل توجهی نیاز دارد تا امکان
توالی اکولوژیکی 7جوامع گیاهی و جانوری میرس شود .در این اثناء
نرشیه آب و توسعه پایدار
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چکیده

Abstract

در سالهای اخیر راهربدهای توسعه از تأکید بر نقش مرکزی
 به بهسازی مشارکت بیشرت سازمانهای غیردولتی و،دولت
 هدف کلی تحقیق حارض بررسی.مردمی تغییر یافته است
عوامل موثر بر میزان مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه
آبیاری و زهکشی پایاب سد قلعه چای در شهرستان عجب شیر
- این پژوهش از نوع توصیفی.در استان آذربایجان رشقی بود
. نفر کشاورزان بود894  جامعه آماری شامل.همبستگی بود
حجم منونه با استفاده از روش منونهگیری تصادفی سیستامتیک
 براساس مدل تجربی تحقیق. نفر انتخاب شدند201 به تعداد
 تجزیه و تحلیل دادهها انجامSPSS26 و با استفاده از نرمافزار
 دادهها با استفاده از یک پرسشنامه طراحی شده توسط.شد
 نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که.محقق جمعآوری شد
 درصد تغییرات واریانس متغیر وابسته0/508 در مجموع
 با توجه.«مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری» تبیین میشود
 بیشرتین و متغیر-0/406  متغیر تحصیالت با،β به مقدار آماره
0/197 کارکرد مناسب راههای دسرتسی به مزارع با مقدار
.کمرتین تأثیر در مشارکت برای مدیریت شبکه آبیاری را دارند
در رابطه با تحصیالت میتوان نتیجه گرفت وضعیت موجود
 انتظارات افراد تحصیل کرده را برآورده،در مدیریت شبکه
، در رابطه با کارکرد مناسب راههای دسرتسی به مزارع.منیکند
به جهت اینکه نوع کشاورزی منطقه عمدتاً به سمت سنتی
 ازاینرو اثر این متغیر از نگاه کشاورزان چندان.گرایش دارد
.معنادار نیست
، مدیریت، شبکه آبیاری و زهکشی، قلعه چای:واژ ههای كلیدی

In recent years, development strategies have changed
from emphasizing the central role of the government to
improving the participation of NGOs and non-governmental organizations. The present study aimed to survey
effective factors on participation for management of the
Ghale-Chay irrigation and drainage network in Ajabshir
county of East Azerbaijan province. The research type was
descriptive-correlational. The statistical population included 894 farmers. The sample size (n=201) was determined
using a systematic random sampling method. Based on
the experimental model and using SPSS26 software data
analysis was performed. Data were collected using a questionnaire designed by the researcher. The results of multiple regression showed that in total 0.508% of the variance changes of the dependent variable "participation in
irrigation network management" are explained. According
to the rate of β statistics; the variables of education with
-0.406 have the highest and the appropriate function variable with access to farms with the value of 0.197 have the
least effect on participation in irrigation network management. It can be concluded about education that the
current situation in network management does not meet
the expectations of educated people. Therefore, regarding
the proper function of access roads to farms, because the
agricultural type of the region tends mainly towards the
traditional, the effect of this variable from farmers' point
of view is not significant.
Keywords: Ghale-Chay, Irrigation and Drainage Network,
Management, Participation.

.مشارکت

1

HomePage: https://jwsd.um.ac.ir
How to cite this article: Yadavar H. 2022. Investigating Effective Factors on Participation in Management of the Ghale-Chay Irrigation and Drainage Network. Journal of Water and Sustainable Development, 8(4): 1-10. doi: http://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v8i4.2107.1058

مقدمه

تخریب سازهها و ساختار فیزیکی شبکهها ،و )9مرصف بیرویه
منابع آب را به همراه خواهد داشت.
در سالهای اخیر راهربدهای توسعه از تأکید بر نقش مرکزی
دولت ،به بهسازی مشارکت بیشرت سازمانهای غیردولتی و
مردمی تغییر یافته است .به راستی دولتها به دلیل شکست در
تأمین هزینههای مالی آبیاری و با اهداف بازگرداندن هزینههای
آبیاری از کشاورزان ،سعی در جلب مشارکت هر چه بیشرت
گروههای محلی در مدیریت نظامهای آبیاری دارند (نوریپور و
همکاران .)1395 ،اکنون سؤال بنیانی ،تأثیر مشارکت و بودن یا
نبودن آن در مدیریت آبیاری نیست .بلکه سؤال اساسی چگونگی
مشارکت است که باید پاسخ داده شود ،مشارکت چگونه برقرار
میشود و به چه پیش زمینههایی نیاز دارد و چگونه به یک
سازوکار پایدار تبدیل میشود؟ بنابراین برنامهریزی ،طراحی و
مدیریت سامانههای منابع آب برای تحقق اهداف توسعه پایدار
در یک منطقه؛ نیازمند مشارکت همگانی است و از آنجاییکه
تدوین نظام بهرهبرداری منابع و مرصف آب جز با تفکر ،نگرش
و برنامهریزی سیستمی و استفاده از دانش بومی و مشارکت
جوامع محلی امکانپذیر نیست .هدایت کردن رسمایهگذاریها
از منابع دولتی به سوی منابع غیردولتی و واگذاری امور به مردم
نیازمند ایجاد تشکلهای مردم-نهاد میباشد .در این راستا ،تعیین
راهکارهای جدید و مناسب برای تحقق ابعاد و سطوح مختلف
مشارکت مردم در مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی نیازمند
بررسیهای عمیق ،دقیق ،جامع و بهرهجویی از دیدگاههای
مشارکتمدارانه میباشد که تحقق این مهم در نتیجه اتخاذ
راهربد برنامهریزی ،مدیریت مشارکت-مدار و انتقال مدیریت و
در نهایت واگذاری قدرت به جوامع محلی میرس است .از آنجاکه
مطالعه مرتبط با موضوع تحقیق پیشرو در شهرستان عجبشیر
صورت نگرفته است ازاینرو مستندات متقن در خصوص کمیت
و کیفیت مسائل مبتالبه در دسرتس منیباشد.
بااینحال در یک جمعبندی با توجه به پیشبینیهای موجود
درباره بحران منابع آب در آینده در کشورمان و جهان ،وجود
مشکالت در شبکههای آبیاری بهطورکلی و شبکه قلعه چای
در عجبشیر به طور خاص ،راندمان پایین آب در شبکهها،
ناتوانی ساختارهای دولتی در مدیریت بهینه شبکههای آبیاری،
عدم جامعنگری و چندبعدی دیدن واقعیات در طراحی اغلب
شبکههای آبیاری و در نهایت رضورت واگذاری و انتقال مدیریت
شبکهها به مردم بر اساس سیاستها و دیدگاههای متولیان امور،
پرداخنت به مشارکت در مدیریت شبکهها امری مهم و دارای
اهمیت همیشگی است.
بهطورکلی ،مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی از طریق سه
بخش :عمومی یا دولتی ،خصوصی و تشکلهای مردم-نهاد صورت
میپذیرد .در کنار مدیریت عمومی یا دولتی ،مدیریت از طریق این

آب ،انرژی و خاک سه منبع مهم برای توسعه میباشند که فراهمسازی
دسرتسی پایدار به هر سه منبع و امنیت غذایی دشوارتر از هر زمان
شده و همزمان افزایش جمعیت و رشد شتابان اقتصاد ،فشار بر
منابع طبیعی را تشدید کرده است .پیشبینی میشود تا سال 2030
میالدی حدود  40-50درصد بر تقاضای موجود منابع بهطورکلی
و آب به طور خاص افزوده شود .برایناساس سال  2012را "سال
توسعه پایدار و دسرتسی پایدار همگان به انرژی" نام گذاری کردند
( .)2012 ،European Unionدر یک پیشبینی بر اساس شاخص
فالکن مارك ،ایران در آستانه بحران آبی قرار دارد .ارقام متوسط رسانه
آب نشاندهنده ورود کشور به مرحله "تنش آبی" در سال  1385و
ورود به حد "کمآبی جدی" در سال  1415شمسی میباشد (ساداتی
ف کننده آب
و همکاران .)1391 ،در حال حارض که بزرگرتین مرص 
در کشور بخش کشاورزی است (سیدزاده )1399 ،مدیریت بهرت
آب میتواند تا اندازهای راهگشا باشد .پایین بودن راندمان آبیاری
در کشور به علت عدم مشارکت بهرهبرداران در تصمیمگیری ،اجرا،
مدیریت و نگهداری از شبکههای آبیاری است .چراکه راندمان نتیجه
تأثیر بر هم کنش سه فاکتور ساختار ،فرآیندها ،و رفتارها به مفهوم
کلی آن است ،در یک نگاه کلی نقش عامل انسانی در این رابطه به
طور مستقیم و غیر مستقیم بر ویژگیهای محیط ،برنامهها و طرح
و پروژههای اجرا شده و نیز رفتارهای حرفهای کلیه افراد مرتبط در
فرآیندهای زیستی بهطورکلی و تولید کشاورزی بهطور خاص تأثیر
میگذارد که راندمان یک شاخص برای ارزیابی نوع بر هم کنش
آنها است .در این رابطه سیاست مشارکت بهرهبرداران در مراحل
شبکههای آبیاری بیشرت به لحاظ ناتوانی سازمانهای دولتی مسئول
در امر ساماندهی بخش آب و نیز عدم تأمین هزینههای نگهداری
و بهرهبرداری این شبکهها ،مورد توجه خاص قرار گرفته و سیاست
ایجاد انگیزه و تشویق بهرهبرداران برای مشارکت در احداث
شبکهها مطرح است (خدری و آجیلی .)1385،در یک نگاه کلی
حاصل از مرور منابع علمی و مشاهدات میدانی میتوان ادعا منود
که توسعه فیزیکی شبکههای آبیاری و زهکشی در کشور بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم در رشایط )1 :بیتوجهی به نقش جامعه
بهرهبردار محلی )2 ،عدم رعایت مناسبات نظامهای اجتامعی و
الگوهای بهرهبرداری از منابع )3 ،فقدان بسرت مناسب برای مشارکت
بهرهبرداران در سطوح مختلف تصمیمگیری ،برنامهریزی ،طراحی،
اجرا و بهرهبرداری اقتصادی و بهینه از شبکهها بوده و هست.
این وضعیت مشکالت بیشامری چون؛ )1کاهش راندمان انتقال و
استفاده از آب)2 ،توزیع نابرابر و ناعادالنه آب در پایاب و رسآب
شبکه)3 ،نارضایتی کشاورزان)4 ،کاهش ظرفیت آبرسانی شبکه)5 ،
شوری و مانداب شدن اراضی)6 ،تغییر الگوی کشت)7 ،عملکردهای
متفاوت در بین کشاورزان و اراضی با موقعیتهای همسان)8 ،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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تشکلها در حال حارض ،در جهان به جریان اصلی مدیریت آبیاری
تبدیل شده است ولی مدیریت بخش خصوصی در عمل با ساختار
مدیریت آبیاری که دربرگیرنده تعداد زیادی از کشاورزان کوچک
است ،تناسب ندارد .از طرف دیگر مدیریت آبیاری مشارکتی ،که بر
مدیریت آبیاری و زهکشی از طریق تشکلهای مردم-نهاد مبتنی
است ،بر این موضوع تاکید دارد که استفاده کنندگان آب در متامی
مراحل و همه سطوح مدیریت آب نقش پرداز باشند (صوفی و
همکاران .)1392 ،تجارب مختلف نشانگر رضورت مشارکت مردمی
و واگذاری و تفویض اختیار و مسئولیتهای مدیریتی شبکههای
آبیاری به این تشکلها بهعنوان ابزار موثر در پایداری کشاورزی
فاریاب است (2007 ،Routary؛  Taleyو )2007 ،Belsare
مطالعات انجام شده نشان میدهد عدم متایل كشاورزان به
مشاركت میتواند ناشی از :توزیع ناعادالنه آب ،عدم تحویل به
موقع آب ،نارضایتی از پیامنكاران ایستگاههای پمپاژ ،فاصله اراضی
كشاورزان تا دریچههای تقسیمکننده آب ،فرسودگی شبكههای
آبیاری ،عدم نظرخواهی از كشاورزان درخصوص مسائل جاری
و آتی ایستگاههای پمپاژ و به فروش نرفنت محصوالت كشاورزی
پس از برداشت باشد (اطاعتی .)1380 ،متغیرهای میزان حقابه،
سن ،نوع شبکه ،آببها و مساحت اراضی در مشارکت کشاورزان
برای بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری موثر هستند
(کریمی و نیکنامی .)1389 ،توسعه فیزیكی شبكههای آبیاری،
بدون توجه به نقش جامعه بهرهبرداران محلی و مشاركت آنان
در سطوح مختلف تصمیمگیری امری بیهوده است و برنامهریزی،
طراحی و مدیریت سامانههای منابع آب برای تحقق اهداف
توسعه پایدار در یك منطقه نیازمند مشاركت همگانی است
(زارعی دستگردی و همکاران .)1385 ،باتوجهبه اینکه راهربد
جدید توسعه کشاورزی تغییر رفتار است و از طریق تغییر دانش
و نگرش و اصالح یا ایجاد الگوهای جدید بهرهبرداری از منابع
پایه امکانپذیر نخواهد بود و از آنجاییکه مقوله مشارکت
مردمی بیشرت یک موضوع اجتامعی و فرهنگی است ،باید
رسمایهگذاری بیشرتی در زمینه آموزش و فرهنگسازی صورت
گیرد (خرسویپور و همکاران .)1398 ،مدیریت مشارکت موجب
افزایش مسئولیتپذیری و رضایتمندی کشاورزان در نگهداری
و بهرهبرداری از شبکههای آبیاری میشود و این نوع مدیریت
در مقایسه با مدیریت بخش دولتی تفاوت معناداری در عملکرد
شبکههای آبیاری و زهکشی دارد( .خوشنواز و محمودیکوهی،
 .)1396برخی موانع مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری شامل؛
مشکالت اقتصادی ،عدم وجود تفاهم و همکاری بین کشاورزان،
بیتوجهی به آموزش و ناکافی بودن آب توزیعی است و فقدان
نظارت علمی و دقیق بر تنظیم و تحویل آب در شبکه ،فرسودگی
بعضی از سازهها ،آسیبرساندن کشاورزان به دریچهها و عدم
کالیرباسیون سازههای تحویل آب از علل عمده غیر مطمنئ بودن
بررسی عوامل موثر بر مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری سد قلعه چای

تحویل آب به کشاورزان میباشد (نجفی و شیروانیان.)1385 ،
عدم حامیت دولت و رضایتبخش نبودن نتایج طرحهای
آبیاری ،نفوذ گروههای پرقدرت ،عدم تناسب طرح با منطقه و
بیاعتامدی به وعدههای دولتی در فرآیند مشارکت در مدیریت
آبیاری موثر است (امید و همکاران .)1388 ،همچنین متاس با
منابع اطالعاتی مورد اطمینان کشاورزان در رابطه با شبکه ،سطح
اطالعات و آگاهی کشاورزان از کمیت و کیفیت شبکه ،نگرش
گروه مرجعی که کشاورزان به آنها تعلق دارند و نگرش کشاورزان
به انجمنهای آببران بهعنوان سازههای پراهمیت و معنیدار
در پیشبینی میزان مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری موثر
فزاده .)1388 ،از نظر عملیاتی ایجاد
است (احمدوند و رشی 
تشکلهای پایلوت ،برگزاری نشستهای مشرتک با مردم و گفتـگو
و تبادل نظر با آنان در رابطه با شبکه آبیاری ،اطالعرسانـی و
آگاهسازی کشاورزان راجع به نقش و کارکرد مشارکت در
مدیریت آبیاری ،تعیین دقیق اندازه اراضـی برای جلوگیری از بروز
شزا بین کشاورزان که میتواند مانع مشارکت باشد،
رفتارهای تن 
نصب ادوات اندازهگیری دقیق مرصف آب بر روی دریچهها و
دریافت آببها بر اساس حجم باعث رفع ابهامها و زمینهساز
جلب مشارکت بیشرت مردم در مدیریت شبکه و ایجاد و توسعه
تشکلهای آببران میشود (باقری و یادآور .)1391 ،همچنین
درخصوص جلب مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکههای
آبیاری ،مراحل آن را به رشح ذیل مطرح میشود :مشارکت در
مرحله طراحی و ساخت شبکه ،مشارکت در نگهداری شبکههای
آبیاری و زهکشی ،مشارکت در حفاظت از سازههای شبکه،
همکاری در اصالح الگوی کشت منطقه ،یکپارچهسازی اراضی،
ارائه مشاوره در برنامهریزی دقیقرت زمان آبیاری ،همکاری در
حفاظت از حریم شبکههای آبیاری و زهکشی و نیز همکاری در
حفاظت از کانالتها (ورجاوند و همکاران.)1397 ،
مطالعه  )2002( Koopenنشان داد بین فقر و امکان انتقال
مدیریت منابع آب به کشاورزان رابطه معکوس وجود دارد.
درحالیکه اندازه مزرعه بهعنوان یک متغیر واسطه ،از طریق درآمد
بر میزان مشارکت کشاورزان اثر مثبت دارد .همچنین کشاورزان
واقع در پایاب بهمنظور دریافت آب بر اساس برنامهریزی ،نسبت
به مشارکت در مدیریت امور آب گرایش بیشرتی دارند .تحصیالت،
تجربه ،میزان مالکیت اراضی و زمینههای فرهنگی و اجتامعی-
اقتصادی ،ناتوانی کشاورزان برای تامین بودجه کافی و نرخ پایین
جمعآوری بودجه برای بهرهبرداری و نگهداری از شبکه به علت
مشکالت فنی ،نهادی و غیرفنی ،از جمله موانع مدیریت مشارکتی
آبیاری است ( Hafiedو  .)2007 ،Ganyسطح اطالعات و آگاهی
کشاورزان از انجمن آببران ،تعدادخانوار ،درآمد و تجربه پیشین
کشاورز در اختالف و تضاد بر رس مسائل آب و آبیاری از عوامل
تأثیرگذار در مشارکت کشاورزان برای ایجاد انجمنهای آببران
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بودهاند ( Qiaoو همکاران .)2009 ،همچنین اگر آب بهطور
دقیق در رسارس شبکه آبیاری توزیع نشود کشاورزان رغبتی برای
مشارکت در مدیریت آبیاری نخواهند داشت (.)2014 ،Zmen
مشاهدات میدانی در قلمرو جغرافیایی تحقیق حاکی از وجود
مسائلی از نظر توسعه فیزیکی شبکه آبیاری بدون توجه به
نقش جامعه بهرهبردار محلی و عدم رعایت مناسبات نظامهای
اجتامعی در منطقه است .ازاینرو برای بررسی علل موثر بر
مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری پایاب سد قلعه
چای تحقیق حارض بر مبنای مدل تجربی شکل ( )1انجام شد.
در این شکل اجزای تشکیل دهنده مدل به رشح ذیل بودند:
عامل ویژگیهای اقتصادی شامل متغیرهای :میزان اراضی ،میزانبرداشت محصول قبل و بعد از اجرای شبکه ،هزینههای تولید.
عامل ویژگ یهای شبکه شامل متغیرهای :کارکرد مناسبراههای دسرتسی به مزارع ،کیفیت کانالهای آبیاری ،زهکشهای
تعبیهشده ،وضعیت شیب شبکه ،نحوه توزیع آب ،میزان تسهیل
عملیات کشاورزی پس از احداث شبکه.
-عامل ویژگیهای اجتامعی-آموزشی شامل متغیرهای :عضویت

در تشکل آببران ،رشکت در کالسهای ترویجی و جلسات
توجیهی ،توجه به توصیه مروجین.
عامل ویژگیهای فردی شامل متغیرهای :سن ،تحصیالت ،جنسیت،تأهل ،شغل اصلی ،سابقه ،رضورت همکاری با دیگران ،بعدخانوار.
عامل مشارکت در مدیریت شامل متغیرهای :تقبل بخشی ازهزینهها ،قبول مسئولیت ،رصف وقت برای پیگیری امور.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی

شکل  -1مدل تجربی تحقیق

مواد و روش
مطالعه حارض از نظر هدف از نوع توصیفی-تحلیلی و همبستگی،
از نظر میزان نظارت و درجه کنرتل از نوع پژوهش میدانی بود.
قلمرو جغرافیایی تحقیق شامل پنج روستا از روستاهای پایاب
سد قعله چای شهرستان عجب شیر بود .در ادامه موقعیت
جغرافیایی قلمرو مطالعه به تفکیک تقسیامت تا سطح روستاها
ارائه میشود (شکلهای  2تا .)6
شکل  -3موقعیت شهرستان عجب شیر بر اساس تقسیامت کشوری
استان آذربایجان رشقی

شکل  -2موقعیت سد قلعه چای بر اساس حوضه آبریز

نرشیه آب و توسعه پایدار

شکل  -4موقعیت سد قلعه چای در شهرستان عجب شیر
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جدول  -1وضعیت توزیع منونه در روستاهای مورد مطالعه
نام تعداد تعداد درصد
منونه از کل
روستا کل
24/9
50
گنبد 223
12/6
25
صومعه 113
27/3
55
خانیان 244
8/3
17
بواللو 74
26/8
54
مهرآباد 240
100
201
جمع 894

جهت گردآوری دادهها ،باتوجهبه اینکه پرسشنامه استانداردی در این
زمینه وجود نداشت از منونه طراحی شده توسط محقق استفاده شد.
پرسشنامه مذکور درپنج بخش بر اساس مدل تحقیق بود که محتوای
پرسشنامه شامل 19گویه برای سنجش متغیرهای مستقل (مندرج در
جدول  )2و سه گویه برای سنجش متغیر وابسته تحقیق (شامل :تقبل
بخشی از هزینهها ،قبول مسئولیت ،رصف وقت برای پیگیری امور)
بود .رضیب اعتبار پرسشنامه بر اساس میزان آلفای کرونباخ بین 0/75
تا 0/92برای بخشهای مختلف تعیین شد .متغیرهای مستقل در این
تحقیق از سه منبع شامل )1 :مرور منابع و ادبیات مربوط )2 ،بررسی
و احصاء نتایج تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه
و  )3مشاهدات میدانی از وضعیت شبکه آبیاری و جامعه محلی
کشاورزان ،بهدست آمد .متغیرها شامل :متغیرهای تشکیل دهنده
ویژگی اقتصادی ،ویژگی شبکه آبیاری ،ویژگی اجتامعی-آموزشی و
ویژگی فردی و نیز متغیر وابسته تحقیق ،مشارکت در مدیریت شبکه
آبیاری بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون چندگانه و
نرمافزار  SPSS26انجام شد.

شکل  -5موقعیت روستاهای پایاب سد قلعه چای
در شهرستان عجب شیر

شکل  -6موقعیت برخی از روستاهای پایاب سد قلعه چای شهرستان
عجبشیر در مطالعه حارض

جامعه آماری تحقیق تعداد  894نفر کشاورز بودند .منونهگیری با
روش احتاملی از نوع سیستامتیک انجام شد .برای بهدستآوردن
حجم منونه ،پیشآزمون با تعداد  30نفر از کشاورزان در یک
روستای دیگر خارج از قلمرو تحقیق با مصاحبه حضوری انجام
شد .برای بهدستآوردن حجم منونه از رابطه ( )1استفاده شد:

نتایج و بحث
بر اساس یافتهها ،میانگین سن کشاورزان حدود  51با انحراف معیار
 7/4سال بود .متوسط سابقه کشاورزی  38/4سال بهدست آمد.
بیشرت کشاورزان ( )%33/80تحصیالت خواندن-نوشنت و ابتدایی
داشتند که آماره میانه در حد سواد پایان دوره راهنامیی بود.
 %82/50از کشاورزان فعال در حوزه شبکه آبیاری مالک بودند.
 %63/80از کشاورزان مورد مطالعه عضو تعاونی بودند %56/3.آنها
قبل از اجرای شبکه آبیاری در روستای خود منونه پایلوت از شبکه را
مشاهده نکرده بودند .میانگین زمین زراعی کشاورزان مورد مطالعه
برابر با  4/5هکتار بود .اراضی  1-2هکتار با  68/8درصد بیشرتین
فراوانی را داشتند .تأثیر اجرای شبکه در کاهش هزینههای تولید را
 %30کشاورزان در حد کم %42/5 ،تاحدودی و  % 27/5در حد زیاد
موثردانستند .میانگین برداشت محصول بعد از اجرای شبکه از 3/7
به  4/1تن در هکتار افزایش یافته است.

()1
در این رابطه  =nحجم منونه=P ،احتامل وجود صفت مورد
مطالعه=q ،احتامل عدم وجود صفت مورد مطالعه =N ،تعداد
کل جامعه آماری =d ،میزان دقت مطلوب و  =tبرابر با  1/96در
سطح  5درصد معنی داری است .با استفاده از فرمول کوکران
حجم منونه نهایی  201نفر تعیین شد (جدول .)1

بررسی عوامل موثر بر مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری سد قلعه چای
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به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل موجود در هر ویژگی
بر اساس مدل تجربی مندرج در شکل ( )1با متغیر وابسته مشارکت
در مدیریت شبکه در طی چهار مرحله از تحلیل همبستگی اسپیرمن
استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد متغیرهای
"کارکرد مناسب راههای دسرتسی به مزارع"" ،میزان تأثیر شبکه در
کاهش هزینههای تولید"" ،تأثیر شبکه در میزان سهولت در عملیات
کشاورزی"" ،کیفیت کانالهای آبیاری احداث شده" " ،تأثیر شبکه
در نحوه توزیع آب"" ،میزان رشکت در کالسهای ترویجی و جلسات
توجیهی" و "تأثیر کالسهای ترویجی و جلسات توجیهی در متایل
به مشارکت در مدیریت شبکه" بهترتیب باالترین رابطه مثبت با
میزان مشارکت در مدیریت شبکه ،و متغیرهای "میزان تحصیالت" و
"تعداد اعضای خانوار" باالترین رابطه منفی با متغیر وابسته تحقیق
داشتند( .جدول .)2
برای پیشبینی تغییرات واریانس متغیر وابسته از روش تحلیل
رگرسیونی از نوع گام به گام استفاده شد .یکی از مفروضاتی که
در رگرسیون مدنظر است ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر
واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر
است .به این منظور در این پژوهش از آزمون دوربین-واتسون
استفاده شد .بر اساس جدول ( )3مقدار آزمون دوربین-واتسون

برابر با  1/746بهدست آمد که در بازه  1/5تا  2/5قرار دارد.
بنابراین عدم همبستگی بین خطاها (استقالل خطاها) پذیرفته
میشود و میتوان از تحلیل رگرسیونی استفاده کرد .بهاینمنظور
تعداد  19متغیر وارد تحلیل رگرسیونی شدند که  6متغیر رابطه
خطی به معنی تأثیرگذاری بر متغیر وابسته را داشتند .آماره بتا
در جدول ( )3نشان میدهد نقش متغیر "تحصیالت" در مشارکت
یا عدم مشارکت بیش از سایر متغیرها میباشد .بر این اساس
متغیرها به ترتیب مقدار عددی بتا در تغییرات واریانس مشارکت
در مدیریت شبکه آبیاری نقش دارند .کمرتین آن مربوط به
متغیر" کارکرد مناسب راههای دسرتسی به مزارع " میباشد.
باتوجهبه جدول ( )3متغیر تحصیالت بهعنوان قویترین متغیر
وارد تحلیل شد که با رضیب رگرسیونی  -4/47به تنهایی % 22
تغییرات متغیر وابسته را میتواند تبیین میکند .در مرحله دوم،
متغیر "میزان تأثیر شبکه در کاهش هزینههای تولید" به همراه
متغیر اول توانستند حدود  %34تغییرات مشارکت کشاورزان در
مدیریت شبکه را پیشبینی کنند .به همین ترتیب در مرحله آخر
کیفیت کانالهای آبیاری احداث شده ،تأثیر معنیداری بر متغیر
مشارکت داشته که در  6گام در مجموع حدود  51درصد از
تغییرات واریانس متغیر وابسته مشخص شد (جدول .)3

فردی

جدول  -2وضعیت همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری ()201=n
P
رضیب
متغیر مستقل
ویژگی
اسپیرمن
**0/017 0/265
سن
0/086 0/193
سابقه کشاورزی
**0/000 -0/450
میزان تحصیالت
**0/002 -0/338
تعداد اعضای خانواده
0/192 0/147
رضورت همکاری با دیگران از طریق عضویت در تعاونی
**0/001 0/352
میزان رشکت در کالسهای ترویجی و جلسات توجیهی
تأثیر کالسهای ترویجی و جلسات توجیهی در متایل به مشارکت در مدیریت شبکه **0/004 0/315
0/331 0/110
میزان توجه به توصیه مروجین
0/320 0/112
تعداد شبکههای مشاهده شده قبل از اجرای شبکه در روستای خود
0/326 0/111
میزان زمین زراعی
0/983 0/002
میزان برداشت محصول گندم قبل از اجرای شبکه
0/459 0/084
میزان برداشت محصول گندم بعد از اجرای شبکه
**0/000 0/444
میزان تأثیر شبکه در کاهش هزینههای تولید
**0/000 0/513
کارکرد مناسب راههای دسرتسی به مزارع
**0/001 0/367
تأثیر شبکه در نحوه توزیع آب
**0/001 0/373
کیفیت کانالهای آبیاری احداث شده
0/392 0/097
کیفیتزهکشهایتعبیهشده
0/300 0/117
میزان مناسب بودن شیب شبکه
**0/000 0/438
تأثیر شبکه در میزان سهولت در عملیات کشاورزی
اجتامعی-آموزشی
اقتصادی
شبکه
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گام
1
2
3
4
5
6

جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل با میزان مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی ()201=n
β
B
T
R2Ad
R2
R
متغیر مستقل
-0/406 -4/472 -4/577 0/210 0/220 0/469
( )X1میزان تحصیالت
0/281 2/434 3/272 0/327 0/344 0/586
( )X2میزان تأثیر شبکه در کاهش هزینههای تولید
0/215 1/198 2/256 0/395 0/418 0/646
( )X3تأثیر شبکه در میزان سهولت در عملیات کشاورزی
0/197 4/130 2/052 0/419 0/449 0/670
( )X4کارکرد مناسب راههای دسرتسی به مزارع
( )X5میزان رشکت در کالسهای ترویجی و جلسات توجیهی 0/258 1/647 2/723 0/436 0/478 0/693
0/270 1/912 3/011 0/468 0/508 0/713
( )X6کیفیت کانالهای آبیاری احداث شده
دوربین-واتسون1/746 :

الزم در خصوص طراحی و کارکرد مناسب راههای دسرتسی
به مزارع پس از احداث شبکه ،رابطه مثبت با مشارکت در
مدیریت شبکه دارد .در مقام دوم رابطه ،تأثیر شبکه در میزان
سهولت در عملیات کشاورزی با مشارکت قابل توجه است.
به بیان دیگر امتیاز ویژه شبکه را باید در تسهیل فعالیتهای
زراعی بهویژه فعالیت های مرتبط با آبیاری که اغلب انرژیبر
است و اگر بهطور رسیع اتفاق نیفتد ممکن است به هدررفت
آب منجر شود دانست .همچنین متغیرهای کیفیت کانالهای
احداثی برای انتقال آب با مشارکت در مدیریت شبکه رابطه
همراستایی را نشان میدهد .این متغیر از این جهت که به
تعدیل و کاهش ضایعات منابع مختلف همچون آب و نیروی
انسانی دخیل بر فرآیند تولید و نیز بهطور غیرمستقیم در
کاهش هزینههای تولید و افزایش درآمد اثرگذار است توجیه
منطقی دارد .نکته حائز توجه نبود رابطه معنیدار بین کیفیت
زهکشها با مشارکت است .از دید کشاورزان در شبکه آبیاری
قلعه چای ،طراحی زهکشها دچار مشکل است و شاید بهرت
است ادعا شود از آنجاکه کشاورزان با زمینه طراحی چندان
آشنا نیستند ،ناکارآمدی شبکه را بیشرت به عملکرد سازهها
وابسته میکنند.
متوسط سن کشاورزان باال میباشد ،در نتیجه ساملندی
وضعیت غالب در ترکیب نیروی انسانی است .پیشنهاد
میشود روشهای آموزشی ،ترویجی و اجرایی مورد نیاز در
شبکه آبیاری با در نظر گرفنت رشایط سنی کشاورزان باشد.
سواد نیمی از کشاورزان حداکرث تا پایان دوره راهنامیی
است .در نتیجه امکان استفاده از منابع متعدد کسب دانش
و معلومات که متکی بر سطح سواد باالتر باشد برای آنها
چندان عملی نیست .پیشنهاد میشود روشهای آموزشی-
ارشادی کمرت متکی بر سواد باشند و توجه به تنوع در
روشهای مورد استفاده با تاکید بر عمل-محوری باشد .بیش
از نصف افراد مورد مطالعه پیش از اجرای شبکه آبیاری هیچ
منونه مشخص از شبکه را در جای دیگر به صورت پایلوت

یافتهها نشان میدهد از نظر ویژگی فردی با افزایش سن،
مشارکت افزایش مییابد .چراکه با اجرای شبکه آبیاری تا حد
زیادی از مشکالت و زحامت کشاورزان در فعالیتهای آبیاری
مزرعه نظیر :هدایت و انتقال آب از انهار به همدیگر ،مهار
بهرت آب و غیره کاسته شده است لذا کشاورزان فکر میکنند
به هر میزان در مدیریت شبکه مشارکت بیشرت منایند این
امر میتواند به بهبود رشایط کاری آنها در مزرعه کمک کند.
به دلیل اینکه فعالیتهای تولید در بخش کشاورزی عمدتا
توان-محور هستند و نیاز به قدرت بدنی دارند .همچنین افراد
مسن تأثیر شبکه آبیاری برای کمک به رفع مشکالت آنها در
رابطه با عملیات مزرعه مانند آبیاری با روشهای سنتی که
قبل از احداث شبکه متداول بود را مثبت ارزیابی میکنند
و آنها نسبت به جوانرتها نگرش مثبتتری به مشارکت در
مدیریت شبکه دارند .با باال رفنت میزان تحصیالت افراد ،متایل
به مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری روند کاهشی داشت.
طبیعی است که با افزایش تحصیالت ،دانش فرد از کمیت و
کیفیت اجرای شبکه و نیز انتظارات از کارکرد آن باال رود و
چنانچه این انتظارات تامین نشود ،فرد در وضعیت ناراضی
قرار گیرد .از نظر ویژگی حرفهای ،کارکرد ترویج با مشارکت
در مدیریت مرتبط است .در این رابطه برگزاری کالس و
جلسات توجیهی با ایجاد و استمرار اطالعرسانی و افزایش
آگاهی کشاورزان از مزایای شبکه رابطه دارد .به تعبیر دیگر
بخش ترویج میتواند با تغییر در نگرش افراد برای ورود به
فرآیند مشارکت در مدیریت و متعاقب آن با پیگیریهای
الزم که در جریان آموزش یک اصل پذیرفته شده میباشد ،به
امر مشارکت کمک مناید تا از منظر اقتصادی ،شبکه آبیاری
منجر به کاهش هزینههای تولید از طریق جلوگیری از پرت
آب و افزایش راندمان انتقال آب شود که بهطور غیرمستقیم
هزینه واحد آب در تولید را کم میکند .یافته تحقیق نشان
میدهد با کاهش هزینهها میل برای مشارکت در مدیریت
بیشرت خواهد شد .از جنبه ویژگیهای شبکه ،رعایت نکات
بررسی عوامل موثر بر مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری سد قلعه چای

P
0/000
0/002
0/027
0/044
0/003
0/032
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مشاهده نکرده بودند .امر میتواند باتوجهبه مشاهدات
میدانی و پاسخهای کشاورزان در رابطه با کارکرد اداره
ترویج شهرستان عجب شیر ،نشانگر عدم توجه این اداره به
رضورت این امر یا عدم امکان برگزاری بازدید برای کشاورزان
از دیگر شبکههای آبیاری و زهکشی باشد .نزدیک به دو
سوم کشاورزان مورد مطالعه معتقد بودند اجرای شبکه در
کاهش هزینههای تولید آنها موثر بوده است .از آنجاییکه
کشاورزان در پذیرش نوآوریها به متغیر کاهش هزینه توجه
خاص دارند .پیشنهاد میشود تصمیمگیران به امکانسنجی
کاهش هزینهها توجه منایند.
متغیر افزایش سن کشاورزان با میزان مشارکت در مدیریت
شبکه رابطه مثبت دارد .بیشرت افراد مسن با داشنت تجربه
زیاد ،گامن میکنند دیگران آنگونه که باید در ایفای نقش
مدیریتی توامنند نیستند و آنها اگر در جایگاه تصمیمگیری
قرار گیرند میتوانند بهرت امور را مدیریت کنند .با افزایش
تحصیالت ،متایل به مشارکت در مدیریت شبکه روند کاهشی
دارد .این امر میتواند دلیلی بر آن باشد که هر چه سواد
باالتر میرود ناچار دقت و توجه آنها نسبت به ماهیت شبکه
و کارکرد آن بیشرت میشود .در نتیجه سواالت بسیاری پیش
میآید که ممکن است ناشی از تناقضات محسوس باشد.
بین متغیرهای بعد خانوار و مشارکت در مدیریت شبکه
آبیاری میزان همبستگی منفی بود .دلیل این رابطه منفی بین
دو متغیر یاد شده را باید در شکل غالب تولید در منطقه
جستجو کرد که بیشرت براساس فعالیتها و روشهای وابسته
به فرآیند تولید "کاربر" است و به این دلیل افرادی که بعد
خانوارشان بزرگرت است احساس نیاز کمرتی به مشارکت در
مدیریت شبکه آبیاری میکنند .افراد گامن میکنند با پرداخنت
به مسئولیتهای مدیریت شبکه ،بخشی از نیروی کاری آنها
باید رصف امورات شبکه آبیاری شود که این امر با ماهیت
کاربر بودن فعالیتها در تضاد است .برایناساس متایل به
مشارکت آنها اندک شده است .کارکرد ترویج و برگزاری کالس
و جلسات توجیهی با متایل به مشارکت در مدیریت رابطه
مثبت دارد .ازاینرو اداره ترویج شهرستان با تهیه مجموعهای
از روشهای مکمل و مقتضی برای شناساندن ابعاد مدیریت
شبکه به کشاورزان ،میتواند میزان مشارکت در مدیریت را
افزایش دهد .همچنین شبکه آبیاری میتواند با کاهش پرت و
ضایعات موجود در منابع آب ،کاهش میزان بهکارگیری نیروی
انسانی در مزرعه بهویژه در زمینه آبیاری مزرعه و افزایش
امکان ورود فناوری و ابزارهای مربوط به سیستمهای آبیاری
تحت فشار به مزرعه ،زمینههای کاهش هزینه واحد آب در
سطح مزرعه را در پی داشته باشد .بین کارکرد مناسب راههای
دسرتسی به مزارع در ارتباط با شبکه آبیاری با میزان مشارکت
نرشیه آب و توسعه پایدار

در مدیریت شبکه ،رابطه مثبت بود که این مهم را باید در
رابطه با امکان نقل و انتقال ابزارهای مربوط به مکانیزاسیون
مزرعه و سهولت آن در نظر گرفت .به تعبیر دیگر طراحی شبکه
از جهت رعایت رابطه بین سازههای آن با راههای دسرتسی به
مزارع تااندازهای مناسب است و رضایت ضمنی کشاورزان در
این باره را تامین منوده است .در شبکه مورد مطالعه بین
میزان سهولت در عملیات کشاورزی با مشارکت در مدیریت
رابطه وجود دارد .این مهم باتوجهبه عنرصمزیت نسبی در
پذیرش ،قابل استدالل میباشد .کیفیت کانالهای احداث شده
نیز با مشارکت رابطه مثبت دارند .وضعیت کیفیت در کاهش
هزینه ،مدت استفاده از کانال ،کاهش هزینههای نگهداری
و بهرهبرداری ،تأثیر در حاصلخیزی و کاهش ماندابی آب در
کانال تأثیر مستقیم دارد .ازاینرو منطق اقتصادی کشاورزان
درباره اهمیتدادن به کیفیت کانالهای احداث شده قابل
توجه است.
از نظر نقش متغیرها در تغییرات واریانس متغیر مشارکت
در مدیریت شبکه ،نتایج نشان داد که متغیر تحصیالت بیش
از سایر متغیرها در مشارکت موثر است و منفی بودن میزان
آماره بتا بیانگر آن است که وضعیت موجود در مدیریت شبکه
انتظارات افراد تحصیل کرده را برآورد منیکند .سپس متغیر
تأثیر شبکه در کاهش هزینههای تولید نقشآفرین است .در
جایگاه سوم متغیر کیفیت کانالهای آبیاری احداث شده بر
مشارکت اثر دارد .متغیر چهارم وارد بر وضعیت مشارکت
میزان رشکت در کالسهای ترویجی و جلسات توجیهی
میباشد .همچنین متغیر تأثیر شبکه در میزان سهولت در
عملیات کشاورزی و متغیر کارکرد مناسب راههای دسرتسی
به مزارع در ارتباط با شبکه در تسهیل فعالیتهای کشت نیز
در تبیین حدود  51درصد تغییرات واریانس مشارکت نقش
دارند .پیشنهاد میشود نسبت به تأثیر شش متغیر یاد شده
بر مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری پایاب سد قلعه چای
توجه شود و به منظور افزایش مشارکت نسبت به معرفی
ابعاد شبکه اقدام شود ،راهکارهایی اتخاذ شود تا هزینه تولید
به حداقل ممکن برسد .در بهسازی و نوسازی کانالها به
متغیر کیفیت توجه شود .اداره ترویج نسبت به ادامه برگزاری
جلسات و کالسها متهیدات الزم را اتخاذ مناید.
در یک جمعبندی کلی نتایج این تحقیق از نظر رضورت
پیشبینیهای الزم برای افزایش مشارکت در کل با نتایج
تحقیقات یادآور و باقری ( )1391همخوانی بیشرتی دارد.
همچنین از نظر موانع مشارکت ،نتایج این تحقیق با گزارش
تحقیق ( Hafiedو  )2007 ،Ganyدر رابطه با نقش تجربه
حاصل از افزایش سن کشاورزان و نیز مشکالت فنی و غیرفنی
شبکه در مدیریت مشارکتی آبیاری همراستا است.
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موثر بر مشارکت بهرهبرداران در اجرای شبکههای آبیاری و
زهکشی استان خوزستان بهمنظور ارائه راهکارهای مناسب.
سازمان آب و برق خوزستان .خوزستان ،ایران.
خرسویپور ،ب .ادهم ملکی ،م .و رسوستانی ،م.1398 .
رضورت مدیریت مشارکتی در شبکههای آبیاری با تاکید
بر آموزش .هامیش ملی صنعت و تجاریسازی کشاورزی.
اهواز ،خوزستان ،ایران.
خوشنواز ،ص .و محمودیکوهی ،ح .1396 .بررسی استقرار
مشارکت مردمی در مدیریت شبکههای آبیاری گتوند و
عقیلی .فصلنامه علمی تخصصی مهندسی آب.61-73:)1(5 ،
زارعی دستگردی ،ز .مختاری حصاری ،آ .و شعبانعلی فمی ،ح.
 .1385مدیریت مشارکتی شبکههای آبیاری رهیافتی نوین
در انتقال مدیریت منابع آب کشاورزی .مجموعه مقاالت
اولین هامیش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی.
دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
ساداتی ،س ،.انصاری اردلی ،ع .و اکربی ،م .1391 .خدمات
مشاوره آبیاری؛ راهکار اساسی مقابله با چالشهای منابع
آب کشاورزی .فصلنامه تعاون و روستا.226-205:)10(3 ،
سیدزاده ،س .ع .1399 .وضعیت رسانه میزان مرصف آب در
ایران و سایر کشورها .خربگزاری جمهوری اسالمی ایران.
کدخرب ،84062923
(www.irna.ir/news/84062923(visited 25 Desember 2021
صوفی ،ع .رفعتپور ،ش .نهتایی ،م .و ابراهیمیان ،ص.1392 .
مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی با تاکید بر مشارکت
بررسی عوامل موثر بر مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری سد قلعه چای
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چکیده

Abstract

 بیشرت به دلیل رشد، بسیاری از شهرها،در سالهای اخیر
، ازاینرو. از کمبود آب آشامیدنی رنج می برند،جمعیت
متایل به کنرتل مرصف بیرویه آب از طریق شناسایی عوامل
اصلی موثر بر رفتار مرصفکننده در مدیریت منابع آب
 هدف، با درک این رضورت.آشامیدنی بسیار مهم شده است
پژوهش حارض به دنبال شناسایی و اولویتبندی عوامل
 در.تأثیرگذار بر الگوی مرصف آب در بخش خانگی است
این راستا با بررسی ادبیات موضوع در حوزه آب و مصاحبه
 عوامل تأثیرگذار بر مرصف در معیارهای،با خربگان صنعت
 سپس از طریق دلفی فازی.مختلف شناسایی و پایش شدند
 معیار اصلی7 نسبت به بررسی عوامل اقدام و در نهایت
 قانونی و، فنی و مهندسی،  فرهنگی، اجتامعی،اقتصادی
. زیرمعیار شناسایی شدند26  مکانی و زمانی با،مدیریتی
Topsis ارزیابی و رتبهبندی این عوامل با استفاده از تکنیک
 نتایج بهدست آمده از تحقیق میزان آگاهی.فازی اقدام شد
 استفاده از ادوات کاهنده،) رتبه اول0/754( خانواده با وزن
 تبلیغات و آموزش با وزن،) رتبه دوم0/670( آب با وزن
) رتبه0/545(  انگیزه مرصف با وزن،) رتبه سوم0/603(
) رتبه پنجم0/508(  تعرفه و قیمتگذاری آب با وزن،چهارم
) رتبه ششم را0/423( و استفاده از شیرآالت جدید با وزن
 یافتههای تحقیق نشان میدهد که از میان عوامل.داشتند
 می توان با آموزش و افزایش آگاهی خانوارها در،مختلف
چگونگی مرصف آب و استفاده از ادوات کاهنده نقش
.مهمی در مدیریت مرصف آب داشت
، عوامل موثر بر مرصف آب، دلفی فازی:واژههای كلیدی
. مدیریت مرصف،تاپسیس فازی

In recent years, many cities have been suffering from a
shortage of drinking water, mainly due to population
growth. Therefore, the tendency to curb excessive water
consumption by identifying the main factors affecting
consumer behavior in the management of drinking water
resources has become very important. Understanding this
necessity,thepurposeofthisstudyistoidentify,andprioritize
the factors affecting the pattern of water consumption in
the home sector. In this regard, by reviewing the literature
in the field of water and interviewing industry experts,
the factors affecting consumption in various criteria
were identified and monitored. Then, through fuzzy
Delphi, action factors were examined and finally, 7 main
economic, social, cultural, technical and engineering, legal
and managerial, spatial and temporal criteria with 26 subcriteria were identified. Evaluation and ranking of these
factors were performed using the fuzzy Topsis technique.
Results obtained from the research of family awareness
with weight (0.756) first rank, use of water reducing
devices (0.670) second rank, advertising and education
(0.603) third rank, consumption motivation (0.545) rank
Fourth, water tariffs and pricing (0.508) were ranked fifth
and the use of new valves (0.423) was ranked sixth. The
findings show that among the various factors, educating
and increasing the awareness of households on how to
consume water and the use of reducing devices can play
an important role in managing water consumption.
Keywords: Fuzzy Delphi, Effective Factors on Water
Consumption, Fuzzy Topsis, Consumption Management.
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مقدمه

( Gómezو همکاران )2020 ،به تجزیه و تحلیل آگاهی اجتامعی
در مورد مرصف آب ،که بهعنوان ابزاری اساسی برای بهرهوری آب
و روشهای تصمیمگیری متناسب با چالشهای ناشی از کمبود
آن انجام شد .آنها به این نتیجه رسیدند باالبردن آگاهی عمومی
پیرامون استفاده مسئوالنه از آب الزم و رضوری است و دانش
اجتامعی امکان تنظیم مدیریت پایدار آب را فراهم میکند و
مرصف آب با فعالیتهای روزانه مرتبط است)2020( Dimkić .
در مقالهای تحت عنوان تأثیر دما بر نوشیدن مرصف آب به بررسی
عوامل اقلیمی ،اقتصادی ،اجتامعی ،جمعیتی ،در دسرتس بودن
منابع آب ،درآمد ،قیمتگذاری آب ،سیاستگذاری ،زمان و عادات
مردم انجام داد .او نشان داد همبستگی قوی بین دما ،منابع در
دسرتس ،سیاستگذاری ،رشایط سیستم آبرسانی و عادات مردم بر
مرصف آب نقش دارد Rondinel( .و  )2020 ،Sarmientoمرصف
آب بر روی الگوی مرصف و زیرساخت ها را بررسی کردند .در
این تحقیق الگوی مرصف شامل جنبههای اجتامعی ،اقتصادی و
فرهنگی و زیرساختها شامل نوع محل سکونت ،فناوری وسایل
موجود و مرصف مربوط به اتاقهای (آشپزخانه ،خشکشویی و
رسویس بهداشتی) است .همچنین عوامل خارجی شامل قیمت،
آب و هوا و سیاستها میباشند .آنها به این نتیجه رسیدند که
مرصف آب به شدت تحت تأثیر ویژگیهای مسکونی قرار دارد.
( Wardakو  )2019 ،Yousef Abeتحلیل عوامل موثر بر مرصف
آب در شهر جده را انجام دادند که شامل عوامل جمعیت ،دما،
رطوبت ،نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی ساالنه بود .نتایج
مطالعات مختلف حاکیاز آن است که طیف وسیعی از متغیرهای
اقتصادی اجتامعی و جمعیتی وجود دارند که بر میزان تقاضای
آب تأثیرگذار هستند که ازجمله مهمرتین آنها میتوان به بعد
خانوار ،سن افراد ،تحصیالت ،شغل و درآمد افراد اشاره کرد .برخی
دیگر از محققان از جمله وجود امور زیربنایی یا خدمات آبرسانی
با منفعت عمومی را عواملی مؤثر در تقاضای آب دانستهاند
( Vlietو همکاران .)2005 ،همچنین متغیرهای جمعیت شناختی
موثر در مرصف آب شامل بعد خانوار ،میزان درآمد و تحصیالت،
محل تولد و محل سکونت مورد بررسی قرارداد (.)2013 ،Garcia
رشکتهای آب و فاضالب بر مبنای رسالت اصلی خود مسئول
تأمین آب سامل و دفع بهداشتی فاضالب هستند .ازاین رو این
رشکتها همیشه با چالشهای زیادی در مورد مدیریت و
برنامهریزی مناسب برای استفاده صحیح از آب رشب موجود
بهویژه مرصف آب خانگی روبهرو هستند .تعدادی از عوامل
وجود دارند که بر رفتار استفاده از آب تأثیر میگذارند و همچنین
عوامل مهمی هم هستند که بهطور کامل بررسی نشدهاند که
ممکن است در توسعه اسرتاتژی موثر تقاضا آب مفید باشند و
میتواند گامهایی برای کاهش مرصف آب خانگی را افزایش دهد
( Vlietو همکاران .)2009 ،باتوجهبه بررسی پیشینه پژوهش

آب مهمرتین منبع طبیعی برای توسعه پایدار و کیفیت زندگی
است .اما بهطور نامساوی توزیع شدهاست .تقریباً یک پنجم
جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکنند که آب کمیاب است
و یک چهارم از کمبود شدید آب رنج میبرند (United Nations
 .)2012 ،Development Programmeبرای حل این مشکالت،
سازمان بهداشت جهانی ،یونیسف و دیگر سازمانهای بیناملللی
تالش زیادی برای تضمین تأمین آب خانگی ایمن در رسارس جهان
انجام دادند .درک روشنی از الگوهای مرصف آب و عواملی که
بر مرصف آب تأثیر میگذارند برای مدیریت موثر تأمین آب و
طراحی موثر سیاستهای عمومی مربوط به آن حیاتی است.
الگوهای مرصف آب فرآیندهای بسیار پیچیدهای هستند که تحت
تأثیر عوامل زیادی از جمله تغییرات فصلی و در دسرتس بودن
آب ،محدودیتهای تأمین آب ،ساختار و قیمتگذاری تعرفه،
ویژگیهای خانگی ،نگرشها و اهداف مربوط به حفاظت از آب
قرار دارند ( .)2012 ،1WHO & UNICEFمرصف آب خانگی
جزء مهمی از کل مرصف آب است و باتوجه به استانداردهای
زندگی مرصفکنندگان در مناطق شهری و روستایی متفاوت است
( Mohammedو  .)2017 ،Sanaullahرشد جمعیت ،گسرتش
فعالیت تجاری ،توسعه شهری ،آلودگی آب ،تغییر آب و هوا و
خشکسالی به افزایش کمبود آب در بسیاری از نقاط جهان کمک
کردهاست که در آن ،مدیریت ضعیف برآورده کردن تقاضای آب
را برای مقامات غیرممکن میسازد ( .)2007 ،Moldenبا این حال،
کمبود مطالعات در مورد مرصف آب خانگی در زمان برآورده شدن
تقاضای آب خانگی یکی از اهداف اصلی مداخلههای سیاستی
مختلف و دستورالعملها و برنامه هایی در کاهش خشکسالی یا
اسرتاتژیهای مدیریت آب خانگی است ( Narmilanو همکاران،
 .)2020پیشبینی تقاضای آب رشب خانگی و تعیین عوامل مؤثر
در مرصف آب ،در توسعه برنامهریزیهای مربوط به خانوارهای
کشورهای اروپایی از اهمیت فراوانی دارد ( Downwardو
 .)2007 ،Taylorبااینحال ،میزان استفاده از آب شهری به عوامل
متعددی از جمله الگوها و عادات استفاده از آب توسط جمعیت
و غیره بستگی دارد ( Siddiqiو )2011 ،Anadon
امروزه تأثیر استفاده از ادوات پیرشفته در مرصف آب قابل
مالحظه است .در مطالعه تأثیر کنتورهای هوشمند بر مرصف
آب مسکونی که توسط  Daminatoو همکاران ( )2021انجام
شد ،نتایج نشان داد کنتور هوشمند میتواند با بهبود اطالعات و
ارائه بازخورد در مورد مرصف آب به خانوارها در تغییرات رفتاری
و حفاظت از آب را ارتقا دهند .تحلیل آگاهی مرصفکنندگان از
مرصف آب پایدار با مفهوم رد پای آب 2که شاخصی است برای
نشان دادن روابط پنهان مرصف انسان از آب است .در تحقیق
نرشیه آب و توسعه پایدار
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و اهمیت موضوع مرصف آب ،پژوهش قابل مالحظهای که
بهصورت جامع عوامل تأثیرگذار بر مرصف آب را شناسایی و
بررسی میمناید مشاهده نشده است .بر این اساس ،باتوجهبه
رشایط اقلیمی و اجتامعی در هر منطقه رضوری است عوامل
تأثیرگذار بر مرصف شناسایی و ارتباط میان آنها بررسی شود.
ازای ن رو در این پژوهش با درک آنچه كه در یك سطح از منطقه
رخ میدهد نسبت به شناسایی و بررسی دستهبندی عوامل اصلی
و تعیین زیرمعیارها و غربالگری آن اقدام شده است و از منطق
فازی برای عدم قطعیت موجود در ارزیابی کیفی عوامل در نظر
گرفته شد که در تحقیقات قبلی مشاهده نشده است و همچنین
برای رتبهبندی عوامل شناسایی شده ،از روش تکنیک تاپسیس
فازی با عدم قطعیت عنارص تصمیم استفاده شده است.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﱪﮔﺎن
ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

روششناسی پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش ،از نوع روشهای پیامیشی
است كه از انواع تحقیقات توصیفی بهشامر میرود و از
نظر نوع هدف ،كاربردی است ،زیرا در صدد بهكارگیری یك
روش تصمیمگیری چند شاخصه فازی برای رتبهبندی عوامل
موثر بر مرصف آب میباشد .از سوی دیگر این تحقیق
اهمیت میدانی دارد ،زیرا بخش اصلی اطالعات آن از طریق
مصاحبه و تكمیل پرسشنامه توسط متخصصان وخربگان
حوزه مورد مطالعه رشکت آب و فاضالب استان مازندران
گردآوری شده است .شكل ( ،)1مراحل پژوهش حارض را به
تصویر كشیده است.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﴫف آب ﴍب

ﻣﺮور ﻋﻤﯿﻖ ادﺑﯿﺎت
ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻟﻔﯽ ﻓﺎزی و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻟﻔﯽ ﻓﺎزی
ﺗﻌﯿﯿﻦ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻟﻔﯽ ﻓﺎزی
ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
FUZZY TOPSIS
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
شکل  -1مراحل پژوهش

خربگان شامل  20نفر از مدیران و کارشناسان باسابقه و سطح
تحصیالت باال و صاحبنظران محسوب میشوند که از طریق
منونهگیری گلوله برفی انتخاب شدهاند .بعد از جمعآوری
اطالعات الزم و پایش و تحلیل محتوای کیفی  39عوامل موثر
شناسایی شدند .سپس با تشکیل پانل دلفی و تهیه پرسشنامه و
توزیع آن به بررسی عوامل اقدام شد تا عواملی که از جامعیت
شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مرصف آب خانگی با رویکرد ترکیبی  Delfiو ...

بیشرتی برخوردار هستند شناسایی شوند .روش دلفی با مشارکت
افرادی انجام میگیرد که در موضوع پژوهش دانش و تخصص
داشته باشند .این افراد با عنوان پانل دلفی شناخته میشوند.
گزینش اعضای واجد رشایط برای پانل دلفی از مهمرتین
مراحل این روش به حساب میآید؛ زیرا اعتبار نتایج کاربستگی
به شایستگی و دانش این افراد دارد .این روش در عمل ،یک
13

داداشی دیوکالیی ،ح .و همکاران

رسی از پرسشنامهها یا دوره متوالی به همراه بازخوران کنرتل
شدهای است که تالش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه از افراد
متخصص درباره یک موضوع خاص دست پیدا کند (،Powell
 .)2003کاربرد این روش ،ساخت دادن به فرایند ارتباطات گروهی
است ،بهنحویکه چنین فرایندی در فراهم کردن زمینه درگیری
مجموعهای از افراد بهعنوان یک کل مساله یا موضوعی پیچیده
موثر باشد ( Linstoneو  .)1975 ،Turoffدر روش دلفی کالسیک،
نظرات خربگان در قالب اعداد قطعی بیان می شود ،درحالیکه
افراد خربه از شایستگیهای ذهنی خود برای بیان نظر استفاده
میکنند و این نشان دهنده احتاملی بودن عدم قطعیت حاکم
بر این رشایط است .احتاملی بودن عدم قطعیت ،با مجموعههای
فازی سازگاری دارد .بنابراین ،بهرت است دادهها در قالب زبان
طبیعی از خربگان اخذ و با استفاده از مجموعههای فازی تحلیل
شوند (آذر و فرجی )1995( Noorderhaben .)1395 ،نشان داد
کاربرد روش دلفی فازی ابهامهای موجود در نظرهای خربگان
را برطرف میكند .بهمنظور فازیسازی نظرات خربگان از اعداد
فازی استفاده میشود .اعداد فازی ،مجموعههای فازی هستند
که در مواجه با عدم قطعیت در مورد یک پدیده به همراه
دادههای عددی تعریف میشود .در این مطالعه از عدد فازی
مثلثی استفاده شده است .یک عدد فازی مثلثی بهصورت شکل
( )2منایش داده میشود.

شکل  -3ارزشهای کالمی و اعداد فازی

در مرحله اول دلفی ،پرسشنامهای طراحی و از خربگان
درخواست شد تا با استفاده از متغیرهای کالمی خیلی کم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد میزان اهمیت هر یک از
عوامل شناسایی شده را مشخص منایند .یک راهکار ساده برای
فازیسازی دادهها استفاده از طیفهای استاندارد است .در
این پژوهش برای تبدیل متغیرهای کالمی خربگان از اعداد فازی
مثلثی از طیف لیکرت  ۵درجه استفاده شده است (حبیبی و
همکاران .)1393 ،بعد از جمعآوری نظرهای تصمیم گیرندگان
با تخصیص عدد فازی مثلثی مطابق جدول ( )1به نظر هر
خربه ،نسبت به محاسبه میانگین نظرات اقدام شد .تایید و
غربالگری شاخصها با مقدار آستانه  Sصورت میپذیرد .هیچ
راه ساده و قانونی برای تعیین مقدار آستانه وجود ندارد و
اصوال از نظر خربگان استخراج میشود ( Linو .)2002 ،Cheng
جدول  -1متغیرهای کالمی و اعداد دلفی فازی ( Canalو
)2011 ،Martínez
اعداد فازی مثلثی
عبارات زبانی
()0 ,0 ,0/25
خیلی کم
()0 ,0/25 ,0/5
کم
()0/25 ,0/5 ,0/75
متوسط
()0/5 ,0/75 ,1
زیاد
()0/75 ,1 ,1
خیلی زیاد

شکل -2منایش اعداد فازی مثلثی

عدد فازی مثلثی با سه عدد حقیقی بهصورتM=(l, m, u) i
منایش داده میشود .کران باال ( )uبیشینه مقادیر عدد فازی
( )mمحتملترین مقدار یک عدد فازی و ( )lکران پایین کمینه
مقادیرعدد فازی است .تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی
بهصورت رابطه ( )1است .در شکل ( )3تابع عضویت ارزش کالمی
اعداد فازی نشان داده شده است.

جهت ارزیابی رد یا قبول عوامل ،براساس رابطه ( )2دیفازی
شدند.
Crisp= (l+m+u)/3
()2
در این پژوهش جهت تصمیمگیری درباره توقف یا ادامه
دورهای دلفی اتفاق نظر قوی میان اعضای پانل است .مرز
قابل قبول بودن عامل آستانه مقدار ( )0/7است .اگر مقدار
دیفازی شده عدد فازی مثلثی نزدیک به ( )0/7یا باالتر از
آن باشد ،بهعنوان عامل قابل قبول ،پذیرش شده و در غیر این
صورت مورد قبول واقع منیشود (حبیبی و همکاران.)1393،

()1

نرشیه آب و توسعه پایدار
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بعد از شناسایی عوامل موثر از طریق تکنیک  Topsisفازی عوامل
رتبهبندی میشود .واژه تاپسیس به معنی روشهای ترجیح بر
اساس مشابهت به راهحل ایدهآل است .این مدل در سال 1981
توسط هونگ یون پیشنهاد شد .منطق اصولی این مدل راهحل
ایده آل مثبت و راهحل ایدهآل منفی است .گزینه بهینه ،گزینهای
است که کمرتین فاصله از راهحل ایدهآل مثبت و در عین حال
دورترین فاصله با راهحل ایده آل منفی دارد (.)2000 ،Chen
مراحل تکنیک تاپسیس فازی به رشح ذیل میباشد:
در گام اول تشکیل ماتریس تصمیم بر اساس رابطه ( )3است.
ازاینرو با طرح پرسشنامه از خربگان خواسته شد میزان اهمیت
هر یك از زیرمعیارها را با متغیرهای کالمی (خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) نشان دهند .سپس بر پایه اعداد
فازی مثلثی ،برابر جدول ( )2تبدیل میشود.

نظر افراد را به یک ماتریس بیمقیاس شده فازی ب هصورت فرمول
رابطه ( )5تبدیل میشود.
()5
در گام سوم ماتریس بیمقیاس وزین فازی براساس رابطه ( ،)6با
فرض بردار بهعنوان ورودی ایجاد میشود .وزن اهمیت هر یک
از معیارها را میتوان با تعیین مستقیم یا غیر مستقیم با استفاده
از مقایسههای دوتایی بهدست آورد .در این مقاله اهمیت اوزان
معیارهای مختلف و رتبهبندی معیارهای با متغیرهای کالمی اعداد
مثلثی بهصورت جدول ( )3در نظر گرفته شدهاست.
جدول  -3متغیرهای کالمی و اعداد تاپسیس فازی ()2000 ،Chen
اعداد فازی مثلثی
عبارات زبانی
()0 ,0 ,0/1
خیلی کم ()VL
()0 ,0/1 ,0/3
کم ()V
()0/1 ,0/3 ,0/5
زیرمتوسط ()ML
()0/3 ,05/ ,07/
متوسط ()M
()0/5 ,0/7 ,0/9
باالی متوسط ()MH

جدول  -2متغیرهای کالمی و اعداد تاپسیس فازی ( Liuو )2012 ،Tsai
اعداد فازی مثلثی
عبارات زبانی
()0 ,0 ,1
خیلی کم ()VL
()1 ,3 ,5
کم ()V
()3 ,5 ,7
متوسط ()M
()5 ,7 ,9
زیاد ()H
()8 ,10 ,10
خیلی زیاد ()VH

زیاد ()H
خیلی زیاد ()VH

()0/0,7/9 ,1
()0/9 ,1 ,1

()6
در گام چهارم ایدهآلهای مثبت و منفی مشخص میشود .ایدهآل
مثبت و ایدهآل منفی بر اساس رابطه ( )7بهدست میآید.

()3

()7
بدترین
بهرتین مقدار معیار  iاز بین متام گزینهها و
مقدار معیار  iاز بین متام گزینهها میباشد .این مقادیر از رابطه
( )8بهدست میآید.
()8

 xijنظر فرد jام درباره زیرمعیار iام به صورت اعداد فازی است.
xij=(lij,mij,uij)i
باتوجهبه معیارهای رتبهبندی فازی ترکیبی ،گزینهها را میتوان
بر اساس رابطه ( )4در نظرگرفت.

در گام بعدی محاسبه وزن شاخصها است .ابتدا فاصله هر
شاخص از ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی محاسبه میشود .برای
این کار از رابطه( )9استفاده شده است.

()4

()9

در گام دوم نرمال منودن ماتریس تصمیمگیری است .اگر هر سلول
ماتریس تصمیمگیری بهصورت عدد فازی مثلثی )xij=(lij,mij,uij
iنشان داده شود ،برای حذف اثر مقیاس هر معیار باید عملیات
نرمالسازی را انجام داد .در این مرحله ماتریس تصمیمگیری فازی
شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مرصف آب خانگی با رویکرد ترکیبی  Delfiو ...

بعد از محاسبه فواصل ،وزن هر شاخص از رابطه ( )10بهدست
میآید.
()10
15
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یافتههای پژوهش

میانگین نظرات خربگان در مرحله اول دلفی فازی بر اساس
جدول ( )4میباشد .باتوجهبه یافتههای مرحله اول از بین 39
متغیر تأثیرگذار تنها  26متغیر باالتر از ( )0/7قرار گرفتند .در
مرحله بعد میزان اختالف نظر هر خربه با میانگین نظرات اعضا
پانل خربگان محاسبه شد .سپس بهمنظور اطمینان از تعیین
عوامل تأثیرگذار پرسشنامه دیگری به همراه نظر قبلی هر خربه
و میزان اختالف نظر وی با میانیگن نظرات اعضا پانل در اختیار
آنها قرار گرفت.
به علت حجم باال ،نتایج در جدول مرحله اول بهصورت خالصه
آورده شد.

در این پژوهش دلفی فازی در دو نوبت صورت گرفته است.
درگام اول پرسشنامهای شامل  39عامل شناسایی شده از طریق
ادبیات موضوع و مصاحبه با خربگان صنعت در اختیار اعضای
گروه پانل قرار گرفت و از آنها درخواست شد نظرشان را
دربارة هر یک از عوامل تأثیرگذار بر مرصف آب را در قالب
متغیرهای كالمی بیان كنند .سپس برای یافنت درک مشرتک از
نظرات خربگان نسبت به هر یک از عوامل ،به محاسبه میانگین
هندسی پرداخته شد.
معیار اصلی
اقتصادی

..........
زمانی

جدول  -4نتایج حاصل از مرحله اول فازی
M
u
زیرمعیار
0/78 0/95
سطح درآمد خانوار
0/86 0/95
تعرفه و قیمتگذاری آب
0/66 0/90
تورم
0/78 0/99
درآمد رسانه
…
…
..........
0/81 0/94
درجه حرارات هوا
0/74 0/93
ماههای گرم سال
0/74 0/95
مدت حضور در منزل
0/74 0/96
ساعات مرصف روزانه

براساس نظر ( Chengو  )2002 ،Linچنانچه اختالف بین دو
مرحلة نظرسنجی كمرت از حد آستانه خیلی کم ( )0/1باشد،
فرایند نظرسنجی متوقف میشود یعنی خربگان در متای شاخص
ها به توافق رسیدند .در این پژوهش با توجه به این که میزان
اختالف نظر خربگان بین دو مرحله اول و دوم کمرت از حد
آستانه ( )0/1خیلی کم بهدست آمد ،نظرسنجی در مرحله دوم
متوقف شد .میانگین نتایج مرحله دوم دلفی فازی برابر جدول
( )5میباشد .باتوجهبه نظرات ارائه شده در مرحله دوم و
مقایسه آن با نتایج مرحله اول متامی  26عامل باالتر از ()0/7
و اختالف نظر خربگان در دو مرحله از حد آستانه ( )0/1کمرت
بوده مرحله نظر سنجی متوقف و متام  26عامل تایید میشود.
جهت رتبهبندی عوامل شناسایی شده ،از تکنیک  Topsisفازی
استفاده شده است .جدول ( )6کدبندی زیرمعیارهای را نشان
میدهد و خربهها با مناد  Djنشان داده میشود.
بعد از کدبندی زیرمعیارها ماتریس اولیه تصمیم با طرح

نرشیه آب و توسعه پایدار

l
0/53
0/61
0/41
0/53
…
0/56
0/49
0/49
0/49

S1
0/75
0/82
0/66
0/75
…
0/77
0/72
0/73
0/73

پرسشنامه از خربگان میزان اهمیت هر یك از زیرمعیارها را با
متغیرهای کالمی (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد)
تشکیل شد .جدول ( )7ماتریس تصمیم اولیه خربگان است.
به علت حجم باال ،نتایج جداول بهصورت خالصه آورده شد.
مرحله نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم ،برای نرمالیزه کردن متام
اعداد جدول ( )7بر بزرگرتین عدد ستون  uتقسیم میشود.
جدول ( )8ماتریس نرمال شده را نشان میدهد.
بعد از نرمالیزه کردن ماتریس در این مرحله ماتریس بیمقیاس
موزون تشکیل میشود .ماتریس بیمقیاس مرحله قبل ،در
وزن معیارها رضب میشود .وزن هر معیار با نظر هر خربه در
مورد معیارها مطابق با جدول ( )3بهصورت اعداد فازی مثلثی
در نظر گرفته شده است .سپس میانگین حسابی اعداد فازی
درایههای اول ،دوم و سوم  20خربه بهصورت جداگانه میانگین
حسابی محاسبه میشود .جدول ( )9ماتریس تصمیم بیمقیاس
وزندار است.
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معیار اصلی
اقتصادی

اجتامعی

فنی و
مهندسی

فرهنگی

قانونی و
مدیریتی

مکانی

زمانی

جدول  -5نتایج حاصل از مرحله دوم فازی
u
زیرمعیار
0/96
سطح درآمد خانوار
0/98
تعرفه و قیمتگذاری آب
0/90
تورم
0/96
درآمد رسانه
0/94
تعداد خانوار
0/94
جمعیت
0/90
سطح طبقه اجتامعی
0/94
تحصیالت
0/91
تراکم جمعیت شهری
0/90
تعداد مشرتکین
0/93
شاغل بودن زنان
0/90
تعداد افراد خردسال
0/89
برخورداری از باورها و اعتقادات مذهبی
0/98
میزان آگاهی خانواده
0/89
قطر انشعاب
0/98
استفاده از ادوات کاهنده آب
0/95
استفاده از شیرآالت جدید
0/95
استفاده از کنتور مغناطیسی
0/96
فشار شبکه
0/90
تعداد انشعاب
0/89
عمر ساختامن
0/95
تنوع بخشی در عرضه آب
0/95
تبلیغات و آموزش
0/94
رفتار مرصفکننده
0/96
عالیق مرصفکننده
0/96
انگیزه مرصف
0/94
مصوبات و برنامههای اصالح الگوی مرصف
0/90
سیاست حامیتی
0/89
ارایه سیاست کلی در خصوص منابع آب
وضع قوانین جهت تشویق و تنبیه مشرتکین کم مرصف و پرمرصف 0/94
0/94
بافت شهری و روستایی
0/94
سطح زیر بنا
0/89
بافت مناطق فرسوده
0/94
باغچه در منزل
0/90
استخر و جکوزی
0/94
درجه حرارات هوا
0/91
ماههای گرم سال
0/95
مدت حضور در منزل
0/94
ساعات مرصف روزانه

شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مرصف آب خانگی با رویکرد ترکیبی  Delfiو ...

17

m
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جدول  -6کدبندی زیرمعیارهای تأثیرگذار بر مرصف آب
زیرمعیار و کدها
سطح درآمد خانوار  ،C11تعرفه و قیمتگذاری آب  ،C12تعداد خانوار  ،C13درآمد رسانه C14
جمعیت  ،C21تحصیالت  ،C22شاغل بودن زنان  ،C2میزان آگاهی زنان C24
استفاده از ادوات کاهنده آب ،C31استفاده از کنتور مغناطیسی  ،C32استفاده از شیرآالت جدید  ،C33فشار شبکه
 ،C34تنوع بخشی در عرضه آب تنوع بخشی در عرضه آب C35
تبلیغات و آموزش  ،C41رفتار مرصفکننده ،C42عالیق مرصفکننده ،C43انگیزه مرصف C44
مصوبات و برنامههای اصالح الگوی مرصف  ،C51وضع قوانین جهت تشویق وتنبیه مشرتکین کم مرصف و پرمرصف C52
بافت شهری و روستایی  ،C61سطح زیر بنا  ،C6باغچه در منزل C63
درجه حرارات هوا  ،C71ماههای گرم سال  ،C72مدت حضور در منزل  ،C73ساعات مرصف روزانه C74
خربه
گزینه
C11
C12
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.....
C73
C74
خربه
گزینه
C11
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C13
.....
C73
C74
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.....
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0/283 C12
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.....
.....
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جدول  -7تشکیل ماتریس تصمیم اولیه فازی نظر خربگان
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جدول  -8ماتریس تصمیم فازی نرمال شده
D19
....
D2
L U m L .... U m
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0/5 0/9 0/7 0/5 ..... 1 1
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..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
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0/5 0/7 0/5 0/3 ..... 0/9 0/7

جدول  -9تشکیل ماتریس تصمیم بیمقیاس وزندار
D19
....
D2
m
L
....
U
m
L
0/357 0/168 ..... 0/617 0/357 0/168
0/508 0/283 ..... 0/845 0/725 0/425
0/490 0/256 ..... 0/462 0/245 0/096
.....
.....
.....
.....
.....
.....
0/268 0/110 ..... 0/630 0/375 0/183
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fuzzy weight
U
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.....
0/292
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.....
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سپس اید هآل مثبت و منفی را مطابق رابطه ( )8مشخص
میشود .ایدهآل های مثبت برابر است با بزرگرتین مقدار
درایههای هر ستون و ایدهآلهای منفی برابر است با کوچکرتین
مقدار درایههای هر ستون است .بعد از تعیین ایدهآل های
مثبت و منفی فاصله هر شاخص از ایدهآل مثبت و ای د آل منفی
محاسبه میشود و بعد از آن وزن هر شاخص تعیین میشود.
گزینه
C11
C12
C13
C14
C21
C22
C23
C24
C31
C32
C33
C34
C35
C41
C42
C43
C44
C51
C52
C61
C62
C63
C71
C72
C73
C74

جدول ( )10نتایج وزن زیرمعیارها و رتبهها را نشان میدهد.
هامنگونه که مشاهده میشود زیرمعیار میزان آگاهی خانواده
باالترین رتبه و زیر معیارهای استفاده از ادوات کاهنده آب،
تبلیغات و آموزش ،انگیزه مرصف و استفاده از شیرآالت جدید
رتبههای بعدی را داشته و تنوع بخشی در عرضه آب کمرتین
وزن را داشته است.

جدول  -10نتایج وزن زیرمعیارها و رتبهها
+di
نام زیرمعیار
10/663
سطح درآمد خانوار
7/527
تعرفه و قیمتگذاری آب
10/930
تعداد خانوار
10/132
درآمد رسانه
9/740
جمعیت
11/664
تحصیالت
11/901
شاغل بودن زنان
3/767
میزان آگاهی خانواده
11/871
استفاده از کنتور مغناطیسی
8/800
استفاده از شیرآالت جدید
5/050
استفاده از ادوات کاهنده آب
11/904
فشار شبکه
12/587
تنوع بخشی در عرضه آب
6/059
تبلیغات و آموزش
9/308
رفتار مرصفکننده
10/556
عالیق مرصفکننده
6/956
انگیزه مرصف
11/015
مصوبات و برنامههای اصالح الگوی مرصف
وضع قوانین جهت تشویق و تنبیه مشرتکین کممرصف و پرمرصف 10/954
11/081
بافت شهری و روستایی
12/154
سطح زیر بنا
12/070
باغچه در منزل
10/240
درجه حرارات هوا
12/042
ماههای گرم سال
10/251
مدت حضور در منزل
9/780
ساعات مرصف روزانه
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-di
4/626
7/765
4/328
5/211
5/504
3/595
3/361
11/515
3/392
6/441
10/234
3/348
2/655
9/215
5/937
4/725
8/326
4/281
4/335
4/193
3/079
3/182
6710355
3/222
5/034
5/521

cci
0/303
0/508
0/284
0/340
0/361
0/236
0/220
0/754
0/222
0/423
0/670
0/219
0/174
0/603
0/389
0/309
0/545
0/280
0/284
0/275
0/202
0/209
0/330
0/211
0/329
0/361

رتبه
14
5
15
10
8
19
21
1
20
6
2
22
26
3
7
13
4
17
16
18
25
24
11
23
12
9
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استفاده نشده بود.
جهت تعیین میزان اهمیت و رتبهبندی هر یک از این عوامل
شناسایی شده از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است.
بر اساس نتایج بهدست آمده ،بیشرتین وزن به معیار میزان
آگاهی خانواده داده شد که بهعنوان تأثیرگذارترین عامل
شناسایی شد .دومین عامل به استفاده از ادوات کاهنده
اختصاص یافت .عامل تبلیغات و آموزش در رتبه سوم
قرار گرفت .اولویتهای بعدی زیرمعیارها بهترتیب انگیزه
مرصف ،تعرفه و قیمتگذاری آب ،استفاده از شیرآالت
جدید ،رفتار مرصفکننده ،جمعیت ،ساعات مرصف روزانه،
درآمد رسانه ،درجه حرارات هوا ،مدت حضور در منزل،
عالیق مرصفکننده ،سطح درآمد خانوار ،تعداد خانوار ،وضع
قوانین جهت تشویق و تنبیه مشرتکین کممرصف و پرمرصف،
مصوبات و برنامههای اصالح الگوی مرصف ،بافت شهری
و روستایی ،تحصیالت،استفاده از کنتور مغناطیسی ،شاغل
بودن زنان ،فشار شبکه ،ماههای گرم سال ،باغچه در منزل،
سطح زیر بنا و تنوع بخشی در عرضه آب میباشند.
باتوجهبه نتایج پژوهش حارض و بنابر نظر خربگان پیشنهاد
میشود که افزایش اطالعرسانی و آگاهی دادن به مشرتکین
میتواند نقش مهمی را در مرصف آب داشته باشد .ازاینرو
مدیران و سیاستگذاران باید باتوجهبه محدودیتهای مالی
با برنامهریزی دقیق نسبت به شناسایی عوامل موثر و تهیه
استانداردها در بخش آب و مرصف و بهینه آن فعالیتهای
عملیاتی را انجام دهند .همچنین بر مبنای نتایج حاصل از
پژوهش حارض رشکت آب و فاضالب باید در خصوص تشویق
مشرتکین به استفاده از ادوات کاهنده آب و شیرآالت جدید
در اولویت برنامههای خود داشته باشد .مواردی پیشنهاد
میشود که پژوهش حارض را میتوان از جنب های بسیاری
ادامه داد .باتوجهبه گسرتدگی و تنوع شاخصهای مورد
مطالعه در پیشینه تحقیقات ،میتوان با انجام این پژوهش
توسط متخصصان دیگر در استانهای مختلف کشور تأثیر و
اهمیت آنها را بر مرصف آب بررسی کرد و تعمیمپذیری آن را
به محك آزمون گذاشت؛ ضمن آنكه میتوان از متدولوژیهای
كمی ،كیفی یا آمیختة دیگری نیز ،بهمنظور شناسایی عوامل
مؤثر بر مرصف آب و حتی تبیین روابط میان این عوامل
استفاده کرد .همچنین با انجام پژوهش بهوسیله تکنیکهای
ریاضی و تحلیل خوشهای جهت شناسایی مشرتکین پرمرصف
استفاده کرد و یا هر یک از عوامل مورد بررسی در این
پژوهش ،بهطور مستقل و با عمق و وسعت بیشرتی ارزیابی
شوند تا بتوان با اطالعات دقیقتری جهت تدوین سنایورهای
مدیریتی برای تخصیص منابع آب کشور و مدیریت مرصف
آب استفاده شود.

هدف از پژوهش حارض شناسایی و اولویتبندی عوامل
تأثیرگذار بر الگوی مرصف آب در بخش خانگی است.
برای شناسایی عوامل موثر بر مرصف آب ،با بررسی جامع
ادبیات موضوع و مصاحبه با خربگان صنعت آب و فاضالب
و پایش اطالعات عوامل تأثیرگذار به دو دسته اصلی و زیر
معیارها تفکیک شدند .این درحالی است که با توجه به
بررسی تحقیقات گذشته مطالعه جامعی جهت شناسایی
عوامل تأثیرگذار مشاهده نشد و محققان تنها با مدنظر
قرار دادن چند متغیر تأثیرگذار بر مرصف ،بررسی را انجام
دادند Garcia .و همکاران ( )2013متغیرهای جمعیت
شناختی Daminato ،و همکاران ( )2021به تأثیر کنتورهای
هوشمند بر آب مرصفی Gómez ،و همکاران ( )2020به
تجزیه و تحلیل آگاهی اجتامعی مردم و دانش اجتامعی در
مرصف آب Wardak ،و  )2019( Abedعوامل جمعیت ،دما،
رطوبت ،نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی ساالنهRondine ،
و  )2020( Sarmientoمرصف آب بر روی الگوی مرصف و
زیرساخت ها را بررسی کردند .به این منظور در این پژوهش
به منظور دستیابی به یک مدل جامع ،ابتدا با مطالعات
کتابخانه ای و بررسی ادبیات موضوع در ابعاد مختلف و
مصاحبه با خربگان صنعت آب و فاضالب و پایش اطالعات،
هفت عامل اصلی شامل اقتصادی ،اجتامعی ،فنی و مهندسی،
فرهنگی ،قانونی و مدیریتی ،مکانی و زمانی و بعد از آن با
بررسی زیرمعیارهای هر عامل  39زیرمعیار شناسایی شد .در
نهایت برای شناسایی عواملی که در مرصف آب تأثیر بیشرتی
دارند با استفاده از تکنیک دلفی و بهرهگیری از منطق
فازی و توزیع پرسشنامه بین خربگان و غربالگیری آن ،هفت
عامل اصلی با  26متغیر تأثیرگذار تعرفه و قیمتگذاری آب،
استفاده از ادوات کاهنده ،میزان آگاهی خانواده ،انگیزه
مرصف ،درجه حرارت هوا ،استفاده از شیرآالت جدید ،درآمد
رسانه ،سطح درآمد خانوار ،فشار شبکه ،عالیق مرصفکننده،
رفتار مرصفکننده ،تنوع بخشی در عرضه آب ،استفاده از
کنتور مغناطیسی ،مدت حضور در منزل ،تبلیغات و آموزش،
جمعیت ،تحصیالت ،باغچه در منزل ،تعداد خانوار ،شاغل
بودن زنان ،بافت شهری و روستایی ،سطح زیربنا ،مصوبات و
برنامههای اصالح الگوی مرصف ،وضع قوانین جهت تشویق
و تنبیه مشرتکین کممرصف و پرمرصف ،ساعات مرصف روزانه
و ماههای گرم سال جز عواملی بوده که مورد توافق نظر
خربگان قرار گرفت .همچنین در این پژوهش از منطق فازی
برای عدم قطعیت موجود در ارزیابی کیفی عوامل استفاده
شده که در تحقیقات قبلی جهت بررسی عوامل از این منطق
نرشیه آب و توسعه پایدار
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Abstract

The utilization of new irrigation technologies is a solution
that serves farmers to manage production risk (yield) through
the optimal storage and allocation of resources. This study
was conducted to predict the factors affecting the adoption
of new irrigation technologies among farmers in the Sistan
region using the logit model. Sampling in this study was a
random cluster method in which 100 farmers were selected
from the villages in which the pressurized irrigation project
was implemented. The required data were collected using a
questionnaire from farmers in the crop year 2019-2020 and
were analyzed by SPSS24 software using the logit model.
The results of logit regression showed that age, education,
ownership, the area under cultivation, and income explain
between 71 to 94.6% of the changes in the adoption and
non- adoption of pressurized irrigation and social and
economic factors have been able to change between 69% to
92% of changes in technology acceptance. only economic
factors such as low-interest rates on bank facilities, sufficient
amount of bank facilities, farmer investment capacity,
etc. had a significant effect (P ≤ 0.05) on the adoption of
pressurized irrigation technology by farmers. Therefore,
appropriate mechanisms should be provided to eliminate
these restrictions according to the conditions of farmers and
use scientific and practical training to encourage farmers to
accept this technology, on the other hand, due to the hot and
dry climate of the region should be suitable crops and gardens
with this method, pressurized and environmentally friendly
irrigation methods that are more economically efficient and
effective, should be introduced to farmers.
Keywords: New Irrigation Methods, Social Factors,
Economic Factors, Logit Model, Sistan Region.
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بهرهگیری از فناوریهای نوین آبیاری راهکاری است که در خدمت
کشاورزان برای مدیریت ریسک تولید (عملکـرد) از طریق ذخیره
 این پژوهش باهدف پیشبینی.و تخصیص بهینه منـابع قـرار دارد
عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین کشاورزان
.منطقه سیستان با استفاده از مدل الجیت صورت پذیرفته است
منونهگیری در این مطالعه به روش خوشهای تصادفی بوده که
 کشاورز از بین روستاهایی که در آنها طرح آبیاری تحت100 تعداد
 دادههای موردنیاز با استفاده. انتخاب شدند،فشار اجرا گردیده
 گردآوری و۱۳98-99 از پرسشنامه از کشاورزان در سال زراعی
 و بکارگیری مدل الجیت مورد تجزیهSPSS24 توسط نرم افزار
 نتایج حاصل از رگرسیون الجیت نشان داد.و تحلیل قرار گرفتند
94/6  تا71  سطح زیرکشت و درآمد بین، مالکیت، تحصیالت،سن
درصد از تغییرات متغیر پذیرش و عدمپذیرش آبیاری تحتفشار را
 تا69 تبیین میکنند و عوامل اجتامعی و اقتصادی توانستهاند بین
 درصد از تغییرات پذیرش فناوری را تبیین منایند؛ که از ای ن بین92
،تنها عوامل اقتصادی از قبیل پایین بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی
 توان رسمایهگذاری کشاورز و،کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی
) بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشارP ≥0/05(  تأثیر معنیداری...
 لذا میبایست سازوکارهای مناسب جهت.توسط کشاورزان داشتند
رفع ای ن محدودیتها با توجه به رشایط کشاورزان مهیا گردد و با
استفاده از آموزشهای علمی و عملی کشاورزان را جهت پذیرش
 از طرفی با توجه به اقلیم گرم و خشک،این تکنولوژی ترغیب منود
منطقه میبایست گیاهان زراعی و باغی مناسب با این روش آبیاری
تحت فشار و سازگار با محیط که از لحاظ اقتصادی نیز دارای
.کارایی و عملکرد باالتری هستند به کشاورزان معرفی گردد
 عوامل، عوامل اجتامعی، روشهای نوین آبیاری:واژ ههای كلیدی
. منطقه سیستان، مدل الجیت،اقتصادی
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و چیذری .)۱۳۸۷ ،مؤثر بودن این راهکار زمانی بیشرت میشود که
توجه کنیم در ایران به ازای هر پنج درصد افزایش در راندمان آبیاری
حدود چهار میلیارد مرتمکعب آب در سال رصفهجویی میشود
(اخوان .)۱۳۸۵ ،درنتیجه با گسرتش روشهای آبیاری تحتفشار
میتوان در مرصف آب کشاورزی رصفهجویی کرد .جهت رسیدن
به این مهم نیاز است که کشاورزان را به پذیرش روشهای آبیاری
تحتفشار و استفاده از این روشها در مزارع خود ترغیب کرد.
بهرهگیری از فناوریهای نوین آبیاری راهکاری است که در خدمت
کشاورزان برای مدیریت ریسک تولید (عملکـرد) از طریق ذخیره
و تخصیص بهینه منـابع قـرار دارد .ب هواقع ،پذیرش فناوریهای
نوین آبیـاری بخشـی از رویکـرد کلـی کشاورزان برای مدیریت
واحد تولیدی خود محسوب میشود .کاربرد این فناوریها با دیگـر
اقـدامات و عناصـر مـدیریت بهرهبرداری ،نظیر عملیـات خاکورزی،
کاشـت ،داشـت و برداشت محصول ،انتخاب ارقام ،کاربرد کود و
آفتکشهـا ،نیروی کار زراعی و نظایر آن مرتبط است ،بنابراین،
تصمیم به کاربرد فناوریهـای نـوین آبیـاری مسـتلزم عـزم و اراده
برای باز تنظیم عنارص دیگر نظـام زراعـی اسـت .باوجود هزینههای
اولیه ،تلفیق فناوریهای نوین آبیـاری در نظـام زراعی در بلندمدت
موجب کاهش هزینه یا ریسک تولیـد و افزایش درآمد کشاورز
میشود .ایـن امـر بهنوبۀ خـود میتواند موجب ترغیب کشاورزان
برای سـرمایهگـذاری در مزرعه ازجمله بهمنظور ارتقـای تسـهیالت
آبیـاری شـود ( Ndiiriو همکاران.)2013 ،
اقتصاددانان بر این عقیده هستند که عامل کلیدی در رشد و
بهرهوری ،رفاه اقتصادی و ثروت جامعه در بلندمدت ،نوآوری و
پیرشفت تکنولوژی است .رشط الزم و کافی برای رسیدن به این مهم،
نفوذ تکنولوژی در جامعه است؛ یعنی افراد جامعه باید بپذیرند که
تکنولوژی جدید به قبلی برتری دارد و یا اینکه اخرتاع و نوآوری را در
زندگی خود مورد استفاده قرار دهند (حیدریه و همکاران،)۱۳۹۲ ،
پذیرش تکنولوژی جدید ،عمدتاً از طریق مقایسه منافع و هزینههای
بهکارگیری آن عملی میشود .عموماً وقتی تکنولوژی جدیدی معرفی
میشود ،افراد سابقۀ استفاده از آن را ندارند و از طرفی هزینۀ تولید
و درنتیجه قیمت آن در مرحله اولیه بسیار باال است ،لذا در مرحلۀ
اولیه معرفی ،افراد کمی آن را میپذیرند؛ اما بهمرورزمان و با آشکار
شدن منافع کاربرد آن از طریق تبلیغات ،انتقال اطالعات و غیره،
پذیرش تکنولوژی فزونی مییابد؛ بنابراین نفوذ و انتشار تکنولوژی
جدید در یک جامعه در یکزمان اتفاق منیافتد؛ بلکه این عمل یک
فرآیند تدریجی است که بهمرورزمان حاصل میشود .همه افراد یک
نظام اجتامعی ،یک نوآوری را در زمان مشابه و مشخص منیپذیرند،
بلکه برخی از آنها زودتر و برخی دیرتر اقدام به آن عمل میکنند
(شعبانعلی فمی.)۱۳۸۳،
در همین راستا به برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه
اشاره میگردد .اعظمی و همکاران ( ،)1390در بررسی رضایتمندی

مقدمه
یک نوآوری ،ممکن است در ظرف یک سال پذیرفته شود ،ولی پذیرش
نوآوری دیگر ممکن است چند دهه به طول انجامد .همۀ افراد یک
نظام اجتامعی ،یک نوآوری را در یکزمان منیپذیرند؛ بلکه برخی از
آنان زودتر و برخی دیرتر اقدام به پذیرش نوآوری میکنند .آموزش
مناسب میتواند این ناهامهنگیها را بهدرستی برطرف مناید و
حرکتی هامهنگ برای پذیرش فناوریها فراهم سازد .هر چه کاربران،
کاربرد فناوری را سودمندتر و سادهتر بیابند ،نگرش بهرتی نسبت به
آن خواهند داشت .درجۀ سودمند دانسنت و نگرش مربوطه ،منجر
به افزایش گرایش رفتاری شده و از این راه کاربر به استفاده از
فناوری روی میآورد( .حیدریه و همکاران .)۱۳۹۲ ،پنج عامل مزیت
نسبی ،سازگاری ،آسانی استفاده ،آزمونپذیری و قابلرؤیت بودن
در پذیرش فناوری مؤثر است (دانش و همکاران .)۱۳۹۱ ،بر پایه
مدل نرش نوآوریها ،هر فرد برای پذیرش یا رد یک نوآوری خاص،
چهار مرحله شامل دانش ،ترغیب ،تصمیم و همنوایی را باید بگذراند
(شعبانعلی فمی .)۱۳۸۳ ،بیتردید ،فناوری نوین هنگامی پذیرفته
میشود که سودمندی آن بیش از هزینههای آن باشد (Tornatzkyو
 .)1990 ،Fleischerبرخی جامعهشناسان نیز روند پذیرش فناوری را
یک فرآیند یادگیری میدانند و آن را به پنج مرحله تقسیم میکنند؛
و بر این پایه :در مرحلۀ اول ،کشاورزان از روش تولید جدید (فناوری
جدید) بیاطالع هستند؛ در مرحله دوم ،از وجود فناوری جدید از
طریق منبعهای مختلف ازجمله سایر کشاورزان ،رسانههای گروهی،
مروجان کشاورزی ،فروشندگان نهادههای کشاورزی و کارشناسان
کشاورزی آگاه میشوند؛ در مرحله سوم ،کشاورزان از راه منبعهای
تزارهای منایشی ،صحبت با سایر کشاورزان
آموزشی از قبیل کش 
که از فناوری جدید استفاده کردهاند و سایر روشها به ارزیابی آن
میپردازند؛ در چهارمین مرحله ،کشاورزان ممکن است بخشی از
مزارع خود را به روش تولید جدید (فناوری جدید) اختصاص دهند؛ و
در مرحله بعد درصورتیکه ،روش تولید جدید بهرت باشد کشاورزان آن
را بهطور کامل میپذیرند و به کار میگیرند (عرفانیفر و همکاران،
 .)۱۳۹۳بهرهوری آب در کشورهای درحالتوسعه در حدود 45
درصد و در کشورهای توسعهیافته در حدود  60درصد است (فانی
و همکاران .)۱۳۸۸ ،بااینحال پیداست که محدودیت منابع آب از
یکسو و تلفات حجم عظیمی از آب در اثر استفاده از شیوههای
نادرست آبیاری از سوی دیگر ،رضورت بهبود مدیریت آب و آبیاری
در مزرعه را بهعنوان مسئلهای اساسی و مهم مطرح کرده است و
در این میان از جمله راهکارهای مؤثر بر بهبود مدیریت منابع آب و
افزایش راندمان آبیاری ،گسرتش روشهای نوین آبیاری است؛ چراکه
راندمان آبیاری به روش سنتی از  ۳۵درصد تجاوز منیکند ،درحالیکه
در روش آبیاری بارانی راندمان آبیاری حدود  ۷۰درصد و در روش
آبیاری قطرهای راندمان آبیاری در حدود  ۹۰درصد است (عبدامللکی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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کشاورزان در اجرای سامانههای تحتفشار که در استان کرمانشاه
صورت گرفته است ،اشارهکردهاند که سطح تحصیالت ،پیشینۀ
بهرهبرداری ،هزینۀ راهاندازی سیستم ،رشکت در کالسهای تخصصی
آبیاری تحتفشار و درآمد ،ازجمله عاملهای مؤثر بر نگرش
کشاورزان در پذیرش سامانههای تحتفشار میباشند .در تحقیقی
که توسط جاللیان ( ،)۱۳۹۱با عنوان تحلیل اثرات نظامهای آبیاری
نوین بر وضعیت بهرهبرداران کشاورزی در شهرستان خدابنده انجام
شد ،چنین نتیجهگیری گردید که با اجرای طرح آبیاری تحتفشار؛
سطحزیرکشت،میانگینعملکرددرهکتار،میزاندرآمدبهرهبرداران،
بهرهوری مرصف آب و کیفیت محصوالت تولیدی افزایشیافته است.
بهبود این شاخصها موجب افزایش رضایت کشاورزان ،افزایش
درآمد و اشتغا لزایی و تثبیت جمعیت و کاهش انگیزه مهاجرت
شده است Gholamrezi .و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهای جدید آبیاری در شهرستان
فریدن استان اصفهان ،نشان داد که پنج عامل اقتصادی ،اجتامعی،
پشتیبان ،فردی و زیستمحیطی در پذیرش سیستمهای جدید آبیاری
مؤثر هستند )2013( Shahzadi .با بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش
سیستمهای آبیاری تحتفشار توسط کشاورزان گرمسار با استفاده از
مدل الجیت ،نشان داده است که آموزش ،مالکیت زمین ،وام بانکی،
اندازه زمین و درآمد سالیانه ،اثرات مثبت و قابلتوجهی در پذیرش
سیستمهای آبیاری تحتفشار دارد درحالیکه ،سن و اندازه خانوار
اثرات منفی بر اتخاذ سیستم آبیاری تحتفشار دارد .یزدانپناه و
همکاران ( )1398به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری
نوین توسط کشاورزان شهرستان بهبهان پرداختند و بیان کردند متغیر
سن در مدل نرشو چندبعدی و متغیر فاصله زمینهای کشاورزی
تا مرکز خدمات در مدل تنگناهای اقتصادی ،مهمترین متغیرهای
متامیزکنندۀ دو گروه پذیرنده و نپذیرنده میباشند .همچنین یافتهها
بیانگر آن است که الگوی چندبعدی ،توانایی باالتری برای طبقهبندی
کشاورزان پذیرنده و نپذیرندۀ فناوری آبیاری نوین دارد.
طیبنیا و درینی ( )1399به تحلیلی بر اثرات سامانههای آبیاری نوین
بر نواحی روستایی پرداختند .براساس نتایج تحقیق ،این سیستمها
موجب افزایش  30تا  70درصدی تولید محصوالت کشاورزی شدهاند.
همچنین اثرات سیستم آبیاری بر معیشت ساکنین روستاها باالتر
از متوسط است که در میان این اثرات؛ متغیر تأثیر رصفهجویی در
مرصف آب ،مهمترین اثرپذیری از سیستم آبیاری را دارد .به عالوه؛
میان دیدگاه مردم نسبت به بهبود تأثیرات آبیاری نوین و بهبود
وضعیت اقتصادی؛ رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین
متغیرهای افزایش درآمد ،بازگشت مهاجرین و افزایش راندمان تولید
از میان سایر متغیرها ،دارای قدرت پیشبینی معنیدارتری برای تغییر
وضعیت روستائیان میباشند .متغیر افزایش درآمد با رضیب بتای
 0/277بیشرتین تأثیر را بر متغیر وضعیت روستائیان داشته است.
کورکینژاد ( )1400به بررسی کارایی فنی آب و تعیین عوامل مؤثر
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین کشاورزان منطقۀ سیستان

بر پذیرش تکنولوژی نوین آبیاری با تأکید بر نقش رسمایه اجتامعی
در تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان پرداختند .نتایج نشان داد
متغیرهای رشکت در برنامههای رصفهجویی آب ،تحصیالت ،رسمایۀ
اجتامعی ،قیمت آب و نوع آبیاری ،تأثیر مثبت بر کارایی فنی آب
دارند .بهعالوه متغیرهای دسرتسی به اعتبارات بانکی ،میزان درآمد،
رسمایه اجتامعی و قیمت آب ،بیشرتین تأثیر مثبت بر پذیرش آبیاری
نوین توسط کشاورزان را داشتند.
تحقیقات )2008( Adeoti؛  Calatravaو همکاران )2005( ،و
 )2005( Mendolaنشان میدهد که تصمیم به پذیرش یک نوآوری
در کشاورزی ،بستگی به عواملی ازجمله یدارایـیهـای خانوار
کشاورز ،یویژگیهای اقتصادی و اجتامعی آنـان ،ویژگیهای نوآوری
ارائهشده ،درك نیازها و ظرفیت تحمل خطر توسط کشـاورزان دارد.
مطالعـه  )2008( Adeotiنشـان مـیدهـد دارایـیهـای فیزیکـی/
طبیعی ماننـد زمـین ،دارایـی انسـانی (یعنـی کمیـت و کیفیت
کارگران) ،دارایی اجتامعی (رشکت در تعاونی و برنامههای تـرویج
کشـاورزی) و داراییهای رسـمی (دسرتسی به اعتبارات رسمی و
غیررسمی) پذیرش فناوری را تحت تأثیر قرار میدهد.
 Knowlerو  )2007( Bradshawبا بررسی تحقیقات انجامشده در
زمینۀپذیرشکشاورزیحفاظتی،بیانکردندکهتحصیالت،سن،اندازه
مزرعه ،درآمد خارج از مزرعه ،تجربه و سطح زیر کشت از مهمترین
عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی میباشند Regassa .و
همکاران ( )2014در پژوهشی که با عنوان منونههای پذیرفتهشده
و محدودیتهای مربوط به کوچک بودن مقیاس در استفاده از
تکنولوژی آبیاری بهصورت پیامیش در کشور غنا انجامشده است .دو
نوع روش جمعآوری داده در این مقاله بهکاررفته است .روش اول
آمارگیری هدایتشده بوده است که در پنج ناحیه و در بین کسانی
که تکنولوژی آبیاری را پذیرفتهاند ،صورت گرفته و روش دوم پیروی
از جزئیات منونه رفتاری بوده است که در سه منطقه مورداستفاده
قرارگرفته است .نتایج آنها نشان دادعوامل مؤثر بر عدم پذیرش
تکنولوژیآبیاریتحتفشارعبارتانداز:عدمدسرتسیبهمنابعمالی،
ریسک قیمتی زیاد محصوالت و نبود حامیتهای سازمانی .نتایج
پژوهش  Longو همکاران ( )2016نشان داد که محدودیتهایی
در عرضه و تقاضای فناوری وجود دارد .این محدودیتها میتوانند
بر پذیرش فناوری تأثیرگذار باشند Mushtaq .و همکاران ( )2015در
مقالۀ خود بیان میکنند که استفاده از تکنولوژیهای نوین آبیاری
موجب رصفهجویی در مرصف آب و انرژی میگردد و تصمیم به
بکارگیری آنها ،به عوامل اقتصادی و محیطی بستگی دارد.
مطالعـه  Jinو همکاران ( )2016نشـان داد کـه میزان زمین ،درآمد،
درك اثرات تغییرات اقلیمی ازجمله خسـارت به محصوالت ،بر پذیرش
تکنولوژیهای کشـت ارقـام مقاوم به خشکی مؤثر بوده است.
همچنـین جنسـیت و درك اثرات بر روی پذیرش سیستمهـای آبیـاری
جدیـد تأثیرگذار بوده اســت .بهعالوه میزان اراضی کشاورزان ،تجربه
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کشاورزی و احتامل خسارت به محصول در آینده ،بر پذیرش بیمه
مؤثر بوده اسـت .مطالعـه  Chuchirdو همکاران ( )2017نشان داد
اندازه زمین ،درآمد مزرعه و عضویت در انجمنهای کـاربری آب،
رابطـه مثبتـی بـا پذیرش چرخ آبگرد بهعنوان یـک فنـاوری اسـتخراج
آب از چـاهها داشـته و درعینحال ،سـن ،آموزش مهارت و عضویت
در انجمن آببران با استفاده از پمپ رابطه منفـی داشـتند.
دشت سیستان در منتهیالیه مرز رشقی ایران مابین طول رشقی
 61:10تا  61:50و عرض شاملی  ۱۸ :۳۰تا  31 :۲۱واقعشده است و
در گوشه شاملی استان پهناور سیستان و بلوچستان قرارگرفته است.
ارتفاع منطقه از سطح دریا  ۶۷۸مرت بوده و از نقطهنظر جغرافیای
طبیعی جزو دلتای رودخانه هیرمند میباشد .دشت سیستان منطقه
رسوبی و سطحی میباشد که از رسوبات شاخههای متفاوت
رودخانه هیرمند و رسشاخههای شاملی هامون تشکیل گردیده است.
از مهمترین خصوصیات آن میتوان شیب کم دشت را نام برد که
حدود  ٪۲۵در هزار میباشد تنها منبع تأمین آب دشت سیستان
رودخانه هیرمند میباشد که از ارتفاعات بابا یغام در افغانستان
رسچشمه میگیرد .هیچگونه منابع آب زیرزمینی در دشت سیستان
وجود ندارد .استفاده از لوله و جریان آب توسط پمپاژ با فشار بیش

از یک امتسفر و یا معادل  ۱۰مرت ارتفاع آب بهعنوان روش رو بسته
و تحتفشار میباشد .چنانچه فشار موردنیاز جریان کمرت از  ۱۰مرت
باشد آنگاه روش انتقال و توزیع بنام روش کمفشار نامیده میشود
(پیری و همکاران.)1393 ،
طرح آبیاری  46هزار هکتاری دشت سیستان در سال  1393به
عنوان یکی از مهمرتین طرحهای آبرسانی در کشور بصورت اجرایی
آغاز گردید ،اعتبار این طرح در مرحله نخست اجرا ،از محل منابع
صندوق ملی به مبلغ  ٥٠٠میلیون دالر و پس از پیرشفت مراحل
اجرایی در مرحله دوم به مبلغ  ٣٥٠میلیون دالر بود .فاز اول این
طرح در سال  1399به بهره برداری رسید و در این مرحله کشاورزان
برخی از مناطق که این طرح در آنها پیادهسازی شده بود شده بود
به اجرای عملیات آبیاری با استفاده از سامانههای آبیاری نوین اقدام
منودند .با توجه به اینکه فناوری آبیاری تحت فشار در منطقه سیستان
درحال اجرا میباشد و کشاورزان در پذیرش این فناوری دچار تردید
میباشند و میتوان گفت عوامل متعددی در پذیرش این فناوری
نوظهور در منطقه مورد مطالعه نقش دارد ،ازاینرو پژوهش حارض
باهدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین
کشاورزان منطقه سیستان با استفاده از مدل الجیت انجام شده است.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘامﻋﯽ

ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﻮان ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺸﺎورز ،ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ،ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻄﯿﺢ زﻣﯿﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﻮدن ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻨﻮع،
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﮐﻮدﭘﺎﺷﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر،
ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ در
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﴫف آب و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ آب ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﯽ ،اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﴍﮐﺖ در دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر در رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮان ،اﻃﻤﯿﻨﺎن از
وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر در ﻧﴩﯾﻪﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،دﺳﱰﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﯾﺪﮐﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﺠﺮی ،دﺳﱰﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ
ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﯾﺪﮐﯽ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و
ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻃﺮاح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر

ﭘﺬﯾﺮش
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری
شکل  -1چارچوب مفهومی عوامل اقتصادی و اجتامعی مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری

روش تحقیق

حالت را به خود اختصاص دهد .هدف ازاینگونه رگرسیونها به
دست آوردن احتامل اتفاق افتادن یکی از حاالت متغیر وابسته
بهرشط مشخص بودن مقادیر متغیرهای مستقل میباشد .به
همین دلیل این مدلها را مدلهای احتامل 2مینامند ( Gujaratiو
 .)2009 ،Porterدر مدلهای دوتایی میتوان وقوع متغیر وابسته
را با ( )۱و عدم وقوع آن را با ( )0نشان داد و برای تخمین آنها

در مدلهای رگرسیون مرسوم ،متغیر وابسته بهصورت کمی میباشد
و متغیرهای مستقل ،میتوانند ترکیبی از متغیرهای کیفی و یا کمی
باشند؛ اما در برخی مواقع متغیر وابسته بهصورت کیفی 1است و
ممکن است فقط دو حالت مختلف داشته باشد و یا بیش از دو
نرشیه آب و توسعه پایدار
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از مدلهای احتامل غیرخطی الجیت و یا پروبیت که دارای توابع
توزیع تجمعی  Sشکل هستند ،استفاده کرد.
آزمون ا ُمنیبوس ،3آزمونی است که ارزیابی کل مدل رگرسیونی
الجستیک را نشان میدهد .بدین معنی که مدل رگرسیونی تا
چه اندازه قدرت تبیین و کارایی دارد .در این آزمون ،آمارۀ خیدو
(مجذور کا) 4در سطح خطای کمرت از  0/05معنیدار است و
ضمن اینکه نشان از برازش مدل دارد ،معنیداری این آزمون
بیانگر آن است که متغیرهای مستقل ،توانایی الزم را در پیشبینی
متغیر وابسته دارند (قربانعل یزاده.)1399 ،
در مدل الجیت از تابع لجیستیک (تابع توزیع تجمعی) با ۷
درجه آزادی و در مدل پروبیت از تابع توزیع تجمعی نرمال
(تابع توزیع تجمعی با بینهایت درجه آزادی) استفاده میشود
( .)2008 ،Baltagiتابع تجمعی الجیت به فرم زیر میباشد:
		
()1
که در آن  Zبهصورت زیر تعریف میشود:
					
()2
Z=Xβ+U
در تابع فوق وقتی متغیرهای مستقل ( )xدر محدوده ∞ -تا ∞+
تغییر میکنند P ،در دامنه  ۰تا  ۱تغییر خواهد کرد و همچنین رابطۀ
بین آنها نیز غیرخطی است و وجود این دو خاصیت در تابع فوق،
مشکل تخمین توسط تابع احتامل خطی را مرتفع میمناید .اما با توجه
به اینکه در تابع فوق P ،نهتنها نسبت به Xها بلکه نسبت به رضایب
تابع ( )β, sنیز غیرخطی است ( sانحراف استاندارد متغیر است که در
جداول خروجی با مناد  seمنایش داده شده است) ،منیتوان آن را با
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد .برای اینکه بتوان
آن را با استفاده از ای ن روش برآورد کرد ،به ترتیب زیر عمل میشود.
لگاریتم طبیعی نسبت احتامل که با  Lنشان میدهند را مدل
الجیت مینامند که نهتنها برحسب متغیرهای مستقل خطی است
بلکه برحسب پارامرتها نیز خطی میباشد .در مدل الجیت وقتی
 Pدر دامنه  ۰تا  ۱تغییر میکند L ،در محدوده ∞ -تا ∞ +تغییر
میکند و هرچند که  Lبرحسب متغیرهای مستقل خطی است ولی
 Pغیرخطی است ( Scott longو .)2001 ،Freese
درصورتیکه متغیر وابسته بتواند بیش از دو حالت را به خود
اختصاص دهد ،میتوان از مدل الجیت چندگزینهای استفاده کرد.
تخمین الجیت چندگزینهای 5را میتوان بهعنوان تخمین همزمان مدل
الجیت برای متام مقایسههای ممکن بین مقادیر متغیر وابسته در
نظر گرفت .در حالت کلی اگر متغیر وابسته دارای  jپیامد باشد ،فقط
الزم است که  j-1مدل الجیت تخمین زده شود و سایر رضایب مدل
با استفاده از رضایب تخمین زدهشده به دست میآیند .درصورتیکه
متغیر وابسته دارای jپیامد باشد ،فرم کلی مدل الجیت چندگزینهای را
میتوان بهصورت زیر نوشت ( Scott longو :)2001 ،Freese

در این مطالعه بهمنظور انتخاب منونه مناسب از روش منونهگیری
خوشهای تصادفی استفاده شد .کشاورزان منطقه سیستان جامعه
آماری مطالعه را تشکیل دادند .با توجه به اینکه سیستم آبیاری
تحتفشار در سیستان درحال اجرامیباشد و تاکنون تعداد محدودی
از کشاورزان نسبت به اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع خود
اقدام منودهاند ،لذا کلیه روستاها از سیستم آبیاری نوین برخوردار
نبوده ،به همین دلیل ابتدا تعدادی از این آبادیها (خوشهها)
که در آنها این سیستم در حال اجرا میباشد ،بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .در مرحله بعد لیستی از کلیه بهرهبرداران کشاورزی
آبادیهای انتخابشده ،تهیه گردید و تعدادی از کشاورزان هر
آبادی بهصورت تصادفی از  100نفر از کشاورزان ( 50کشاورزی که
اقدام به اجرای طرح آبیاری تحت فشار در مزارع منودند و  50نفر
از کشاورزان که این طرح در مزارع آنها اجرا نگردیده بود) انتخاب و
اطالعات موردنیاز از آنها با انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در
سال زراعی  ۱۳98-99جمعآوری گردید .ابزار گردآوری دادهها در
این پژوهش از نوع محقق ساخته بوده که با توجه به شاخصها و
مطالعات مرتبط در این حوزه جمعآوری گردیدند .روایی پرسشنامه
توسط اساتید رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل ،مورد تایید قرار
گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ برابر  0/857بدست آمد
که در دامنه قابل قبولی میباشد .متغیرهای مستقل پژوهش شامل
عوامل اجتامعی و اقتصادی اجرای طرحها است و متغیر وابسته
به صورت صفر و یک که بیانگر اجرا و عدم اجرای طرح آبیاری
تحت فشار در مزارع میباشد .در این مطالعه بهمنظور بررسی
عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم آبیاری نوین (تحتفشار) نسبت به
روشهای مرسوم و تعیین جهت تأثیر این عوامل از مدل الجیت
توسط نرمافزار  SPSS24استفاده گردید.
نتایج
• نتایج توصیف جامعه مورد مطالعه
در بخش توصیفی جهت اختصار مقادیر کمرتین و بیشرتین فراوانی
ارائه گردیده است .نتایج این بخش نشان داد که بیشرتین فراوانی در
خصوص تحصیالت کشاورزان مربوط به مقطع سیکل (راهنامیی) با
 25درصد فراوانی و پساز آن دیپلم با  20درصد فراوانی میباشد،
کمرتین فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی باالتر از لیسانس و باالتر از
دیپلم به ترتیب با فراوانی 6و 9درصد میباشد .مالکیت محل فعالیت
نیز گویای آن بود که  80درصد مالکیتها شخصی و  20درصد آنها
اجارهای میباشد .اکرث کشاورزان بین  35-50سال سن داشتند (45
درصد) و تنها  16درصد آنها دارای سن کمرت از  35سال میباشند.
در خصوص مساحت زمین تحت مالکیت کشاورزان ،نتایج نشان داد
که  75درصد آنها بین  1-4هکتار زمین داشتند .از لحاظ تجربه در
فعالیتهای کشاورزی 49 ،درصد آنها کمرت از  10سال تجربه و تنها 4

()3
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین کشاورزان منطقۀ سیستان

27

ساالرپور ،م .و همکاران

درصد آنها بیش از  30سال در این زمینه تجربه داشتند .نتایج حاصل
از درآمد نیز حاکی از آن بود که  45درصد افراد بیش از  2/5میلیون
تومان 40 ،درصد آنها بین  1-2میلیون و تنها  3درصد آنها کمرت از
 100هزار تومان درآمد داشتند؛ میانگین درآمد براساس میانگین سطح
کشت که در قسمت فوق نیز به آن اشاره شده بدست آمده و بر
حسب میزان کشت هر کشاورز متفاوت میباشد.

میانگین  4/16 ،4/18و  4/13بیشرتین رتبه را دارا بودند و کاهش
هزینههای کارگری ،کاهش مرصف آب و هزینههای مرصفی آب
و کاهش کل هزینههای آبیاری در بلندمدت به ترتیب با میانگین
 2/37 ،1/73و  2/8کمرتین رتبه را در بین عاملهای اقتصادی
دارا بودند .نتیجۀ بهدستآمده از رتبهبندی عاملهای اجتامعی
مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشار با استفاده از میانگین،
نشان میدهد كه به ترتیب مؤلفههای اجتامعی از قبیل توصیه
کارشناسان و متخصصان فنی به اجرای آبیاری تحتفشار ،ارائه
آموزشهای توجیهی در ارتباط با آبیاری تحتفشار و بازدیدهای
آموزشی از مناطقی که پیشتر آبیاری تحتفشار در آنجا اجراشده
است ،با میانگین  4/32 ،4/56و  4/01باالترین رتبه را دارا بودند
و کمرتین رتبهها به ترتیب مربوط به تبلیغات فروشندگان و
رشکتهای طراح سامانههای آبیاری تحتفشار ،دسرتسی آسان به
فروشگاههای عرضه قطعههای یدکی آبیاری تحتفشار و برخورد
مناسب رشکتهای مجری آبیاری تحتفشار با میانگین 1/56 ،1/46
و  1/65در بین مؤلفههای اجتامعی بودند.

• رتبهبندی عاملهای اقتصادی و اجتامعی
در این مطالعه ،تأثیر عاملهای اقتصادی و اجتامعی مؤثر بر پذیرش
فناوری آبیاری تحتفشار که با گویهها و متغیرهای پژوهش و
دیگر بررسیها استخراجشده است ،ازنظر كشـاورزان بررسی شد.
رتبهبندی ایـن گویههـا با استفاده از پاسخهای كشاورزان به آنها
و با میانگینگیری ،صورت گرفته است(جدول  .)1در این بررسی
عاملهای اقتصادی مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشار شامل
مؤلفههای کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی ،توان رسمایهگذاری
کشاورز و کاهش علف هرز و هزینههای مبارزه با آن به ترتیب با

جدول  -1رتبهبندی عوامل اقتصادی و اجتامعی مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری بر پایه میانگین
مؤلفه

عوامل اقتصادی
میانگین

کافیبودن مقدار تسهیالت بانکی
توان رسمایهگذاری کشاورز
کاهش علف هرز و هزینههای مبارزه با آن
کاهش هزینههای تسطیح زمین
تأمین بهموقع تسهیالت بلندمدت بودن
مدت بازپرداخت وامها
امکان بهرهمندی از تسهیالت بانکی
کاهش هزینههای سمپاشی
قابلیت کشت متنوع
پایینبودن نرخ بهره تسهیالت بانکی
کاهش هزینههای کودپاشی
پایینبودن هزینههای اجرایی آبیاری
تحتفشار
توسعه و افزایش سطح زیر کشت
افزایش میزان تولید در واحد سطح
افزایش کیفیت محصوالت تولیدی
کاهش کل هزینههای آبیاری در
بلندمدت
کاهش مرصف آب و هزینههای مرصفی آب
کاهش هزینههای کارگری

نرشیه آب و توسعه پایدار

انحراف
معیار

عوامل اجتامعی

رتبه

مؤلفه

1
2
3
4
5

توصیه کارشناسان و متخصصان فنی به اجرای
آبیاری تحتفشار
ارائه آموزشهای توجیهی در ارتباط با آبیاری
تحتفشار
بازدیدهای آموزشی از مناطقی که پیشتر آبیاری
تحتفشار در آنجا اجرا شده
رشکت در دورههای آموزشی مربوط به مدیریت آب
معرفی سامانههای آبیاری تحتفشار در رادیو و تلویزیون
استفاده از تجربههای مثبت دیگران در ارتباط با
آبیاری تحتفشار
اطمینان از وجود امنیت در منطقه
معرفی سامانههای آبیاری تحتفشار در
نرشیههای ترویجی
دسرتسی آسان به خدمات پس از فروش قطعههای
یدکی مربوط به آبیاری تحتفشار
برخورد مناسب رشکتهای مجری آبیاری تحتفشار
برخورد مناسب رشکتهای مجری آبیاری تحتفشار
دسرتسی آسان به فروشگاههای عرضه قطعههای
یدکی آبیاری تحتفشار
تبلیغات فروشندگان و رشکتهای طراح سامانههای
آبیاری تحتفشار

4/18
4/16
4/13
4/01
3/99

0/76
1/24
0/66
1/04
0/98

3/91
3/84
3/80
3/79
3/67
3/32

0/96
1/20
1/12
1/29
1/16
1/17

6
7
8
9
10
11

3/26
3/26
3/04

1/34
1/42
1/53

12
13
14

2/80

1/65

15

2/37
1/73

1/69
1/06

16
17

28

میانگین

4/56

انحراف
معیار

0/94

4/32

1/28

2

4/01

0/96

3

9/95
3/94
3/67

1/01
1/01
1/68

4
5
6

3/24
2/43

1/12
1/64

7
8

2/34

1/67

9

1/65
1/65
1/56

1/22
1/22
0/94

10
11
12

1/46

0/82
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رتبه

1

• بررسی تأثیر مشخصات فردی بر پذیرش فناوری آبیاری
تحتفشار
 ارزیابی کلی مدل :نتایج آزمون اومنیبوس نشان میدهد کهمتغیرهای مدل (سن ،تحصیالت ،مالکیت ،سطح زیر کشت و
درآمد) تا چه اندازه قدرت تبیین و کارایی داشته ،لذا با توجه به
سطح معنیداری مدل ،برازش مدل قابلقبول بوده و در سطح
خطای کمرت از  0/05معنیدار میباشد (جدول .)2
جدول  -3بررسی برازش مدل-تأثیر مشخصات فردی
 بررسی برازش مدل :نتایج جدول ( )3نشان میدهد که مقادیردو آماره برابر  0/710و  0/946بهدستآمده است ،بدین معنی
Nagelkerke R
Cox & Snell R
-2Log
Square
Square
likelihood
که پنج متغیر مستقل (سن ،تحصیالت ،مالکیت ،سطح زیر کشت
و درآمد) توانستهاند بین  71تا  94/6درصد از تغییرات متغیر
0/946
0/710
14/917
وابسته (پذیرش و عدم پذیرش آبیاری تحتفشار) را تبیین کنند.
جدول  -4رضایب رگرسیونی تأثیر مشخصات فردی کشاورزان بر
نتایج حاصل از جدول رضایب رگرسیون (جدول  )4نیز نشان
پذیرش آبیاری تحتفشار
میدهد که سن بهطور منفی و معنیداری پذیرش آبیاری تحتفشار
Exp(B( Sig. df Wald S.E.
B
را پیشبینی میکند ،بدین معنی که افزایش سن موجب کاهش
0/700 0/012 1 6/382 0/141 -0/356
سن
پذیرش فنآوری آبیاری تحتفشار شده و برعکس آن نیز صادق
است که کاهش سن موجب افزایش پذیرش آبیاری تحتفشار میزان تحصیالت 14/425 0/050 1 3/843 1/362 2/669
میگردد .در خصوص میزان تحصیالت نیز مشاهده شد که تأثیر
نوع مالکیت 0/223 0/437 1 0/605 1/931 -1/502
محل فعالیت
مثبت و معنیداری بر پذیرش آبیاری تحتفشار دارد ،نوع مالکیت
محل فعالیت تأثیر منفی بر پذیرش آبیاری تحتفشار داشته ولی سطح زیر کشت 6/121 0/067 1 3/345 0/991 1/812
این تأثیر معنیدار منیباشد .با توجه به اینکه جهت تأثیرات مقدار
مقدار درآمد 1/000 0/291 1 1/115 0/000 0/000
سن ،منفی و تحصیالت ،مثبت بوده ،لذا میتوان گفت با افزایش ماهیانه وامگیرنده
تحصیالت و پایینبودن سن کشاورزان میزان پذیرش فناوری آبیاری
17/818 0/551 1 0/355 4/834 2/880
Constant
تحتفشار افزایش مییابد (جدول .)4
جدول  -2ارزیابی مدل توسط آزمون اوم نیبوس-تأثیر
مشخصات فردی
کای اسکویر دامنه سطح معنیداری
0/000
5
123/713
Step
0/000
5
123/713
Block
0/000
5
123/713
Model

جدول  -5ارزیابی مدل توسط آزمون اوم نیبوس-تأثیر عوامل
اجتامعی و اقتصادی
کای اسکویر دامنه سطح معنیداری
0/000
2
117/430
Step
0/000
2
117/430
Block
0/000
2
117/430
Model

• بررسی تأثیر عوامل اجتامعی و اقتصادی بر پذیرش فناوری
آبیاری تحتفشار
 ارزیابی کلی مدل :بررسی برازش مدل با استفاده از آزمون اومنیبوس نشان داد متغییرهای مورد استفاده در مدل به طور معنی
دار کارایی کافی جهت تبیین مدل را دارند (( )sig≥0/05جدول .)5
 بررسی برازش مدل :نتایج جدول ( )6نشان میدهد کهمقادیر دو آماره ،برابر  0/691و  0/921بهدستآمده است،
بدین معنی که متغیرهای اجتامعی و اقتصادی توانستهاند بین
 69تا  92درصد از تغییرات متغیر پذیرش و عدم پذیرش آبیاری
تحتفشار را تبیین منایند.
نتایج حاصل از جدول رضایب رگرسیون (جدول  )7نیز نشان
میدهد که از بین دو عامل اجتامعی و اقتصادی؛ عوامل اقتصادی
تأثیر مثبت و معنیداری بر پذیرش آبیاری تحتفشار دارد ،لذا
میتوان گفت با افزایش مؤلفههای اقتصادی از قبیل پایین بودن
نرخ بهره تسهیالت بانکی ،کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی،
توان رسمایهگذاری کشاورز و  ...بین کشاورزان ،میزان پذیرش
فناوری آبیاری تحتفشار افزایش مییابد.
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین کشاورزان منطقۀ سیستان

جدول  -6بررسی برازش مدل-تأثیر عوامل اجتامعی و اقتصادی
Nagelkerke R
Cox & Snell R
-2Log
Square
Square
likelihood
0/921
0/691
21/200
جدول  -7رضایب رگرسیونی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتامعی بر
کشاورزان بر پذیرش آبیاری تحتفشار
Exp(B( Sig. df Wald S.E.
B
اقتصادی 1/434 0/003 1 8/532 0/123 0/360
اجتامعی 1/132 0/329 1 0/953 0/127 0/124
0/000 0/000 1 17/570 4/988 -20/907 Constant
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نتیجهگیری و بحث

حاکی از آن بود که از بین دو عامل اجتامعی و اقتصادی؛ عوامل
اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری بر پذیرش آبیاری تحتفشار
در بین کشاورزان منطقه سیستان دارد ،از این رو تأثیرگذارترین
مؤلفههای اقتصادی از قبیل پایینبودن نرخ بهرۀ تسهیالت بانکی،
کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی ،توان رسمایهگذاری کشاورز و
 ...بین کشاورزان ،بر میزان پذیرش فناوری نوین آبیاری تأثیرگذار
میباشد که نتایج پژوهش حارض با نتایج  Gholamreziو همکاران
( )2014و  )2013( Shahzadiهمخوانی دارد.
ازآنجاییکه عوامل اقتصادی بهعنوان مهمترین گزینه در اجرای
سیستمهای نوین آبیاری در بین کشاورزان شناخته شد و با توجه به
اینکه اینگونه تکنولوژیها توسط افرادی که از سطح سواد بیشرت
و سن پایینتری برخوردار بودند بیشرت موردتوجه قرارگرفته ،لذا
میتوان گفت با توجه به نوپا بودن این تکنولوژی در منطقه و
اینکه در حال حارض در منطقه سیستان ،سیستم آبیاری تحتفشار
در حال اجرا میباشد ،لذا مسئولین و مجریان مربوطه میبایست
به عوامل اقتصادی (مقدار تسهیالت بانکی ،توان رسمایهگذاری
کشاورز) و اجتامعی مؤثر (به خصوص تحصیالت و سن بهرهبرداران)
بر پذیرش کشاورزان توجه ویژه داشته باشند و ازآنجاییکه سطوح
درآمدی افراد در این منطقه پایین بوده و نیازمند حامیتهای
مالی بیشرت هستند ،میبایست سازو کارهای مناسب جهت رفع
اینگونه محدودیتها با توجه به رشایط کشاورزان مهیا منایند
و با استفاده از آموزشهای علمی و عملی و بهصورت منونهای،
کشاورزان را جهت پذیرش این تکنولوژی ترغیب منایند .از طرفی
با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه ،میبایست گیاهان زراعی
و باغی مناسب با این تکنولوژی و سازگار با محیط را که از لحاظ
اقتصادی نیز دارای کارایی و عملکرد باالتری هستند ،به کشاورزان
معرفی منایند .از آنجایی که در زمان اجرای طرح آبیاری تحت فشار
در منطقه سیستان ،تعداد کمی از کشاورزان نسبت به پذیرش و
اجرای طرح اقدام منوده بودند ،لذا محققین دسرتسی به تعداد منونه
بیشرتی در این ارتباط نداشتند که خود از مهمرتین محدودیتهای
پژوهش حارض میباشد؛ لذا میبایست پس از اجرای کامل طرح،
سایر محققین بر روی تبعات اقتصادی و اجتامعی اجرای آن بر
کشاورزان و تأثیرات زیست محیطی آن در منطقه و حتی تغییر
الگوی کشت ،مطالعات مؤثری انجام دهند.

فرآیند آبیاری یکی از عاملهای تأثیرگذار در بهبود بهرهوری تولیدات
كشاورزی در كشورهای درحالتوسعه ،بهویژه در ایران است و
توسعه ،بهبود و مدیریت كارای آن بهعنوان یكی از زمینههای مهم
توسعه كشاورزی به شامر میآید.
نتایج پژوهش نشان داد برخی از عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر پذیرش
فناوری نوین آبیاری تحتفشار که در حال اجرا در منطقه سیستان
میباشد ،عبارتاند از کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی ،توان
رسمایهگذاری کشاورز و کاهش علف هرز و هزینههای مبارزه با
آن .به طور مشابه در پژوهشهای  )2013( Shahzadiو Regassa
و همکاران ( )2014نیز بیان کردند که منابع مالی و تسهیالت بانكی
از عوامل مهم تأثیرگذار در استفاده از فناوری آبیاری تحتفشار و
رضایتمندی ناشی از بهکارگیری آن میباشد .بررسی عوام ل اجتامعی
مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشار حاکی از آن بود که
مؤلفههای اجتامعی از قبیل توصیۀ کارشناسان و متخصصان فنی
به اجرای آبیاری تحتفشار ،ارائه آموزشهای توجیهی در ارتباط
با آبیاری تحتفشار و بازدیدهای آموزشی از مناطقی که پیشتر
آبیاری تحتفشار در آنجا اجراشده ،مهمترین عوامل اجتامعی
مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشار میباشند ،به طور مشابه
باللی و همکاران ( )1395نیز بیان کردند که شـركت در دورههای
آموزشـی توجیهی و آشنایی با سودمندیها و محدودیتهای
بهرهگیری از فناوری آبیاری تحتفشار در پذیـرش آن مؤثر میباشد.
نتایج حاصل از جدول رضایب رگرسیون نشان داد که سن بهطور
منفی و معنیداری پذیرش آبیاری تحتفشار را مورد تأثیر قرار
میدهد ،بدین معنی که افزایش سن موجب کاهش پذیرش فناوری
آبیاری تحتفشار شده و برعکس آن نیز صادق است که کاهش سن
موجب افزایش پذیرش آبیاری تحتفشار میگردد (مشابه با نتایج
پژوهش اصالنی ( .)1392در خصوص میزان تحصیالت نیز مشاهده
شد که تحصیالت تأثیر مثبت و معنیداری بر پذیرش فناوری آبیاری
تحتفشار دارد ،در این راستا  Kalantariو همکاران ( )2010نیز
در تحقیقی که به همین منظور برای شهرستان اردل از توابع استان
چهارمحال و بختیاری انجام داده بودند ،به نتایج مشابهی دست
یافتند .همچنین  Abdulaiو همکاران ( )2011بامطالعهای که در
جنوب غنا انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که کشاورزان با سطح
تحصیالت باالتر ،در مورد وجود و نحوۀ عملکرد فناوریهای مختلف
آبیاری آگاهی بیشرتی دارند .این نتایج توسط  Rossiو همکارانش
( )2016که تحقیقی را در مورد باغداران پرتقال در برزیل انجام
دادند ،نیز ارائه شده است .سایر پژوهشها نیز در مورد تأثیر مثبت
سطح تحصیالت رسپرست خانوار روی پذیرش فناوری آبیاری بحث
کردهاند ( Singhو همکاران2015 ،؛ 2013 ،Shahzadi؛  Vaeziو
 2012 ،Daranو Barseو همکاران .)2010 ،نتایج رگرسیون الجیت
نرشیه آب و توسعه پایدار
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چکیده

Abstract
Identifying the effective and determining factors of water
scarcity in each region is a necessary condition for proper
management of water supply and demand and laying the
groundwork for adaptation to water scarcity. Although
Kermanshah province is not in a crisis situation according
to the usual indicators for determining the water crisis,
the continuation of the current situation will lead to a crisis
and requires a review of the province's water resources
management approaches. This research seeks to identify and
prioritize the determinants of water scarcity in Kermanshah
province in the theoretical framework of institutionalism
and with the hierarchical analysis process. For this purpose,
with the Delphi method and hierarchical analysis tool, and
EXPERT CHOICE software, these factors were identified and
prioritized. The results show that contrary to conventional
approaches to water resources management, which emphasizes
water supply management, the role of demand-side factors
in the problem of water shortage in Kermanshah province
is much more decisive so that 72.5% of the water shortage
problem is explained by these factors. Demand-side factors,
respectively, priority and share in water scarcity are: low water
productivity in the agricultural sector (0.42), uncontrolled
extraction of underground resources (0.21), agricultural
production structure (0.13), virtual water exports (0.10),
water loss in the route (0.06), water consumption culture
(0.05), lack of meter (0.03). On the supply-side, the amount
of precipitation (0.38), water budget (0.18), evaporation (0.18),
time mismatch between precipitation and consumption (0.13),
type of precipitation (0.05), precipitation fluctuation (0.05),
and insufficient utilization of gray water (0.03) have the most
important role in creating stress, respectively.
Keywords: Water Crisis, Kermanshah Province, Water Productivity,
Institutional Economics, Analytic hierarchy process (AHP).
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شناسایی عوامل موثر و تعیینکننده کمآبی در هر منطقه رشط
الزم برای مدیریت صحیح عرضه و تقاضای آب و بسرتسازی
 هرچند استان کرمانشاه بر اساس.برای سازگاری با کمآبی است
شاخصهای متداول تعیین بحران آب در وضعیت بحران قرار ندارد
اما تداوم وضع موجود به بحران خواهد رسید و نیازمند بازنگری
 این پژوهش در.در رویکردهای مدیریت منابع آب استان است
چارچوب نظری نهادگرایی و با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی
بهدنبال شناسایی و اولویتبندی عوامل تعیینکننده کمآبی در
 بهاین منظور با کمک روش دلفی و ابزار.استان کرمانشاه است
 این عواملEXPERT CHOICE تحلیل سلسل ه مراتبی و نرمافزار
 نتایج حاکیاز آن است که برخالف.شناسایی و اولویتبندی شد
رویکردهای متعارف مدیریت منابع آب که بیشرت بر مدیریت
 نقش عوامل طرف تقاضا در مساله،عرضه آب تأکید میشود
72/5 کمآبی استان کرمانشاه بسیار تعیینکنندهتر است بهطوریکه
.درصد از مساله کمآبی توسط این عوامل توضیح داده میشود
:عوامل طرف تقاضا به ترتیب اولویت و سهم در کمآبی عبارتند از
 برداشت بیرویه،)0/42( بهرهوری پایین آب در بخش کشاورزی
،)0/13(  ساختار تولید بخش کشاورزی،)0/21( از منابع زیرزمینی
 فرهنگ،)0/06(  اتالف آب در مسیر،)0/10( صادرات آب مجازی
 در طرف عرضه نیز.)0/03(  نداشنت کنتور،)0/05( مرصف آب
 عدم تطابق،)0/18(  تبخیر،)0/18(  بیالن آب،)0/38( میزان بارش
 نوسان بارش،)0/05(  نوع بارش،)0/13( زمانی بارش و مرصف
) بهترتیب0/03( ) و عدم بهرهبرداری کافی از آب خاکسرتی0/05(
.بیشرتین نقش را در ایجاد تنش دارند
، بهرهوری آب، استان کرمانشاه، بحران آب:واژههای كلیدی
. تحلیل سلسلهمراتبی،اقتصاد نهادی
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مقدمه

حوضه مانند وضعیت اقلیمی ،رسانه آب تجدیدپذیر ،وضعیت
زیستمحیطی ،درآمد ،تنشهای اجتامعی و  ...متفاوت است.
ایران جز دسته كشورهای با درآمد متوسط محسوب م شود كه
در این دسته ،درصد برداشت آب نسبت به منابع آب تجدیدپذیر
 11/3درصد است ،درحالیكه این رقم در ایران در رشایط موجود
 86درصد و بر اساس آب قابل برنامهریزی ابالغی (با فرض اعامل
مدیریت مصارف) حدود  69درصد است .بر این اساس میتوان
ایران را جز كشورهای با تنش آبی باال منظور كرد (حیدری.)1399 ،
بنابراین ،مساله آب یکی از مهمرتین مسائل حال و آینده ایران و
استان کرمانشاه است و نیازمند چارهجویی برای مدیریت مناسب
آن است .مدیریت مناسب نیازمند شناخت ابعاد مساله است.
مسئله آب ،ابعاد و اثرات متفاوتی دارد و بهعلت اهم ّیت باالی
آن پژوهشهای بسیاری درباره آن انجام شده است که برخی از
مهمرتین آنها به رشح زیر است.
والیتی ( )1385به بررسی بحران آب در استان خراسان پرداخته
است و به این نتیجه رسید که علت بحران آب در این استان
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداشتهای ﻣﺴﺘﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎههـﺎی ﻋﻤﯿـﻖ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻪ خشکسالیها ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؛ اﮔﺮﭼﻪ خشکسالیها
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .بحران آب در ایران و جهان عنوان
پژوهش دیگری است که توسط بربان و هرنبخش ( )1387انجام
شده است .در این مقاله عالوهبر معرفی شاخصهای تعیین
بحران آب به بیان مهمرتین چالشهای امروز آب جهان و ایران
در خصوص دسرتسی به منابع آب پایدار میپردازد و در نهایت
راهکارهایی برای مقابله و پیشگیری از وقوع رشایط نامطلوب
اجتامعی ،سیاسی و اقتصادی ناشی از مدیریت ضعیف و استفاده
غیربهینه از این منبع حیاتی ،ارائه میکند.
محمدجانی و یزدانیان ( )1393در مطالعهای با بررسی شاخصهای
بیناملللی آب و چشمانداز بحران آب در جهان در افق سال 2050
ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا را بررسی کردند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد ایران در وضعیت «بحران
شدید آب» قرار دارد .چالشهای مرتبط با طرف عرضه عبارتند از:
افت بارندگی در مقایسه با روند بلندمدت ،افت حجم جریانهای
سطحی آب در كشور نسبت به روند بلندمدت ،به رهبرداری بیرویه
و افت منابع آبهای زیرزمینی ،نبود مدیریت كارآمد چاههای
كشور ،وضعیت دشتهای كشور بهعنوان شاخص بحران آب ،توزیع
نامتقارن منطقهای منابع آب و بارندگی در كشور ،مهار آبهای
سطحی از طریق ایجاد سد ،پدیدههای طبیعی خشكسالی ،انتشار
پسابهای صنعتی ،كشاورزی و شهری .بر اساس یافتههای این
پژوهش چالشهای مرتبط با تقاضای آب عبارتند از :بهرهوری پایین
آب در بخش كشاورزی ،ساختار نظام مالكیت در بخش كشاورزی و
تأثیر آن بر بهرهوری آب ،سطح سواد پایین بهرهبرداران و تأثیر آن بر
بهرهوری آب ،قیمت یارانهای آب در بخش كشاورزی ،رشد جمعیت

آب یکی از مهمرتین منابع کمیاب طبیعی است که حیات و بقای
انسان به آن وابسته است .بیشرت آبهای جهان در دریاها و
اقیانوسها است .تنها  2/5درصد از آبهای جهان ،شیرین است
( Guppyو  )2017 ،Andersonو  0/26درصد از آن قابل دسرتس
برای استفاده برش است ( )2004 ،Salethکه آن هم بهطور
یکسان بین مردم دنیا توزیع نشده است .بنابراین مدیریت تولید
و مرصف آن ،بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک ،موضوع
مهم و حیاتی است و مدیریت ضعیف منابع آب بهعنوان
یک محدودیت جدی برای توسعه (بهخصوص برای کشورهای
درحالتوسعه) عمل میکند.
مدیریت منابع آب ،در ایران اهمیت بهسزایی دارد چرا که کشور
ایران در کمربند خشک جهان واقع شده است و  61درصد از
مساحت کشور در اقلیم خشک و فراخشک قرار دارد .این رقم
در سطح دنیا  19/6درصد است (سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور .)1397 ،بهعبارتدیگر سهم مساحت مناطق
خشک و فراخشک ایران  3/1برابر میانگین درصد جهانی آن
است .بنابراین مقابله با کمبود آب و تأمین آب مورد نیاز ،همواره
یکی از مهمرتین دغدغههای ایرانیان بوده است .استان کرمانشاه
نیز هر چند نسبت به اکرث مناطق کشور  1/8برابر پربارانتر
است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه )1397 ،اما
میانگین بارندگی آن از میانگین جهانی کمرت است.
ایران با رسانه  1600مرتمکعب آب شیرین تجدیدپذیر از نظر
شاخص فالکن مارک 1در آستانه ورود به رشایط تنش آبی است
( .)2019 ،FAO2هر چند وضع ّیت کرمانشاه (با رسانه 4600
مرتمکعب) نسبت به کل کشور در حال حارض تااندازهای مطلوب
است اما نسبت به میانگین جهانی-بیش از  5700مرتمکعب (Worl
 )2021 ،Bankوضع ّیت مناسبی ندارد و تداوم مرصف بیرویه فعلی
منجر به ایجاد بحران در آینده نزدیک خواهد شد .بر اساس شاخص
سازمان ملل ،3کل ایران با برداشت  72درصد از منابع تجدیدپذیر
در وضع ّیت کمبود شدید قرار دارد .در استان کرمانشاه هر چند
به دلیل برداشتهای غیرمجاز ،آمار و اطالعات دقیقی از میزان
برداشت آب شیرین (ب ه عنوان درصدی از منابع آب تجدیدپذیر
داخلی استان) در دسرتس نیست ،اما منفی بودن بیالن آب در استان
کرمانشاه (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه)1396 ،
حاکیاز آن است که درصد برداشت آب شیرین بهعنوان درصدی از
منابع تجدیدپذیر داخلی آب استان بسیار زیاد است.
وزارت نیرو ،از شاخص نسبت آب قابل برنامهریزی (آب برداشتی)
به میزان منابع آب تجدیدپذیر بهعنوان شاخص تعیینكننده
میزان تنش آبی برای تخصیص آب به حوضههای آبریز استفاده
میکند .محدوده مناسب این شاخص بسته به پارامرتهای مختلف
نرشیه آب و توسعه پایدار
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و افزایش تقاضا برای منابع آب كشور ،نبود شناخت كافی اهمیت
استفاده از تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب كشور ،الگوی
نادرست مرصف و هدر رفت آب در مرحله انتقال از مبادی عرضه
تا مرصفكننده نهایی ،تفكیك نشدن آب رشب و بهداشتی ،استقرار
صنایع پر مرصف آب در مناطق مركزی و كویری و همسویی پیك
مرصف آب و برق در تابستان .ﻣﻬﻜﻮیی ( )1396با روش توصیفی
به ﺑﺮرﻲﺳ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪوﻳﮋه آب ﺷﺮﻴﻳﻦ و ﻛﻤﺒﻮد آن در
ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ پرداخت و به این نتیجه رسید در ﺑﺮﺧﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪوﻳﮋه اﻳﺮان ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺮﻴﻳﻦ و ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮای ﻣﺮدم در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳبی ﻗﺮار ﻧﺪارد.
قربانیسپهر و همکاران ( )۱۳۹۸عالوهبر تصویرسازی از مفهوم
بحران آب و آلودگی آن ،به ترشیح و تبیین بحران آب در ایران و
راههای مقابله به آن پرداختهاند .نتایج حاکیاز آن است که مهار
بحران آب در ایران مستلزم مدیریت یکپارچه در زمینه حفظ و
توزیع منابع آبی در کشور است .همچنین تشکیل هستههای
پژوهشی متشکل از نخبگان و اساتید و فرهنگسازی در بین
ساکنین شهرهای ایران بهویژه شهرهای خشک میتواند به حل
بحران آب در ایران کمک کند .اسکوهی و کاظمی ( )1400به

تحلیل و بررسی نظریههای حکمرانی و مدیریت منابع آب
ایران پرداخت ه و نتیجه گرفتند که رضورت دارد مردم هر کشوری
باتوجهبه رشایط خودشان به تدوین شیوه حکمرانی و مدیریت
منابع آب بپردازند.
بررسی مطالعات انجام شده حاکیاز آن است که عوامل موثر
بر کمآبی یا ابعاد مساله آب در استان کرمانشاه بررسی نشده
است .از طرفی ،هر چند پژوهشهای انجام شده به طور پراکنده
برخی از ابعاد مسأله آب را بهطورکلی بررسی کردهاند اما
هیچیک بر شناسایی و اولویتبندی مجموعه این ابعاد در ارتباط
با استان کرمانشاه متمرکز نشدهاند .ازاینرو ،هدف اصلی این
مقاله شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر کمآبی و ابعاد
و جنبههای گوناگون مسئله آب در استان کرمانشاه بهمنظور
بسرتسازی برای سیاستگذاری بهینه در راستای حل مسئله آب و
سازگاری با کم آبی در این منطقه است .نوآوری این تحقیق ،توجه
به نقش نهادها در مواجهه با تنش آبی و یافنت راههای سازگاری
با کم آبی است .نهادها از مجرای بهرهوری و فرهنگ مرصفی ،که
هر دو به شدت تابع نهادها هستند ،بر راهربدهای سازگاری با
کم آبی تأثیرگذارند.

مواد و روش

در چهارچوب نظری اقتصاد نهادی ،با جمعآوری و ارائه اطالعات،
تالش میشود عوامل نهادی ،سازمانی ،فناوری و تکنولوژیکی مؤثر
بر مسئله آب در استان کرمانشاه استخراج شود .بهاینمنظور ابتدا
بر اساس چهارچوب تحلیل اقتصادی که موجودیت پدیدههای
اقتصادی را در دو سمت عرضه و تقاضا بررسی میکند ،ابعاد
مساله آب به عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضای آب
تقسیم شد .با مطالعه اسناد مطالعات جامع منابع آب استان
و برخی پژوهشهای مرتبط و نیز بحث و گفتگو با کارشناسان
واحد مطالعات رشکت آب منطقهای استان کرمانشاه ،عوامل
سمت عرضه و تقاضای آب به رشح شکل ( )1تعیین شد .این
ابعاد از طریق پیامیش دلفی  3نفر از صاحبنظران رشته اقتصاد
و مهندسی منابع آب ،پاالیش شد .برای اولویتبندی این ابعاد ،از
روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 4استفاده شد.
تصمیمگیری توسط تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در چهار
گام اصلی شامل؛ تعریف هدف ،ترسیم سلسله مراتب تصمیم،
تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و محاسبه وزن معیارها و
تعیین اولویتبندی کلی تعریف شده است ( .)2008 ،Saatyدر
این پژوهش ،هدف ،اولویتبندی عوامل موثر بر کمآبی در استان
کرمانشاه است .در سطح اول سلسله مراتب ،عوامل طرف عرضه
و عوامل طرف تقاضا قرار میگیرد .عوامل موثر بر طرف عرضه
و عوامل تعیینکننده طرف تقاضا طبق منودار ( )1در سطح دوم
سلسلهمراتب قرار میگیرد .مقایسههای زوجی بر اساس مقیاس
استاندارد  9درجهای ساعتی 5صورت میگیرد (.)2014 ،Nguyen

روش تجزیهوتحلیل در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است .بخشی
از دادههای مورد نیاز بهصورت کتابخانهای و بخشی از طریق
مصاحبه با کارشناسان جمعآوری میشود .چارچوب نظری مورد
استفاده ،اقتصاد نهادی است .اقتصاد نهادی بهعنوان خانوادهای
از نظریهها است که وجه اشرتاک آنها «مهم دانسنت توجه به
نهادها» در مطالعه اقتصاد است (چاونس .)1390 ،بهطورکلی
میتوان گفت؛ پایه و اساس سیاستگذاریها در علم اقتصاد بر
دو پارادایم متفاوت بنا گذاشته میشود :پارادایم نئوکالسیک که
قیمت را مهمرتین عامل تخصیص بهینه منابع معرفی میکند و
اعتقاد بر آن است که رشط الزم و کافی برای عملکرد صحیح
اقتصادی ،قیمتهای صحیح است .در این چهارچوب ،اصالح
قیمت آب ،راهحل مشکل کمیابی تلقی میشود .بر اساس
دومین پارادایم ،نهادها ،تعیینکننده عملکرد اقتصادی هستند
ت هم یکی از این نهادها است .از نظر نورث ،نهادها
و قیم 
عبارتند از قیود و محدودیتهایی که توسط برش شکل گرفتهاند
و با تعیین ساختار انگیزشی و تعامالت انسانی عملکرد اقتصادی
جوامع را رقم میزنند (1990 ،Northو  .)1993این محدودیتها
دربرگیرنده نهادهای رسمی ،نهادهای غیررسمی و نحوه اجرای
آنها است .بر اساس آموزههای این مکتب اقتصادی ،مساله
کمآبی ،از طریق اصالح نهادهای مرتبط که قیمت هم میتواند
یکی از آنها باشد ،قابل مدیریت است.
شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر ک مآبی در استان کرمانشاه با کمک فرآیند تحلیل ...
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برای استخراج وزن هر معیار از پرسشنام ه مقایسات زوجی
استفاده شد .این پرسشنامهها توسط گروه متمرکز صاحبنظران
موضوع آب در استان تکمیل شد .بر اساس ارزیابی انجام شده
از کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع (جهاد
کشاورزی ،رشکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه و رشکت آب و
فاضالب استان کرمانشاه) و بررسیهای میدانی محققین ،اعضای
گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی ،بهعنوان

کارشناسان خربه مرتبط با موضوع انتخاب شدند .پرسشنامههای
مقایسه زوجی از طریق مصاحبه حضوری تکمیل و نتایج با کمک
نرمافزار  EXPERT CHOICEاستخراج شد.
تعداد مصاحبه شوندگان از طریق نرخ ناسازگاری تعیین شد.
بهاین صورت که تعداد مصاحبهها تا تثبیت نرخ ناسازگاری ادامه
یافت .این نرخ از پرسشنامه چهارم به پنجم تغییرات اندکی را
نشان می داد .بنابراین تعداد مصاحبه شوندگان  5نفر تعیین شد.

ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش
ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش و ﻓﺼﻞ ﻣﴫف
ﻧﻮع ﺑﺎرش
ﻧﻮﺳﺎن زﯾﺎد ﺑﺎرش

ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ

ﺑﯿﻼن آب
ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻓﯽ از آب ﺧﺎﮐﺴﱰی
ﺗﺒﺨﯿﺮ

اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺌﻠﻪ آب
ﺑﻬﺮهوری ﭘﺎﯾﯿﻦ آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
اﺗﻼف آب در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻬﺮی و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺻﺎدرات آب ﻣﺠﺎزی

ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽروﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻧﺪاﺷنت ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮ ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎز
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﴫف آب ﴍب

شکل  -1سلسله مراتب ابعاد مسئله آب در استان کرمانشاه

نتایج و بحث

از تنش آب در استان کرمانشاه به طرف تقاضای آب و  27/5درصد
به طرف عرضه آب مربوط میشود .بنابراین راهحل کمآبی را باید
بیشرت در عوامل طرف تقاضا جستجو کرد .در دنیا نیز ،مدیریت
منابع آب به سمت عوامل طرف تقاضا جهت گیری شده است
( Wuو همکاران2021 ،؛  Huangو همکاران؛  .)2021چرا که عرضه

طبق نظرات کارشناسان ،تنش آب در استان کرمانشاه وجود دارد
و عوامل طرف تقاضای آب ،بیشرتین نقش را در ایجاد تنش آبی
دارند .براساس مجموع نظر متخصصان و کارشناسان 72/5 ،درصد
نرشیه آب و توسعه پایدار
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آب ،تقریبا مقدار ثابتی است و با ذخیره دانش فعلی برش ،افزایش
عرضه ،چندان مقرونبهرصفه نیست و تنها باعث تحمیل هزینههای
زیستمحیطی بر جامعه میشود .درخشان و عمرانیان خراسانی
( )1398بیان کردندافزایش عرضه آب از طریق اضافه برداشت از
منابع آب زیرزمینی خسارات جربانناپذیری همچون فرونشست،
شور شدن آبخانه بر اثر شوری برداشت خودالقایی ،کاهش منابع
آب سطحی و نابودی چمشه و قنوات را تحمیل میکند.
در طرف تقاضا ،بهرهوری پایین آب در بخش کشاورزی ،بیشرتین
تاثیر را در تنش آبی استان دارد بهطوریکه این متغیر به تنهایی
 31درصد ( )42/4×72/5از تنش آبی را توضیح میدهد .بر
اساس دادههای بانک جهانی ،تولید ناخالص داخلی به ازای هر
مرت مکعب آب مرصفی ،در حدود  6دالر به قیمت ثابت سال
 2010میباشد که بسیار کمرت از میانگین جهانی آن ( 20دالر در
هر مرت مکعب) است ( .)2021 ،World Bankبخش کشاورزی
استان کرمانشاه نیز ساالنه بیش از  1417میلیون مرتمکعب
( 81درصد کل مرصف آب استان) آب مرصف میکند (رشکت
آب منطقهای کرمانشاه .)1398 ،در سال  1397ارزشافزوده این
بخش  12315میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال  )1390بوده
است (مرکز آمار ایران .)1400 ،بنابراین بهرهوری آب کشاورزی
در این استان  8690ریال (به قیمت ثابت سال  )1390به ازای هر
مرت مکعب آب مرصفی در این بخش است .6بهعبارتدیگر هر
یک لیرت آب مرصفی در بخش کشاورزی ،تنها  9ریال ارزش افزوده
ایجاد میکند .مقایسه این رقم با قیمت یک لیرت آب آشامیدنی،
حاکیاز شدت ناکارآیی مرصف آب در این بخش است .توکلی
و جمینی ( )1394از مطالعات خود نتیج ه میگیرند که تالش
برای افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی بهعنوان بزرگرتین
بخش مرصفکننده آب میتواند تا حد زیادی مشکل تنش آب
را برطرف مناید .پژوهش طاهرآبادی و همکاران ( )1395نیز
نظام آبیاری سنتی و کمبود رسمایهگذاری برای آبیاری نوین ،عدم
همکاری پیوسته بین کشاورزان و سازمانهای دولتی در همه
زمینهها و نبود آگاهی کافی در کشاورزان را بهعنوان مهمرتین
دالیل بهرهوری پایین آب در بخش کشاورزی معرفی میکند.
ماهیت مساله بهرهوری پایین آب به نوعی است که دارای روابط
علّی با نهادهای مختلف میباشد .در نتیجه شناخت عمیق آن
نیازمند کاربست روش تحلیل نهادی و شناخت نهادهای موثر بر
سطح آن میباشد .چهارچوب نظری اقتصاد نهادی برای ادراک و
تبیین مساله بهرهوری ،از تحلیل توصیفی-علّی روابط نهادی بهره
میگیرد و به دنبال تبیین سازوکارها و علل نهادی تأثیرگذار بر
مساله است )2005( Yu .هم آثار متقابل نهادها و بهرهوری آب
در بخش کشاورزی را تایید میکند و  )2009( Manishتوجه به
فرهنگ و تاریخ را در مدیریت منابع آب تاکید میمناید.
برداشت بیرویه از منابع آب زیزمینی با فاصله  50درصدی به
شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر ک مآبی در استان کرمانشاه با کمک فرآیند تحلیل ...

لحاظ تاثیر در تنش آبی (با رقم  )0/21با عامل قبلی (بهرهوری
آب) در رتبه بعدی قرار دارد .بر اساس آمار رشکت آب منطقهای
در استان کرمانشاه در مجموع  18219حلقه چاه وجود دارد که
ساالنه حدود  1/3میلیارد مرتمکعب آب برداشت میشود .از این
میزان ،تعداد  11519حلقه چاه مجاز است که حجم برداشت
ساالنه از این چاهها  924میلیون مرتمکعب است .حجم برداشت
از چاههای غیرمجاز  362میلیون مرتمکعب از  6700چاه غیرمجاز
است (رشکت آب منطقهای استان کرمانشاه .)1398 ،بهعبارتدیگر
 37درصد از چاههای استان غیرمجاز است .بنابراین حدود  30درصد
برداشت از منابع زیرزمینی ،قابل مدیریت نیست .چاههای غیرمجاز
و برداشت بیرویه ،امکان مدیریت این منابع را از بین میبرد.
از طرفی مسدود کردن چاههای غیرمجاز و ایجاد محدودیت در
برداشت آبهای زیرزمینی هم ممکن است معیشت روستاییان را
با مشکل مواجه سازد .بنابراین کاهش چاههای غیرمجاز و جلوگیری
از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی نیازمند برنامهریزی برای
اصالح الگوی کسبوکار و معیشت و اشتغال روستاییان است.
ارائه هرگونه راهحل برای این بخش از مساله نیز مستلزم توجه به
نهادهای موجود در روستا است.
ساختار تولید بخش کشاورزی و صادرات آب مجازی با فاصله کمی
از یکدیگر در اولویتهای سوم و چهارم به لحاظ اثرگذاری در
تنش آبی قرار دارند .منظور از ساختار تولید ،مهمرتین زیربخشها
ش افزوده ،مهمرتین محصوالت تولیدی و شیوه
به لحاظ سهم ارز 
تولید این محصوالت است .در بخش کشاورزی استان ،نخست؛
زیربخش زراعت و باغداری بیشرتین سهم ( 80درصد) را به خود
اختصاص میدهد .دوم عمده محصوالت تولیدی این زیربخش نیز
محصوالت آببر است و به روش سنتی آبیاری میشود (سازمان
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه .)1396 ،ساختار تولید بخش
کشاورزی عمدتاً متأثر از سیاستهای سطح ملی است و اصالح
آن زمانبر است .مجموعهای از سیاستهای قیمتی و اصالحات
نهادی میتواند منجر به اصالح این ساختار شود.
خالص ورود و خروج آب از کشور (صادرات آب مجازی) و در
نتیجه استانهای کشور ،بعد دیگر مدیریت منابع آب است.
پژوهشهای انجام شده حاکیاز آن است که در سال 1395
خالص صادرات آب مجازی کشور  5563میلیون مرتمکعب بوده
است (بانویی و همکاران .)1395 ،خالص آب مجازی خارج شده
از سطح شهرستانهای حوضه آبریز کرخه (یکی از دو حوضه
آبریز استان کرمانشاه) به سایر مناطق  4085میلیون مرتمکعب
تخمین زده شده است (حسینتبار .)1393،بنابراین هم در سطح
کشور و هم در استان کرمانشاه ،خالص صادرات آب مجازی مثبت
است .درحالیکه کشورها یا مناطقی که با مشکل کمیابی مواجه
هستند ،باید تولید و یا صادرات کاالها با محتوای آب مجازی
زیاد را کاهش داده و کاهش تولید این محصوالت را با واردات از
37
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کشـورها یـا مناطقی که کمبود آب ندارند ،جربان منایند (کیانی،
 .)1396اسرتاتژیهای متفاوتی را میتوان برای تولید محصوالت
بیشرت و مقرون بهرصفهتر با وجود مرصف آب کمرت بهکار برد
( Faramarziو همکاران )2010 ،که یکی از این اسرتاتژیها پیدا
کردن ارزش اقتصادی محصوالتی است که آب مجازی زیادی دارند
و تالش شود صادرات آب مجازی از این طریق مقرونبهرصفهتر
شود (رنجرب و فتوکیان .)1394 ،پس الزم است که نسبت به
صادرات کاالها یا محصوالت کشاورزی آببر حساس بود و با
دقت زیادی عمل کرد .بهعنوانمثال بخش قابل توجهی از تقاضای
آب در استان کرمانشاه ،از صادرات اسیدسیرتیک ،انرژی برق،
گوجهفرنگی ،رب گوجهفرنگی ،سیبزمینی و  ...مشتق میشود و
مدیریت صادرات این محصوالت باید بخشی از برنامه مدیریت
منابع آب استان باشد.
از نظر صاحبنظران ،اتالف آب در مسیر انتقال و فرهنگ مرصف
آب تقریبا به یک اندازه در تنش آبی موثرند و عدم نصب کنتور
کمرتین نقش را در ایجاد تنش آبی دارد (شکل  .)2بهطور متوسط
از کل آب رشب تولیدی کشور  30درصد آن هدر میرود (سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه .)1396 ،این مقدار با
میزان هدررفت آب در کشور ترکیه که پرآبتر از ایران میباشد،
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برابر است ( .)2021 ،World Bankمیزان هدررفت آب در استان
کرمانشاه از میانگین کشور نیز بیشرت است؛ بهطوریکه میزان
هدررفت آب رشب شهری طی دوره ( )1390-94به  45درصد
رسیده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه،
 .)1396الگوی مرصف آب رشب نیز بسیار غیرمعقوالنه است و
از رسانه مرصف آب رشب کشورهای پرآبی مانند اعضای اتحادی
 iاروپا نیز بیشرت است .شواهد آماری حاکیاز آن است که بین
سالهای  2004تا  2008مرصف روزانه مرصفکنندگان خانگی
اتحادیه اروپا نزدیک به  48مرتمکعب در سال بوده است.
درحالیکه رقم مشابه برای ایران بیش از  75مرتمکعب و برای
7
استان کرمانشاه بیش از  66مرتمکعب تخمین زده میشود
(سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه .)1396 ،این دو
بعد تا حدودی به همدیگر هم مرتبط هستند .چرا که حساسیت
فرهنگ عمومی به ارساف آب و تبدیل آن به خواست عمومی،
میتواند تصمیامت مدیران را تحت تاثیر قرار داده و منجر به
اصالح شبکه توزیع و کاهش اتالف آب شود .اصالحات فرهنگی
و توجیه کشاورزان نسبت به تبعات ادامه برداشتهای بیرویه
از منابع زیرزمینی ،به افزایش استقبال از نصب کنتور بر چاههای
آب در بخش کشاورزی نیز کمک میکند.
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شکل  -2اولویتبندی عوامل طرف تقاضای آب (خروجی نرمافزار )EXPERT CHOICE

همچنان که قبالً بیان شد ،به طور کلی نقش عوامل طرف عرضه
در کمآبی ،تنها  27/5درصد است .در بین عوامل طرف عرضه،
میزان بارشها با  38درصد بیشرتین نقش را در عرضه آب دارد .به
عبارت دیگر تنها  10درصد ( )27/5×0/38از کل مساله آب استان
به کاهش بارشها مرتبط است .هرچند متوسط بلندمدت بارش
استان کرمانشاه با  474میلیمرت نزدیک به دو برابر میانگین کشوری
است (مرکز آمار ایران )1398 ،اما باتوجهبه اینکه حدود  46درصد
از بارندگی استان به خارج از کشور (عراق) منتقل میشود (سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه ،)1396 ،میزان نزوالت جوی
در دسرتس هر نفر جمعیت استان کرمانشاه ک موبیش با مقدار
مشابه در کل کشور برابر است .بر اساس مطالعات آمایش استان
نرشیه آب و توسعه پایدار

ﺑﻬﺮه وری ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ روﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺻﺎدرات آب ﻣﺠﺎزی
اﺗﻼف آب در ﻣﺴﯿﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﴫف آب
ﻧﺪاﺷﻦﺘ ﮐﻨﺘﻮر

کرمانشاه ،میانگین بارش طی بازه زمانی  30ساله منتهی با 1393
کمرت از  2میلیمرت در سال کاهش داشته است (سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان کرمانشاه .)1397 ،کمرت بودن میزان بارشها
نسبت به میانگین جهانی به همراه عدم تطابق فصل بارش و فصل
کشت محصوالت کشاورزی ،نوع و نوسان آنها که در رتبههای
بعدی عوامل طرف عرضه قرار دارند و روی هم حدود  60درصد
عوامل طرف عرضه را تشکیل میدهند ،منجر به کاهش جریانهای
طبیعی عرضه آب میشود.
بیالن منفی آب و تبخیر هر کدام با سهم  18درصدی در عرضه و
سهم  5درصدی در تنش آبی استان ،در رتبههای بعدی قرار دارند.
بیالن عمومی آب بهعنوان تراز بین عوامل ورودی و خروجی آب
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زیرزمینی در محدوده استان کرمانشاه ،منفی و برابر  -38میلیون
مرتمکعب است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه،
 .)1397بهعبارتدیگر ساالنه  38میلیون مرت مکعب از حجم ذخایر
زیرزمینی استان کاسته میشود .این امر باعث افت  12/5مرتی
سطح آبهای زیرزمینی استان شده است (سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان کرمانشاه .)1396 ،تبخیر ،عامل سوم تعیینکننده
طرف عرضه با رضیب اهمیت  18درصد است .مطالعات انجام
شده حاکیاز آن است که میانگین تبخیر و تعرق سالیانه در سطح
استان کرمانشاه حدود  2138/2میلیمرت در سال است که نزدیک به
 4/5برابر مقدار بارش سالیانه ( 472/8میلیمرت) میباشد (سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه )1396 ،درحالیکه میزان
تبخیر در سطح کشور سه برابر میانگین بارش در کشور است
(بانویی و همکاران .)1395،این بهاین معنی است که نسبت تبخیر
به بارش در کرمانشاه از میانگین کشوری باالتر است.
عدم تطابق فصل بارش و مرصف با رضیب  12/5درصد پس
از بیالن آب و تبخیر در رتبه چهارم عوامل موثر بر عرضه آب
قرار دارد .فصل بارش در ایران و استان کرمانشاه فصول پاییز
و زمستان است .اما اوج فصل مرصف آب ،تابستان است؛ زیرا
در تابستان بهعلت فعالیتهای کشاورزی و افزایش دمای هوا
بیشرتین مرصف آب رخ میدهد که باعث ناهامهنگی عرضه
با تقاضای آب میشود .نوع بارش و نوسان آن هر کدام با سهم
 5درصدی در رتبههای بعدی به لحاظ قدرت تعیینکنندگی در
میزان عرضه آب قرار گرفتهاست .در سالهای اخیر در جهان و
ایران پدیده گرمایش زمین و افزایش گازهای گلخانهای موجب
تغییر اقلیم و تاثیر بر نوع بارش شده است (آذرخشی و همکاران،
 .)1389پژوهشها حاکیاز افزایش معنیدار پارامرتهای دمایی در
کشور و استان است (ذوالفقاری و همکاران ،1396 ،معصومپور و
همکاران .)1395 ،این امر باعث کاهش بارشها بهصورت برف-
که ماندگاری باالتری برای نفوذ به سفرههای زیرزمینی دارد -در
رژیم بارندگی کشور و استان شده است .نوسانهای زیاد در
میزان بارش سالهای متفاوت در کشور و استان کرمانشاه و

کاهش آن در سالهای اخیر نسبت به میانگین درازمدت ،نگرانی
برای مسئله آب را افزایش میدهد .میانگین بارندگی بلندمدت
کشور طی دوره  1382تا  1393از  0/41تا  1/26میزان بلندمدت
در نوسان است .میانگین بارندگی بلندمدت استان کرمانشاه 1/8
برابر میانگین بلندمدت کشور است اما نوسان آن طی سالهای
مورد بررسی زیاد است و از  0/47مقدار بلندمدت استان در سال
 1384تا  1/4برابر در سال  1383متغیر است (سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان کرمانشاه .)1397 ،ازآنجاکه تغییر در میزان،
نوع و زمان بارش بسیار پر هزینه و تقریبا امکانناپذیر است ،از
طرفی نقش این عوامل هم در ایجاد رشایط کمآبی فعلی ،نسبت
به عوامل طرف تقاضا ،بسیار کم است؛ بنابراین در مدیریت منابع
آب ،به جای عوامل عرضه ،باید طرف تقاضا را هدفگیری منود.
بهرهبرداری اندک از آب خاکسرتی هم با نقش  3درصدی در رتبه
آخر عوامل تعیینکننده عرضه آب قرار دارد (شکل  .)3بر اساس
گزارشهای منترش شده رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور
( ،)1400نسبت ظرفیت در دست بهرهبرداری تصفیهخانههای
فاضالب به حجم فاضالب جم عآوری شده در شبانهروز بهعنوان
شاخص اندازهگیری ظرفیت استفاده از آب خاکسرتی در استان
کرمانشاه کمرت از  39درصد است .رقم مشابه در سطح کشور 93/5
درصد و برای استان کردستان–بهعنوان یکی از استانهای همجوار
که دارای میانگین بارندگی بیشرتی نسبت به استان کرمانشاه است-
 100درصد است (رشکت آب منطقهای استان کردستان 1400 ،و
رشکت آب منطقهای کرمانشاه .)1400 ،بهعبارتدیگر در سطح
کشور به صورت میانگین میتوان  93درصد از فاضالب جمعآوری
شده را تصفیه منود در صورت ی که در استان کرمانشاه بر اساس
ظرفیت در دست بهرهبرداری ،تنها  39درصد از فاضالب جمعآوری
شده قابل تصفیه است .این رقم برای استان کردستان  100درصد
است .بنابراین در استان کرمانشاه در هر شبانهروز به ازای هر نفر
جمعیت استان 85 ،لیرت فاضالب در طبیعیت رها میشود .ارقام
مشابه برای کل کشور  4/5لیرت و برای استان کردستان  1لیرت است
(رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور.)1400 ،
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پینوشت

بررسی وجود مشکل در بخش آب بر اساس تعاریف استاندارد
بحران آب بدون لحاظ رشایط خاص هر منطقه از جمله پراکندگی
زمانی و مکانی بارشها ،نوع بارشها ،و  ...باعث اشتباه در بیان
واقعیت مسئله آب میشود و ممکن است منشأ سوءتفاهامت
فراوان شود .در این پژوهش به منظور تبیین مساله کمآبی ،به
کمک چارچوب نظری اقتصاد نهادی ،تالش شد توانایی تحلیل مسأله
در استان کرمانشاه بسط داده شود .رضورت بسط شاخصهای
تعیین بحران آب متناسب با رشایط استان در این چهارچوب نظری
قابل فهم است .بهعنوانمثال کوتاهتر کردن دوره زمانی محاسبه
شاخصهای تعیین بحران آب ،خطای تقلیلگرایی را کاهش میدهد
و میتواند به واقعیتر شدن شاخصها کمک کند.
عدم تعادل در منابع آبی ،بهعنوان یکی از چالشهای بزرگ
کشور ،پیامد عدم تعادل در عرضه و تقاضای آب در کشور است.
عرضه آب تقریبا ثابت است و تقاضای آب ،به شدت تابع نهادها
و فناوری است .بنابراین تجزیه و تحلیل تقاضای آب ،که بخش
بسیار اساسی هدف تعادل در منابع آب را تشکیل میدهد ،با
بحث نهادها ،فرهنگ و فناوری ،آمیخته شده است و ادراک
عمیق آنها نیازمند استفاده از چهارچوب نظری دارای توانایی
روشمند برای تجزیه و تحلیل نقش نهادها و فناوری است.
چهارچوب نظری شناخته شده در این زمینه ،چهارچوب نظری
اقتصاد نهادی است.
بر اساس نتایج این پژوهش ،در استان کرمانشاه ،نقش عوامل
طرف تقاضا در کمآبی بسیار بیشرت از عوامل طرف عرضه است .به
عبارت دیگر ،افزایش شدید مرصف آب (تقاضای آب) عمدهترین
عامل در ایجاد زمینه تنش آبی است .باتوجهبه اینکه که آب
نیز مانند بقیه کاالها ،دارای عرضه و تقاضا است ،بیشرت چنین
تصور میشود که میتوان روی عرضه هم تدبیر کرد .درحالیکه
باتوجهبه وضعیت ک موبیش ثابت عرضه آب ،اقدامات صورت
گرفته در راستای افزایش در میزان عرضه آب ،تنها هزینههای
محیطزیستی را بر جامعه تحمیل کرده است و منجر به حل
مساله کمآبی نشده است .بنابراین باید انرژی را روی عوامل
طرف تقاضا متمرکز منود .عواملی از قبیل بهبود بهرهوری آب
در بخش کشاورزی ،فرهنگسازی برای پذیرش نصب کنتور بر
چاههای آب کشاورزی و جلوگیری از برداشت بیرویه از منابع
آب زیزمینی بهمنظور کنرتل بیالن آب ،برنامهریزی برای اصالح
ساختار تولید در بخش کشاورزی به سمت محصوالت سازگار
با کمآبی و دارای ارزشافزوده به جای تاکید بر خودکفایی در
تولید محصوالت آببر ،اصالح سیاستهای تجارت خارجی در
بخش محصوالت کشاورزی بهمنظور کنرتل تجارت مجازی آب و
برنامهریزی برای بهرهبرداری بیشرت از آب خاکسرتی.

 -1براساس شاخص فالکن مارک ،کشورهایی که دارای رسانه
آب تجدیدپذیر بیش از  1700مرتمکعب در سال هستند بحران
آب ندارند ،کشـورهایی کـه سـرانه منـابع آب تجدیدپـذیر بـین
 1000تا  1700مرتمکعب دارند ،کشورهایی با «تنش آبی» و
کشورهایی که رسانه آب تجدیدپذیر کمرت از  1000مرتمکعب در
سال دارند ،کشورهایی با «کمبود آب» هستند (Falkenmark
و همکاران.)1989 ،
2-Food and Agriculture Organization of the United
Nation
 -3بر اساس این شاخص ،هرگاه نسبت برداشت آب به کل منابع
آب تجدیدپذیر کشور بیشرت از  40درصد باشد این کشور با
بحران شدید مواجه است .اگر این نسبت بین  20تا  40درصد
باشد بحران در وضعیت متوسط ،اگر بین  10تا  20درصد باشد
بحران در حد متعادل و برای مقادیر کمرت از  10درصد بدون
بحران گفته میشود (.)2011 ,Brown & Matlock
(4-Analytic Hierarchy Process (AHP
5-Saaty
 -6بخش کشاورزی ایران ،با مرصف  85672میلیون مرت مکعب
آب(رشکت آب منطقه ای کرمانشاه 454578 )1398 ،میلیارد
ریال ارزش افزوده تولید میکند (مرکز آمار ایران.)1400 ،
بنابراین میانگین بهرهوری آب مرصفی بخش کشاورزی کشور،
 5306ریال بر مرت مکعب است.
 -7الزم به ذکر است؛ دادههای استفاده شده برای میانگین
مرصف آب ،میزان فروش آب رشب است .در استان کرمانشاه به
دلیل وجود چشمههای زیاد و باالبودن سطح آبهای زیرزمینی
در برخی مناطق ،بخشی از آب رشب مرصفی توسط چشمهها
و چاههای خانگی تأمین میشود ،بنابراین میزان فروش آب
در استان کرمانشاه ،میزان مرصف واقعی آب را کمرت از کشور
تخمین میزند.
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چکیده

Abstract

 گاهی سواالتی،كشاورزانی كه با مساله شوری روبهرو هستند
 تحت تأثیر شوری آب آبیاری،در خصوص پیشبینی عملكرد
) مطرح میمنایند كه پاسخ بهViw( ) و حجم آب مرصفیECiw(
 این پژوهش با. مستلزم اطالع از تابع تولید گیاه میباشد،آنها
هدف بررسی برهمكنش شوری آب آبیاری و حجم آب مرصفی
،1396-97 برعملكرد گندم (رقم نارین) طی سه سال زراعی
 در یزد انجام شد تا تأثیر مقادیر مختلف1398-99  و1397-98
 مرتمكعب بر هكتار) بر عملكرد11600  تا4500 حجم آب (بین
) دسی زیمنس بر مرت8  و5 ،3( گندم در سه سطح شوری
 معادلهای، در ادامه.مورد تجزیه و تحلیل رگرسیون قرار بگیرد
برای تخمین عملکرد براساس شوری و حجم آب مرصفی ارائه
 نتایج حاصله بیانگر افزایش تأثیرپذیری افت.و ارزیابی شد
عملكرد گندم از حجم آب آبیاری در رشایط شو ر نسبت به
رشایط غیرشور بود؛ بهطوریكه كشاورزان مناطق شور باید
در مورد كفایت حقابه در اختیار خود برای تأمین نیاز آبی
مزرعه (اعم از نیاز گیاه و نیاز آبشوئی) اطمینان داشته و
برنامهریزیهای آبیاری را با دقت بیشرتی نسبت به رشایط
 در خصوص معادله تخمین عملکرد.غیرشور انجام دهند
0/67 ) این معادلهR2(  رضیب تبیین،Viw  وECiw براساس
±524 بوده و انتظار میرود عملكرد گندم را با خطای تقریبی
 این معادله.كیلوگرم بر هكتار در منطقه مطالعاتی برآورد مناید
برای برآورد افت تولید گندم در اثر افزایش شوری و یا كمبود
 تخمین عملکرد مزرعه قبل از برداشت محصول و،آب آبیاری
یا تامین نیاز آبی مزرعه برای تولید مقدار مشخصی محصول
.در منطقه مطالعاتی کاربرد دارد
. یزد، شوری، گندم آبی، تابع تولید:واژههای کلیدی

Farmers, who are faced with the problem of irrigation water salinity, sometimes ask questions about the yield forecast
under the effect of irrigation water salinity (ECiw) and the
volume of applied water (Viw). The answer to this question
requires knowledge of the crop production function. The
aim of this study was to investigate the interaction between
ECiw and Viw on wheat grain yield (Narin cultivar) in the
Yazd region. For this purpose, the response of wheat yield
under the effects of irrigation water salinity (including 3, 5,
and 8 dS.m-1) and volume of applied water (from 4500 to
11600 m3.ha-1) was analyzed during 2017-2018, 2018-2019,
and 2019-2020 cropping seasons. The results showed that the
effectiveness of applied water on wheat yield has increased
in saline conditions than in non-saline conditions. Therefore,
wheat growers in saline areas should be confident about the
adequacy of available water to meet the field water requirements (both ET and leaching requirements) and also follow
the irrigation scheduling more carefully and obsessively compared to none-saline conditions. In this case study, a wheat
yield function was presented and evaluated, as well. This function works based on the salinity and the volume of irrigation
water (ECiw and Viw). With a coefficient of determination
(R2) of 0.67, this function is expected to estimate the wheat
yield with an approximate error of ±524 kg.ha-1. This equation can be used to estimate the production decline due to increasing salinity of irrigation water or decreasing the volume
of applied water, to predict the yield before the harvest time as
well as to meet the field water required to produce a certain
amount of grains in the studied region.
Keywords: Yield Function, Irrigated Wheat, Salinity, Yazd.
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مقدمه

محیطی از دیدگاه شوری و خشكی ،با نوساناتی همراه خواهد
بود .مهمرتین ابزار نظریه تولید -كه بیانگر چگونگی تركیب
عوامل تولید برای دستیابی به مقادیر مختلف محصول به بهرتین
رویّه ممكن اسـت -تابع تولید 1میباشد كـه نشـاندهنـده نـرخ
تبدیل نهادهها 2به ستاده 3میباشد (خزایی و هوشمند.)1393 ،
نهادههای مهمی در تولید گندم نقش دارند كه آب ،مهمرتین آنها
محسوب میشود ( Shroyerو همکاران .)1997 ،به همین دلیل
است كه تابع تولید گندم اغلب براساس میزان تولید بهازای حجم
آب مرصفی در مزرعه بیان میشود .تابع تولید گندم میتواند
بر حسب رابطه آب-عملکرد بدون در نظر گرفنت شوری ،رابطه
شوری-عملکرد بدون در نظر گرفنت تنش خشکی و رابطه آب-
عملکرد با در نظر گرفنت شوری باشد كه مورد اخیر تحت عنوان
تابع تولید آب-شوری شناخته میشود (ذوالفقاران و همکاران،
 .)1396درباره رابطه آب-عملکرد بدون تنش شوری ،مطالعاتی
مانند  Doorenbosو  Doorenbos ،)1979( Kassamو Pruitt
( Vaux ،)1977و  )1983( Pruittو  Feddesو همکاران ()1980
انجام شده است .در این زمینه ،اطالعات ارزشمندی توسط كمیته
ملی آبیاری و زهكشی در قالب كتاب اصول و كاربرد كمآبیاری
(سپاسخواه و همكاران )1385 ،ارائه شده است .در زمینه رابطه
شوری-عملکرد بدون تنش خشکی مطالعاتی مانند 1990( Maas
و  Maas ،)1986و Van Genochten ،)1977( Hoffman
( )1983و  Leteyو  )1986( Dinarانجام شده است .همچنین ،در
بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر روی عملکرد نیز میتوان
به مطالعات کیانی و همکاران ( 1382و  ،)1384ذوالفقاران و
همکاران ( Datta ،)1396و همکاران ( Datta ،)1998و Dayal
( )2000اشاره کرد .هدف این پژوهش ،بررسی برهمكنش حجم
آب مرصفی ،شوری آب آبیاری و عملكرد گندم در منطقه یزد و
ارائه معادلهای جهت برآورد عملكرد گندم به كمك این دو پارامرت
است .این منطقه عالوهبر محدودیت شوری آب آبیاری ،با مساله
محدودیت كمّی منابع آب كشاورزی نیز مواجه میباشد و كشت
گندم بهصورت آبی انجام میشود .میانگین عملكرد گندم این
استان در حدود  3300كیلوگرم بر هكتار میباشد (رحیمیان و
همكاران.)1396 ،

گندم ( )Tritcum Aestivum L.یکی از مهمرتین محصوالت
زراعی جهان است كه در سبد غذایی جوامع و تامین انرژی مورد
نیاز انسانها جایگاه ویژهای دارد .براساس گزارش سازمان خوار و
بار جهانی ( )2018 ،FAOتولید کل غالت جهان نزدیک به 2/587
میلیارد تن میباشد و نزدیک به  722میلیون تن آن به گندم
اختصاص دارد .از دید اهمیت سطح زیر کشت ،گندم در درجه
اول جهانی در بین محصوالت زراعی قرار دارد .باتوجهبه نیاز
زیاد جوامع به این محصول ،تغییر میزان تولید آن بر تغییر قیمت
بزاده
گندم و اقتصاد بازارهای جهانی نیز اثرات عمده دارد (حبی 
و همکاران .)1399 ،به همین دالیل این گیاه همواره بهعنوان یك
گیاه اسرتاتژیك و اساسی در كشورهای مختلف شناخته میشود.
براساس آمار موجود كشورمان ،از  12میلیون هکتار سطح كشت
محصوالت ساالنه كشور در سال  ،1397-1398نزدیکبه 8/44
میلیون هکتار ،معادل  71/2درصد آن به غالت اختصاص داشته
و محصول گندم با  69/5درصد ،عمدهترین غله کشور شناخته
شده است (احمدی و همكاران .)1399 ،طی یك دوره  15ساله
از  1380تا  ،1394ساالنه حدود  6/3میلیون هكتار از اراضی
كشاورزی كشورمان به كشت این محصول اختصاص داده شد
و میانگین عملكرد گندم آبی در این سالها ،نزدیکبه 3400
كیلوگرم بر هكتار بوده است (زاهد و همكاران .)1398 ،اگرچه
کشت گندم در ایران سابقه طوالنی داشته است ،اما مناطق عمده
گندمكاری كشور با مشکالت بیشامری از جمله مساله شوری
منابع آب و خاك روبهرو هستند (چراغی .)1386 ،بهطوریكه
عالوهبر محدودیت كمّی منابع آب و اعامل کمآبیاری اجباری
مزارع ،آب آبیاری مورد استفاده در این مناطق کیفیت پایینی
دارد .بهعنوانمثال ،میانگین شوری آب چاههای كشاورزی در
استانهای واقع در فالت مركزی كشور مانند سمنان ،اصفهان،
قم و یزد بهترتیب برابر با  4/0 ،3/4 ،2/7و  5/2دسی زیمنس
بر مرت گزارش شده است (رحیمیان و دهقانی .)1397 ،زیرا
مساله تولید گندم در این مناطق ،تحت تأثیر تنشهای کمآبی
و شوری بهصورت باهم خواهد بود Munns .و )2003( James
تاکید کردهاند مساله شوری در بسیاری از مناطق جهان مانند
ایران بهعنوان عامل محدود کننده عملکرد و کیفیت محصول به
شامر میرود .براساس آخرین اطالعات موجود در زمینه وسعت
و وضعیت شوری خاكهای كشاورزی ،بالغ بر  6/8میلیون هكتار
از اراضی كشاورزی كشورمان خاكهای مبتال به درجات مختلف
شوری دارند (مومنی .)1389 ،روشن است تولید گیاهان در
چنین رشایطی در معرض كاهش جدی قرار داشته و توجه به
پاسخ گیاهان نسبت به تنشهای شوری و کمآبی ،اهمیت دارد.
ازاینرو میزان تولید این محصول اسرتاتژیك در رشایط مختلف
نرشیه آب و توسعه پایدار

مواد و روشها
این پژوهش بهصورت کرتهای جدا از هم در قالب طرح
بلوكهای كام ًال تصادفی و طی سه سال زراعی -98 ،1396-97
 1397و  1398-99در مزرعه تحقیقات شوری صدوق واقع
در استان یزد انجام شده است .خاك این مزرعه بافت سیلتی
لوم دارد .منطقه مطالعاتی براساس روش دومارتن اصالح شده
اقلیم فرا خشک رسد دارد .میانگین بارندگی ساالنه  69میلیمرت،
44
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میانگین پتانسیل تبخیر ساالنه  3090میلیمرت ،میانگین دمای
ساالنه  20درجه سانتیگراد و بیشینه و کمینه مطلق دمای
ساالنه بهترتیب  44و  -6/5درجه سانتیگراد گزارش شده است.
جدول ( )1خصوصیات فیزیكی خاك محل اجرای این آزمایش را
نشان میدهد.
در این پژوهش تأثیر مقادیر مختلف حجم آب داده شده به گندم
(رقم نارین) بر شاخص عملكرد محصول در سه سطح شوری آب
آبیاری (شامل مقادیر تقریبی  5 ،3و  8دسی زیمنس بر مرت)
تجزیه و تحلیل شد .نحوه انتخاب سطوح شوری ،براساس حدود
عمق خاك
(سانتیمرت)
30-0
60-30
90-60
120-90

جدول  –1خصوصیات فیزیكی خاك محل اجرای آزمایش
رطوبت حجمی خاك تحت مكشهای
چگالی ظاهری
ویژگیهای بافت خاك
مختلف (بار) بر حسب اعشار
(گرم بر سانتیمرت
مكعب)
10
5
1
اشباع 0/3
درصد رس بافت
درصد
سیلت
0/10 0/13 0/16 0/43 0/56
1/39
SCL
21/8
21/8
0/07 0/09 0/14 0/45 0/61
1/37
SCL
20/8
16/8
0/07 0/10 0/14 0/37 0/56
1/45
SL
17/8
12/8
0/08 0/11 0/15 0/43 0/56
1/61
L
20/8
45/8

درصد شن
56/4
62/4
69/4
33/4

تیامر EC
()ds/m
3/11 S 1
5/00 S 2
8/14 S 3

شوری آب آبیاری مورد استفاده در مزارع گندم استان یزد و
همچنین ،در نظر گرفنت حد آستانه تحمل به شوری گندم (حدود
 6دسی زیمنس بر مرت) بود .جدول ( )2ویژگیهای شیمیایی آب
آبیاری استفاده شده در مزرعه را نشان میدهد .سطوح شوری
گفته شده از طریق اختالط دو منبع آبی شور و غیرشور در
اتاقك كنرتل و تنظیم شوری مورد نظر توسط شوریسنج پرتابل
و سپس پمپاژ آب به شبكه لولهگذاری مزرعه ،وارد كرتهای
تحقیقاتی شده است .هر یك از سطوح شوری گفته شده از
ابتدای فصل رشد گیاه و پس از كاشت بذر در كرتها اعامل شد.

pH
8/39
8/35
8/23

جدول  -2ویژگیهای شیمیایی آب آبیاری مورد استفاده در این پژوهش
SO42ClHCO3- CO32- Na+ Mg2+ Ca2+
()meq/L
4/55 22/78
1/53
0/17 18/35 5/99 4/70
12/84 34/73
1/53
0/17 34/08 9/35 5/84
9/17 67/24
1/83
0/00 55/29 15/24 7/72

مساحت هر یك از كرتهای آزمایشی  81مرت مربع و
روشهای آبیاری شامل قطرهای (تیپ) و غرقابی (كرتی)
بوده كه در هر یك از سطوح شوری پیشگفته ،آبیاری تیامرها
با دو روش اشاره شده در باال انجام شد .عالوهبر این ،در
روش آبیاری تیپ از فواصل مختلف لرتالهای آبیاری (شامل
 40 ،20و  60سانتیمرت از همدیگر) استفاده شد؛ بهطوریكه
بهدلیل تنوع تیامرهای آبیاری تیپ از نظر فواصل لرتالها و
همچنین تنوع در شوری آب آبیاری و رضورت اعامل كرس
آبشوییآبشویی متفاوت برای هر سطح شوری ،عم ًال حجمهای
مختلف آب آبیاری در هر تیامر اتفاق افتاده كه مقادیر
دقیق آن از طریق اندازهگیری توسط كنتور حجمی در هر
نوبت آبیاری ،مشخص شده است .حجم آب مرصفی در روش
غرقابی نیز از طریق كنتور حجمی منصوب برروی لوله اصلی
اندازهگیری شده است .تفاوت حجم آب مرصفی در روشهای
برهمكنش حجم آب مرصفی و شوری آب آبیاری بر عملكرد گندم در مناطق خشك (مطالعه ...

SAR

RSC

15
0/08
0/05
0/06
0/07
SI

0/89 -8/98 7/94
0/95 -13/48 12/37
1/07 -21/12 16/32

مختلف آبیاری (تیپ و غرقابی) ،تفاوت حجم آب مرصفی در
شوریهای مختلف آب آبیاری (سه سطح شوری) ،تفاوتهای
ساالنه حجم آب مرصفی در هر یك از سه سال آزمایش و
همچنین ،تفاوتهای جزئی حجم آب اندازهگیری شده در
هر یك از تكرارهای آزمایش ( 3تكرار) در هر سال باعث
بروز تغییرات و تنوع در آمار و ارقام حجم آب مرصفی و
عملكرد گندم شده و امكان بررسی رابطه بین آب-شوری-
عملكرد و ارائه معادله ریاضی مربوط به آن را فراهم منوده
است .رسانجام با اندازهگیری عملكرد دانه و مقادیر تجمعی
حجم آب مرصفی در طول فصل رشد ،ارتباط بین عملكرد با
حجم آب مرصفی در سطوح مختلف شوری آب آبیاری تجزیه
و تحلیل شد .در اجرای این پژوهش ،تیامرهای مختلف شوری
آب آبیاری در كرتهای اصلی و روشهای مختلف آبیاری در
كرتهای فرعی قرار گرفتند.
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نتایج و بحث

به تدریج وارد روند كاهشی خواهد شد .بهعنوان مثال در مورد
شوری آب آبیاری  3دسی زیمنس بر مرت ،با حجم تقریبی مرصف
آب  7200مرتمكعب بر هكتار ،میانگین حداكرث عملكرد گندم
حدوداً برابر با  4700كیلوگرم بر هكتار بوده است (شكل -1
الف) .ازاینرو مصارف بیشرت آب آبیاری نه تنها موجب افزایش
عملكرد گندم نخواهد شد ،بلكه افت تولید نیز بههمراه خواهد
داشت .شستشوی عنارص غذایی خاك ناحیه ریشه در اثر افزایش
نفوذ عمقی آب ،از مهمرتین دالیل افت تولید گندم در این
رشایط عنوان شده است (سپاسخواه و همكاران .)1385 ،برای
سطح شوری  5دسی زیمنس بر مرت ،نقطه عطف منودار (شكل
 -1ب) در عملكرد  4500كیلوگرم و آب مرصفی  7900مرتمكعب
بر هكتار میباشد .همچنین ،برای سطح شوری  8دسی زیمنس بر
مرت ،نقطه عطف منودار (شكل  -1ج) در عملكرد  4400كیلوگرم
بر هكتار و آب مرصفی  8300مرتمكعب بر هكتار بهدست آمده
است .هامنطوریكه اشاره شد ،عملكردهای گفته شده بهصورت
میانگین بوده و ممكن است در برخی مزارع ،مقادیر بیشرت و یا
كمرت از این اعداد نیز بهدست بیاید.

شكل ( )1ارتباط رگرسیونی بین حجم آب مرصفی و عملكرد گندم
در سطوح مختلف شوری آب آبیاری شامل  5 ،3و  8دسی زیمنس
بر مرت را به تفكیك منایش میدهد .برروی هر شكل ،برازش
مناسبرتین خط بر نقاط مذكور انجام شد كه معادالت مربوط
به آن و رضیب تبیین آنها نیز نشان داده شده است .بهدلیل
بیشرتین انطباق فرم معادله چندجملهای درجه  2بر نقاط مذكور،
خطوط برازش شده بر این منودارها نیز به همین فرم تعریف
شدهاند .پیشبینی عملكرد گندم توسط معادالت برازش شده بر
روی متام این منودارها ،بهصورت میانگین عملكرد در اثر مقدار
مشخص آب آبیاری خواهد بود .هر یك از معادالت مذكور نقطه
تغییر جهت (نقطه عطف) دارد كه این نقطه ،بیانگر پیشبینی
حداكرث میانگین عملكرد (كیلوگرم بر هكتار) بهازای مرصف مقدار
مشخص آب آبیاری (مرتمكعب بر هكتار) با میزان شوری مشخص
( 5 ،3یا  8دسی زیمنس بر مرت) میباشد؛ بهطور یكه با عبور
از این نقطه و همزمان با افزایش مرصف آب ،عملكرد محصول
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شكل  -1رابطه بین حجم آب مرصفی و عملكرد گندم در سطوح مختلف شوری آب آبیاری
نرشیه آب و توسعه پایدار
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یكی از مهمرتین نکتههایی كه باید در خصوص شكل ()1
اشاره شود ،افزایش رضیب تبیین ( )R2بین پارامرتهای حجم
آب مرصفی و عملكرد گندم در اثر افزایش شوری آب آبیاری
است .بهطوریكه این رضیب برای سطوح شوری  5 ،3و 8
دسی زیمنس بر مرت ،بهترتیب برابر با  0/55 ،0/51و 0/64
بهدست آمده است .افزایش همبستگی بین حجم آب مرصفی
و عملكرد گندم در اثر افزایش شوری آب آبیاری بیانگر افزایش
تأثیرپذیری عملكرد گندم از میزان آب آبیاری در رشایط شور
نسبت به رشایط غیرشور است .بهعبارتدیگر ،در مزارعی كه
کیفیت آب آبیاری آنها غیراستاندارد (شور) باشد ،نقش آب
مرصفی بر عملكرد گندم بسیار مهمرت و تأثیرگذارتر از رشایط
استاندارد (غیرشور) خواهد بود .بهعبارتدیگر ،امكان غلبه
بر مساله شوری و كاهش اثرات منفی آن بر عملكرد گندم
از طریق افزایش حجم آب كاربردی در مزرعه وجود دارد.
بنابراین ،كشاورزان مناطق شور باید در مورد كفایت حقابه
در اختیار خود برای تامین نیاز آبی مزرعه (اعم از نیاز گیاه و
نیاز آبشویی) اطمینان داشته و برنامهریزی آبیاری را با دقت و
وسواس باالتری نسبت به رشایط غیرشور انجام دهند .عملکرد
گندم وابسته به فاکتورهای زیادی مانند مدیریت آبیاری،
مدیریت تغذیه گیاهی ،حجم آب مرصفی ،تراکم و تاریخ
کاشت ،رقم ،مدیریت و مبارزه با آفات و بیامریها و  ...است

(زاهد و همکاران )1398 ،و هر یک از این فاکتورها میتوانند
تحت تأثیر تنشهای محیطی مختلف مانند خشکی و شوری
قرار بگیرند .بهدلیل اینکه شوری بهعنوان یکی از مهمرتین
عوامل محدودکننده عملکرد گندم در مناطق عمده گندمکاری
کشور محسوب میشود ،ازاینرو توجه به مساله کنرتل و کاهش
شوری خاک ناحیه ریشه در مزارع گندم ،نقش بارز در افزایش
عملکرد خواهد داشت (چراغی .)1386 ،از طرفی دیگر ،کنرتل
4
شوری خاک مستلزم کاربرد آب اضافی برای تامین نیاز آبشویی
( )LRو در نتیجه ،افزایش میزان آب مرصفی مزرعه خواهد بود.
بنابراین هامنطورکه نتایج گفته شده نشان میدهد ،اهمیت
آب مرصفی بر عملكرد گندم در رشایط شور بیشرت و تأثیرگذارتر
از رشایط غیرشور خواهد بود .در رشایط غیرشور ،بهدلیل تامین
محیط مناسبتر ناحیه ریشه برای رشد گیاه ،عالوهبر مساله
حقابه یا حجم آب آبیاری موجود ،توجه به سایر عوامل تولید
گندم هم باید در اولویت کاری بهرهبرداران قرار داشته باشد.
شکل ( )2نیز اثرات متقابل شوری آب آبیاری ( ،)ECiwحجم
5
آب مرصفی ( )Viwو عملکرد گندم ( )Yieldبهصورت یك رویه
سهبعدی منایش داده كه توسط نرمافزار Table Curve 3D
تهیه شده است .این نرمافزار رویههای متعددی را برازش داده
كه باتوجهبه آمارههای خطا و رضیب تبیین ( ،)R2مناسبترین
رویه از بین آنها انتخاب و معرفی شده است.

شکل  -2منایش سهبعدی اثرات متقابل شوری آب آبیاری ( )ECiwو حجم آب مرصفی ( )Viwبر عملکرد گندم ( )Yieldدر منطقه یزد

كه در آن عملكرد ( )Yieldبر حسب كیلوگرم بر هكتار ،شوری
آب آبیاری ( )ECiwبر حسب دسیزیمنس بر مرت و حجم آب
كاربردی ( )Viwبر حسب مرتمكعب بر هكتار است .رضایب ثابت

شكل عمومی بهرتین معادله برازش شده بر نقاط این منودار
(رویه شكل  )2بهصورت رابطه ( )1است:
(Yield=a+bECiw+c/Viw+dECiw2+e/Viw2+fECiw/Viw )1
برهمكنش حجم آب مرصفی و شوری آب آبیاری بر عملكرد گندم در مناطق خشك (مطالعه ...
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كه از مجذور  rحاصل میشود ،بین  0تا  1بوده و هرچه بزرگرت
باشد ،بیانگر همبستگی باالتر معادله گفته شده است .آماره نش
ساتكلیف ( )NSEكه بین منفی بینهایت تا یك میتواند قرار
گیرد ،هر چه به عدد یك نزدیكرت باشد بهرت بوده و معرف باال
بودن دقت عملکرد برآورد شده توسط معادله میباشد .چنانچه
این عدد كمرت از  0/65بهدست آید ،برای تخمین عملکرد گندم
معادله دقت كافی نداشته و غیر قابل قبول محسوب میشود.
چنانچه رضیب  NSEبین  0/65تا  0/8باشد ،دقت معادله قابل
قبول بوده ،چنانچه بین  0/8تا  0/9خوب و باالتر از  0/9عالی
محسوب میشود .آمارههای  MAEو  MAPEهر چه به صفر
نزدیكرت باشند ،به معنی باالتر بودن دقت تخمین عملکرد گندم
توسط معادله گفته شده خواهد بود .رضیب همبستگی ( )rو
رضیب تبیین ( )R2این معادله بهترتیب برابر با  0/82و 0/67
است و انتظار میرود معادله گفته شده بتواند باتوجهبه شوری
آب آبیاری و حجم آب مرصفی ،عملكرد محصول را با خطای
 RMSEتقریبی  ±524كیلوگرم بر هكتار برآورد مناید (جدول .)3

این معادله حروف  aتا  fبهترتیب برابر با ،621/47 ،-860/53
 -3817385/6 ،-1/89×1011 ،-22/43 ،64405075میباشند.
برای ارزیابی این معادله از آمارههای خطا استفاده شد و نتایج
آن در جدول ( )3ارائه شده است .این آمارهها شامل میانگین
خطای اریب ( ،)MBEرضیب همبستگی پیرسون ( )rرضیب
تبیین ( ،)R2جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمقدار نسبی
جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RRMSEرضیب نش -ساتكلیف
( ،)NSEمیانگین قدرمطلق خطا ( )MAEو میانگین قدرمطلق
درصد خطا ( )MAPEبودند .مقادیر  RMSE ،MBEو MAE
بر حسب پارامرت مورد ارزیابی (عملکرد گندم) و مقادیر ،rا،R2
 RRMSEو  MAPEبهصورت درصد است .آماره  ،MBEدر
صورت بیشبرآورد عملکرد گندم توسط معادله نسبت به عملکرد
بهدست آمده در مزرعه ،این آماره مثبت ( )+و در صورت كم
برآوردی ،این آماره منفی ( )-خواهد بود .آماره همبستگی  rبین
 -1تا  +1قرار داشته و هرچه به یكی از این دو عدد نزدیكرت
باشد ،معادله دقت باالتری خواهد داشت .رضیب تبیین یا R2

جدول  -3مشخصه های آماری منودار سهبعدی شوری آب آبیاری ( ،)ECiwحجم آب مرصفی ( )Viwو عملکرد گندم ( )Yieldدر منطقه یزد
میانگین
میانگین
شاخص
میانگین
جذر میانگین
رضیب جذر میانگین
رضیب
قدرمطلق قدرمطلق خطا
مربعات خطای خطای اریبی کارایی نش
همبستگی تبیین مربعات خطا
 ساتکلیف درصد خطانسبی
R2
r
MAE
MAPE
NSE
MBE
RRMSE
RMSE
429.6
12.4
0.67
0.1
14.2
524
0.670
0.820

رابطه ( )1اگرچه شوری خاك ناحیه ریشه ( )ECeرا بهصورت
مستقیم دخالت منیدهد ،اما هر دو پارامرتهای شوری آب آبیاری
( )ECiwو حجم آب مرصفی ( )Viwرا در نظر میگیرد و مساله
توجه به شوری خاك را به شكلی دیگر ،پوشش میدهد؛ زیراكه
شوری خاك متاثر از شوری آب آبیاری ( )ECiwو حجم آب مرصفی
و یا بهعبارتی دقیقتر ،كرس آبشویی ( )LFاست و بدون اطالعات
كافی در این زمینه (بهویژه در مورد كرس آبشویی) ،امكان برآورد
شوری خاك مزرعه وجود نخواهد داشت ( Ayersو ،Westcot
 .)1989همچنین ،به نظر میرسد برآورد یا اندازهگیری پارامرتهای
حجم آب مرصفی و شوری آب آبیاری سهلالوصولتر و کم
هزینهتر از پایش شوری خاك ناحیه ریشه در طول فصل رشد گیاه
باشد و به همین دلیل ،معادله گفته شده كاربردیتر خواهد بود.
این معادله برای تخمین عملکرد مزرعه قبل از برداشت محصول،
برآورد افت تولید در اثر افزایش شوری آب آبیاری ،برآورد افت
تولید در اثر كاهش حجم آب مرصفی ،بررسی عملكرد و رصفه
اقتصادی کاشت گندم در رشایط شور و یا برنامهریزی و تأمین
نیاز آبی مزرعه برای تولید مقدار مشخصی محصول کاربرد دارد.
با كمك رابطه ( ،)1امكان پیشبینی عملكرد گندم توسط پارامرت
نرشیه آب و توسعه پایدار

حجم آب مرصفی درهر یك سطوح شوری آب آبیاری (بهعنوانمثال
 5 ،3و  8دسی زیمنس بر مرت) بهصورت مجزا وجود دارد كه
نتایج حاصل از این كار ،در شكل ( )3نشان داده شده است .در
واقع ،این شكل نحوه استفاده از رابطه ( )1را برای شوریهای ،3
 5و  8دسیزیمنس بر مرت آسان منوده است .بعنوانمثال ،در
صورتیكه شوری آب آبیاری  5دسی زیمنس بر مرت و حجم آب
مرصفی یك مزرعه گندم  5000مرتمكعب در هكتار باشد ،عملكرد
پیشبینی شده گندم توسط این معادله ،نزدیکبه  3200كیلوگرم
بر هكتار خواهد بود .همچنین ،در رشایط شوری آب آبیاری 8
دسی زیمنس بر مرت ،برای اینكه میزان عملكرد مشابه با مزرعه
قبلی (یعنی  3200كیلوگرم بر هكتار) تولید شود ،نیاز به حجم
تقریبی  6200مرتمكعب آب خواهد بود كه در مقایسه با رشایط
قبل ،حدود  %24بیشرت بوده و باید توسط بهرهبردار تامین شود.
در غیراینصورت (یعنی عدم تامین آب به میزان گفته شده)،
مزرعه با افت قابل توجهی در تولید گندم مواجه خواهد شد؛
بهطوریكه پیشبینی عملكرد گندم در رشایط شوری آب آبیاری
 8دسی زیمنس بر مرت و حجم آب مرصفی  5000مرتمكعب بر
هكتار ،در حدود  1900كیلوگرم بر هكتار خواهد بود.
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4500

6000

و برنامهریزیهای آبیاری را با دقت بیشرتی نسبت به رشایط
غیرشور انجام دهند و با بهبود مدیریت آبیاری ،از افت عملکرد
جدی گندم در رشایط شور جلوگیری کنند .در ادامه ،معادلهای
برای تخمین عملکرد گندم براساس شوری آب آبیاری و حجم
آب مرصفی ارائه شد .معادله پارامرت شوری خاك ناحیه ریشه
( )ECeرا در برآورد عملكرد محصول بهصورت مستقیم دخالت
منیدهد ،اما آن را به شكلی دیگر و بهصورت غیرمستقیم پوشش
میدهد؛ زیرا كه شوری خاك ناحیه ریشه متاثر از پارامرتهای
شوری آب آبیاری و حجم آب مرصفی (و بهعبارتی دقیقتر ،كرس
آبشویی یا  )LFبوده و این دو پارامرت ،بهصورت توام در معادله
گنجانده شدهاند .مهمرتین كاربرد این معادله ،پیشبینی عملکرد
گندم براساس پارامرتهای شوری آب آبیاری و حجم آب مرصفی
است و میتواند در مواقعی مانند برآورد افت تولید گندم در اثر
افزایش شوری آب آبیاری یا كاهش حجم آب مرصفی ،بررسی
رصفه اقتصادی کاشت گندم در رشایط شور ،تخمین عملکرد
مزرعه قبل از برداشت محصول و یا برنامهریزی و تامین نیاز
آبی مزرعه برای تولید مقدار مشخصی محصول استفاده شود
و سواالت بهرهبرداران و برنامهریزان بخش کشاورزی در این
زمینهها را پاسخ دهد.

1500

ﺣﺠﻢ آب ﻣﴫﰲ )ﻣﱰﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر(

شکل  -3منودارهای پیشبینی عملكرد گندم توسط پارامرت
حجم آب مرصفی در سطوح مختلف شوری آب آبیاری
( 5 ،3و  8دسی زیمنس بر مرت) برای منطقه یزد

ذكر این نكته نیز رضوری است كه پیشبینی عملكرد گندم
توسط رابطه ( )1و یا شكل ( )3مربوط به گندم رقم نارین،
برای منطقه یزد و با عملیات متداول زراعی انجام شده در
سالهای  1397-98 ،1396-97و  1398-99بوده است .در
دادههای مزرعهای گفته شده ،حدود باال و پایین شوری آب
آبیاری بهترتیب  3و  8دسی زیمنس بر مرت و حدود باال و پایین
حجم آب مرصفی بهترتیب  4500و  11600مرتمكعب بر هكتار
بوده كه منجر به عملكردهای  1500تا  5200كیلوگرم بر هكتار
شده است .همچنین ،وضعیت این منطقه از نظر بارندگی (بویژه
بارندگیهای موثر در طول فصل رشد) مطلوب نبوده؛ بهطوریكه
میانگین بارندگی درازمدت ساالنه منطقه مطالعاتی در حدود 69
میلیمرت گزارش شده است .بنابراین پیشبینی عملكرد گندم برای
سایر ارقام و رشایط محیطی و یا برای مقادیر شوری و حجم آب
مرصفی خارج از حدود گفته شده ،میتواند از دقت پیشبینیها
بكاهد و یا نتایج بهدست آمده را غیرمعترب كند.

پینوشتها
1-Yield Function
2-Inputs
3-Output
4-Leaching Requirement
5-Surface
منابع
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چکیده

Abstract
Due to water shortage in the country, improving the irrigation management of potato fields can reduce water
consumption and increase the efficiency of this important
product. For this purpose, it is necessary to have sufficient
and accurate information about the status of applied water
and water efficiency in the conditions of farmers' management. Therefore, the amount of applied water, yield, and
water efficiency in the conditions of farmers' management
in two major potato production areas in Razavi Khorasan
province were investigated. The two areas of Fariman and
Torbat Heydariyeh with the highest area of cultivation and
production of potatoes were selected as pilots cities. The
method of irrigation in all fields was the drip method. In
experimental farms, irrigation and agronomic characteristics, water source and irrigation network characteristics,
required meteorological data, applied water volume, potato yield, and water efficiency in the crop year 2019 were
measured. Also, the volume of water used by farmers was
compared with the estimated irrigation needs based on
meteorological data from 2019 and the last ten years calculated by the Penman-Monteith method. The amount of
applied water based on meteorological data in 2019 was
about 26% and to 10-year statistics was about 15% more.
The results also showed that the volume of applied potato
water in the studied farms varied from 9888 to 14573 m3/
ha and its average was 11885 m3/ha. Potato yield in selected fields varied from 28600 to 60000 kg/ha and the average was 40399 kg/ha. Water efficiency varied from 2.22 to
5.25 and the average was 3.42 kg/m3.
Keywords: Potato, Applied Water, Yield, Water Efficiency,
Razavi Khorasan Province.
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 بهبود مدیریت آبیاری مزارع،باتوجهبه کمبود آب در کشور
سیبزمینی میتواند کاهش مرصف آب و افزایش بهرهوری آب
 الزم، به این منظور.این محصول مهم را به همراه داشته باشد
است اطالع کافی و دقیقی از وضعیت میزان آب کاربردی و
.بهرهوری آب در رشایط مدیریت زارعین وجود داشته باشد
 عملکرد و بهرهوری آب در رشایط،ازاینرو میزان آب کاربردی
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مقدمه

نشان داد اثر دور آبیاری روی میزان عملکرد و کارآیی مرصف آب
معنیدار نشد .حیدری ( )1390در تحقیق خود مقدار بهرهوری آب در
محصوالت عمده کشاورزی برای چند منطقه از کشور را بررسی کردند.
طبق نتایج این تحقیق متوسط بهرهوری آب سیبزمینی در مناطق
کرمان ،همدان ،مغان ،گلستان و خوزستان 2/18کیلوگرم بر مرتمکعب
برآوردشد .سلیامنیپور و همکاران ( )1390در اصفهان به این نتیجه
رسیدند روش آبیاری بارانی نسبت به روش تیپ و روش تیپ نسبت
به روش شیاری از لحاظ عملکرد برتری داشت .همچنین کشت یک
ردیفه نسبت به کشت دو ردیفه عملکرد بیشرتی داشت .بهراملو
( )1390در روش آبیاری نشتی در همدان نتیجه گرفت در این روش
آبیاری ،متوسط عملكرد محصول  25/4تن در هکتار و كارایی مرصف
آب  2/11كیلوگرم بر مرتمكعب است .موالئی ( )1391در اصفهان
نتیجه گرفت بهرهوری آب سیبزمینی برای ارقام بورن و ساتینا در
آبیاری قطرهای نواری بهترتیب  4/02و  3/97کیلوگرم بر مرتمکعب
و در آبیاری بارانی بهترتیب  2/19و 2/30کیلوگرم بر مرتمکعب بود.
بهرهوریآب در روش آبیاری قطرهای نسبت به آبیاری بارانی در رقم
بورن و ساتینا بهترتیب  83و  73درصد بیشرت بود .قدمی فیروزآبادی
و سیدان ( )1394گزارش کردند مقدار بهرهوری آب در روش سنتی و
بارانی بهترتیب  1/23و 4/50كیلوگرم بر مرتمكعب حاصل شده است.
مامنپوش و همکاران ( )1394در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
نتیجه گرفتتند عملکرد سیبزمینی در تیامر  100درصد تامین نیاز
آبی  29/9تن در هکتار بود که با تیامر  120درصد تفاوت معنیدار
نداشت .نادری و همکاران ( )1395در شهرکرد نتیجه گرفتند کمرتین
و بیشرتین عملکرد سیبزمینی در سطوح آبیاری  ۴۰و  ۱۳۰درصد
آبیاری کامل بهترتیب برابر با  ۱۳/۲و  ۴۵/۲تن بر هکتار بهدست
آمد .جلینی و کریمی ( )1396تأثیر دور آبیاری ( 2و  4روز) و درصد
نیرتوژن مرصفی ( 75 ،100و  50درصد توصیه کودی) را بر عملکرد
و کارآیی مرصف آب سیبزمینی رقم اکریا بررسی منودند .عملكرد
و بهرهوری آب در دور آبیاری  2و  4روز بهترتیب برابر با  29/8و
 27/8تن در هكتار و  4/01و  3/73کیلوگرم بر مرتمکعب بهدست
آمد .جاللی و همکاران ( )1396نیاز آبی سیبزمینی را در سه اقلیم
(خشک ،رسد و گرم) ،برآورد منودند .بر اساس بررسی آنها ،تفاوت آب
مرصفی و بهرهوری آب بین اقلیمهای مختلف معنیدار بود .متوسط
نیاز آبی خالص سیبزمینی در سه اقلیم بهترتیب برابر 5078 ،5044
و  5703مرتمکعببر هکتار برآورد شد .رضوانی و همکاران ()1398
نتیجه گرفتند سامانه آبیاری قطرهای باعث بهرت سبز شدن بوتههای
سیبزمینی شد .بهرهوری آب تحت سامانه آبیاری قطرهای حدود 35
درصد بیشرت از سامانه آبیاری بارانی بود .شاهرخنیا و باغانی ()1400
تحقیقی در  15مزرعه سیبزمینی در سه شهرستان آباده ،اقلید و
خرمبید استان فارس تحت مدیریت زارعین انجام دادند .متوسط
مقدار آب کاربردی در مزارع سیب زمینی معادل  9420مرتمکعب در
هکتار بدست آمد که  3350مرتمکعب از میانگین نیاز آبی ناخالص

اهمیت محصول سیبزمینی با بهبود وضعیت اقتصادی و بهداشتی
مردم كشورهای در حال توسعه همواره رابطه مستقیم و مثبت
داشتهاست و ازاینرو از این گیاه میتوان بهعنوان غذای آینده
كشورهایدرحالتوسعهنامبرد.بااینحالافزایشعملكردسیبزمینی
در واحد سطح در بسیاری از مناطق دنیا با عوامل محدودكنندهای از
جمله آب مواجه است كه شناخت آنها و بررسی روشهای مدیریت
محصول تحت تأثیر اینگونه عوامل ،از رضوریات تولید سیبزمینی در
چنین رشایطی محسوب میشود ( حسنپناه و همکاران .)1397 ،از
طرفی استان خراسان رضوی با كرسی مخزن منابع آب زیرزمینی مواجه
است .ازاینرو تالش در جهت استفاده بهرت از آبهای استحصالی و
كاهش بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی ،اجتنابناپذیر است .مقدار
آبی که توسط کشاورزان برای تولید محصوالت کشاورزی در سطح
کشور مرصف میشود ،به عواملی مانند رقم ،طول دوره رشد ،مدیریت
مزرعه ،بافت خاک ،کیفیت آب ،ابعاد واحد آبیاری ،اقلیم ،سامانه
آبیاری ،نوع منبع آبی و  ...بستگی دارد.
اكربی ( )1377نشان داد روش آبیاری بارانی در مقایسه با روش
شیاری عملكرد باالتری دارد و عالوهبر آن بیش از  35درصد نسبت به
آبیاری شیاری در مرصف آب رصفهجویی میشود .رضوانی و جعفری
( )1383گزارش کردند در مزارع سیبمینی استان همدان ،در روش
ب در هکتار و روش آبیاری بارانی
آبیاری با نوارهای تیپ 5820مرتمكع 
ب در هکتار آب مرصف میشود .عملكرد
كالسیك ثابت 6972مرتمكع 
سامانه آبیاری بارانی ویلموو  48/5و سامانه قطرهای  33/5تن در
هکتار و میانگین بهرهوری آب در روشهای آبیاری  6/5كیلوگرم بر
مرتمکعب گزارش شده است .احمدی عدلی ( )1385در طول فصل
رشد با  9آبیاری ،میزان آب مرصفی سیبزمینی در منطقه اردبیل را
 4560مرت مکعب در هکتار بهدست آورد .قدمی فیروزآبادی و سیدان
( )1385گزارش کردند متوسط بهرهوری آب سیبزمینی در منطقه
همدان 2/6كیلوگرم بر مرتمکعب است .بهراملو ( )1388نتیجه گرفت
عملکرد سیبزمینی برای ارقام آگریا ،مارفونا و سانته در آبیاری بارانی
با متوسط  37تن نسبت به روش آبیاری قطرهای با  29تن معنیداری
بود ،اما بهرهوری آب در روش آبیاری قطرهای با متوسط  4/91كیلوگرم
بر مرتمكعب بیشرت از روش آبیاری بارانی با متوسط  4/14كیلوگرم بر
مرتمكعب بود .باغانی ( )1389با اندازهگیری  30مزرعه سیبزمینی
در دشت مشهد -چناران ،میانگین آب داده شده در آبیاری سطحی
و قطرهای بهترتیب  14955و  9169مرتمكعببر هكتار ،عملکرد
بهترتیب  45600و  57400کیلوگرم در هکتار و بهرهوری آب بهترتیب
 3/24و  6/26کیلوگرم بر مرتمکعب را بهدست آورد .جلینی و کاظمی
( )1390در تحقیقی تأثیر دور آبیاری  4 ،2و  6روز به روش آبیاری
قطرهای بعد از سبز شدن گیاه روی عملکرد و کارآیی مرصف آب
ارقام آملرا ،آگریا ،سانته و سینورا سیبزمینی بررسی کردند .نتایج
نرشیه آب و توسعه پایدار
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خراسان رضوی بهترتیب  4979هکتار و  32771کیلوگرم در هکتار
بود (احمدی و همکارن .)1399 ،در این استان دو شهرستان فریامن
و تربت حیدریه که بیشرتین سطح زیرکشت سیبزمینی را داشتند،
انتخاب شد .سطح زیر کشت و عملکرد سیبزمینی در واحد سطح
در منطقه فریامن بهترتیب  765هکتار و  33000کیلوگرم در هکتار
و در منطقه تربت حیدریه بهترتیب  2245هکتار و  29261کیلوگرم
در هکتار بود (سالنامه آماری بخش کشاورزی استان خراسان رضوی،
 .)1398تعداد مزارع انتخابی در دشت فریامن  12و در دشت تربت
حیدریه  10مزرعه و روش آبیاری در مزارع قطره ای (نوار تیپ) بود.
مزارع با کمک کارشناسان معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت آب و
خاک سازمان جهادکشاورزی استان شناسایی و انتخاب شدند .مزارع
طوری انتخاب شدند که عوامل مختلف از جمله مساحت مزرعه،
بافت خاک ،نوع مالکیت ،کیفیت آب آبیاری و سطح زیر کاشت
سیبزمینی را پوشش دهند .مدیریت آبیاری بدون هیچ دخالتی،
توسط بهرهبردار صورت گرفت و بر همین اساس پارامرتهای مختلف
مزرعهای شامل موقعیت جغرافیایی ،دبی آب ورودی به مزرعه،
منبع آب آبیاری (سطحی ،زیرزمینی) ،تاریخ کاشت ،نوع رقم ،سطح
زیرکشت ،تعداد دفعات آبیاری ،شوری آب و خاک ،تاریخ برداشت،
طول دوره رشد و عملکرد محصول اندازهگیری و در فرم مربوط به
ثبت اطالعات درج شد.
میزان آب کاربردی در مزارع ،از طریق مراجعه حضوری و با
اندازهگیری دبی آب بهصورت حجمی تعیین شد .اندازهگیری دبی
خروجی از روزنهها با روش حجمی برای کنرتل میزان آب کاربردی
در هر بار آبیاری اندازهگیری شد .پس از تعیین دبی آب در مزارع،
بر اساس تعداد ساعت آبیاری ،حجم آب کاربردی در هر نوبت
آبیاری اندازهگیری شد .در پایان فصل رشد با رضب تعداد نوبتهای
آبیاری در حجم آب داده شده در هر بار آبیاری ،عمق و حجم کل
آب کاربردی سیبزمینی در مزارع منتخب تعیین شد .اطالعات
هواشناسی روزانه مورد نیاز برای برآورد نیازآبی به روش پنمن-مانتیث
ازایستگاههایهواشناسیسینوپتیکمناطقاخذگردید.تبخیر-تعرق
گیاه مرجع از روش پنمن-مانتیث ،با استفاده از دادههای هواشناسی
(شامل متوسط روزانه درجه حرارت حداکرث و حداقل هوا ،درصد
رطوبت نسبی حداکرث و حداقل هوا ،رسعت باد در ارتفاع  2مرتی بر
حسب مرت بر ثانیه و تعداد ساعات آفتابی در شبانه روز) سال انجام
تحقیق ( )1398و  10سال منتهی به زمان انجام پژوهش با استفاده از
نرم افزار  ETo-Calculatorبرآورد شد ( .)2012 ،Raesسپس با رضب
تبخیر-تعرق گیاه مرجع در رضیب گیاهی سیبزمینی ،تبخیر-تعرق
پتانسیل گیاه سیبزمینی بهدست آمد .مقادیر رضیب گیاهی برای
هر مرحله رشد بر اساس تلفیق یافتههای پژوهشی در منطقه و اعداد
پیشنهادی نرشیه فائو  56انتخاب شد ( Allenو همکاران.)1998 ،
میانگین برخی پارامرتهای هواشناسی در طول دوره رشد سیبزمینی
در مناطق بررسی در جدول ( )1آورده شده است .مشاهده میشود

کمرت بود .عملکرد و بهرهوری آب نیز بهترتیب  43/4تن در هکتار و
 4/87کیلوگرم بر مرتمکعب حاصل شد.
 Shockو همکاران ( )1993نتیجه گرفتند سیبزمینی در برخی از
مراحل رشد بهخصوص قبل از تشكیل غدهها نسبت به تنش آبی
تا حدی مقاوم است و اعامل تنش آبی یا ك مآبیاری در این مرحله
از رشد ضمن افزایش بهرهوری آب ،تأثیر اندكی در كاهش عملكرد
دارد Yuan .و همکاران ( )2003تأثیر سطوح آب برابر با ،75 ، 50 ،25
 100و  125درصد تبخیر از طشتک تبخیر كالس  Aدر روش آبیاری
قطرهای را برای سیبزمینی بررسی منودند .نتایج نشان داد با افزایش
میزان آب مرصفی محصول بازارپسند (وزن غده بیشرت از  80گرم)
افزایش ولی وزن خشك محصول و كیفیت غدهها كاهش یافت.
 Onderو همکاران ( )2005با بررسی سطوح مختلف آبیاری در دو
سامانه آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی روی سیبزمینی گزارش
کردند اثر متقابل روش و سطوح آبیاری بر عملکرد گیاه معنیدار
بود Montazar .و  )2007( Kosariمقادیر بهرهوری مرصف آب 10
محصول زراعی را با استفاده از نتایج  67طرح تحقیقاتی انجامشده
طی سالهای  1993تا  2006در ایستگاههای تحقیقاتی  13استان
کشور تعیین منودند .میانگین بهرهوری آب سیبزمینی 2/74کیلوگرم
بر مرتمکعب بهدست آمد Bahramloo .و  )2009( Nasseriبا بررسی
تعداد بهینه آبیاری رقم آگریا در آبیاری سطحی در همدان ،نتیجهگیری
منودند عملکرد این محصول با  16و  18نوبت آبیاری بهترتیب  28/5و
 24/6تن در هکتار و بهرهوری آب بهترتیب  2/36و  1/84کیلوگرم بر
مرتمکعب بود Matovic .و همکاران ( )2016دو نوع سامانه آبیاری
بارانی و قطرهای زیرسطحی را برای سیبزمینی در رصبستان بررسی
کردند و سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی را مناسبرت دانستندTang .
و همکاران ( )2018اثر زمان کاشت و برنامه آبیاری را در افزایش
بهرهوری آب سیبزمینی در شامل چین بسیار موثر و حدود 70درصد
دانستند.
با بررسی منابع مشخص شد میزان آب کاربردی سیبزمینی در مناطق
مختلف و با سامانههای آبیاری گوناگون متغیر میباشد .ازاینرو اطالع
از وضعیت مرصف و بهرهوری آب مزارع سیبزمینی میتواند به
برنامهریزان و مدیران استانی و کشوری کمک مناید تا بتوانند بهطور
موثرتری هم تولید را افزایش داده و هم در مرصف آب رصفهجویی
منایند .بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت مزارع
سیبزمینی استان خراسا ن رضوی از لحاظ حجم آب کاربردی ،عملکرد
و بهرهوری آب و عوامل تأثیرگذار بر آنها در رشایط زارعین بود.
مواد و روشها
اینتحقیقبهصورتمیدانیوبهمنظورتعیینآبکاربردیسیبزمینی
در مزارع تحت مدیریت کشاورزان طی فصل زراعی  1398اجرا شد.
کل سطح زیرکشت و عملکرد در واحد سطح سیبزمینی در استان
بررسی میزان آب کاربردی ،عملکرد و بهرهوری آب مزارع سیبزمینی در رشایط ...

53

جلینی ،م .و همکاران

که درجه حرات حداکرث ،حداقل ،رسعت باد و ساعات آفتابی در سال
 1398از میانگین دادههای 10ساله کمرت ولی رطوبت نسبی حداکرث و
حداقل در سال  98نسبت به میانگین  10ساله بیشرت میباشد.
براساس نرشیه شامره  29فائو ،نیاز آب آبشویی در روش آبیاری و
قطرهای از رابطه ( )1برآورد شد ( Ayersو .)1994 ،Westcot
LR=ECw/2MaxECe
			
()1
كه در آن ECw ،هدایت الكرتیكی آب آبیاری (دسیزیمنس بر مرت)،
 ECeآستانه تحمل  10درصد کاهش محصول ( 1/7دسی زیمنس بر
مرت) و  MaxECeشوری با عملكرد صفر ( برابر  10/0دسیزیمنس بر
مرت) است .شاخص بهرهوری آب از نسبت مقدار عملکرد سیبزمینی
(کیلوگرم در هکتار) به حجم آب آبیاری (مرتمکعب در هکتار)
بهدست آمد ( Moldenو همکاران .)1998 ،بهعبارتدیگر شاخص
بهرهوری آب در تولید سیبزمینی از رابطه ( )2بهدست آمد.
WP=CY/CW
			
()2
که در آن WP ،بهرهوری آب (کیلوگرم بر مرتمکعب آب مرصفی در
طول فصل) CY ،عملکرد سیبزمینی (کیلوگرم در هکتار) و CW
حجم آب آبیاری (مرتمکعب بر هکتار) بود .در پایان فصل عملکرد
سطح زراعی در هر یک از مزارع انتخابی اندازهگیری شد و باتوجهبه
میزان آب کاربردی اندازهگیری شده ،بهرهوری آب در هر یك از
مزرعههای انتخابی در دشتهای مورد مطالعه تعیین شد.

نتایج و بحث
مشخصات کلی مزارع و پارامرتهای اولیه اندازهگیری و محاسبه
شده در دو دشت و کل مزارع در جدول ( )2آورده شده است.
حداقل ،حداکرث و میانگین میزان دبی در کل مزارع انتخابی
بهترتیب برابر با  75 ،25و  34/7لیرت در ثانیه ،میزان شوری
آب آبیاری حداقل  0/50دسیزیمنس بر مرت و حداکرث 2/10
با میانگین  0/97دسیزیمنس بر مرت بود .باتوجهبه شوری آب
آبیاری و شوری عصاره اشباع خاک ،درصد رضیب آبشویی بین
 2/5تا  10/5درصد و میانگین آن برابر با  4/9درصد بهدست آمد.
حداقل ،حداکرث و میانگین سطح زیرکشت محصول سیبزمینی
بهترتیب برابر با  78/0 ،2/5و  24/8هکتار و رقم مورد کشت در
مزارع اگریا و فونتانا بود .طول دوره رشد در مزارع انتخابی بین
 94تا  142با میانگین  119روز و میانگین عمق آب در هر بار
آبیاری بین  34/2تا  77/8با میانگین  48/3میلیمرت بود .تعداد
کل نوبتهای آبیاری نیز بین  16تا  35با میانگین  24بار متغیر
بود .نوع منبع آب در متام مزارع چاه عمیق و شبکه آبیاری
مدرن و بافت خاک نیز از شن لومی تا لوم رسی متغیر بود.
تاریح کاشت از  1398/02/15تا  1398/04/10و تاریخ برداشت
از  1398/06/10تا  1398/07/15متغیر بود.

جدول  -1میانگین برخی پارامرتهای هواشناسی در طول دوره رشد سیبزمینی در مناطق مورد بررسی
دمای حداکرث دمای حداقل رطوبت نسبی رطوبت نسبی رسعت باد ساعات آفتابی
زمان
منطقه
(سانتیگراد) (سانتیگراد) حداکرث (درصد) حداقل (درصد) (مرت بر ثانیه) (ساعت در روز)
9/5
2/5
33/9
56/6
9/2
23/9
سال 98
فریامن
10/0
3/6
26/2
43/0
12/8
27/7
متوسط  10ساله
10/0
3/2
25/9
44/9
12/9
26/6
سال 98
تربت حیدریه
11/8
4/7
23/1
46/7
13/8
28/0
متوسط  10ساله
منطقه

پارامرت

فریامن حداقل
حداکرث
میانگین
تربت حداقل
حیدریه حداکرث
میانگین
حداقل
کل
مزارع حداکرث
میانگین
نرشیه آب و توسعه پایدار

جدول  -2تغییرات دادههای اولیه و پایه در مزارع مناطق منتخب استان خراسان رضوی
شوری شوری درصد سطح زیرکشت طول دوره متوسط عمق تعداد نوبت
دبی
آبیاری
هر آبیاری
رشد
خاک آبشویی سیبزمینی
آب
(عدد)
(میلیمرت)
(روز)
(هکتار)
(لیرت بر ثانیه) (دسی زیمنس بر مرت) (درصد)
18
36/0
110
2/5
1/0
3/0
0/60
25/0
35
58/3
139
48/0
22/0
9/0
1/80
40/0
23
48/5
120
20/6
5/0
4/6
0/91
30/3
16
34/2
94
2/5
2/5
0/75
0/50
26/0
30
77/8
142
78/0
10/5
3/15
2/10
75/0
25
48/1
118
29/9
5/2
1/57
1/04
40/3
16
34/2
94
2/5
2/5
0/75
0/50
25/0
35
77/8
142
78/0
10/5
3/15
2/10
75/0
24
48/3
119
24/8
4/9
1/46
0/97
34/7
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• مقایسه عمق آب داده شده به مزارع با نیاز آبیاری برآورد
شده
برای مقایسه میزان آب داده شده توسط کشاورزان با نیاز آبیاری در
مزارع منتخب ،ابتدا از تقسیم نیاز آبی سیبزمینی بر راندمان آبیاری
در هر کدام از مزارع ،میزان نیاز آبیاری محاسبه شد .باتوجهبه نظر
کارشناسان و شیوه آبیاری در مزارع مورد مطالعه ،پتانسیل راندمان
آبیاری برای روش قطرهای  90درصد در نظر گرفته شد (عباسی و
همکاران .)1395 ،در جدول ( )3متوسط عمق آب داده شده به
مزارع سیبزمینی در مناطق مختلف اجرا با مقادیر نیاز ناخالص
آبیاری سیبزمینی برآورد شده به سه روش سند ملی ،دادههای
هواشناسی سال  98و دادههای هواشناسی  10ساله منتهی به سال
 98مورد مقایسه قرار گرفته است.

منطقه

فریامن
تربت
حیدریه
کل
مزارع

مناطق منطبق نیست .طول دوره رشد واقعی سیبزمینی در اکرث
مزارع منتخب ،کمرت از طول دوره رشد سیبزمینی در سندملی
برای هامن مزارع بود .در سند ملی طول دوره رشد سیبزمینی
ثابت و برابر با  186روز در نظر گرفته شده است در صورتیکه
متوسط طول دوره رشد در مزارع منتخب  119روز (جدول  )2بود.
ضمن این که سال ( 98سال اجرای تحقیق) میزان متوسط دادههای
هواشناسی طوری بوده است که سبب کاهش تبخیر و تعرق شده
است (جدول  .)1هدف از اجرای آبیاری قطرهای مرصف آب کمرت
بوده است ،اما کشاورزان مدیریت خوب و قابل قبولی نداشتهاند،
که این امر جای تأمل دارد و الزم است به کشاورزان در این زمینه
آموزش الزم داده شود.

جدول  -3مقایسه میانگین عمق آب داده
شده و آب آبیاری برآورد شده
نیاز ناخالص آبیاری محاسبه شده
پارامرت عمق آب
(میلیمرت) بر اساس
داده شده
دادههای
(میلیمرت) سند دادههای
ملی هواشناسی هواشناسی
سال  10 98ساله اخیر
936
757
1183
1402
حداقل
1183
929
1183
1003
حداکرث
1021
818
1183
میانگین 1150
773
732
1189
988
حداقل
1190
1109
1189
1453
حداکرث
1000
943
1189
میانگین 1235
773
733
1183
988
حداقل
1190
1109
1189
1453
حداکرث
1011
875
1186
میانگین 1188

متوسط عمق آب داده شده برابر با  1188میلیمرت بود در
صورتیکه مقدار برآورد شده نیاز ناخالص آبیاری به سه روش سند
ملی ،دادههای هواشناسی سال  98و میانگین دادههای هواشناسی
 10ساله بهترتیب  875 ،1186و  1011میلیمرت بهدست آمد .نتایج
نشان داد میانگین مقدار آب داده شده توسط کشاورزان برابر با
مقدار برآورد شده مطابق با سند ملی بود ولی در مقایسه با مقدار
محاسبه شده بر اساس دادههای هواشناسی  98حدود  26درصد و
نسبت به آمار  10ساله حدود  15درصد بیشرت آب داده بودند .دلیل
کاهش نیاز آبیاری سند ملی با مقادیر محاسبه شده با دادههای
هواشناسی سال  98و متوسط  10ساله شاید این باشد که زمان
کاشت و برداشتی که مبنای محاسبات و برآوردهای نیاز آبی در سند
ملی آب در نظر گرفته شده است ( طول دوره رشد) با واقعیت
بررسی میزان آب کاربردی ،عملکرد و بهرهوری آب مزارع سیبزمینی در رشایط ...
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• دامنه تغییرات حجم آب کاربردی ،عملکرد و بهرهوری آب
سیبزمینی
دامنه تغییرات حجم آب کاربردی ،عملکرد و بهرهوری آب
سیبزمینی در مزارع منتخب در جدول ( )4ارائه شدهاست.
تغییرات میزان آب کاربردی از  9888تا  14573مرتمکعب در هکتار
متغیر و متوسط حجم آب کاربردی در کل مزارع  11885مرتمکعب
در هکتار بود .دلیل تفاوت حجم آب کاربردی در مزارع منتخب
میتواند این باشد که مزارع آزمایشی طوری انتخاب شدند که عوامل
مختلف از جمله بافت خاک ،نوع مالکیت و حقابه کشاورز ،شوری
آب و خاک ،تاریخ کاشت ،نوع رقم ،تعداد دفعات آبیاری ،تاریخ
برداشت ،طول دوره رشد و  ...متغیر باشد ،ضمن این که مدیریت
آبیاری کشاورزان در هر مزرعه با مزرعه دیگر تفاوت داشته است.
هدف از اجرای تحقیق نیز تعیین میزان آب کاربردی تحت مدیریت
زارعین بودهاست .هامنطورکه در جدول ( )4مشاهده میشود از
نظر ریاضی و یا آماری رابطه مشخص و مناسبی بین حجم آب
کاربردی و عملکرد در مزارع منتخب وجود ندارد .بهطوریکه در
بسیاری از موارد عملکرد مزرعهایی با حجم آب کاربردی بیشرت،
کمرت از مزرعه دیگر با حجم آب کاربردی کمرتبود .همچنین در
موارد دیگری عملکرد زیاد مزرعه با حجم آب کاربردی زیادتر همراه
است .دلیل آن این است که رشایط و ویژگیهای اقلیمی ،آب و
خاک و مدیریت مزارع منتخب بسیار متفاوت بوده و عملکردها
عالوهبر آب متأثر از سایر عوامل موثر نیز میباشند .بهعنوانمثال
در مزارعی که حجم آب کاربردی کمرت ولی سایر رشایط مدیریتی و
فنی مزرعه بهرت بوده است ،عملکرد بیشرتی داشت .باغانی ()1389
میانگین آب داده شده به مزارع سیبزمینی در دشتهای مشهد-
ب بر هكتار و روش
چناران و فریامن با روش شیاری  14955مرتمكع 
قطرهای  9654مرتمکعب در هکتار اعالم کرده است .این مقدار
تفاوت را میتوان به تغییر روش آبیاری و افزایش مهارت کشاورزان
در استفاده بهرت از آب مرتبط دانست .همچنین رضوانی و جعفری
( )1383میزان آب کاربردی سیبزمینی در روش آبیاری قطرهای در
جلینی ،م .و همکاران

دشت همدان را  5820مرتمکعب در هکتار بهدست آورد .احمدی
عدلی ( )1385در طول فصل رشد با  9آبیاری  ،میزان آب مرصفی
سیبزمینی در منطقه اردبیل را  4560مرت مکعب در هکتار بهدست
آورد .این نتایح نشان میدهد عالوهبر تغییر روش آبیاری ،مدیریت
آبیاری زارعین ،رشایط اقلیمی و هواشناسی ،رشایط آب و خاک و ...
نیز بر میزان آب مورد نیاز سیبزمینی اثر دارد.

منطقه
فریامن
تربت
حیدریه
کل
مزارع

بوده است ،سبب اختالف میزان عملکرد در مزارع شده است.
بهعبارتی علت تفاوت عملکرد در مزارع میتواند به دلیل اختالف
در مهارت کشاورزان در داشت و استفاده از نهادههای مرتبط بهغیر
از آب نیز باشد .احمدی عدلی ( )1385میانگین عملکرد سیبزمینی
در روش آبیاری سطحی در اردبیل را  43006کیلوگرم در هکتار و
بهراملو ( )1388عملکرد را در دو روش بارانی و قطرهای بهترتیب
 37000و  29000کیلوگرم بر هکتار گزارش منودند .باغانی ()1389
میانگین عملکرد در روش آبیاری سطحی در دشت چنارن و فریامن
را  45600و در روش آبیاری قطرهای  57400کیلوگرم بر هکتار گزارش
کرد .میتوان دلیل تفاوت عملکرد را به تغییر روش آبیاری ،اقلیم
منطقه و سال اجرای تحقیق مرتبط دانست.
پس از تعیین میزان حجم آب کاربردی و عملکرد محصول
سیبزمینی در هریک از مزارع مورد بررسی ،بهرهوری آب برای هر
مزرعه ،از تقسیم عملکرد بر حجم آب کاربردی محاسبه شد .دامنه
تغییرات بهرهوری آب در مزارع انتخابی بین  2/30تا  5/25کیلوگرم
بر مرتمکعب متغیر بود .متوسط بهرهوری آب در مزارع برابر 4/42
کیلوگرم بر مرتمکعب آب بهدست آمد .دلیل اصلی این تفاوت به
متغیر بودن عملکرد محصول و حجم آب کاربردی در مزارع منتخب
مربوط میشود .بهعبارتی هامن عواملی که سبب تغییرات در حجم
آب کاربردی و عملکرد در مزارع منتخب شده است ،روی میزان
بهرهوری آب اثر گذاشته است .بهطور کلی بهبود بهرهوری آب در
سطح مزرعه نیازمند تطابق و هامهنگی بهرت استفاده از آب بر
حسب نیاز محصوالت در زمان و مقدار استفاده از آن است که
رسانجام سبب بهبود عملکرد محصول و همچنین مقدار آب مرصف
شده در سطح مزرعه میشود .این عمل با بهرهگیری از فناوری
نوین و به کار بسنت روشهای بهرت مدیریتی انجام میشود .قدمی
فیروزآبادی و سیدان ( )1385متوسط بهروری آب سیبزمینی در
دشت همدان را  2/6کیلوگرم بر مرتمکعب و حیدری ( )1390این
شاخص را در کل کشور برای محصول سیبزمینی  2/18کیلوگرم
بر مرتمکعب و موالیی ( )1391در استان اصفهان  3/97کیلوگرم
در هکتار گزارش کردند .باغانی ( )1389در دشت مشهد-چنارن
و فریامن متوسط بهرهوری آب سیبزمینی در دو روش سطحی
و قطرهای را بهترتیب  3/24و  6/26کیلوگرم در هکتار گزارش کرد.
دلیل تفاوت میزان بهرهوری آب در تحقیقات انجام شده ،تفاوت
در میزان عملکرد و آب کاربردی میباشد که این تفاوتها به سال
اجرای تحقیق و نیز اقلیم مناطق مختلف ارتباط دارد.
بهمنظور بررسی دقیقتر تفاوت بین پارامرتهای حجم آب کاربردی،
عملکرد و بهرهوری آب در دو منطقه از آزمون تی استفاده شد که
نتایج آن در جدول ( )5آورده شده است .نتایج نشان داد تفاوت
معنیداری بین مقادیر آب کاربردی و عملکرد در دو دشت مورد
بررسی وجود نداشت ولی تفاوت میانگین بهرهوری آب در سطح 5
درصد معنی دار بود.

جدول  -4دامنه تغییرات حجم آب کاربردی،
عملکرد و بهرهوری آب در مزارع منتخب
پارامرت آب کاربردی عملکرد بهرهوری آب
(مرتمکعب (کیلوگرم (کیلوگرم بر
بر هکتار) در هکتار) مرتمکعب آب)
3/10
35000
14018
حداقل
5/25
60000
10031
حداکرث
3/71
42577
میانگین 11496
2/33
28600
9888
حداقل
3/86
45500
14573
حداکرث
3/10
37785
میانگین 12352
2/22
28600
9888
حداقل
5/25
60000
14573
حداکرث
3/42
40399
میانگین 11885

دامنه تغییرات مقادیر عملکرد در مزارع انتخابی بین 28600تا60000
کیلوگرم بر هکتار متغیر بود .میانگین عملکرد در مزارع برابر 40399
کیلوگرم بر هکتار بود (جدول  .)4متوسط عملکرد سیبزمینی در
استان خراسان رضوی در سال  98برابر با  32771کیلوگرم در هکتار
بوده است (احمدی و همکاران ،)1399 ،بهعبارتی میانگین عملکرد
در مزارع منتخب  7628کیلوگرم در هکتار (حدود  19درصد) بیشرت
بهدست آمده است .دلیل اصلی این افزایش عملکرد میتواند این
باشد که معموال عملکرد در روش آبیاری قطرهای بیشرت از روشهای
دیگر آبیاری میباشد .روش آبیاری در متام مزارع منتخب ،آبیاری
قطرهاینواری(تیپ)بودهاستدرصورتیکهمیانگینعملکرداستانی
حاصل عملکرد سیبزمینی تحت روشهای مختلف آبیاری میباشد.
از طرفی مهمرتین مانع در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی اقلیم
خشک و نیمهخشک محدودیت منابع آبی است .سیبزمینی به
دلیل داشنت ظرفیت درخور توجه تولید در واحد سطح ،نیاز آبی نسبتا
باالیی دارد .باتوجهبه نوع رقم ،نوع سامانه آبیاری ،مدیریت آبیاری،
کمیت و کیفیت منابع آبی و  ...عواملی مانند تامین نیاز آبی نقش
بسیار مهمی در عملکرد سیبزمینی دارد .بااینوجود اگر چه آب
بهعنوان مهمرتین نهاده تولید نقش اساسی در کاهش و یا افزایش
عملکرد داشته است ،اما عوامل دیگر مانند عوامل زراعی و اقلیمی و
سایر نهادههای مورد استفاده کشاورز که در مزراع منتخب متفاوت
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جدول  -5نتایج بررسی آماری آب کاربردی ،عملکرد
و بهرهوری آب توسط آزمون  tبین دو منطقه
سطح
تفاوت  tبحرانی مقدار t
پارامرت
معنیداری
میانگین
0/88
1/61
2/17
856
عملکرد
0/89
1/66
2/17
4792
آب کاربردی
*0/98
2/66
2/17
0/63
بهرهوری آب

توسط کشاورزان برابر با  1188میلیمرت بود که در مقایسه با
نیاز آبی ناخالص برآورد شده بر اساس سند ملی ( 1186میلیمرت)
تقریبا مساوی ،ولی بر اساس دادههای هواشناسی سال 1398
( 875میلیمرت)  26درصد و دادههای هواشناسی  10ساله (1011
میلیمرت)  15درصد بیشرت آب داده شده است .دلیل تفاوت میزان
نیاز آبی سند ملی با مقادیر محاسبه شده با دادههای هواشناسی
میتواند به این دلیل باشد که زمان کاشت ،برداشت و طول دوره
رشد در سند ملی آب با واقعیت مزارع منطبق نیست .میانگین
آب کاربردی ،عملکرد و بهرهوری آب در مزارع سیبزمینی مورد
بررسی بهترتیب  11885مرتمکعب در هکتار 40399 ،کیلوگرم در
هکتار و  3/42کیلوگرم بر مرتمکعب آب بود .باتوجهبه اینکه متام
مزارع منتخب این تحقیق ،روش آبیاری قطرهای تیپ بوده است
و کشاورزان بیشرت از نیاز گیاه سیبزمینی به مزارع آب دادهاند،
الزم است آموزش مدیریت و بهرهربردای از سامانه آبیاری قطرهای
برای کشاورزان گفته شده در اولویت قرار گیرد .همچنین نظر
به این که زمان کاشت ،برداشت و طول دوره رشد مناطق مورد
بررسی در سند ملی آب با واقعیت مناطق منطبق نیست ،رضوری
است در بازنگری سندملی آب کشور ،زمان کاشت ،برداشت و
طول دوره رشد مناطق مختلف با واقعیت مناطق منطبق شود.
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چکیده

Abstract

 به اندازهگیری،در بیشرت مسائل عملی مهندسی هیدرولیک
 شناخت کمیتهای جریان نکته مهم.دقیق جریان نیاز است
 از اینرو.و حائز اهمیتی در مدیریت منابع آبی میباشد
ارائه مناسبرتین رابطه برآورد توزیع رسعت که منطبق بر
دادههای اندازهگیری باشد همواره مورد توجه محققین
 این روشها در طیف، با توسعه تئوری آنرتوپی.بوده است
وسیعی از علوم مهندسی از جمله هیدرولیک و مکانیک
 در مطالعه حارض با استفاده از.سیاالت بهکار برده شدهاند
" بر پارامرت آنرتوپیm"  پارامرت تأثیرگذار،روش آنرتوپی رنی
" مورد بررسی قرار گرفت و توزیع رسعت در لولهG" رنی
 درصد از لوله دایرهای70  و50 ،36/2 مدور در رشایطی که
 در دو نقطه با اندازهگیری رسعت در اعامق،پر میباشد
) نسبت0/3D-0/7D( ) و0/2D-0/8D( ،)0/1D-0/9D(
 بهمنظور تعیین دقت برآورد.به سطح آب تخمین زده شد
 از رضیب همبستگی،توزیع رسعت با استفاده از روش رنی
) و همچنین برایRMSE( ) و ریشه میانگین مربع خطاρ(
تعیین دقت پارامرتهای آنرتوپی از ریشه میانگین مربعات
 نتایج نشان.) استفاده شدNRMSE( خطای نرمال شده
داد روش آنرتوپی رنی با دادههای مشاهداتی دقت باالیی
 از0/1D-0/9D  همچنین اندازهگیری رسعت در عمق.دارد
، درصد از لوله دایرهای70  و50 ،36/2 سطح آب برای حاالت
بهترتیب با ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده
. دقت باالتری دارد0/51  و2/36 ،0/2325
، تخمین رسعت، حداکرثسازی تابع آنرتوپی:واژههای کلیدی
. روش دو نقطهای،رضایب الگرانژ

In most practical hydraulic engineering problems, accurate
flow measurements are required. Understanding flow quantities is an important point in water resources management.
Therefore, providing the most appropriate velocity distribution estimation relation that is consistent with the measurement data has always been of interest to researchers. With
the development of entropy theory, these methods have been
used in a wide range of engineering sciences, including hydraulics and fluid mechanics. In the present study, using the
Renyi entropy method, the effective parameter "m" on the
Renyi entropy parameter "G" was investigated and the velocity distribution in a circular pipe in the conditions that
36.2, 50, and 70% of the circular pipe fills. It was estimated at
two points by measuring the velocity at depths (0.1D-0.9D),
(0.2D-0.8D), and (0.3D-0.7D) relative to the water level. In
order to determine the accuracy of estimating the velocity
distribution using the Renyi method, the correlation coefficient and the root mean square error was used and also to
determine the accuracy of entropy parameters, normalized
root mean square error was used. The results showed that
the Renyi entropy method has high accuracy with observational data. Also, velocity measurement at depth (0.9D-0.1D)
from the water surface for 36.2, 50, and 70% of the circular
pipe, with the normalized root mean square error to 0.2325,
2.36, and 0.51 respectively, has higher accuracy.
Keywords: Entropy Function Maximization, Velocity Estimation, Lagrange Coefficients, Two-Point Method.
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مقدمه

در روش ارائه شده دبی میتواند بهصورت خودکار در یک محل
اندازهگیری ثابت در بخش رودخانه یا روی سطح آب ،تخمین زده
شود .آنها نشان دادند نتایج بهدست آمده از منحنیهای دبی-
اشل با استفاده از اندازهگیری به روش تک نقطهای در مقایسه با
منونههای تجربی مشاهدهای میتواند با دقت باالیی دبی سیالب
را برآورد مناید و این میزان اختالف با دادههای مشاهدهای کمرت
از  5درصد میباشد Teymouri Yeganeh .و )2020( Heidari
با استفاده از سه روش آنرتوپی شانون ،رنی و تسالیس ،توزیع
رسعت را با اندازهگیری رسعت در دو نقطه در کانال مستطیلی
روباز بررسی کردند ،نتایج مطالعات آنها دقت باالی هر سه
روش را در تخمین توزیع رسعت نشان داد Kumbhakar .و
 )2016( Ghoshalتوزیع رسعت دو بعدی با استفاده از روش
آنرتوپی رنی در کانالهای روباز را بررسی کردند و نتایج مقایسه
دادههای آزمایشگاهی با روش آنرتوپی رنی دقت خوبی را نشان
داد Kumbhakar .و  )2017( Ghoshalبا استفاده از روش
آنرتوپی رنی توزیع رسعت یک بعدی در کانال روباز را بررسی
کردند ،نتایج بررسیهای آنها دقت باالی این روش را با دادههای
اندازهگیری شده نشان داد .تیموری یگانه و همکاران ( )1400به
بررسی توزیع عمقی رسعت طولی با استفاده از روش بهینه سازی
بر مبنای الگوریتم ژنتیک پرداختند ،آنها پارامرتهای روابط توزیع
رسعت یانگ ،ژولیان ،چیو و تسالیس را بهینه منوده و براساس
آن توزیع رسعت یک بعدی را تخمین زدند ،نتایج تحقیق آنها
نشان داد که هر  4روش دارای دقت باالیی در شبیه سازی توزیع
رسعت بوده و با توجه به اینکه تعداد پارامرتهای بهینه شده در
روش تسالیس و ژولیان بیشرت از دو مدل دیگر است ،آنها را برای
مدلسازی رودخانههای آبرفتی توصیه منودند Jiang .و Chen
( )2016توزیع رسعت با استفاده از روش آنرتوپی تسالیس در
لوله دایرهای تا حدی پر را بررسی کردند .نتایج مطالعات آنها
نشان داد توزیع رسعت تخمین زده شده به روش اصل حداکرث
آنرتوپی تسالیس دقت باالیی در مقایسه با دادههای اندازهگیری
شده دارد .در این تحقیق هدف تخمین توزیع رسعت دو بعدی
با استفاده از روش آنرتوپی رنی با اندازهگیری رسعت در دو نقطه
میباشد .همچنین اثر موقعیت دو نقطه در تخمین توزیع رسعت
بررسی شد.

توزیع رسعت مهمرتین متغیر برای تعیین مشخصات جریان مانند
دبی ،توزیع تنش برشی ،رسوبگذاری ،فرسایش ،تلفات انرژی و
مقاومت جریان در مجاری روباز است .توزیع رسعت در کانالها
تحت تاثیر زبری بسرت و جداره ،هندسه کانال (شامل عرض کف،
شیب جداره و شیب کف کانال) و وجود خم در کانال قرار
میگیرد .در کانالهای روباز با استفاده از رسعتسنج میتوان
رسعت در یک نقطه کانال را اندازهگیری کرد .بنابراین برای
بررسی توزیع رسعت در رودخانهها نیاز به برداشت رسعت در
تعداد زیاد نقاط میباشد که وقتگیر و هزینهبر است .همچنین
دبی و تراز سطح آب در جریان غیرماندگار و رشایط سیالبی
بهگونهای در نوسان است که اندازهگیری رسعت در متام نقاط در
یک لحظه با استفاده از رسعتسنج امکانپذیر منیباشد .ازاینرو
ارائه یک روش تک نقطهای یا دو نقطهای اندازهگیری رسعت که
منجر به تخمین دبی و توزیع رسعت شود ،اهمیت خاصی دارد.
در خط لوله انتقال که اغلب به شکل دایرهای میباشد رابطه
کلی برای توزیع رسعت براساس معادله مانینگ تعیین میشود
( Sterlingو 2000 ،knight؛  Clarkو  .)2011 ،Kehlerاما رابطه
دقیقتر نیاز به آگاهی از توزیع رسعت مقطعی داردClark .
و  )2011( Kehlerنشان دادند حداکرث رسعت در لوله مدور تا
حدی پر در زیر سطح آب رخ میدهد و توزیع رسعت در نزدیکی
سطح آب است که عمدتا توسط جریان ثانویه تحت تأثیر قرار
میگیرد .در سالهای اخیر ،براساس آنرتوپی ،)1948( Shannon
تئوری آنرتوپی رسعت توسعه یافت و در بسیاری از مناطق اعامل
شد با فرض اینکه تابع توزیع تجمعی ( )CDFتابع عمق جریان
میباشد )1988( Chiu ،یک فرمول توزیع رسعت دوبعدی را
بهدست آورد Yoon .و همکاران ( )2012از طریق مطالعه تجربی
ثابت کردند روش  )1989( Chiuدقت مناسبی در لوله مدور
دارد Luo .و  )2011( Singhبر اساس اصل حداکرث آنرتوپی ،یک
رابطه برای توزیع رسعت دوبعدی در کانالهای باز مستطیلی
شکل با استفاده از آنرتوپی تسالیس بهدست آوردند .اگرچه این
روش در مقایسه با روش چیو بهرت میباشد ،اما به دلیل تعداد
زیادی از پارامرتهای مورد استفاده محدودیت دارد Marini .و
همکاران ( )2011یک روش جدیدبرای توزیع رسعت در کانالهای
باز مستطیلی شکل با آنرتوپی شانون ،که در آن یک  CDFجدید
فرض شد ،بهدست آوردند Cui .و  )2013( Singhروش جدید
دیگری برای استخراج توزیع رسعت با استفاده از آنرتوپی تسالیس
برای کانالهای باز مستطیلی شکل پیشنهاد کردندRahimpour .
و  )2006( Maghrebiاز روش تک نقطهای )2006( Maghrebi
که بهمنظور تخمین دبی ارائه گردشدید ،برای بهدست آوردن دبی
در بخشهای مختلف رودخانه در هنگام سیل استفاده منودند.
نرشیه آب و توسعه پایدار

مواد و روشها
 آنرتوپی رنی )1961( Renyiبا استفاده از اصل حداکرث آنرتوپی ،تابع آنرتوپی
را بهصورت رابطه ( )1بیان منود:
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با جایگزینی رابطه ( )7در قید دوم یعنی رابطه ( ،)4رابطه ()13
حبهدست خواهد آمد:
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بهمنظور سادگی حل ،رسعت بدون بعد ( ) û = u u maxبهعنوان
یک متغیر تصادفی در نظر گرفته میشود ،بنابراین مقدار تابع
آنرتوپی رنی و قید اول و دوم بهصورت روابط ( )2تا ( )4میباشند:
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میانگین رسعت مقطع عرضی است .در صورتیکه تابع ˆ
)H(u
در رابطه ( )2با استفاده از روش رضایب الگرانژ حداکرثسازی شود
شکل رصیحی برای تابع چگالی بهدست آورده منیشود .بنابراین
برای سادگی حل با در نظر گرفنت  mبین صفر تا یک ،تابع ˆ
)w(u
بهصورت رابطه ( )5در نظر گرفته میشود:
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حاصل انتگرال معادله ( )13بهصورت رابطه ( )14میباشد:
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با جایگزینی روابط ( )12و ( )13در رابطه ( )14و سادهسازی،
رابطه بین رسعت متوسط مقطع و رسعت حداکرث (رابطه )15
بهدست آورده میشود ( Kumbhakarو:)2016 ، Ghoshal
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با حداکرثسازی تابع ˆ
) w(uاز طریق روش الگرانژ ،تابع
نیز ماکزیمم میشود .تابع الگرانژ با در نظر گرفنت قید اول و دوم،
بهصورت رابطه ( )6در نظر گرفته میشود:
)ˆ ∫  p(u
ˆ duˆ + ∫ λ p(u)du
ˆ ˆ + ∫ λ up(u)du
(ˆ ˆ ˆ − λ − λ uˆ )6
)L(u
=  -تابع توزیع تجمعی
تابع توزیع تجمعی باید قادر به مجسم کردن هندسه خط لوله
بهمنظور حداکرثسازی تابع آنرتوپی از تابع ( L(uنسبت ˆ
)p(u
و برخی از ویژگیهای مهم توزیع رسعت باشد .بنابراین تابع
 λ1 ،و  λ2مشتق گرفته و حاصل برابر صفر قرار داده میشود .با
توزیع تجمعی باید خصوصیات زیر را دارا باشد )1 :مشتق پذیر
سادهسازی خواهیم داشت:
1
باشد  )2بین صفر ویک تعریف شده باشد  )3مقدار آن روی
 −λ − λ 2 û  m −1
ˆ = 1
)p(u
()7

دیواره لوله باید صفر باشد و در موقعیت رسعت ماکزیمم umax
m


یک میباشد  )4در محور قائم از خط مرکزی تابع توزیع تجمعی
با جایگزینی رابطه ( )7در قید اول یعنی رابطه ( )3رابطه ()8
بهصورت یکنواخت از صفر تا  umaxافزایش مییابد .خط لوله
بهدست خواهد آمد:
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لوله  Hعمق آب و  (0 < h < H) hفاصله از موقعیت  umaxبه
بسرت لوله میباشد .به دلیل اینکه رسعت در مرز صفر در نظر
با انتگرالگیری از رابطه ( )8و سادهسازی ،رابطه ( )9حاصل
گرفته میشود ،سادهترین معادله برای تابع توزیع تجمعی ،هامن
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با جایگزینی رابطه ( )11در ( )9و سادهسازی ،رابطه ( )12حاصل
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تخمین توزیع رسعت در لوله مدور با اندازهگیری رسعت در دو نقطه بهوسیله آنرتوپی رنی
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که در آن ' Dقطر لوله ،و زمانیکه  y ≤ hباشد L=1 ،و  K=1میباشد
درحالیکه وقتی  y > hباشد L=2h/H ،و  L=2(H-h)/Hمیباشد.
در خط مرکزی از مقطع عرضی لوله ،تابع توزیع تجمعی با افزایش
رسعت جریان افزایش مییابد .بنابراین تابع توزیع تجمعی را
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میتوان بهصورت رابطه ( )18بهدست آورد:
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از آنجاییکه سطح مقطع لوله مدور است ،در هر جهت عمودی،
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h
)∫ ∂x dx + ∂y dy = w(x, y) − w(0, 0
()33
		
    R  
 


از آنجاییکه (0و )0در روی دیواره لوله اتفاق میافتد معادله






y
y

ˆ 4 
)F (u
=
−
()24


 2R 

		
( )33بهصورت معادله ( )34بیان میشود:
2R 



m
()34
' hنشان دهنده فاصله عمودی از حداکرث رسعت به بسرت لوله در
w(x, y) − w(0,
0) w(x, y) − [ −λ1 / m ] m −1
=
انتگرال معین قسمت سمت چپ معادله ( )33در یک نقطه
هر محور قائم میباشد .با یکپارچه کردن معادالت ( )23و(،)24
عمومی ( )x,yبا استفاده از یک منحنی چند وجهی که از
تابع توزیع تجمعی از توزیع رسعت در لوله تا حدی پر مدور
مبدا ( )0,0رشوع شده محاسبه میشود و از طریق نقطه
جریان بهصورت ذیل رشح داده میشود:
)  (x, R − R − xبر روی دیوارعبور میمناید و در نقطه ()x,y


 y
 
 x   y   y  
ˆ = F (u)F
)ˆ (u
ˆ = 4 1 −  − 1  1 −    
)F(u
 −
(  )25
به پایان میرسد .در دیواره لوله در زیر سطح آب  CDFصفر


		 R   2R   2R
  h
 
 


میباشد .بنابراین خواهیم داشت:
)(x,y
)(x,y
=
ˆ
ˆˆ
)∂F(u
)∂F(u
که در آن  s ln 2 ln(2R) − ln h میباشد.
)(x,y
)(x,y
∂w
∂w
)dx + [ −λ 22 // mm−−11] ∂F(u
dy
= dx +
]dy ∫(0,0) [ −λ22 / m − 1
dy
)∫(0,0
(0,0) ∂x
)(0,0
∂y
∂x
∂∂yy
1

'D
H

K

2L

'

1

'

2ln 2
ln(2R ) − ln h ' 



'

K

2L

ln 2
ln(2R ) − ln h ' 



)(x,y

)(0,0

'

2

2s

s

'

'

D
H

2

2

'
'

2

1

'

22 − x22 )∂w
)(x,y) ∂F(u
(x,R
ˆ
ˆ
)∂w−− ∂RRF(u
)∂F(u
)∂(x,y
)F(u
ˆ
ˆ
ˆˆ
ˆˆ
)∂F(u
)∂∂F(u
)∂∂F(u
)(x,y
) ˆ− x
)F(u
)F(u
ˆ= (x,y)(x,R
)∂F(u
=
dx
dy
m −+1[]−λ 2 / mdx− 1+][ −λ 2 / mdy
−λ
dxdx++[[−λ
dydy
[
=
−λ
]]−λ22//mm−−11
] ]−λ2 2/ /mm−−11
1] [ −λ 2 / dx
dy−++1]∫(x,R − R 2dy
2 / m∫−
−∂1x] + ∂[dy
]m − 1
)dx + [ −λ 2∫/(0,0
)m∫(0,0
2
2
[ )2− x 22
)(0,0
)(0,0
∂x
) ∂y− R −x
(x,R
∂y
∂∂xx
∂∂yy
∂x
∂x
∂y y
()35
'
)(x,y
) − R2 −x2
ˆˆ ˆ
ˆ
ˆ
)∂F(u
)∂F(u
)∂F(u
ˆ dx
)[−λ−λ22 //mm−[−−λ11]]y2y'/F(u
)yy (x,y
ˆ (x,R
)ˆ + [ −λ / m − 1] ∂∂F(u
)∂F(u
)∂ˆF(u
)∂F(u
)F(u
=
−m
=+
)11]−] 1∂]F(u
dydy
]mˆˆ− 1
]dx + [ −λ 2 / m − 1
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=
+
−λ
dx
−
1
22 // m
22 / m
2 2
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]− 1
+(x,R∫ − R22 −x222 )[[−λ
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+
−λ
−
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)dy∫∫(0,0
/
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/
m
1
dy
∫
−λ
−
m
=
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)F(u
[
[
]
(x,R
R
x
)
−
−
2
2
2
∂∂xx∂x
∂∂y∂yy
∂x
∂y
yy
∂y (x,R −(x,RR −−xR )−x2 ) 2

ˆ
ˆ
ˆ)[−λ2 / m − 1] y' F(u
)∂F(u
)− 1] y/' m − 1] ∂F(u
ˆ y [ −λ 2 / m[ −λ
)∂F(u
=
+
−λ
dx
/
m
−
1
dy
=
[
]
2
2
2
2
ˆ
]x + [ −λ 2 / m − 1
dy∫(x,R
=
F(u) ∂x
) − R −x
∂y
y
∂y
y

با مساوی قرار دادن سمت راست معادله ( )33با سمت راست
معادله ( )34خواهیم داشت:
'
m
]y [ −λ 2 / m − 1
ˆ − [ −λ1 / m ] m −1
=
)w(x, y
)F(u
()36

شکل  -1شامتیکی از سیستم مختصات دایرهای
نرشیه آب و توسعه پایدار
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با جایگزینی معادالت ( )22و ( )28در داخل معادله ( )36توزیع
رسعت مبتنی بر آنرتوپی رنی بهصورت ذیل حاصل میشود:
()37


× m + λ1 


ˆ 
)y [ −λ 2 / m − 1] F(u
−1  
)m (m −1
+
]   − [ −λ1 / m

y
λ2 



1−1 m

'

=
̂u

همچنین با جایگذاری معادالت ( )11و ( )12در معادله ()37
خواهیم داشت:

y′ 
ˆ
= ˆu
)A −  A + ( B − A ) F(u

y
1/C

C

C



C


G
=A
G −1
1
=B
G −1
m
=C
m −1

()38

شکل  -2شامیی از تجهیزات آزمایشگاهی ( Jiangو )2016 ،Chen

معادله ( )38بیانگر توزیع دو بعدی رسعت در لوله دایرهای
براساس روش آنرتوپی رنی میباشد.
در این تحقیق بهمنظور تخمین توزیع رسعت ،در ابتدا پارامرتهای
آنرتوپی با اندازهگیری رسعت در دو نقطه در مرکز لوله دایرهای
که بهواسطه دور بودن از جدارهها کمرتین تاثیر از دیوارهها را
دارد و رسعت ماکزیمم در آن اتفاق میافتد ،مطابق روابط ذیل
با استفاده از روشهای عددی و با آزمون خطا محاسبه میشود.
سپس با داشنت پارامرتهای آنرتوپی میتوان توزیع رسعت را با
استفاده از رابطه ( )37در مقاطع مختلف بهدست آورد.

جدول  -1مشخصات مربوط به اندازهگیری رسعت
درصد عمق جریان نسبت به سطح آب
%70
%36/2
%50
16/8
8/7
12
(H(mm
7/1
4/8
6
(Rh(mm
0/2364
(0/1816 0/2108 u̅ (m/s
0/3323
0/2727
(0/297 umax(m/s
8/32
6/82
8/98
(h(mm

A −  A C + ( BC − A C ) ξ1 
u1
=
1/ C
u2
A −  A C + ( BC − A C ) ξ 2 
1/ C

در روش رنی ،برای محاسبه پارامرتهای آنرتوپی ،ابتدا باید عوامل موثر
بر آن محاسبه شود .که این عامل موثر شامل تأثیر پارامرت " "mبر
پارامرت آنرتوپی رنی " "Gمیباشد .برای تعیین مقدار مناسب ""m
دادههای اندازهگیری شده برای  %50 ،%36/2و  %70از عمق جریان
آزمایش شدند .در جدول ( )2تأثیر پارامرت " "mبر پارامرت آنرتوپی رنی
" "Gنشان داده شده است.

G
G −1
1
=B
G −1
m
=C
m −1
=A

()39

K

2L
  y′
 
y1′
× × 4 × 1 −  1 − 1 
′
y1
  h1
 

= ξ1

D
s1
2s1

 

H
1 −  x   ×  y1′  −  y1′  




  R    2R 
 2R  



جدول  -2تأثیر پارامرت " "mبر پارامرت آنرتوپی رنی ""G
H/D'% m =0/8 m =0/9 m =0/99
36/2
1/95
1/55
1/049
50
1/85
1/45
1/05
70
1/99
1/63
1/061

K

2L
  y′
 
y′2
× × 4 × 1 −  2 − 1 
y2
  h ′2
 
D
s
2s 2

 

H
1 −  x   ×  y′2  −  y′2  
  R    2R   2R  



= ξ2

 مشخصات آزمایشدر شکل ( )2تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایش  Jiangو Chen
( )2016نشان داده شده است ،برای اندازهگیری رسعت متوسط
مایع از فلومرت الکرتومغناطیسی و برای اندازهگیری رسعت نقطهای
از لیزر داپلر استفاده شده است .قطر لوله آزمایش  0/024مرت،
زبری جداره  0/003مرت و شیب لوله  0/0033و همچنین رضیب
زبری لوله  0/0085میباشد .در جدول ( ،)1مشخصات مربوط به
اندازهگیری رسعت در  %36/2و  %50و  %70عمق جریان نسبت
به سطح آب بیان شده است.
تخمین توزیع رسعت در لوله مدور با اندازهگیری رسعت در دو نقطه بهوسیله آنرتوپی رنی

مطابق شکل ( )3سه رسی داده مختلف در اعامق  %50 ،%70و
 %36/2از سطح آب مقایسه شدند .باتوج ه به این شکل مقدار حداکرث
رسعت در نزدیکی سطح آب رخ داده که به دلیل اصطکاک دیواره
جانبی میباشد و باعث پایین افتادن حداکرث رسعت در سطح آب
میشود .براساس شکل مقادیر رسعت محاسبه شده به روش رنی با
مقادیر رسعت اندازهگیری شده مطابقت خوبی دارد .مطابق جدول
( )3در رشایطی که مقدار  m =0/99دقت باالتری نسبت به مقادیر
 m =0/9و  m =0/8با دادههای اندازهگیری شده دارد.
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میباشد ،در نظر گرفته شد .با استفاده از رابطه ( )39مقدار پارامرت
آنرتوپی " "Gمحاسبه و توزیع رسعت یک بعدی با استفاده از روش
رنی برآورد شد و نتایج در شکلهای ( 4تا  )6ارائه شده است.
جدول  -3رضیب همبستگی و ریشه میانگین
مربعات خطا در اعامق مختلف
m =0/8
m =0/9
m =0/99
RMSE
RMSE ρ RMSE ρ
ρ H/D'%
ا()m/s
ا()m/s
ا()m/s
0/0017 0/976 0/0015 0/977 0/00077 0/99 36/2
0/21 0/992 0/17 0/998 0/028 0/999 50
0/29 0/967 0/22 0/9892 0/0019 0/9897 70
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0.2

0.1

)u(m/s
)b)Measuring point(0.2D and 0.8D

0
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Entropy
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obs

8
6

obs

4

= )RMSE(m / s

2

کهدرآن  u obsرسعتمشاهداتی u ،میانگینرسعتهایمشاهداتی،
 uرسعتتخمینی u est ،میانگینرسعتهایتخمینیمیباشد.
بهمنظور بررسی موقعیت نقاط اندازهگیری رسعت در دقت روش
آنرتوپی رنی برای تخمین توزیع رسعت ،نقاط که فاصله نسبی آنها
از سطح آب ( )0/2D-0/8D( ،)0/1D-0/9Dو ()0/3D-0/7D
obs

0.4

est

نرشیه آب و توسعه پایدار

0

)y(mm

برای تعیین دقت پارامرت آنرتوپی از رضیب همبستگی و ریشه
میانگین مربع خطا ( )RMSEبهترتیب از روابط ( )40و ( )41استفاده
شده است.
) (u − u )(u − u
∑
=ρ
()40
) ∑ (u − u ) ∑ (u − u
obs

)y(mm

6

شکل  -3تأثیر متغیر بر توزیع رسعت محاسبه شده توسط
آنرتوپی رنی برای  50 ،36/2و  70درصد از عمق جریان

)y(mm

6

0.3

0.2

0.1

)u(m/s
)c)Measuring point(0.3D and 0.7D

0

0

شکل  -4تأثیر موقعیت نقاط اندازهگیری
رسعت در  %36/2از عمق جریان
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شکل  -5تأثیر موقعیت نقاط اندازهگیری
رسعت در  %50از عمق جریان

شکل  -6تأثیر موقعیت نقاط اندازهگیری
رسعت در  %70از عمق جریان

همچنین برای تعیین دقت پروفیل رسعت تخمین زده شده با
استفاده از دو نقطه از ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده
بهصورت رابطه ( )42استفاده شد.

این شاخص در محدوده  10تا  20درصد نشاندهنده وضعیت
مناسب و  20تا  30درصد نشاندهنده وضعیت قابل قبول و بیش
از  30درصد نشاندهنده عدم اطمینان در مدل است ( Singhو
.)2008 ،Luo
در شکل ( )7و در جدول ( )4مقدار ریشه میانگین مربعات
خطای نرمالشده در موقعیتهای (-0/8D( ،)0/1D-0/9D
 )0/2Dو ( )0/3D-0/7Dبرای حاالت  36/2درصد از عمق
جریان 50 ،درصد از عمق جریان و  70درصد از عمق جریان
نشان داده شده است.

(		)42

2
1 n
∑ ( u s(i) − u o(i) ) ×100
n i =1

1
uo

NRMSE
=

که در آن رسعت مشاهداتی در نقطه  u s(i) ،iرسعت محاسباتی
در نقطه  iو  nتعداد دادههای مشاهداتی میباشد .مقدار
مناسب شاخص  NRMSEدر مدلسازی ،کمرت از  10درصد است.
تخمین توزیع رسعت در لوله مدور با اندازهگیری رسعت در دو نقطه بهوسیله آنرتوپی رنی
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+10%
-10%

در جدول ( )4مشاهده میشود مقدار برآورد توزیع رسعت در
رشایطی که دو نقطه اندازهگیری رسعت در فاصله  0/1و  0/9عمق
جریان از سطح آب قرار داشته باشند ،دقت باالتری خواهد داشت.
در شکل ( )8توزیع رسعت دو بعدی با استفاده از روش آنرتوپی
رنی برای ( ) نشان داده شده است .هامنطور که در شکل نشان
داده شده است رسعت جریان در نزدیک دیواره تحت تاثیر
نیروی اصطکاک دیوار قرار میگیرد و با فاصله از دیواره لوله
رسعت افزایش مییابد.
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شکل -7مقدار ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده در موقعیتهای
مختلف برای  %50 )b ،%36/2 )aو  %70 )Cاز عمق جریان

شکل  -8توزیع رسعت دو بعدی برای  %70از عمق جریان
 )aدادههای مشاهداتی  )bدادههای محاسباتی

جدول  -4مقدار ریشه میانگین مربعات خطای
نرمال شده در موقعیتهای مختلف
موقعیت نقاط اندازهگیری رسعت
%'H/D 0/9D & 0/1D 0/8D & 0/2D 0/7D & 0/3D
36/2
0/23
9/77
12/67
50
2/36
3/022
4/77
70
0/51
4/71
10/38

بهمنظور بررسی دقت توزیع رسعت دو بعدی تخمین زده شده،
در شکل ( )9توزیع قائم رسعت در مرکز لوله ،فاصله  4میلیمرت
و  8میلیمرت از مرکز لوله در نظر گرفته شد .در جدول ()5
مقدار ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده برای دادههای
مشاهداتی و محاسباتی نشان داده شده است .با استفاده از
جدول میتوان نتیجه گرفت روش آنرتوپی رنی دقت باالیی در
تخمین توزیع رسعت دو بعدی دارند.

نرشیه آب و توسعه پایدار
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چکیده

Abstract

Internal erosion and piping pose major hazards to earth
dams. Experimental method of filter performance evaluation and design method based on criteria with simple parameters are the two main groups of filter selection and design in earth dams. Determining the appropriate gradation
for the filter of earth dams, despite the apparent simplicity
of experimental criteria, has posed important technical and
economic issues for engineers in large numbers of large projects. This problem has become larger in situations where the
clay soil is dispersive or suspected of dispersivity because on
the one hand, estimating the true potential of dispersivity
is not easy due to the multiplicity of detection tests, and on
the other hand, the application of few criteria in filter design
prevents erosion of available dispersive soils, usually leading
to the selection of very fine and costly gradation. With this
approach, a no erosion filter test device was made to perform laboratory tests and study the accuracy of the design
methods. As a case study, by performing basic dispersivity
experiments on the clay core samples of Bar Neishabour and
Bidvaz Esfarayen dams, the degree of dispersivity potential
in these soils was determined. By performing a number of
No Erosion Filter tests, the best grain size of the filter, which
prevents the erosion of the soil of Neishabour Bar Dam at
different pressures, was obtained with an accuracy of 0.1 mm
which is different from the filter executed in the dam. Also
by testing the design criteria and the laboratory method of
filter design for the core soil of Bidvaz Esfarayen dam, it was
found that there is a big difference in the results of each design method.
Keywords: Filter Design Criteria, Internal Erosion, No
Erosion Filter Test, Dispersivity.
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فرسایش داخلی و رگاب مخاطرات اساسی را برای سدهای خاکی
 روش آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد.و سنگریزهای ایجاد میکنند
 دو گروه، با پارامرتهای ساده،فیلرت و روش طراحی بر اساس معیار
 تعیین.عمده انتخاب و طراحی فیلرت در سدهای خاکی هستند
 با وجود سادگی،دانهبندی مناسب برای فیلرت سدهای خاکی
 در تعداد زیادی از پروژههای بزرگ،ظاهری معیارهای تجربی
مسائل فنی و اقتصادی مهمی را پیش روی مهندسان قرار داده
 در رشایطی که خاک قرضه واگرا یا مشکوک به، این مشکل.است
 به دلیل تعداد، زیرا از یکسو. گسرتس پیدا میکند،واگرایی بوده
 ارزیابی میزان واقعی واگرایی خاکها،بسیار آزمایشهای شناسایی
 کاربرد معیارهای معدودی،چندان ساده نیست و از سوی دیگر
که در مراجع برای طراحی فیلرت مانع فرسایش خاکهای واگرا
 بیشرت به انتخاب دانهبندیهای بسیار ریز و،در دسرتس هستند
 با این رویکرد دستگاه آزمایش فیلرت مانع.پرهزینه منجر میشود
فرسایش برای انجام آزمونهای آزمایشگاهی و مطالعه تفاوتهای
 با، بهعنوان یک مطالعه موردی.نتایج روشهای طراحی ساخته شد
انجام آزمایشهای پایه و واگرایی بر روی منونههای هسته سدهای
 میزان پتانسیل واگرایی در این،بار نیشابور و بیدواز اسفراین
، با انجام تعدادی آزمایش فیلرت مانع فرسایش.خاکها مشخص شد
بهرتین دانهبندی فیلرتی که در فشارهای مختلف مانع از فرسایش
 میلیمرت بهدست۰/1 خاک هسته سد بار نیشابور میشود با دقت
 همچنین با بررسی.آمد که با فیلرت موجود در سد تفاوتهایی دارد
معیارهای طراحی و روش آزمایشگاهی طراحی فیلرت برای خاک
هسته سد بیدواز اسفراین مشخص شد تفاوت زیادی در نتایج
.هرکدام از روشهای طراحی وجود دارد
، فرسایش داخلی، معیارهای طراحی فیلرت:واژههای کلیدی
.NEF  آزمایش فیلرت مانع فرسایش،واگرایی
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مقدمه

 Kenney .)۱۹۸۴و  )1985( Lauو  Lafleurو )1989( Mlynarek
با آزمایشهایی در خصوص بررسی پایداری داخلی خاکها،
معیارهایی را برای طراحی فیلرت ارائه دادند Fell.و ،)2001( Foster
آزمایش  NEF2را بهرتین آزمایش برای پیداکردن مرزی که از فرسایش
جلوگیری میکند ،پذیرفتند اما سعی کردند با انجام آزمایش دیگری
به نام  CEF3مرزهایی مانند مرز فرسایش اندک و فرسایش اضافی
را نیز بیابند  )2003( park .مطالعاتی با هدف بررسی توانایی فیلرت
در توقف فرسایش ترک در سد خاکی انجام داد که تفاوتهایی
با آزمایش  Sherardوهمکاران ( )1984داشت که از جمله این
تفاوتها میتوان به استفاده از ترک بهجای سوراخ در منونه اشاره
کرد Tabatabaei shourijeh .و  kdc )2009( Soroushاهمیت
آزمایش  NEFدر طراحی فیلرت سدهای خاکی را بررسی کردند.
در این مطالعه  -1عملکرد فیلرت طراحی شده در سد بار نیشابور
و بیدواز اسفراین با استفاده از دستگاه آزمایش فیلرت مانع فرسایش
که برای همین مطالعه ساخته شده بررسی شد؛  -2باتوجهبه اینکه
اصلیترین خطر در خصوص طراحی و کارایی فیلرت در سدهای
خاکی پدیده واگرایی است ،ارزیابی پتانسیل واگرایی برای هر دو
سد و رابط ه آن با عملکرد هسته طراحی شده ،بررسی شد.

پدیده فرسایش داخلی مشکالت فراوانی برای سازههای خاکی
بهویژه سدهای خاکی سنگریزهای بهوجود میآورد .رصفنظر
از علتهای بیشامر رشوع فرسایش داخلی ،برای جلوگیری از
ادامه آن ،از اجرای فیلرت در پاییندست و باالدست هسته استفاده
میشود .فیلرتها  -1از شسته شدن و حرکت ذرات خاک مجاور
جلوگیری میکنند و  -2با تأمین نفوذپذیری کافی ،تخلیه جریان
را آسان میمنایند .همچنین فیلرت مناسب توانایی کنرتل و ترمیم
منافذ و ترکهای ایجاد شده در هسته را دارد .بهاینعلت،
پیوسته طراحی این بخش از سدهای خاکی حساسیت ویژهای
داشته و محققین و مهندسین طراح را با چالش مواجه ساخته
است .مالحظات اقتصادی ناشی از هزینههای مراحل تولید فیلرت
در حجم وسیع برای یک سد نیز اهمیت طراحی مناسب فیلرت
را دوچندان میکند .پارامرتهای زیادی در عملکرد فیلرت مؤثر
میباشند که تأثیر هرکدام متفاوت است .این تأثیرات در کنار
ت تأثیر قرار دهند .بااینحال
یکدیگر میتوانند طراحی فیلرت را تح 
هیچگاه در ارائه معیارهای طراحی ،همه پارامرتهای مؤثر در کنار
یکدیگر بررسی نشدهاند و همزمان مورد توجه قرار نگرفتهاند.
این پارامرتها ،متغیرهایی هستند که میان معیارهای طراحی و
نتایج آزمایشگاهی اختالف ایجاد میکنند .اما در آزمایش فیلرت
کلیه عوامل مؤثر بهصورت همزمان و با اثر اندرکنشی بر روی
یکدیگر در نظر گرفته میشوند .استفاده از معیارها روشی بسیار
رسیع بوده و تنها با محاسبه یک یا چند رابطه ،طرحی از فیلرت
را در اختیار طراح قرار میدهد .اما روش آزمایشگاهی نسبت
به روش قبل ،زمانبر بوده و کنرتلکننده است .در واقع روش
آزمایشگاهی ،عملکرد موفق یا ناموفق یک سیستم مشخص از
فیلرت-خاک مبنا را ارزیابی میکند .عالوهبرآن واردکردن پارامرتهای
شناختهشده موجود در مدلسازیهای عددی ،تحلیلی و
آزمایشگاهی برای رسیدن به مدلی واقعیتر و کاملتر رضوری
به نظر میرسد.
 )۱۹۲۲( Terzaghiاولین معیار طراحی فیلرت را ارائه منود که
دو رشط نفوذپذیری و آبشستگی داشت)1940( Bertram .
و  )1949( Lundاز نخستین افرادی بودند که حدود کاربرد
معیار  )1922( Terzaghiرا در آزمایشگاه مطالعه کردند و معیار
جدید ارائه دادند .همچنین در مطالعات  USACE1که در حدود
سالهای  ۱۹۴۱تا  ۱۹۴۸در مرکز تحقیقات آزمایشگاهی آغاز شد
هامنند مطالعات  )1922( Terzaghiدو رشط برای پایداری و
نفوذپذیری فیلرت ارائه شد.
 Sherardو همکاران ( )1984در فاصله سالهای  ۱۹۸۱تا ۱۹۸۲
آزمایشهایی برای تعیین معیارهای طرح فیلرت انجام دادند و
متناسب با نتایج ،معیارهایی را ارائه دادند ( Sherardو همکاران،
نرشیه آب و توسعه پایدار

مواد و روشها
• منطقه مورد مطالعه
 سد بار :طرح سد بار در  ۲۱کیلومرتی شامل غرب شهرستاننیشابور و شامل رشق شهر فیروزه (بزغان) در مجاورت روستای
حسینآباد شامل سازههای اصلی یک سد اصلی ،سد فرعی ،سد
انحرافی و کانال انتقال آب است .حجم مخزن در تراز نرمال ۲۳/5
میلیون مرتمکعب ،حداکرث ارتفاع سد از پی برابر  43/5مرت ،و طول
تاج  ۱۵۰۰مرت است .در تاریخ  1392/1/31مخزن سد بار به میزان
تقریبی  ۴۰۰هزار مرتمکعب آبگیری شد .در تاریخ ۱۳۹۲/3/4
اولین فروچالهها درون مخزن در محدودهای در نزدیکی سد اصلی
مشاهده شده است .پس از این موضوع با هامهنگی مشاور و
کارفرما آب محدوده فروچالهها به قسمت دیگر مخزن پمپ شد و
با پایین آمدن سطح آب مشاهده شد فروچالهها بهصورت فرسایش
پسرونده فرسایش یافتهاند .همچنین عالوهبر فروچالهها ترکهای
سطحی و اثراتی از نشستهای سطحی مشاهده شد .باتوجهبه
اینکه جنس خاک رس بالنکت از هامن خاک هسته رسی میباشد
و ایجاد این فروچالهها احتامل واگرا بودن این خاک را ایجاد منود؛
ازاینرو این مطالعات با هدف بررسی واگرایی و همچنین عملکرد
فیلرت سد اصلی انجام شد.
 سد بیدواز اسفراین :سد بیدواز در اسفراین در سال  ۱۳۸۴احداثشد .این سد از نوع سد خاکی سنگریزهای با هسته مایل است.
آبرفت زیر بدنه سد از جنس شن مرتاکم و با حداکرث عمق  ۲۳مرت
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است .برای آببندی سد از پرده آببند با بنت پالستیک استفاده
شد .ارتفاع این سد  ۶۶مرت و طول تاج آن در حدود  ۱۰۴مرت است.
حجم کل خاکریز سد در حدود  2/2میلیون مرتمکعب و ارتفاع تراز
تاج  +1534است .در اواخر سال  ۱۳۹۱با افزایش تراز آب تا ارتفاع
 +1521مرت فروچالههایی در جناح چپ بر روی وجه باالدست و
پاییندست سد ظاهر شد .بررسی اولیه اعداد گزارش شده از ابزار
دقیق نشان میدهد فشار آب داخل بدنه از تراز آب مخزن تبعیت
میکند .این موضوع بیانگر این است که آب مخزن به طور مستقیم
با پیزومرتهای داخل بدنه سد در ارتباط است .یعنی خاک هسته
دچار فرسایش شده یا فیلرت سد بهصورت ناقص عمل میکند .در
ادامه با حفر گامنه در بدنه سد و مطالعات ژئوفیزیک وضعیت سد
دقیقرت بررسی شد .نتایج نشان داد خاک هسته در جناح چپ سد
دچار آسیب و فرسایش شده است .برای توجیه مشاهدات  3فرضیه
بیان شده است .فرضیه اول وقوع شکست هیدرولیکی و به دنبال
آن فرسایش داخل مصالح هسته میباشد .فرضیه دوم شسته شدن
ردیف
۱
۲
۳

مصالح هسته به داخل درز و ترک سنگ بسرت و فرضیه سوم شسته
شدن خاک هسته به داخل پی آبرفتی است .باتوجهبه بافت دانهای
خاک پی مصالح هسته سد فرضیههای دوم و سوم زمانی به وقوع
میپیوندد که فیلرت سد بهصورت ناموفق عمل کند.
• بررسی واگرایی و آزمایشهای پایه بر روی مصالح
برای انجام مطالعه بر روی این دو سد ۶ ،منونه از خاک هسته سد
بار و  ۱منونه از خاک هسته سد بیدواز به آزمایشگاه منتقل شد.
همچنین برای ارزیابی میزان پتانسیل واگرایی دو منونه از شش منونه
(منونههای شامره  ۲و  )۶اخذ شده از خاک قرضه سد بار نیشابور
و منونه گرفتهشده از سد بیدواز انتخاب و پس از انجام آزمایش
دانهبندی و هیدرومرتی و آزمایش تراکم استاندارد هر چهار آزمایش
هیدرومرتی دوگانه ،شیمیایی ،پین هول و کرامب بر روی آن انجام
شد .نتایج آزمایش واگرایی و دانهبندی و به رشح جدول ( )۱است.
حدود مصالح هسته و فیلرت در جدول ( )۲آورده شده است.

جدول  -1طبقهبندی نهایی واگرایی منونههای خاک هسته
شامره منونه آزمایش هیدرومرتی مضاعف آزمایش پین هول آزمایش شیمیایی آزمایش کرامب
واکنش متوسط
نیمه واگرا
ND3
غیر واگرا
 ۲سد بار
واکنش متوسط
نیمه واگرا
ND4
غیرواگرا
 ۶سد بار
واکنش خفیف
غیر واگرا
ND۲ , ND1
غیر واگرا
 ۱سد بیدواز

خاک
پوش ریز هسته
پوش درشت هسته
پوش ریز فیلرت
پوش درشت فیلرت

D۱۰
0/۱۳
0/42

نتیجهگیری
نیمه واگرا
نیمه واگرا
غیر واگرا

جدول  -2حدود مصالح هسته و فیلرت سد بار نیشابور
Cc
Cu 0/075mm<% 4/75mm<% D۸۵
D۶۰
D۳۰
D۱۵
۱۵
۰
0/۰۷۵ 0/۰۲۷ 0/۰۰۶۵
۵۴
۳۸
۵۱
4/۵
0/۰۱۷ 0/۰۰۴
0/8
۵
۱۰۰
۵۵
1/5
0/۶
0/۲۵ 0/۱۷
0/79 7/15
۱۰۰
۹۰
۲۵
۳
۱
0/۵

• معرفی دستگاه آزمایش و مکانیزم آزمایش
 Sherardو همکاران ( )1984آزمایش فیلرت مانع فرسایش NEF
که قابل استفاده برای خاکهای نفوذناپذیر (شامل مقدار زیادی
درشتدانه) باشد ،ابداع کردند .با انجام این آزمایش میتوان
اندازه  D15فیلرت بحرانی را درحالیکه هیچگونه فرسایشی در
دیواره کانال جریان مشاهده نشود ،تعیین کرد .دستگاه ساخته
شده در این تحقیق پیچیدگی زیادی ندارد و ساخت آن از
مقاله  Sherardو همکاران ( )1984ایده گرفته شد و هر دو
آزمایش  NEFو  CEFتوسط این دستگاه قابل انجام است .این
دستگاه شدیدترین رشایط نشت متمرکز از داخل هسته رسی
ترک خورده را در سیستم خاک فیلرت را مدل میکند .در شکل
( )۱منایی از دستگاه ساخته شده ،مشاهده میشود.
بررسی فیلرت سدهای خاکی با آزمایش فیلرت مانع فرسایش (مطالعه موردی :سد ...

در آزمایشهایی که  D15فیلرت بهکار رفته ،کوچکرت از  D15فیلرت
بحرانی باشد ،افزایش مشخصی در قطر سوراخ اولیه در منونه خاک
مبنا ،مشاهده منیشود اما زمانیکه  D15فیلرت بهکار رفته ،بزرگرت از
 D15فیلرت بحرانی باشد ،سوراخ اولیه دچار فرسایش شده و میزان
فرسایش با افزایش  D15زیاد میشود .برای هر خاک مبنایی ،مقدار
 D15فیلرت بحرانی منحرصبهفرد بوده و میتوان با آزمایش NEF
آن را با دقت  0/1میلیمرت تعیین کرد ( Sherardو ،Dunnigan
 .)۱۹۸۵بهعبارتدیگر برای هر خاک مبنا میتوان این مقدار را
بهعنوان یکی از خواص اصلی خاک (مانند حدود اتربرگ یا مقاومت
برشی) ،در نظر گرفت .کمیته بیناملللی سدهای بزرگ در نرشیه
شامره  ،)1994 ،ICOLD( 95انجام آزمایش  NEFرا برای تعیین
مشخصات فیلرت بحرانی توصیه کرده است.
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شکل  -1منایی از دستگاه ساخته شده
جدول  -3مقادیر  D15متناظر هر فیلرت
• ساخت فیلرت
برای ساخت فیلرت ابتدا مصالح با نزدیکرتین الکهای موجود از
فیلرتهای آماده شده در آزمایشگاه
هم تفکیک شد .به دلیل اینکه رنگ آب خروجی آزمایش یکی از
نام فیلرت F5 F4 F3 F2 F1
پارامرتهای تفسیر نتایج است ،مصالح مانده روی هر الک بهدقت
۰/15 ۰/2 ۰/3 ۰/4 ۰/5 D15

شسته و دستهبندی شد .برای این مطالعه تعداد  ۵نوع فیلرت ساخته
شد که تفاوت اصلی آنها در اندازه دانهبندی با مترکز بر اندازه
مشخصه  D15بود .تصویری از فیلرتهای ساخته شده در شکل ()2
نشاندادهشده است .همچنین باتوجهبه اینکه برای انجام آزمایش
 NEFنیاز به دانسنت دانسیته نسبی فیلرت است ،بر روی مصالح فیلرت
با دانهبندی مطابق شکل ( )3آزمایشهای تعیین حداکرث و حداقل
وزن مخصوص طبق روش استاندارد  ASTM D4254و ASTM
 D4253انجام شد .مقدار  D15برای هر فیلرت در جدول ( )۳نشان
دادهشده است.

شکل -2دانهبندی فیلرتها

شکل  -3منودار دانهبندی متام فیلرتهای ساخته شده

هدف از انجام آزمایشهای  NEFتعیین فیلرت بحرانی است که مانع
از فرسایش مصالح هسته شود .در مجموع  ۱۶آزمایش  NEFبر روی
 ۶منونه هسته سد بار انجام شده است .در متامی آزمایشها از آب
شهری برای برقراری جریان عبوری استفاده شده است .آزمایشهای
 NEFدر دو رسی الف و ب ،به رشح ذیل انجام شدهاند:
آزمایشهای رسی الف :در این آزمایشها هامنند آزمایشهای
نرشیه آب و توسعه پایدار

مرسوم  NEFاز فشار آب  ۴۰۰کیلو پاسکال استفاده شده است.
آزمایشهای رسی ب :در این آزمایشها از فشار آب  ۲۰۰کیلو
پاسکال استفاده شد.
برای ارزیابی کیفی و ظاهری کدورت جریان خروجی بر اساس
مشاهده پساب خروجی ،جدول ( )۴برای یکسانسازی نتایج
ارائه شده است (رسوش و طباطبایی.)۱۳۹۰ ،
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جدول  -4منادهای مورد استفاده برای نشاندادن کدورت جریان خروجی
تفسیر
عالمت اختصاری
کام ًال تیره
Very Dark
VD
تیره
Dark
D
نسبتاً تیره
Moderately Dark
MD
کمی تیره
Slightly Dark
SD
تقریباً واضح
Barely Visible
BV
شفاف
Clear
C
کام ًال شفاف
Perfectly Clear
PC

نتایج
• نتیجه آزمایش NEFدر سد بار و پوش اصالح شده مصالح فیلرت
براساس نتایج آزمایشهای  NEFپوش اصالح شده مصالح فیلرت
بحرانی بهصورت شکل ( )۶و جدول ( )۷پیشنهاد میشود .در
این شکل فیلرت  F۳منایانگر مرز درشت پوش فیلرت است و مرز
ریز فیلرت بدون تغییر باقی میماند .در جدول ( )۵و ( )۶نتایج
آزمایشات با فشارهای  ۴و  ۲بار نشان داده شده است.
باتوجه به نتایج ،پوش اصالح شده برای فیلرت سد بار بهدست
آمد و در جدول ( )۷ارائه شده است.

شامره
آزمایش
۱
۲
۳
۴
5
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

جدول  -5نتایج آزمایشهای  NEFبا فشار  ۴بار (سد بار)
مشخصات فیلرت  D15 /D85تطابق با زمان آزمایش فشار آب
مشخصات خاک مبنا
()bar
معیار طراحی (دقیقه)
منونه هسته  )%( PIمنونه فیلرت )%( Dr
۴
۸
خیر
9/09
۸۰
F1
۱۲
۱
F1
۱۲
۱
۴
۷
خیر
9/09
۸۰
F1
۱۲
۱
۴
۹
خیر
9/09
۸۰
F1
۱۱
۲
۴
۱۰
خیر
9/4
۷۰
F1
10
3
۴
۸
خیر
10
۷۵
F1
۱۱
۴
۴
۱۰
خیر
10/4
۸۰
F1
۱۲
۵
۴
۱۱
بله
8/9
۸۰
F1
۱۱
۶
۴
۱۰
خیر
9/4
۸۰
F2
۱۲
۵
۴
۱۰
بله
7/14
۸۰
F3
۱۲
۵
۴
۱۰
بله
5/35
۸۰
F4
۱۲
۵
۴
۱۱
بله
3/57
۸۰
F4
۱۱
۲
۴
۸
بله
3/77
۸۰
F5
۱۲
۵
۴
۸
بله
2/6
۸۰

شامره
آزمایش
۱۴
۱۵
۱۶

جدول  -4نتایج آزمایشهای  NEFبا فشار 2بار (سد بار)
مشخصات فیلرت  D15 /D85تطابق با زمان آزمایش فشار آب نتیجه
مشخصات خاک مبنا
( )barآزمایش
معیار طراحی (دقیقه)
منونه هسته  )%( PIمنونه فیلرت )%( Dr
موفق
2
۶
بله
5/3
۸۰
F3
۱۲
۵
F2
۱۲
۵
ناموفق
2
۱۰
بله
7/14
۸۰
F3
11
۲
موفق
2
۷
بله
5/6
۸۰

جدول  -7مشخصات دانهبندی پوش اصالح شده براساس نتایج آزمون ( NEFسد بار)
CU 0/075<% 4/75<%
قطر مشخصه (میلیمرت)
خاک
mm
mm
D85
D60
D30
D15
D10
4/۶
۰
۱۰۰
1/۵
0/۶
0/۲۵ 0/17 0/13
پوش ریز فیلرت
6/۸۱
۰
۱۰۰
3/2
1/۵
0/۵۵
0/۳
پوش درشت فیلرت 0/۲۲
بررسی فیلرت سدهای خاکی با آزمایش فیلرت مانع فرسایش (مطالعه موردی :سد ...
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نتیجه
آزمایش
ناموفق
ناموفق
ناموفق
ناموفق
ناموفق
ناموفق
ناموفق
ناموفق
ناموفق
ناموفق
موفق
موفق
موفق

CC
0/۸
0/۹۱
رئیس السادات ،ع.ر .و همکاران

شکل ( )۴به ترتیب الف و ب تصویری از منونه موفق و ناموفق
در انتهای آزمایش را نشان میدهد .همچنین در شکل ( )5منحنی
پوش اصالح شده فیلرت برای سد بار نشان داده شده است.

آزمایشهای رسی الف :در این آزمایشها هامنند آزمایشهای
مرسوم  NEFاز فشار آب  ۴۰۰کیلو پاسکال استفاده شد.
آزمایشهای رسی ب :در این آزمایشها از فشار آب  ۲۰۰کیلو
پاسکال استفاده شد.
برای ارزیابی کیفی و شهودی کدورت جریان خروجی بر اساس
مشاهده پساب خروجی ،از جدول ( )۴استفاده شد.
در جدول ( )۸نتایج حاصل از آزمایشات با معیارهای گفته شده
مقایسه شدند ،و در شکل ( )6منحنی دانهبندی فیلرت بر اساس
این آزمایشات رسم شده است.

• آزمایشهای  NEFروی سد بیدواز و نتایج آنها
در مجموع  ۵آزمایش  NEFبر روی  ۱منونه هسته انجام شد.
در متامی آزمایشها از آب شهری برای برقراری جریان عبوری
استفاده شده است .آزمایشهای  NEFدر دو رسی الف و ب
به رشح ذیل انجام شد:

الف
شکل  -4الف و ب به ترتیب منونه موفق و ناموفق در انتهای آزمایش

ب

شکل  -5منحنی دانهبندی پوش اصالح شده سد بار بر اساس نتایج آزمون NEF

نرشیه آب و توسعه پایدار
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جدول  -8مقایسه نتایج آزمایش  NEFبا معیار رشارد-دانیگان و فل–فاسرت
ارضای معیار ارضای معیار فشار نتیجه آزمایش
گروه فیلرت D15F
شامره
NEF
رشارد و دانیگان فل و فاسرت آزمایش
آزمایش خاک مبنا
F3
2
۱
موفق
2
بله
بله
0/3
موفق
۲
بله
بله
0/4
F4
۲
۲
F5
۲
۳
ناموفق
۲
بله
بله
0/5
F3
۲
۴
موفق
۴
بله
بله
0/3
F4
۲
۵
ناموفق
۴
بله
بله
0/4

شکل  -6منحنی دانه بندی فیلرتهای طراحی شده برای هسته سد بیدواز به وسیله آزمون NEF

نتیجهگیری

است که منیتوان بهطورقطع استفاده از معیارها را بهعنوان
روشهایی ناکارآمد کنار گذاشت بلکه اصالحات و تحقیقات
بیشرتی نیاز است تا معیارها را به توانایی کامل جهت انتخاب
فیلرتی مناسب ،هرچند در محدودهای مشخص از خاکها،
رهنمون سازند .بهعبارتدیگر این تحقیقات باید دامنه توانایی
هر معیار را روشن ساخته و اصالحاتی نو در رفع دامنه ضعف
آن بیابد.
 نتایج پژوهش نشان داد آزمایش  NEFمیتواند در طرحدقیق فیلرت سدهای خاکی در مرحله طراحی بسیار مفید و
قابلاستفاده باشد ،بنابراین توصیه میشود در رشوع عملیات
اجرایی همزمان با تولید مصالح فیلرت در کارگاه مطالعات مشابه
این تحقیق صورت گیرد.
 باتوجهبه نتایج آزمایش واگرایی در جدول ( ،)1خاک هستهسد بار نیمه واگرا بوده که خطر فرسایش داخلی را افزایش داده
و از طرفی باعث طرح فیلرت ریز و پرهزینه میشود.
 فیلرت بحرانی با  D15برابر با  0/3میلیمرت در رشایط استفادهاز فشار آب  ۲بار و فیلرت بحرانی با  D15برابر با  0/2میلیمرت

معیارهای تجربی طراحی فیلرت بر اساس تعداد زیادی
آزمایشهای عملکرد فیلرت توصیه شده است ،اما نتایج عملکرد
فیلرت وابسته به نوع خاک بوده و بدون انجام آزمایشهای NEF
و تنها بر اساس این معیارهای تجربی منیتوان بهطورقطع از
موفقیت عملکرد فیلرت اطمینان حاصل منود ،این مسئله به طور
خاص در خاکهای واگرا اهمیت بیشرتی دارد .همچنین در
برخی از سدها نیز این معیارها محافظهکارانه است و استفاده
از آزمایشهای  NEFمیتواند فیلرت اقتصادیتری را طراحی و
اجرا مناید.
باتوجهبه نتایج بهدستآمده در آزمایشها و مقایسههایی
که با نتایج معیارها انجام شده ،روشن است معیارهای بهکار
گرفته شده نتوانستهاند تصویری واقعی از عملکرد فیلرت در
برابر خاک مبنا ارائه کنند .از طرفی برخی سازگاریها میان
نتایج آزمایشگاه و ارضای معیارها حاکیاز وجود توانایی این
روابط در پیشبینی رفتار فیلرت است .این نکته بهاین معنا
بررسی فیلرت سدهای خاکی با آزمایش فیلرت مانع فرسایش (مطالعه موردی :سد ...
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 مانع از،NEF  بار در آزمایش۴ در رشایط استفاده از فشار
 درحالیکه فیلرت بحرانی.فرسایش هسته سد بار نیشابور است
 میلیمرت (پوش0/5  برابر باD15 استفاده شده در سد بار با
درشت فیلرت طراحی شده) است که توانایی پیشگیری فرسایش
.مصالح هسته را ندارد
 انجام شده و در نظر گرفنت ارتفاعNEF  براساس آزمایشهای میلیمرت و یا حداکرث0/3  کوچکرت ازD15  فیلرت بحرانی با،سد
 میلیمرت توانایی پیشگیری فرسایش مصالح هسته0/3 مساوی با
 همچنین بر اساس نتایج،در بدنه سد بار نیشابور را دارد
 پوش اصالح شده فیلرت برای بدنه سد بار،NEF آزمایشهای
.نیشابور پیشنهاد شد
 میلیمرت در رشایط استفاده0/4  برابر باD15  فیلرت بحرانی با میلیمرت0/3  برابر باD15  بار و فیلرت بحرانی با۲ از فشار آب
 توانایی،NEF  بار در آزمایش۴ در رشایط استفاده از فشار آب
.پیشگیری فرسایش مصالح هسته سد بیدواز اسفراین را دارد
نتایج این مطالعه بیان میکند احتامل فرسایش داخلی در هسته
سد بار بسیار زیاد است و در مرحله پایش سد باید توجه خاصی
 هرگونه مشاهده آب گلآلود در پاییندست.به آن صورت گیرد
.میتواند نشانهای از وقوع فرسایش داخلی در هسته سد باشد
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چکیده

Abstract
Arsenic is a carcinogenic contaminant, and arsenic-contaminated drinking water is the major source of exposure
to this hazardous metal. In recent years, the city of Sirjan
has faced the problem of water sources pollution to arsenic
and due to the existence of conventional water treatment
plants in this city, the results of this study can be an important step to reduce and even eliminate this problem.
In this study, the response surface methodology used to
investigate the effect of pH (7,8,9), turbidity (<1,5,10,15,20
NTU), initial arsenic concentration (50,100,150,200,250
µg/l) and coagulant dose (5,10,15,20,25,30 mg/l) on the residual arsenic concentration after coagulation and flocculation process using ferric chloride. Synthesis of the tested
samples was performed using the effluent of the treatment
plant. Based on the results, the variables under study follow a quadratic model. The predicted quadratic model for
the behavior of the parameters fits the results well. Investigation of the interaction effects of variables showed that
the concentration of residual arsenic is greatly affected by
pH so that by increasing it in the study area, the concentration of arsenic output also increases. This negative effect of
increasing pH can be partially compensated by increasing
turbidity. According to the coefficients of factors in this
model, linear and square effects of pH, the interaction of
pH and turbidity, and the linear effect of coagulant dose
had the greatest effect on residual arsenic concentration.
Taking into consideration of operation conditions, at
pH=8, turbidity=5 NTU, using 20mg/l coagulant, reduced
arsenic concentration from 150 µg/l to 3.84 µg/l.
Keywords: Arsenic, coagulation-flocculation, Response
Surface Methodology.

1400/05/20 :تاریخدریافت
1400/09/15 :تاریخپذیرش

آرسنیک آالیندهای رسطا نزا و آب آشامیدنی آلوده به آرسنیک
.منبع اصلی در معرض قرارگیری با این فلز خطرناک میباشد
در سالهای اخیر شهرستان سیرجان با مشکل آلودگی منابع آبی
به آرسنیک مواجه شده و باتوجهبه وجود تصفیهخانه متعارف
 نتایج این پژوهش میتواند گام مهمی در،آب در این شهر
.جهت کاهش و حتی مرتفع منودن این مشکل به حساب آید
 تأثیر فاکتورهای،در این تحقیق با استفاده از روش رویه پاسخ
 غلظت اولیه،)>1،5،10،15،20 NTU(  کدورت،pH)7،8،9(
) و دوز منعقدکنندهµg/l 50،100،150،200،250( آرسنیک
) بر غلظت آرسنیک باقیامنده بعدmg/l 10،15،20،25،30(
 سنتز.از فرآیند انعقاد با استفاده از کلرورفریک بررسی شد
منونههای مورد آزمایش با استفاده از آب خروجی تصفیهخانه
 رفتار متغیرهای مورد بررسی، بر اساس نتایج حاصل.انجام شد
 مدل درجه دوم پیشبینی.از یک مدل درجه دوم پیروی میکند
شده برای رفتار پارامرتها به خوبی به نتایج بهدست آمده برازش
 بررسی اثرات متقابل متغیرها نشان داد غلظت آرسنیک.شد
 میباشد به طوریکه باpH باقیامنده تا حد زیادی تحت تأثیر
 غلظت آرسنیک خروجی،افزایش آن در محدوده مورد مطالعه
 تا حدی با افزایشpH  این تأثیر منفی افزایش.نیز افزایش مییابد
، باتوجهبه رضایب فاکتورهای مدل.کدورت قابل جربان میباشد
 و کدورت و اثر خطیpH  اثر متقابل،pH اثر خطی و مربعی
دوز منعقدکننده بیشرتین تأثیر را در غلظت آرسنیک باقیامنده
،8=pH  در، باتوجهبه رشایط بهرهبرداری از تصفیهخانه.داشتند
 آرسنیک، منعقدکنندهmg/l 20  با مرصف،NTU 5 کدورت
. کاهش یافتµg/l 3/84  بهµg/l 150 موجود از
. روش رویه پاسخ،لختهسازی- انعقاد، آرسنیک:واژههای کلیدی
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مقدمه

فاکتورهای بسیاری بر روی کارایی روش انعقاد و لختهسازی
تاثیر گذارند که از جمله آنها میتوان به دما ،pH ،زمان اختالط
و غلظت منعقدکننده اشاره کرد ( Wangو همکاران.)2007 ،
بهینه سازی این فاکتورها آن هم بهصورت همزمان به طور قطع
کارایی روش انعقاد و لخته سازی را باالتر خواهد برد (Anouzla
و همکاران2009 ،؛  Beltrán-Herediaو همکاران2010 ،؛
 Kaboosiو همکاران2014 ،؛  Omarو همکاران2008 ،؛ Wang
و همکاران.)2007 ،
استفاده از روش بهینهسازی سنتی در آنالیز چند فاکتور عالوهبر
زمانبر بودن ،به مواد شیمیایی زیادی نیاز دارد و دقت آن نیز
بهدلیل خطای باال کم است .همچنین در این روش امکان بررسی
اثرات متقابل متغیرها وجود ندارد ( Mohajeriو همکاران.)2010 ،
روشهای طراحی آماری آزمایشها مانند روش رویه پاسخ ()RSM
عالوهبر رفع محدودیتهای باال اثرات متقابل متغیرها را نیز بررسی
میکند .این روش برای مدلسازی آنالیز اثرات متغیرهای مستقل
منفرد روی یک متغیر پاسخ (وابسته) و تغییرات آنها در جهت
دستیابی به یک پاسخ بهینه بهکار میرود (جاملی و همکاران،
 .)1395یک مدل مطلوب در روش رویه پاسخ طرح مرکب مرکزی
( )CCDاست که در فراهم کردن اطالعات کافی در مورد اثرات
متغیرها و اثرات خطای آزمایش حتی با تعداد کمی از آزمایشها
کارایی و انعطاف الزم را دارد ( Ahmadو همکاران .)2005 ،هدف
از این پژوهش به کارگیری روش رویه پاسخ و طرح مرکب مرکزی
بهمنظور بهینهسازی حذف آرسنیک از آب طی فرآیند انعقاد و
لختهسازیمیباشد.

آرسنیک یک شبه فلز موجود در پوسته زمین است که جزء
اصلی بیش از  200ماده معدنی را تشکیل میدهد ( Baskanو
2010 ،Pala؛  Parmanikو همکاران .)2016 ،آرسنیک موجود
در آب از منابع طبیعی و انسانساخت ناشی میشود (Mishra
و 2011 ،Ramaprabhu؛  Mondalو همکاران .)2013 ،اثرات
بهداشتی این آالینده سمی از جمله عوارض پوستی ،انواع گوناگون
رسطان (پوست ،کبد ،مثانه ،کلیه ،شش) ،نارسایی قلبی ،تنفسی و
عصبی منجر شد که سازمان بهداشت جهانی (در سال  )1993و
سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا ( در سال  )2000استاندارد
آرسنیک در آب آشامیدنی را از  50میکروگرم بر لیرت به  10میکروگرم
بر لیرت کاهش دهد ( Huو همکاران2012 ،؛  Kongو همکاران،
2017؛  Pioو همکاران.)2015 ،
آب آشامیدنی آلوده به آرسنیک بهعنوان منبع اصلی در معرض
قرارگیری با این فلز خطرناک یک خطر بهداشتی عمومی در رسارس
جهان محسوب میشود ( Pioو همکاران2015 ،؛  Huو همکاران،
 .)2012آرسنیک در چندین حالت اکسیداسیون میتواند وجود
داشته باشد اما در آبهای طبیعی اغلب در اشکال معدنی و
بهصورت اکسیآنیونی از آرسنات (( As(Vو آرسنیت ()As(III
وجود دارد ( Mishraو 2011 ،Ramaprabhu؛  Mondalو
همکاران .)2013 ،آرسنیک سه ظرفیتی (آرسنیت) سمیتر از گونه
پنج ظرفیتی (آرسنات) بوده و مطالعات قبلی سمیت  10برابری
آن را نشان میدهد ( Mishraو .)2011 ،Ramaprabhu
تاکنون تکنولوژیهای مختلفی شامل انعقاد شیمیایی ،نرمسازی
با آهک ،جذب روی انواع جاذبها ،تعویض یون ،الکرتودیالیز،
اسمز معکوس ،نانوفیلرتاسیون ،الکرتوکواگوالسیون و فرآیندهای
بیولوژیکی برای حذف آرسنیک از آب مورد استفاده قرار گرفته
است ( Baskanو 2010 ،Pala؛  Mólgoraو همکاران2013 ،؛  Pioو
همکاران2015 ،؛  Pramanikو همکاران .)2016 ،در این بین انعقاد
و ته نشینی ،قدیمیترین تکنیک شناخته شده برای حذف فلزات از
آب میباشد ( Mólgoraو همکاران؛  .)2013بهطوریکه انعقاد با
یونهای آهن برای حذف آرسنیک به دهه  1960برمیگردد (Song
و همکاران .)2006 ،این روش بهدلیل سهولت کاربرد ،هزینههای
پایین و راندمان باال بهطور گسرتدهای در کشورهای در حال توسعه
استفاده میشود ( Songو همکاران2006 ،؛  Mólgoraو همکاران،
 .)2013منکهای آهن و آلومینیوم بیشرتین کاربرد را در مراکز
فرآیند انعقاد و لختهسازی دارند اگرچه مواد دیگری نیز موجود
است که پتانسیل خوبی برای ایفای این نقش را دارند (Anouzla
و همکاران2009 ،؛  Beltrán-Herediaو همکاران2010 ،؛ Bhatia
و همکاران2007 ،؛  Carvalhoو همکاران2002 ،؛  Franceschiو
همکاران2002 ،؛  Omarو همکاران.)2008 ،
نرشیه آب و توسعه پایدار

مواد و روشها
آمادهسازی منونهها:این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی روی منونههای سنتزی و با
هدف استفاده از نتایج آن در تصفیهخانه آب سیرجان انجام
شد .محلول استوک آرسنات با غلظت  1000میکروگرم بر لیرت
با استفاده از محلول استاندارد  1000میلیگرم بر لیرت آرسنات
(ساخت رشکت مرک آملان) در آب دیونیزه تهیه شد .سپس
منونههای سنتزی با اختالط حجم مناسبی از این محلول استوک
با آب شیر تهیه شدند .در این مطالعه منظور از آرسنیک ،گونه
پنج ظرفیتی آن یعنی آرسنات است .جهت تنظیم  pHمنونهها
از اسید هیدروکلریدریک و یا هیدروکسید سدیم  0/1نرمال ،
محصول رشکت مرک آملان استفاده شد .کدورت مورد نظر با
استفاده از روآب محلول خاک رسی که به مدت  24ساعت
ماندگاری داشت تامین شد .ماده منعقد کننده مورد بررسی در
این پژوهش کلرورفریک  40درصد بود که با فرمول  FeCL3و
به صورت مایع از رشکت کیمیا مهر رازی تهیه شد.
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 تجهیزات مورد استفاده:در این پژوهش اندازهگیری  pHمنونهها با دستگاه  pHمرت
 914-Metrohmانجام شد .کدورت منونهها با استفاده از دستگاه
کدورتسنج  2100Q-HACHتعیین و جهت اندازهگیری آرسنیک
باقیمانده در منونهها از دستگاه جذب امتی مدل Agilent
 2100AAاستفاده شد.

اختالط رسیع به مدت  2دقیقه با رسعت  120دور در دقیقه ،اختالط
کند به مدت  20دقیقه با رسعت  20دور در دقیقه و تهنشینی به
مدت  30دقیقه .پس از صافسازی محلول رویی با فیلرت استات سلولز
 0/45میکرومرت ،آرسنیک باقیامنده در منونهها اندازهگیری شد.
 طرح آزمایش:طراحی آماری آزمایشات و آنالیز دادهها با استفاده از روش رویه
پاسخ و طرح مرکب مرکزی انجام شد .برای این کار از نرمافزار 7
 Designe Expertاستفاده شد .غلظت اولیه آرسنیک ،کدورتpH ،
و دوز منعقدکننده بهعنوان متغیرهای مستقل و غلظت آرسنیک
باقیامنده بهعنوان متغیر وابسته (مستقل) انتخاب شدند .دامنه و
سطوح متغیرهای مستقل در واحدهای کدگذاری شده و واقعی در
جدول ( )1آورده شده است.

 آزمایش جار:آزمایش جار در واقع مدل کوچکی از واحدهای انعقاد (اختالط رسیع)،
لختهسازی (اختالط کند) و تهنشینی است که در آن از ظرفهای
یک لیرتی استاندارد مجهز به همزن بهعنوان ظرف آزمایش استفاده
میشود .بعد از آمادهسازی منونهها طبق طرح آزمایش ،زمان و رسعت
اختالط با استفاده از یک کنرتلر اتوماتیک بهصورت زیر تنظیم شد:

جدول  -1متغیرهای مستقل و سطوح آنها برای طرح مرکب مرکزی
سطح کدگذاری شده
باال
مناد پایینترین پایین مرکز
-α
متغیر
+1
0
-1
9
8
7
A
pH
15
10
5
>1
B
کدورت ()NTU
200
150
100
50
C
آرسنیک اولیه (میکروگرم بر لیرت)
25
20
15
10
دوز منعقد کننده (میلیگرم بر لیرت) D

در این طرح تعداد آزمایشات با استفاده از رابطه ( )1محاسبه
میشود ( TrinhTrinو .)2010 ،Kang
K
				
()1
N=2 +2K+nc
که در آن  kتعداد متغیرهای مستقل و  ncتعداد نقاط مرکزی
میباشد .تعداد آزمونهای مورد نیاز در این مطالعه عبارتند از:
( 2K .1نقاط فاکتوریل) که شامل  16آزمایش میباشد.
( 2K .2نقاط محوری) که شامل  8آزمایش میباشد.
( nc .3نقاط مرکزی) که شامل  6آزمایش میباشد که در مجموع 30
آزمایش طراحی و انجام شد.
جدول ( )2طراحی پژوهش به روش طرح مرکب مرکزی ،سطوح
متغیرهای مستقل و همچنین نتایج آزمایشگاهی (متغیر پاسخ)
را نشان میدهد.
یکی از پرکاربردترین روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل
دادهها در علوم مختلف ،رگرسیون خطی ساده یا چندگانه
است .در تحلیل رگرسیون نوع روابط متغیرها و این که آیا یک
متغیر میتواند در متغیر دیگر تأثیرگذار باشد یا خیر ،بررسی
میشود .بهعبارت دقیقتر بر اساس اطالع از یک یا چند متغیر

بررسی کاربرد روش رویه پاسخ در بهینهسازی فرآیند انعقاد جهت حذف آرسنیک از آب

باالترین
+α
20
250
30

مستقل ،میتوان یک معادله رگرسیونی نوشت و از آن برای
پیشبینی مقادیر متغیر وابسته استفاده کرد.
در این تحقیق پس از انجام آزمایشات و ثبت اطالعات ،مدل
درجه دوم برای منایش رابطه بین پاسخ فرآیند و متغیرهای
مستقل (رابطه  )2استفاده شده است.
()2
که در آن  Yپاسخ پیشبینی شده (آرسنیک خروجی) β0 ،
رضیب رگرسیون ثابت βi ،اثرات خطی βij ،اثرات متقابلβii ،
اثرات مربعی و  εخطای مشاهده شده است.
بهمنظور ارزیابی صحت مدل برازش شده  ،از نتایج جدول
آنالیز واریانس دادههای آزمایشگاهی بهدست آمده استفاده
شد .جهت تأیید نتایج بهدست آمده از مدل با دادههای
آزمایشگاهی  2آزمایش اضافی در رشایط بهینه انجام و نتایج
آزمایشگاهی با مقادیر پیشبینی شده توسط مدل مقایسه شد.
برای منعقد کننده مرصفی منودارهای دو بعدی و سه بعدی بر
پایه تاثیر عوامل مستقل رسم شد.
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نتایج و بحث

شده تعریف میشود ( TrinhTrinو .)2010 ،Kang
یکی از پیشفرضهای استفاده از رگرسیون ،تصادفی بودن و نرمال
بودن توزیع باقیامندهها است .شکل ( )1منودار باقیامندهها را
در مقابل مقادیر پیشبینی شده (الف) و در مقابل ترتیب انجام
آزمایشات (ب) نشان میدهد .هامنطور که مشخص است آنالیز
گرافیکی باقیامندهها هیچ الگوی واضحی را نشان منیدهد که خود
داللت بر توزیع تصادفی باقیامندهها دارد .در منودار احتامل نرمال
باقیامندهها (شکل  ، )2نزدیکی نقاط به خط راست و رفتار خطی
منودار ،نشان دهنده توزیع نرمال باقیامندهها است .نرمال بودن
باقیامندهها به این معنا است که میانگین اختالف بین باقیامندهها
و مقادیر واقعی نزدیک به صفر است .همبستگی بین مقادیر
پیشبینی شده توسط مدل و مقادیر مشاهده شده در شکل ()3
نیز نشان میدهد که اکرث مقادیر پیشبینی شده نزدیک به مقادیر
واقعی بوده و فقط اندکی از مقادیر پیشبینی شده با مقادیر واقعی
تفاوت دارد.

 طرح آزمایش و آنالیز آماری:طراحی آزمایشات و نتایج حاصل از آنها در جدول ( )2آورده
شده است .بر اساس نتایج حاصل ،یک رابطه تجربی بین پاسخ
(غلظت آرسنیک باقیامنده) و متغیرهای مستقل برحسب معادله
چند جملهای درجه دوم بیان شد .این معادله با استفاده از مقادیر
واقعی در رابطه ( )3آورده شده است.
(1/√R=-6.89+1.679A-0.103B+0.021C+0.019D+0.022AB- )3
i

0.003AC-0.0003BC-0.001BD+0.0002CD-0.101A2-0.0005D2

صحتسنجی و تأیید مدل برازش شده برای اطمینان از اینکه این
مدل تقریب مناسبی برای سیستم واقعی فراهم میکند ،الزم است.
ب ه این منظور میتوان از روشهای گرافیکی و عددی استفاده کرد.
روشهای گرافیکی باقیامندههای مدل را مشخص میکند .یک
باقیامنده بهعنوان اختالف بین مقدار مشاهده شده و مقدار برازش

Normal Plot of Residuals

Design-Expert® Software
)1.0/Sqrt(R1
Color points by value of
1.0/Sqrt(R1):
1
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2.03

1.06

0.08

-0.90

-1.88

Internally Studentized Residuals

شکل  – 2منودار احتامل نرمال باقیامندهها

شکل  -1الف -منودار باقیامندهها-در برابر مقدار
پیشبینی شده ؛ ب -در برابر ترتیب انجام آزمایشات

نرشیه آب و توسعه پایدار

شکل  – 3منودار مقایسه بین مقادیر واقعی و مقادیر
پیشبینی شده غلظت آرسنیک خروجی
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جدول  -2ماتریس طرح مرکب مرکزی و نتایج آزمایشگاهی
پاسخ
متغیرهای مستقل
شامره
آزمایش  pHکدورت آرسنیک اولیه دوز منعقدکننده آرسنیک باقیامنده
(( )NTUمیکروگرم بر لیرت) (میلیگرم بر لیرت) (میکروگرم بر لیرت)
1/18
20
50
10
8
1
3/35
20
150
10
8
2
3/61
20
150
10
8
3
2/63
20
150
0
8
4
2/49
25
200
15
8
5
2/96
25
100
15
9
6
32/31
15
200
15
9
7
3/33
20
150
10
8
8
4/85
25
100
5
9
9
2/96
25
100
5
8
10
6/1
15
200
15
8
11
2/7
15
100
5
8
12
3/35
25
200
5
9
13
2/77
20
250
10
8
14
8/44
10
150
10
8
15
3/23
20
150
10
8
16
15/51
15
100
5
9
17
10/23
20
150
10
9
18
17/27
15
100
15
9
19
5/17
25
200
15
9
20
3/21
20
150
10
8
21
3/41
20
150
10
8
22
11/5
25
100
15
8
23
2/91
20
150
20
8
24
3/84
15
200
5
8
25
2/51
20
150
10
7
26
25/99
15
200
5
9
27
1/98
30
150
10
8
28
3/38
15
100
15
8
29
1
25
200
5
8
30

صحت مدل برازش شده با استفاده از نتایج آنالیز واریانس
بررسی شد .باتوجهبه دادههای جدول ( )3در سطح خطای
کمرت از -p ،0/05مقدار کمرت از  )0/0001( 0/05و F-value
بزرگرت از  F-criticalحاصل از جدول ()2/82>51/2072
معنیدار بودن مدل را نشان میدهد و بر اساس تعریف
بررسی کاربرد روش رویه پاسخ در بهینهسازی فرآیند انعقاد جهت حذف آرسنیک از آب

-pمقدار ،تنها  0/01درصد احتامل دارد که مقدار باالی
 F-valueمربوط به نویز باشد .بهعبارتدیگر باالبودن این
نسبت به دلیل تأثیر باالی عوامل کنرتلپذیر (سیگنال) به
عوامل کنرتلناپذیر (نویز) در مدل میباشد ( Taheriyounو
.)2019 ،Memaripour
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جدول  – 3جدول آنالیز واریانس غلظت آرسنیک باقیامنده در طرح مرکب مرکزی
 -p F-Valueمقدار
میانگین
درجه
مجموع
منبع واریانس
Prob>F
توان دوم آزادی توان دوم
>0/0001 51/2072
0/0637
11
0/7012
مدل
>0/0001 108/5149 0/1351
1
0/1351
A pH
0/2598
1/3881
0/0017
1
0/0017
کدورت B
0/5299
0/4166
0/0005
1
0/0005
آرسنیک اولیه C
>0/0001 116/7428 0/1453
1
غلظت منعقدکننده 0/1453 D
0/0003
24/0628
0/0300
1
0/0300
AB
>0/0001 38/5252
0/0480
1
0/0480
AC
>0/0001 56/4892
0/0703
1
0/0703
BC
0/0065
10/4782
0/0130
1
0/0130
BD
0/0003
24/8217
0/0309
1
0/0309
CD
0/0020
14/8010
0/0184
1
0/0184
A2
0/0958
3/3244
0/0040
1
0/0040
D2
0/0012
13
0/0162
باقی مانده
0/0001
4
0/0007
خطای خالص
5
0/7173
کل
R2
0/9774
 R2تعدیل یافته
0/9584
32/8856
کفایت دقت
6/843
رضیب تغییرات

رضیب تبیین ( )R2که نسبت کل تغییرات پاسخ پیشبینی شده
توسط مدل را ارائه میدهد نشاندهنده مجموع مربعات ناشی
از رگرسیون کل به مجموع مربعات است .بزرگ بودن مقادیر
 R2و نزدیک به یک بودن ،مطلوب و یک توافق رضایت بخش
با  R2( R2adjتعدیل یافته) رضوری است ( Noordinو همکاران،
 .)2004در این پژوهش مقادیر  0/9774و  0/9584برای  R2و R2adj
نشان دهنده توافق باالی دادههای آزمایشگاهی بهدست آمده با
دادههای پیشبینی شده توسط مدل است.
عالوهبر این ،کفایت دقت  ،)AP(2شاخص سنجش نسبت سیگنال
به نویز است که در نسبتهای بیشرت از  4مطلوب است (جاملی و
همکاران1395 ،؛  Taheriyounو  .)2019 ،Memaripourشاخص
کفایت دقت در این مدل ( )32/88موید توانایی باالی مدل در
پیشبینی نتایج است.
رضیب تغییرات ( )CVکه بهصورت نسبت خطای استاندارد
برآورد شده به میانگین مقدار پاسخ مشاهده شده بیان میشود،
تکرارپذیری مدل را نشان میدهد .در صورتی میتوان مدل را
تکرارپذیر در نظر گرفت که رضیب تغییرات آن بیشرت از  10درصد
نباشد (جاملی و همکاران .)1395 ،بنابراین مدل پیشنهادی در این

پژوهش با رضیب تغییرات  6/843درصد قابلیت تکرارپذیری دارد.
بر اساس نتایج حاصل از آنالیز  ANOVAو مقادیر p-value
مشخص شد که میزان آرسنیک باقیامنده به مرتبه اول (اثرات
خطی) متغیر  pHو دوز منعقد کننده و مرتبه دوم (اثر مربعی)
متغیر  pHو اثرات متقابل متغیرهای  pHو کدورت pH ،و غلظت
آرسنیک اولیه ،کدورت و غلظت آرسنیک اولیه  ،کدورت و دوز
منعقدکننده و غلظت آرسنیک اولیه و دوز منعقدکننده وابسته
است .بنابراین میتوان با حذف رضایب با  p-valueبزرگرت از 0/05
رابطه  2را به صورت رابطه ( )4بازنویسی کرد.
1/√R=-6.89+1.679A+0.019D+0.022AB-0.003AC()4

ا

نرشیه آب و توسعه پایدار

i

0.0003BC-0.001BD+0.0002CD-0.101A2

باتوجهبه رضایب فاکتورها بیشرتین تاثیر روی غلظت آرسنیک
باقیمانده ناشی از اثر خطی و مربعی  ،pHاثر متقابل  pHو
کدورت و اثر خطی دوز منعقد کننده میباشد.
 اثر متغیرها و روش رویه پاسخ:آنچه روش رویه پاسخ را از سایر مدلهای طراحی متامیز
میسازد بررسی اثرات بین عوامل مختلف میباشد .در نرمافزار
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 Designe Expertاین ویژگی به خوبی توسط منودارهای
دوبعدی و سهبعدی ارائه میشود .در واقع این منودارها برای
منایش رابطه بین دو متغیر مستقل و یک متغیر وابسته استفاده
میشوند .مقادیر متغیرهای مستقل در راستای محورهای  Xو Y
منایش داده میشوند .مقادیر متغیر وابسته ( )Zدر منودارهای
دو بعدی ،هامن خطوط کانتور هستند .بهعبارتدیگر این
خطوط ،مقادیر متفاوتی از متغیرهای  Xو Yهستند که مقدار
 Zیکسانی تولید میکنند .در منودارهای سه بعدی مقدار متغیر
 ،Zبه جای خطوط کانتور توسط یک سطح صاف و در راستای
محور  Zمنایش داده میشوند .منودارهای بهدست آمده در این
تحقیق در شکلهای ( 5 ،4و  )6نشان داده شده است.
شکل ( )4اثر متقابل کدورت و  pHرا روی غلظت آرسنیک باقیمانده
در غلظت آرسنیک اولیه  150میکروگرم بر لیرت و دوز منعقد کننده
 15میلیگرم بر لیرت نشان میدهد .باتوجهبه شکل ،افزایش pH
منجر به افزایش غلظت آرسنیک باقیامنده میشود .در کدورتهای
پایینتر در مقایسه با کدورتهای باالتر ،با افزایش  ،pHآرسنیک
باقیامنده با شیب تندتری افزایش مییابد .بهطوریکه در کدورت
برابر  NTU 6با افزایش  pHاز  8به  ،9غلظت آرسنیک باقیامنده
از  5/56میکروگرم بر لیرت به  14/25افزایش یافت .درحالیکه همین
افزایش  pHدر کدورت  ،NTU 15افزایش ناچیزی را در غلظت
آرسنیک خروجی باعث میشود.

به محلول تزریق میشود ،در یک محدوده خاصی ،کدورت
باعث افزایش عمل انعقاد و لختهسازی میشود .بهاین معنی
که کدورت میتواند لختههایی را در این فرآیند ایجاد کند که
ضمن ته نشینی خود ،مواد دیگری (یونهای آرسنیک) را نیز با
خود ته نشین سازد ( .)2019 ،Asadiبنابراین افزایش کدورت
میتواند تاثیر منفی افزایش  pHرا تا حدی جربان مناید.

مکانیسمهای اصلی حذف آرسنیک در فرآیند انعقاد–لختهسازی
شامل  )1مکانیسم جذب :تشکیل کمپلکسهای سطحی بین آرسنیک
محلول و محلهای فعال هیدروکسیدهای آهن تشکیل شده )2
مکانیسم ترسیب مشرتک :اتصال گونههای آرسنیک محلول به فاز
هیدرورکسیدهای در حال رشد و  )3مکانیسم رسوب و تشکیل
ترکیبات نامحلول بین آهن و آرسنیک میباشد .در بین این روشها
طبق مطالعه  Pallierمکانیسم جذب مکانیسم اصلی میباشد
( Pallierو همکاران.)2010 ،

شکل  – 4الف -منودار دو بعدی و ب -سه بعدی اثر متقابل کدورت
و  pHروی غلظت آرسنیک باقیامنده در غلظت آرسنیک اولیه 150
میکروگرم بر لیرت و دوز منعقد کننده  15میلیگرم بر لیرت

پتانسیل زتای فلوکههای هیدروکسید آهن ( )Fe(OH(3با
افزایش  pHکاهش یافته و منفی میشود .بنابراین در رشایط
بازی ،هم آالینده و هم رسوبات دارای بار منفی میباشند
و فرآیند جذب بهدلیل دافعه الکرتواستاتیک بین یونهای
آرسنیک با بار منفی و رسوبات دارای بار منفی و همچنین
افزایش یونهای هیدروکسیل در رشایط بازی و رقابت با
یونهای آرسنیک برای جذب روی رسوبات آهن ( مکانیسم
اصلی فرآیند حذف) میتواند از دالیل کاهش راندمان حذف با
افزایش  pHباشد .نتایجی که در مطالعه  Pallierو همکاران و
در مطالعه  Bordoloiو همکاران نیز مشاهده شد (Bordoloi
و همکاران2013 ،؛  Pallierو همکاران.)2010 ،
کدورت عاملی است که بر ترسیع عمل انعقاد–لختهسازی
اثرگذار میباشد .زمانیکه ماده منعقد کننده به حد کافی
بررسی کاربرد روش رویه پاسخ در بهینهسازی فرآیند انعقاد جهت حذف آرسنیک از آب

برهمکنش  pHو غلظت آرسنیک اولیه درست عکس برهمکنش
آن با کدورت میباشد .هامنطور که در شکل ( )5مشخص است
افزایش  ،pHافزایش آرسنیک خروجی را منجر میشود و این
افزایش آرسنیک خروجی در غلظتهای باالتر آرسنیک اولیه
بیشرت از افزایش آن در غلظتهای پایینتر میباشد .مقایسه
آرسنیک باقیامنده  19/21میکروگرم بر لیرت در رشایط  pHبرابر
با  9و غلظت آرسنیک اولیه  200میکروگرم بر لیرت با مقدار
باقیامنده  10/98میکروگرم بر لیرت در هامن  pHو غلظت
آرسنیک اولیه  100میکروگرم بر لیرت موید این مطلب میباشد.
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هامنطور که از جهت خطوط کانتور و منودار سهبعدی شکل
( )6مشخص است کمرتین غلظت آرسنیک باقیامنده در رشایط
کدورت باال و آرسنیک اولیه پایین و بیشرتین غلظت آرسنیک
باقیامنده در رشایط کدورت پایین و آرسنیک اولیه باال بهدست

آمد .بنابراین در رشایطی که غلظت آرسنیک اولیه باال باشد
افزایش کدورت بهعنوان یک عامل موثر بر عملکرد فرآیند
انعقاد–لختهسازی میتواند در بهبود فرآیند و کاهش بیشرت
میزان آرسنیک باقیامنده موثر باشد.

شکل  – 5الف -منودار دو بعدی و ب -سه بعدی اثر متقابل
غلظت آرسنیک اولیه و  pHروی غلظت آرسنیک خروجی در دوز
منعقدکننده  15میلیگرم بر لیرت و کدورت NTU 5

شکل  – 6الف -منودار دو بعدی و ب -سه بعدی اثر متقابل غلظت
آرسنیک اولیه و کدورت روی غلظت آرسنیک خروجی در دوز
منعقدکننده  15میلیگرم بر لیرت و  pHبرابر 8

 بهینهسازی:بهمنظور بهدست آوردن رشایط بهینه برای حذف آرسنیک با استفاده
از فرآیند انعقاد–لختهسازی ،فرایند بهینهسازی جهت جستجوی
ترکیبی از متغیرها که کمرتین غلظت آرسنیک باقیامنده در آن رخ
دهد رضوری به نظر میرسد .در مواردی که متغیرهای فراوانی بر
فرآیند بهینهسازی تاثیر میگذارند سناریوهای مختلفی را میتوان در
نظر گرفت .در این مطالعه با در نظر گرفنت مالحظات بهرهبرداری

و پس از مشورت با کارشناسان بهرهبرداری تصفیهخانه آب سیرجان،
نتایج بهینهسازی با هدف حداقلسازی غلظت آرسنیک باقیامنده در
جدول ( )10آورده شده است .برای تایید نتیجه حاصل از پیشبینی
مدل ،دو آزمایش در رشایط بهینه انتخابی انجام شد .میانگین نتایج
دو آزمایش توافق خوبی بین مقدار آرسنیک باقیامنده پیشبینی
شده توسط مدل با مقدار آرسنیک باقیامنده حاصل از آزمایشات
را نشان میدهد.

pH
8

جدول  -4مقادیر بهینه متغیرهای مستقل و متغیر پاسخ
متغیر پاسخ
متغیرهای مستقل
غلظت آرسنیک باقیامنده (میکروگرم بر لیرت)
کدورت غلظت آرسنیک اولیه دوز منعقد کننده (کلرورفریک)
(میلی گرم بر لیرت)
(( )NTUمیکروگرم بر لیرت)
واقعی
پیش بینی شده
3/840
3/158
20
150
5
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چکیده

Abstract
This study was conducted with the aim of the Analysis
of the challenges of applying sustainable environmental
operations. The statistical population of the study was all
households of wheat farmers in Khorramabad County
(N = 12500). The sample size was determined using Cochran's sampling formula of 240 heads of farmers' households. The data collection tool was a questionnaire whose
validity was determined by a panel of experts including
faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences, and Natural
Resources University of Khuzestan, and its reliability for
communication channels and water protection behavior
were confirmed using Cronbach's alpha coefficient and
combined reliability method, respectively. Data analysis
was performed in two sections of descriptive and inferential statistics by SPSS and Lisrel8.54 software. The results
of this prioritization of the challenges of implementing
sustainable environmental operations based on farmers'
perspectives showed that the most important challenges
in this sector included "inappropriate organizational structure for effective policy making" and "lack of extension and
training courses". In addition, the results of factor analysis
classified the known challenges into three factors: educational and professional challenges, policy and institutional
challenges, and economic and supportive challenges, of
which 42.69% explained the variance of all factors.
Keywords: Sustainable Operations, Wheat Farmers,
Sustainable Development, Factor Analysis, Khorramabad County.

این پژوهش با هدف کلی تحلیل چالشهای بهکارگیری
عملیات پایدار محیط زیستی در میان کشاورزان انجام
 جامعه آماری پژوهش متامی خانوارهای کشاورزان.شد
.)12500=N( گندمکار در شهرستان خرمآباد بودند
حجم منونه با استفاده از فرمول منونهگیری کوکران
. نفر از رسپرست خانوارهای کشاورزان تعیین شد240
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود که روایی آن
توسط پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده رضیب
 تجزیه و.آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد
تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی
. انجام شدLisrel8.54  وSPSSWin23 توسط نرمافزارهای
نتایج این اولویتبندی چالشهای بکارگیری عملیات
پایدار محیطزیستی براساس دیدگاه کشاورزان نشان
داد مهمرتین چالشهای این بخش شامل «ساختار
سازمانی نامناسب برای سیاستگذاری کارآمد» و «عدم
 عالوه بر.برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی» بود
 نتایج تحلیل عاملی چالشهای شناخته شده را در،این
 چالشهای،سه عامل چالشهای آموزشی و حرفهای
سیاستگذاری و نهادی و چالشهای اقتصادی و
 درصد از واريانس42/691 حامیتی طبقهبندی کرد که
.كل عاملها را تبيني منودند
، کشاورزان گندمکار، عملیات پایدار:واژههای کلیدی
. شهرستان خرمآباد، تحلیل عاملی،توسعه پایدار
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مقدمه

بیشرتین مقدار رسیده است ،کاربرد کودهای شیمیایی در
کشاورزی اگرچه منجر به افزایش تولید شده ،اما سالمت غذایی
و تخریب محیطزیست را نیز به دنبال داشته است (Savari
و همکاران ،)2021a ،بنابراین ،استفاده بیرویه کشاورزان از
منابع انرژی ،منبعهای طبیعی ،آب ،خاک ،کودهای شیامیی،
چالشهای زیادی را برای محیط زیست بهوجود آورده است
( Hynesو  ،)2016 ،Wilsonدر ایران آمارها نشان میدهد
ساالنه حدود  ۲۵میلیون لیرت انواع سم ،در کشتزارها و باغهای
ایران مرصف میشود و سهم هر ایرانی از این میزان  330گرم
است ( Razzaghi Borkhaniو همکاران .)2019 ،مشکالت
محیطزیست از جمله خشک شدن تاالبها ،تخریب جنگلها،
یکی از بحرانهای جدی در ایران است .رتبه اول جهان در
فرسایش خاک با ساالنه دو میلیارد فرسایش و اختصاص 7/7
درصد از فرسایش خاک جهان به خود که چهار برابر میزان
فرسایش در جهان است ،بحران کمآبی ،خشکسالیهای متعدد
و رسبار کردن هزینه آن بر دولت و نظام اقتصادی ،بحران
آلودگی هوای شهرهای بزرگ و پیآمدهای اجتامعی و اقتصادی
آن ،بحران از میان رفنت گونههای گیاهی و جانوری و تهدید
ذخیره ژنتیک کشور و ورود سالیانه  122هزار و  350تن
آلودگی نفتی به دریای خزر و تهدید حیات این اکویسیتم و
بحرانی شدن وضعیت ماهیان خاویار دریای خزر ،روی هم تنها
جزئی از مصائب محیطزیستی این رسزمین است ،جایی برای
تردید در بحرانی خواندن وضعیت محیطزیستی کشور باقی
منیگذارد (فاضلی .)1391 ،این عوامل تأثیرات مستقیمی بر
تنوع زیستی ،کشاورزی ،جنگلداری ،زمین ،منابع آب و سالمت
انسان دارد ( Mahfuzurو 2016 ،Barua؛  Savariو همکاران،
 .)2021bبهطوریکه عدم بهکارگیری عملیات پایداری محیط
زیست به عنوان یک عامل اصلی مرگ میر اصلی در ایران و
جهان شناخته شده است .طبق بررسیهای انجام شده توسط
سازمان بهداشت جهانی ،هر سال در اثر آلودگی هوا بیش از
چهار میلیون نفر دچار مرگ زودرس میشوند (.)2017 ،WHO
در سالهای اخیر ،بحرانهای محیطزیستی را با هیچ جهانی
دیگر ،منیتوان مقایسه کرد .در واقع تاکنون هیچ مشکلی این
چنین بر متام مسائل عرص و سیاره ما اثرگذار نبوده است (رشفی
و علی بیگی .)1394 ،باتوجهبه افزایش نگرانیهای جهانی از
اثرات محیطزیستی کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی
که میتواند آثار منفی بر کیفیت زندگ ی جوامع برشی و
محیط زیست بگذارد نیاز است متهیدات الزم جهت بهکارگیری
عملیات پایدار محیطزیستی اندیشیده شود ( Tsengو ،Chiu
 .)2013بخش عمدهی معضالت محیطزیستی موجود ،ریشه
در فقدان آگاهی و خودکارآمدی الزم در زمینه ارتباط انسان
با طبیعت است ( Shobeiriو 2013 ،Mieboudi؛  Elliottو

مفهوم توسعه پایدار در دهههای گذشته مطرح شده و اهمیت
فراوانی پیدا کرده است ،تالشهایی برای درک تعادل مردم در
بازتابی مهم از شیوههای زندگی کنونی ،رفتار و توانایی آنها
برای تصمیمگیری آگاهانه نسبت به پایداری منابع طبیعی
صورت پذیرفته است ( Manoliو همکاران .)2014 ،پایداری
نیازمند تطبیق خواستههای محیطزیستی ،اجتامعی و اقتصادی
با هم ،حول محور خواستهای نهادی است که چهار رکن
اساسی پایداری محسوب میشوند ،لذا وظیفه کلیدی توسعه
پایدار درک تعامالت انسان و محیطزیست به ویژه الگوهای
رفتاری انسانی است ( Savariو همکاران2013 ،؛  Houو
همکاران .)2014 ،عدم شناخت همهجانبه از مناطق روستایی
کشور و عدم توجه کافی به مسائل محیطزیستی روستاها،
موجب افزایش ناپایداری مناطق روستایی شده است (ظاهری
و سعدی1396 ،؛  Savariو همکاران .)2020a ،مطالعات
نشان میدهد انسان هر ساله سه برابر تولید سالیانه ،زمین را
استفاده میکند ( .)2013 ،McCoolآلودگیهای محیط زیست
باعث تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در بدن انسان در
اثر استفاده از مواد غذایی آلوده میشوند که در نهایت به
بیامریهای شدید و حتی مرگ منتهی میشود (Arnesano
و همکاران .)2016 ،نگرانیهای عمومی در مورد مسائل
مربوط به محیطزیست در طی چند سال گذشته به طور قابل
توجهی افزایش یافته است ( Deyو  .)2016 ،Chowduryبا
افزایش فشار جهانی بر بخش کشاورزی به منظور تهیه غذا،
نگرانیهای محیط زیستی در حال افزایش است ( Hynesو
 ،)2016 ،Wilsonزیرا کاربرد انواع کودهای شیمیایی در 10
سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است .بهعنوان مثال
تقاضا برای مجموع کودهای شیمیایی در سال  2008به میزان
 161میلیون تن بوده است که در سال  2018به بیش از 200
میلیون تن رسیده است ( ،)2018 ،FAOدر ایران نیز کاربرد
سمهای شیمیایی به میزان قابل توجهی باالتر از میانگین
جهانی است بهعنوان مثال میزان کاربرد سمهای شیمیایی در
ایران در سال  2013حدود  760گرم در هکتار بوده که  5برابر
میزان استاندارد در کشورهای جهانی بوده است (Razzaghi
 Borkhaniو همکاران ،)2019 ،عالوه بر این استفاده
کشاورزان از آب فاضالبهای تصفیه نشده در بخش کشاورزی
منجر به آلودگی آب و خاک شده است (World Health
 ،)2018 ،Organizationاز سویی دیگر Razzaghi Borkhani
و همکاران ( )2019نشان دادند ،فلزهای سنگین در سبزیها
و محصولهای تابستانه در منطقههای مختلف ایران به مقدار
بیش از حد مجاز وجود دارد و آلودگیهای محیطزیست به
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 .)2016 ،Youngآگاهی محیطزیستی شامل دانش افراد درباره
محیطزیست ،مسئولیت افراد در قابل حفاظت از محیطزیست
و رابطه بین اقتصاد و توسعهپایدار است ( Huangو ،Shih
2009؛  .)2012 ،Blessingبنابراین نیروی انسانی مهمرتین
موضوع ،در زمینه حفاظت از محیط زیست است زیرا اگر
انسان متایل به انجام رفتارهای دوستدارانه در محیط داشته
باشد محیط آسیبی نخواهد دید ( Savariو همکاران)2021c ،
از آنجایی که بسیاری از مشکالت محیطزیستی امروز ریشه
در رفتار انسان دارد ،بنابراین راهحل این چالشها در تغییر
در رفتار انسان نهفته است (2015 ،Manolas؛  Liو همکاران،
2021؛  Savariو  )2021 ،Shokati Amghaniایجاد و گسرتش
دانش و آگاهی محیطزیستی یکی از راهکارهای مطلوب
برای پیروز شدن بر چالشهای محیطزیستی و دستیابی به
توسعهپایدار محیطزیستی محسوب میشود (2007 ،Schmidt؛
 Shenو همکاران .)2021 ،عالوهبرآن ،مسائل محیطزیستی
ریشه فرهنگی دارند و بهمنظور پذیرش بافتهای فرهنگی
یک جامعه باید بهصورت ساختاری با موضوع برخورد منود.
حفظ محیطزیست به مسائلی ارتباط دارد که بزرگرتین و
مهمرتین آن مسأله فرهنگی اجتامعی است (اسالم زاده.)1392 ،
مهمرتین مشکالتی که در اثر رفتار انسان برای محیطزیست
بهوجود آمده میتوان به مواردی مانند آلودگی هوا ،آب ،خاک،
از بین رفنت تنوعزیستی ،انقراض موجودات ،افزایش بالیا و
حوادث طبیعی اشاره کرد ( Yuanو همکاران .)2021 ،بنابراین،
عوامل موثر بر بهکارگیری رفتارهای محیطزیستی مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است زیرا رفتارهای محیطزیستی پایدار
بر کاهش تهدیدات و مسائل محیطزیستی تأثیر میگذارند
(2005 ،Budak؛  Savariو همکاران2021c ،؛  Salehiو Imam
2012 ،Gholi؛ 2002 ،Oskamp؛ Lorenzoni Nicholson-
 Coleو 2007 ،Whitmarsh؛  Stegو 2009 ،Vlek؛ ،Gifford
2011؛  Dangو همکاران2014 ،؛  Ertzو همکاران.)2016 ،
اما بهمنظور بررسی چالشهای بهکارگیری رفتار محیطزیستی
پایدار کشاورزان پیشینه موضوع بررسی شد و در ادامه تعدادی
از این مطالعات ارائه شد.
در تحقیقی در زمینه پایداری محیطزیستی و عوامل تحقق
آن در بخش کشاورزی به این نتیجه دست یافتند که مهمرتین
عاملهای تأثیرگذار شامل ،فناوریهای حفاظتی ،اقتصادی
و بازاریابی (تولید محصوالت سامل و بازار پسند) ،آموزشی و
ترویجی (بهویژه برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی)،
سیاستگذاری و برنامهریزی (تصویب قوانین و مقرارت
حامیتی و اجتامعی -فرهنگی (بهویژه رسمایه اجتامعی) است
(محمدی1397 ،؛ سواری و اسدی .)1399 ،کنعانی و احمدوند
( )1398به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای دلبستگی به
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد

مکان ،جهانبینی اکولوژیکی ،آگاهی از نتایج مرض فعالیتها و
توانایی درک شده برای کاهش تهدید بیشرتین تأثیر را بر اخالق
محیطزیستی کشاورزان دارد .در تحقیقی که در این زمینه در
ایران انجام شده است نتایج نشان داد مهمرتین مشکل حفظ
محیطزیست در ایران عدم آموزش صحیح بهرهبرداران است
(Razzaghi Borkhani .)2012 ،Ramezani Ghavamabadi
و همکاران ( )2019در پژوهشی در زمینه نقش منابع اطالعاتی
و ترویجی در بهکارگیری عملیات مناسب کشاورزی به این
نتیجه رسیدند که استفاده از منایع اطالعاتی تأثیر معنیداری
بر بهکارگیری عملیات مناسب کشاورزی دارند .موسیپور و
همکاران ( )1397در مطالعهای در زمینه وضعیت پایداری
محیطزیستی در میان روستاییان به این نتیجه رسیدند عاملهای
سطح زیرکشت ،داشنت شغل غیرزراعی و سابقه سکونت تأثیر
معنیداری بر رفتار محیطزیستی روستاییان داردBotetzagias .
و همکاران ( )2015در تحقیقی در زمینه عوامل موثر بر رفتار
محیطزیستی به این نتیجه رسیدند متغیرهای نگرش ،تحصیالت،
جنسیت ،درآمد تأثیر معنیداری دارد .یافتههای مطالعههای
 Molinaو همکاران ( )2013در این زمینه نشان داد جنسیت،
انگیزهها ،منبع آب آبیاری ،نگرش ،اشتغال غیرزراعی و رضایت
از کیفیت خاک میتواند بر رفتار پایداری محیطزیستی
تأثیرگذار است .در تحقیقی در زمینه پایداری محیطزیست به
این نتیجه دست یافت که مهمرتین عواملی میتوانند تأثیرگذار
باشند شامل ،سطح توامنندی کشاورزان در بهکارگیری عملیات
محیطزیستی ،سطح دانش و نگرش به عملیات پایداری،
عضویت در تشکلهای اجتامعی و داشنت انگیزه جامعه سامل از
مهمرتین عوامل تأثیرگذار است ( Syarifuddinو ،Alamsyah
 .)2017یافتههای Pirishو  )2019( Abdollahiدر این زمینه
نشان داد خانوارهای کشاورز تا زمانی که از طریق شغل جانبی
نتوانند کاهش درآمد را جربان کنند عملیات پایداری را بهکار
نخواهد بست زیرا عملیات پایداری ممکن است با کاهش درآمد
همراه باشد و همچنین عملیات آن مستلزم هزینه بیشرتی برای
کشاورزان باشد .در پژوهشی در زمینه رفتارهای محیطزیستی
 Sangroyaو  )2017( Nayakبه این نتیجه رسیدند نگرانیهای
محیطزیستی ،دانش ،درک ارزشهای پایداری و درآمد از
مهمرتین متغیرهای تأثیرگذار در این زمینه است .قادری و
همکاران ( )1394نشان دادند کانالهای ارتباطی و اطالعاتی،
سن ،خودکارآمدی ،عضویت در تشکلهای اجتامعی ،انگیزه،
آگاهی در زمینه اثرات و بهکارگیری عملیات پایداری میتواند
بر رفتار محیطزیستی تأثیرگذار باشد .یافتههای جمشیدی
و همکاران ( )1394در این زمینه نشان داد متغیرهای سن،
مالکیت اراضی ،بیمه کشاورزی ،مشارکت اجتامعی ،میزان
متاسهای ترویجی ،نوع کشت ،روشهای آبیاری و عملکرد بر
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رفتار پایدار محیطزیست کشاورزان تأثیرگذار است .منتیزاد و
همکاران ( )1392در بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار سازگار
با محیطزیست نتایج نشان داد کشاورزان باسواد ،رشکت در
دورههای ترویجی ،عملکرد زراعی ،ارتباط با مراکز خدمات
مشاوره بر رفتارهای سازگار با محیطزیست در این زمینه
تأثیرگذار است.
در بررسی وضعیت بهکارگیری عملیات پایدار محیط زیستی
در شهرستانهای استان لرستان مطالعات نشان میدهد که
کشاورزان این استان متایل چندانی برای بهکارگیری عملیات
پایدار محیطزیست در سطح مزرعه ندارند بهعنوان مثال در
پژوهشی در زمینه بررسی میزان انجام راهکارهای مدیریت
پایدار منابع آب بخش کشاورزی استان لرستان نتایج نشان
داد کشاورزان عملیات حفاظت از آب را بهعنوان یک شاخص
محیطزیستی بهطور مناسبی بهکار منیگیرند و از تکنولوژی
نوین آبیاری در این زمینه استفاده منیشود و همچنان آنان
با روشهای سنتی آبیاری را در سطح مزرعه انجام میدهند
(اصولی و طالشی .)1399 ،همچنین در زمینه رفتار حفاظت از
جنگل این نتیجه حاصل شد که بسیاری از جنگلهای زاگرس
به عنوان مهمرتین عرصه طبیعی هر ساله به دلیل عوامل
انسانی تخریب میشود (سواری و اسدی .)1399 ،بررسی در
سطح شهرستان خرمآباد نیز نشان میدهد شاخص توسعه
پایدار محیطزیستی در رشایط ناپایدار قرار دارند (شکرگزار و
همکاران .)1395 ،عوامل اقلیمی و عوامل انسانی در متامی
شهرستانهای استان لرستان باعث کاهش سطح پایداری
محیطزیستی در این استان استان شده است بهطوریکه 1/76
درصد از کل مساخت این استان در وضعیت آسیبپذیری شدید
محیطزیستی قرار دارد و بیشرتین آسیبپذیری محیطی مربوط
به منابع آب سطحی و زیرزمینی ،پوشش گیاهی و خاک در این
استان میباشد (حقندری و همکاران .)1396 ،منابع غنی خاک
و آب استان لرستان ،به همراه ظرفیت گردشگری و جاذبههای
طبیعی کمنظیر آن ،به صورت نامناسبی بهرهبرداری میشود.
استمرار شیوههای نامطلوب ،باعث تخریب پوشش گیاهی و
اتالف منابع خاک و محیط زیست و همچنین اتالف منابع آبی
شده است (پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.)1384 ،
بهطورکلی توجه به محیطزیست کشاورزی از مهمرتین
نیازهای حال حارض محسوب میشود ،چنانچه برای همه
فعالیتها در کشور برنامهای وجود داشته باشد ،میتوان از
آسیبهایی که در اثر فعالیتهای مختلف به محیطزیست وارد
میشود ،جلوگیری شود .درک پیامدهای بلندمدت موضوعات
محیطزیست و احساس خطر بزرگی که برش امروز از به هم
خوردن تعادل محیط زیست دارد انسان را بر آن داشته تا به
چارهجویی بپردازد .توسعه بینش ،دانش و مهارتهای منابع
نرشیه آب و توسعه پایدار

انسانی از اقدامات رضوری در این زمینه میباشد که این خود
نیازمند بسط و گسرتش هر چه بیشرت مدیریت همه جانبه،
سیستمی و علمی است .در این راستا این پژوهش با هدف
موانع بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیست کشاورزان
گندمکار در شهرستان خرمآباد انجام شد .جهت رسیدن به آن
اهداف اختصاصی زیر دنبال شد.
 اولویتبندی چالشهای بهکارگیری عملیات محیطزیستیتوسط کشاورزان گندمکار
 تحلیل چالشهای بهکارگیری عملیات محیطزیستی توسطکشاورزان گندمکار
 تحلیل تأییدی چالشهای بهکارگیری عملیات محیطزیستیتوسط کشاورزان گندمکار
مواد و روشها
تحقیق حارض از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی ،با توجه
به هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها جزء تحقیقات
توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش
متامی خانوارهای کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد بودند
( .)12500 =Nحجم منونه با استفاده از فرمول منونهگیری
کوکران  240نفر از رسپرست خانوارها برای مطالعه انتخاب
شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود و شامل بر سه
بخش قسمت بود .بخش اول :مربوط به ویژگیهای فردی و
حرفهای بود .بخش دوم :بخش دوم :مقیاسی برای عملیات
پایدار محیطزیستی بود که به  31رفتار محیطزیستی پایدار در
قالب سه طبقه کلی عملیات پایدار حفاظت گیاهی ،عملیات
پایدار حفاظت خاک و عملیات پایدار حفاظت از آب بود که به
صورت دو وجهی (انجام میدهم و یا انجام منیدهم) سنجیده
شد .بخش سوم 16 :گویه برای سنجش چالشهای بهکارگیری
عملیات پایدار محیطزیستی بود که در قالب طیف لیکرت (-1
خیلیکم تا  -5خیلی زیاد) از پاسخگویان پرسیده شد .روایی
صوری پرسشنامه توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورد تأیید
قرار گرفت .برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از رضیب آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .نتایج بررسی رضیب
میانگین واریانس استخراج شده ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
نشان داد مقادیر در تطابق با مقدار معیار برازش مناسبی
داشتند (جدول  .)5تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار
توصیفی و استنباطی از نرمافزار  SPSSو  LISREL8.54استفاده
شد در بخش توصیفی از آمارهای میانگین ،انحراف معیار و
رضیب تغییرات استفاده شد و در بخش استنباطی از دو نوع
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
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نتایج

درصد) راهنامیی 17 ،نفر ( 7/1درصد) دیپلم و  50نفر ( 20/8درصد)
باالتر از دیپلم بودند .میانگین مساحت سطح زیرکشت گندم  4/72با
انحراف معیار  5/86هکتار بود.

 آمار توصیفینتایج بررسی جنسیت پاسخگویان نشان داد  209نفر ( 87/1درصد)
مرد و  31نفر ( 12/9درصد) زن بودند .میانگین سن افراد مورد
مطالعه  50/47با انحراف معیار  16/38سال بود و دامنه سنی آنان
بین  20تا  99سال متغیر بود .نتایج بررسی بعد خانوار آنها نشان
داد میانگین  5/22با انحراف معیار  2/04نفر بود .میانگین سابقه کار
کشاورزی در میان پاسخگویان  25/27با انحراف معیار  17/87سال
بود .در بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نتایج نشان داد  66نفر
( 27/5درصد) بیسواد 67 ،نفر ( 27/9درصد) ابتدایی 40 ،نفر (16/7

 بررسی میزان بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در سطحمزرعه
بهمنظور بررسی وضعیت میزان بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیستی در سطح مزرعه از طیف (انجام میدهم و انجام
منیدهم) استفاده شد .در جدول ( )۱وضعیت استفاده از 31
عملیات پایداری محیطزیستی در سطح مزرعه در میان کشاورزان
ارائه شده است.

جدول  -1بررسی میزان بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در سطح مزرعه
مقوالت
انجام
انجام
مقوالت
دهم
ی

من
دهم
ی

م
کنرتل بیامری گیاهی
کنرتل آفات گیاهی
تناوب زراعی
80/9
19/1
استفاده از محصوالت بیولوژیكی و طبیعی
استفاده از گونههای مقاوم به بیامریها
61/8
38/2
كاربرد گونههای مقاوم به آفات
تنظیم تاریخ كاشت محصول
50/8
49/2
تنظیم تاریخ بذرپاشی
استفاده از آهك
86/7
استفاده از تله نوری و ابزارهای دیگر مكانیكی 13/3
عملیات حفاظت از آب
44/9
55/1
استفاده از آفتكشهای مجاز
61/4
استفاده از سموم در زمان مناسب
 38/6طراحی مناسب زمین (برای تسهیل زهکشی سطحی)
کنرتل علف هرز
تنظیم تاریخ كاشت
كنرتل مكانیكی (وجین علف هرز،
سوزاندن ،ریشه كنی و )...

استفاده از علفكشها به میزان
و در زمان مناسب
كنرتل كود حیوانی از نظر آلودگی
به بذر علف هرز
جلوگیری از نظر به بذر نشسنت بذر علف هرز
عملیات حفاظت از خاک
استفاده از كود شیمیایی متناسب با نیاز گیاه
استفاده از كودهای حیوانی و
گیاهیمتناسببانیازگیاه
استفاده از كودها در زمان مناسب
حداقل كردن عملیات خاكورزی
استفاده از گوگرد
آیش

انجام انجام
میدهم منیدهم
21/6 78/4
46/6 53/4
30/3 69/7
80/8 19/2
42/8

57/2

بازیابی آب پایین دست
زهكشی مزرعه
ذخیره آب در استخر

30/2
38/2
20/8

69/8
61/8
79/2

19/6

80/4

26/8

73/2

51/9

48/1
68/4
43/3
77/5
53/8

63/5
42/1

36/5
57/9

46/1

53/9

39/3

60/7

29/4

7/6

66/4
37/5

33/6
62/5

ذخیره آب اضافی در هر نوبت
آبیاری جهت آبیاری بعدی
سیامنی كردن شاهراههای
اصلی اطراف مزرعه
آبیاری زمین تا حدی كه زمین
قادر به جذب آن باشد
تعیین نیاز آبی ساالنه
آبیاری زمین به صورت یكنواخت
دادن آب برای آزمایش ( برای

31/6
56/7
22/5

41/3
44/2
32/1
40/2

58/7
55/8
67/9
59/8

زمان بندی آبیاری

46/2
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 بررسی چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی درسطح مزرعه
نتایج بررسی چالشهای بهکارگیری عملیات پایدارمحیطزیستی
در سطح مزرعه از دیدگاه کشاورزان مطالعه شده نشان داد
چالشهای «ساختار سازمانی نامناسب برای سیاستگذاری

کارآمد» و «عدم برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی»
مهمرتین چالش شناخته شدند .درحالیکه چالشهای «عدم
حامیت دولت در تقبل بخشی از هزینهها» و «نبود مزارع
منایشی و طریقهای» اهمیت کمرتی نسبت به سایر چالشها
دارد (جدول .)2

جدول  -2اولویتبندی چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار زیست محیطی در سطح مزرعه
میانگین انحراف معیار رضیب
گویه
0/343
1/04
3/02
ساختار سازمانی نامناسب برای سیاستگذاری کارآمد
0/350
0/898
2/56
عدم برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی
0/363
1/05
2/89
نبود مشوقهای مالی و اعتباری
0/371
1/00
2/69
عدم تحقیق مناسب در زمینه نهادهای مناسب
0/387
0/988
2/55
عدم جدیدیت در سازمانهای ذیربط
0/409
1/02
2/49
عدم نظارت مناسب مناسب بر عملیات مزرعه
0/421
1/13
2/68
عدم خرید تضمینی محصوالت تولیدی با شیوه پایدار
0/425
1/18
2/77
پیچیدگی عملیات پایدار محیطزیستی
0/436
1/23
2/82
فقدان نظام اطالعرسانی و توجیهی کارآمد
0/442
1/16
2/62
ضعف مهارتهای حرفهای کشاورزان
0/450
1/24
2/74
کمبود نیروی انسانی و متخصص در زمینه کشاورزی
0/463
1/15
2/48
فقدان هامهنگی بین سازمانهای موجود
0/467
1/24
2/65
پایین بودن جایگاه کشاورزی در نزد سیاستگذاران
0/471
1/14
2/42
هزینهبر بودن نهادههای کشاورزی پایداری
0/477
1/27
2/66
نبود مزارع منایشی و طریقهای
0/480
1/24
2/58
عدم حامیت دولت در تقبل بخشی از هزینهها

به منظور طبقهبندی  16چالش شناسایی شده از تحلیل عاملی
اکتشافیاستفادهاست.جهتتعیینمناسببودندادههابرایتحلیل
عاملی از رضیب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .مقدار KMO
برابر  0/834و مقدار آزمون بارتلت برابر )0.000 =p( 1234/241
بود كه در سطح یک درصد معنیدار شد و در نتیجه نشان دادند که
دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند .در این تحلیل  3عامل با
مقادیر ویژه باالتر از  1استخراج شد ،كه  42/691درصد از واریانس كل
عاملها را تبیین میكردند .با توجه بهمقدار ویژه در جدول ( )۳عامل
اول بیشرتین سهم ( )4/154و عامل آخر (سوم) كمرتین سهم ()2/652
را در تبیین واریانس كل عاملها داشتند.

بهمنظور جداسازی عاملها بهصورت روشنتر از چرخش عاملی
واریامكس استفاده شده است كه بار عاملی هر متغیر پس از چرخش
عاملی در جدول ( )۴ارائه شده است .پس از بررسی گویههای
(متغیرها) مربوط به هر عامل و بار عاملی آ نها ،عوامل به این ترتیب
نامگذاری شدند  -1چالشهای آموزشی و حرفهای  -2چالشهای
سیاستگذاری و نهادی  -3چالشهای اقتصادی و حامیتی.
 ارزیابی برازش مدل تأییدی چالشهای بهکارگیری عملیاتپایدار محیطزیستی در سطح مزرعه
متغیر نهفته چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی
ش آموزشی و حرفهای ،سیاستگذاری و نهادی
با سه سه بعد چال 
و اقتصادی -حامیتی شناسایی شده در مرحله تحلیل عاملی
اکتشافی در مجموع با  16نشانگر وارد تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه دوم شد .در جدول ( )5مقدار بار عاملی استاندارد شده
شاخصهای اثرات و سطح معنیداری آنها با توجه به مقدار t
در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم آورده شده است.

جدول  -3عامل های استخراجی با بار عاملی آنها
شامره عامل مقدار ویژه درصد واریانس واریاتس تجمعی
19/241
19/241
4/154
1
33/367
14/126
3/254
2
42/691
9/324
2/652
3
نرشیه آب و توسعه پایدار

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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جدول  -4تحلیل چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در سطح مزرعه
بار عاملی
گویههای هر عامل
عاملها
0/856
 کمبود نیروی انسانی و متخصص در زمینه کشاورزیچالشآموزشی و حرفهای
0/802
 عدم برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی0/765
 فقدان نظام اطالعرسانی و توجیهی کارآمد0/698
 نبود مزارع منایشی و طریقهای0/701
 عدم تحقیق مناسب در زمینه نهادهای مناسب0/655
 پیچیدگی عملیات پایدار محیطزیستی0/552
 ضعف مهارتهای حرفهای کشاورزان0/878
 عدم جدیدیت در سازمانهای ذیربطچالش سیاستگذاری و نهادی
0/768
 فقدان هامهنگی بین سازمانهای موجود0/688
 عدم نظارت مناسب بر عملیات مزرعه0/622
 ساختار سازمانی نامناسب برای سیاستگذاری کارآمد0/568
 پایین بودن جایگاه کشاورزی در نزد سیاستگذاران0/855
 هزینهبر بودن نهادههای کشاورزی پایداریچالش اقتصادی و حامیتی
0/811
 عدم حامیت دولت در تقبل بخشی از هزینهها0/712
 نبود مشوقهای مالی و اعتباری0/621
 -عدم خرید تضمینی محصوالت تولیدی با شیوه پایدار

چالش

جدول  -5مقادیر بارهای عاملی استانداردشده و سطح معنیداری آنها
R2
t
مناد در مدل رضیب استاندارد خطای استاندارد
شاخص
سازه
**0/69 10/65
0/08
0/83
EP
آموزشی و حرفهای
**0/55 11/42
0/08
0/69
PI
سیاستگذاری و نهادی
**0/40 10/41
0/09
0/63
ES
اقتصادی و حامیتی
** معنیداری در سطح  1درصد

با توجه به نتایج ( )5مشاهده میشود متامی نشانگرها (شاخصها)
دارای مقدار  tباالتر از  1/96میباشند .همچنین ،نتایج جدول
مذکور نشان میدهد برای سازه چالش ،شاخصهای  α ،CRو
 AVEمقدار مناسب و قابل قبولی دارند .بنابراین ،میتوان اظهار
کرد متامی شاخصهای انتخابی برای سنجش چالشهای بکارگیری
عملیات پایدار محیطزیستی در سطح مزرعه دقت الزم و کافی
دارند و روایی و پایایی آنها نیز مورد تأیید است.
برایارزیابیبرازندگیمدلتحلیلعاملیتأییدیشاخصهایبرازندگی
متفاوتی وجود دارد .در این پژوهش ،برای ارزیابی برازش مد ل
اندازهگیری چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در
سطح مزرعه از شاخصهای نظیر؛ شاخص کایاسکویر بر درجه آزادی
( ،)X2/dfشاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاخص نرم شد ه برازندگی
( ،)NFIشاخص نرم نشد ه برازندگی ( ،)NNFIشاخص برازندگی
( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی ( ،)AGFIشاخص برازندگی فزآیند
( ،)IFIشاخص جذر برآورد خطای تقریب ( )RMSEAو شاخص
میانگین مجذور پسماندهها ( )RMRاستفاده شد .مقدار معیار (حد
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد

α

0/79
0/88
0/75

مناد در مدل
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
PI1
PI2
PI3
PI4
PI5
ES1
ES2
ES3
ES4
AVE CR
0/852 0/586
0/952 0/652
0/804 0/602

مطلوب) و مقدار گزارش شده هر یک از شاخصهای فوق برای مدل
اندازهگیری چالشهای بکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در
سطح مزرعه در جدول ( )6آورده شده است.
جدول  -6شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری
مقدار گزارش شده
معیار
شاخص
X2/df
2/68
 3و کمتر
0/045
کوچکتر از 0/05
RMR
0/98
 0/ 9و باالتر
GFI
0/98
 0/9و باالتر
AGFI
0/97
 0/9و باالتر
NFI
0/98
 0/9و باالتر
NNFI
0/99
 0/9و باالتر
IFI
0/98
 0/9و باالتر
CFI
0/051
 RMSEAکوچکتر از 0/08
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باتوجهبه مقدار گزارش شده شاخصهای برازندگی در جدول ()6
مشاهده میشود مدل تأییدی چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیستی در سطح مزرعه برازش مناسب و قابل قبولی دارد.
بنابراین ،میتوان گفت دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و
زیر بنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارند و این بیانگر همسو
بودن نشانگرها (شاخصها) با سازه نظری چالشها میباشد.

از اینرو در تحقیقات آینده نیز میتوان از آنها برای سنجش
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در سطح مزرعه
استفاده کرد .مدل اندازهگیری برازش یافته (پس از انجام اصالحات)
مربوط به چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در
سطح مزرعه با منایش بارهای عاملی استاندارد شده در شكل ( )1و
در حالت معنیداری (شكل  )2منایش داده شده است.

شکل  -1مدل تأییدی پژوهش در حالت استاندارد

شکل  -2مدل تأییدی پژوهش در حالت معنیداری
نرشیه آب و توسعه پایدار
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نتیجهگیری و پیشنهادات

محیطزیستی همواره میتواند بسیاری از مشکالتی که گریبانگیر
محیطزیست است را بر طرف مناید .کمبود دانش میتواند
رفتارهای دوستدارانه محیطزیست را محدود کند (Vicente-
 Molinaو همکاران  .)2013 ،بنابراین ،به سیاستگذاران توسعه
کشاورزان و توسعه پایدار پیشنهاد میشود دورههای ترویجی و
کارگاههای مناسب در محل آنان برگزار شود و نحوه بهکارگیری
رفتارهای پایدار محیطزیستی آموزش داده شود .همچنین میتوان
از طریق آموزشهای از راه دور و شبکههای استانی در ساعات
مشخص به آموزش کشاورزان پرداخت تا آنان بتوانند دانش کافی
در این زمینه کسب کنند.

این پژوهش با هدف چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار در
سطح مزعه انجام شد .بهطور کلی نتایج نشان از دیدگاه کشاورزان
مهمرتین چالشهای این بخش شامل «ساختار سازمانی نامناسب
برای سیاستگذاری کارآمد» و «عدم برگزاری دورههای ترویجی
و آموزشی» بود این یافته با مطالعات (قادری و همکاران1394 ،؛
محمدی1397 ،؛ 2012 ،Ramezani Ghavamabadi؛ Razzaghi
 Borkhaniو همکاران2019 ،؛  Syarifuddinو ،Alamsyah
 )2017همسو بود .عالوه بر این ،نتایج تحلیل عاملی مهمرتین
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی را در سه
عامل چالش آموزشی و حرفهای ،چالشهای سیاستگذاری و
نهادی و چالشهای اقتصادی و حامیتی خالصه کرد .در ادامه به
تحلیل نتایج این بخش پرداخته میشود.

• چالشهای سیاستگذاری و نهادی
دومین چالش مهم اساسی در برابر بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیستی در سطح مزرعه چالشهای سیاستگذاری و
نهادی بود این یافته با مطالعات (محمدی )1397 ،همسو
بود .درحالیکه در بسیاری از مطالعات (منت یزاده و همکاران،
1392؛ جمشیدی و همکاران1394 ،؛ قادری و همکاران1394 ،؛
 Sangroyaو 2017 ،Nayak؛ Pirishو  )2019 ،Abdollahiبه
چالشهای سیاستگذاری و نهادی اشاره نداشتند و مطالعات
محدودی به این عامل توجه داشتند این یک خالء اساسی در
ادبیات مربوط به عملیات پایدار محیطزیستی است .بنابراین،
نتایج این تحقیق میتواند شکاف مطالعات گذشته را تا حدودی
کاهش دهد و یکی از مهمرتین چالشهای محیطزیست را که
عاملهای سیاستگذاری و نهادی است را مطرح مناید .مهمرتین
چالشهای سیاستگذاری و نهادی شامل نبود پایداری در
سازمانهای ذیربط ،فقدان هامهنگی بین سازمانهای موجود
و عدم نظارت مناسب بر عملیات مزرعه بود .این یافته بیانگر
این است که سازمانهای ذیربط در بخش کشاورزی اهمیت
چندانی برای فعالیت و نظارت بر عملیات بهکارگیری کشاورزان
در سطح مزرعه تدارک منیبینند و این موضوع اهمیت چندانی
برای آنان ندارد .مروری بر میزان استفاده از سموم و کودهای
شیمیایی در طول یک دهه گذشته نشان میدهد که کشاورزان
با هدف افزایش تولید بهطور بیرویه از این نهادهها استفاده
میکنند و هیچگونه نظارتی بر فعالیتهای آنان نشده است و
هیچ دورهای برای بکارگیری عملیات پایدار محیطزیست در میان
آنان برگزار نشده است که این موارد نشان دهنده چالشهای
سیاسی و نهادی در بخش کشاورزی است.

• چالش آموزشی و حرفهای
مهمرتین چالش کشاورزان در زمینه بکارگیری عملیات پایدار
محیط زیست چالش آموزشی و حرفهای بود این یافته با مطالعات
(محمدی )2012 ،Ramezani Ghavamabadi :1397 ،برای اینکه
موانع آموزشی از مهمرتین چالش کشاورزان در زمینه عملیات
پایدار محیط زیست میدانستند مطابقت دارد .درحالیکه
با مطالعات (موسی پور و همکاران1397 ،؛  Botetzagiasو
همکاران2015 ،؛  Molinaو همکاران )2013 ،همخوانی نداشت
زیرا آنان در مطالعات خود در زمینه بهکارگیری عملیات پایدار
محیط زیست به مسائل آموزشی اشاره نداشتند .براساس بار
عاملی موارد تشکیل دهنده این عامل سه مورد کمبود نیروی
انسانی و متخصص در زمینه کشاورزی و عدم برگزاری دورههای
ترویجی و آموزشی فقدان نظام اطالعرسانی و توجیهی کارآمد
از مهمرتین چالشهای این بخش بود .محققان دیگر نیز در این
زمینه بر این باور هستند که یکی از نیازهای اساسی کشاورزان در
زمینه بهکارگیری عملیات پایدار محیط زیستی برگزاری دورههای
آموزشی و مهارتی است (محمدی .)1397 ،این یافته نشان
میدهد بسیاری از کشاورزان از نحوه بهکارگیری عملیات آموزش
عملیات محیطزیست پایدار آگاهی و مهارت چندانی ندارند و
نیاز است که مهارتهای حرفهای در زمینه عملیات پایدار محیط
زیست را بیاموزند .آموزش محیطزیست ،بنیادیترین شیوه در
حفاظت محیطزیست بود که هدف از آن ،یافنت مناسبترین و
بهرتین شیوه انجام فعالیتها در محیط طبیعی است و زمینهساز
ارتقا آگاهیهای زیستمحیطی در سطح جامعه میباشد.
بنابراین ،کسب آگاهی محیطزیستی نخستین گام در راه تحقق
و بهکارگیری اصل پایداری است و از پایه رشط بقای آینده
برشیت آگاهی محیطزیستی است (فریتیوف .)1394 ،آگاهی
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد

• چالشهای اقتصادی و حامیتی
سومین چالش مهم در بخش بهکارگیری عملیات پایدار محیط
زیستی در میان کشاورزان گندمکار چالشهای اقتصادی و
حامیتی بود .مطالعات ( Pirishو 2019 ،Abdollahi؛Sangroya
95
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و 2017 ،Nayak؛  Botetzagiasو همکاران  )2015 ،از این یافته
حامیت میکند زیرا آنان نیز به این مهم توجه داشتند که یکی
از عاملهای مهم مانع بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی
چالشهای اقتصادی و حامیتی است .درحالیکه در مطالعات
(کنعانی و احمدوند1398 ،؛ محمدیRazzaghi Borkhani:1397 ،
و همکاران )2019 ،دیگر به این مهم توجه نداشتند .مهمرتین
چالشهای این بخش شامل هزینهبر بودن نهادههای کشاورزی
پایداری ،عدم حامیت دولت در تقبل بخشی از هزینهها ،نبود
مشوقهای مالی و اعتباری میگیرد .این نتیجه میتواند بینش
جدیدی را برای سیاستگذاران این حوزه فراهم کند زیرا در متامی
مطالعات گذشته فقط پایین بودن درآمد کشاورزان را بهعنوان
چالش اقتصادی مطرح منوده بودند و به هزینهبر بودن نهادههای
پایدار در بخش کشاورزی و عدم تقبل دولت در بخشی از این
هزینهها توجه نشده بود .بنابراین ،نتایج این تحقیق میتواند

خالء تحقیقات گذشته در زمینه چالشهای اقتصادی در زمینه
بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیست را کمرت مناید .در تحلیل
نتایج این بخش میتوان گفت که بسیاری از کشاورزان اعتقاد دارند
که بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی برای آنان در بردارنده
هزینههایی میباشد در صورتی که دولت از آنان حامیتهای
هدفمندی صورت دهد آنان به سهولت بیشرتی عملیات پایدار
محیطزیستی را بهکار خواهند بست .عالوهبراین ،بسیاری از آنان
معتقدند که بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیست در سطح
مزرعه منجر به کاهش میزان درآمد آنان خواهد شد در صورتی
که دولت بتواند برای آنهای مشوقهای مالی ایجاد کند آنان
میتوانند عملیات پایدار محیطزیست را بهکار بگیرند .در این
راستا پیشنهاد میشود که دولت با پذیرفنت بخشی از هزینهها
زمینه و انگیزه الزم را در کشاورزان برای بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیست را فراهم کند.

منابع

اقتصاد فضا و توسعه روستایی.132-115 :)۲(4 ،
شکرگزار ،ا ،.جعفرآبادی مهرآبادی ،م .و رحیمی یکتا ،س.1395 .
نقش رسمایه اجتامعی در توسعه پایدار زیست محیطی
مطالعه مورد شهر خرمآباد .اولین هامیش ملی منابع طبیعی
و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی ،دانشگاه شهركرد ،شهرکرد.
ظاهری ،م .و سعدی ،م .1396 .تحلیل پایداری زیستمحیطی
در جوامع روستایی حاشیه اکوسیستم تاالب بر اساس الگوی
بوم روستا مطالعه موردی :روستاهای حاشیه تاالب زریوار.
محیطشناسی.275-257 :)۲(4 ،
فاضلی ،م .1391 .جامعهشناسی و تعهد محیطزیستی .ماهنامه
همشهری.28-15 :100 .
فریتیوف ،ک .1394 .پیوندهای پنهان :تلفیق گسرتههای زیستی،
شناختی و اجتامعی در علم پایداری .مرتجم محمد حریری
اکربی ،جلد سوم .انتشارات نرش نی .تهران.
کنعانی ،ا .و احمدوند ،م .1398 .تبیین رفتار محیطزیستی
کشاورزان گندم کار آبی :کاربرد تئوری ارزش-اعتقاد-هنجار.
آموزش محیطزیست و توسعه پایدار.46-35 :)3(7 ،
محمدی ،ف .1397 .پایداری زیستمحیطی و عوامل تحقق آن
در بخش کشاورزی (مطالعه موردی :شهرستان پاکدشت).
اقتصاد کشاورزی و توسعه.267-247 :)26(101 ،
منتیزاده ،م ،.زمانی ،غ .و کرمی ،ع .1392 .مدل یابی رفتار
زیستمحیطی زارعان شهرستان شیراز با استفاده از تئوری
ارزش-عقیده-هنجار اسرتن .فصلنامه تحقیقات اقتصاد و
توسعه کشاورزی.624-613 :)4(45 ،
موسیپور ،ک ،.نعیمی ،ا .و رضایی ،ر .1397 .تحلیل جمعیت
شناختی ادراک روستایی از پایداری محیطی در نواحی

اسالمزاده ،و .1392 .مقدمهای بر جامعهشناسی محیطزیست.
انشارات سازمان سبز حزب اسالمی کار .چاپ اول .تهران.
اصولی ،ن .و طالشی ،ک .1399 .بررسی میزان انجام راهکارهای
مدیریت پایدار منابع آب بخش کشاورزی استان لرستان در
رشایط خشکسالی .دومین هامیش ملی راهربدهای مدیریت
منابع آب و چالشهای زیستمحیطی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری .ساری .مازندران.
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس .1384 .طرح جامع
توسعهی استان لرستان .سازمان مدیریت برنامهریزی استان
لرستان.
جمشیدی ،ع ،.نور زمانآبادی ،ه ،.جمینی .د ،.بهاری ،ع.
و مرادی ،ن .1394 .بررسی و ارزیابی سازههای مؤثر بر
کشاورزی پایداری (مطالعه موردی :برنج کاران شهرستان
شیروان چرداول ،استان ایالم) .تحقیقات جغرافیایی:)۳(30 ،
.240-223
حقندری ،ف .میرزایی ،ر .و افضلی ،ا .1396 .ارزیابی
آسیبپذیری محیطزیست زیستی استان لرستان با استفاده
از تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره .فصلنامه جغرافیا و
پایداری محیط.34-19: 25 ،
سواری ،م .و اسدی ،ز .1399 .تعیین کنندههای عضویت زنان
روستایی در تعاونیهای حفاظت از جنگل در استان لرستان.
مجله جنگل و فرآوردههای چوب.326-313 :)۴(72 ،
رشفی ،ل .و علیبیگی ،ا .1394 .الگو سنجش پایداری محیطزیست
روستایی مورد :روستای رشوینه در شهرستان جوانرود .فصلنامه
نرشیه آب و توسعه پایدار

96

سال هشتم ،شامره 1400 ،4

 مجله تحقیقات.روستایی شهرستان باغ ملک استان خوزستان
.66-53 :)41(11 ،ترویج و آموزش کشاورزی
 بررسی.1394 . غ، و خوشفر.ص، صالحی. س، چوپانی. ن،قادری
عوامل اجتامعی موثر بر رفتار زیستمحیطی در شهرستان
.18-10 :)16(48 ، علوم پزشکی زانکو.1392 مریوان در سال

Journal of Cleaner Production, 84:439-449.
Huang P. S. and Shih L. H. 2009. Effective environmental
management through environmental knowledge management. Environmental Science Technology (Environ
Sci Technol), 6(1): 35-50.
Hynes N. and Wilson J. 2016. I do it, but don't tell anyone! Personal values, personal and social norms: Can
social media play a role in changing pro-environmental behavior’s. Technological Forecasting and Social
Change, 111: 349-359.
Li W., Yuan K., Yue M., Zhang L. and Huang F. 2021. Climate change risk perceptions, facilitating conditions
and health risk management intentions: Evidence
from farmers in rural China. Climate Risk Management, 32: 100283.
Lorenzoni I., Nicholson-Cole S. and Whitmarsh L. 2007.
Barriers Perceived to Engaging with Climate Change
among the UK Public and their Policy Implications,
Global Environmental Change, 17(3-4): 445-459.
Mahfuzur R. and Barua S. 2016. The design and adoption of green banking framework for environment
protection: Lessons from Bangladesh. Rahman, SMM,
& Barua, S. 2016. The design and adoption of green
banking framework for environment protection: lessons from Bangladesh. Australian Journal of Sustainable Business and Society, 2(1): 1-19.
Manolas E. 2015. Promoting pro-environmental behavior: Overcoming barriers. AEJES, 1: 13-21.
Manoli C. C., Johnson B., Hadjichambis A. C., Hadjichambi D., Georgiou Y. and Ioannou H. 2014. Evaluating the impact of the Earthkeepers Earth education
program on children's ecological understandings, values and attitudes, and behaviour in Cyprus. Studies in
Educational Evaluation, 41: 29-37.
McCool S. 2013. Making tourism sustainable, sustainable
tourism and what should tourism sustain: Different
questions, different indicators. In International Symposium on Coastal and Marine Tourism, April 1999.
Molina V. M. A., Fernández S. A. and Izagirre, O. J. 2013.
Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behavior: comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, 61: 130-138.
Oskamp S. 2002. Environmentally Responsible Behavior:
Teaching and Promoting It Effectively. Analyses of So. ف، و نقیبیرانوند. م،سواری

Arnesano M., Revel G. M. and Seri F. 2016. A tool for
the optimal sensor placement to optimize temperature monitoring in large sports spaces, Automation in
Construction, 68: 223–234.
Blessing I. A. 2012. Environmental literacy assessment:
Exploring the potential for the assessment of environmental education/Programs in Ontario schools. International Journal for Cross- Disciplinary Subjects in
Education (IJCDSE), 3(1): 648-656.
Botetzagias I., Dima A. F. and Malesios Ch. 2015. Extending the theory of planned behavior in the context of
recycling: the role of moral norms and of demographic predictors. Resources, Conservation and Recycling,
95: 58–67.
Budak D. 2005. Behavior & Attitude of Student toward
Environmental Issues at Faculty of Agricultural Turkey. Journal of Applied Sciences, 5(7): 224-1227.
Chowdury A. and Dey M. 2016. Green Banking Practics
in Bangkadesh, 3(8): 15-23.
Dang H. L., Li E., Nuberg I. and Bruwer J. 2014. Understanding farmers’ adaptation intention to climate
change: a structural equation modelling study in the
Mekong Delta, Vietnam. Environmental Science and
Policy, 41(1): 11-22.
Elliott S. and Young T. 2016. Nature by default in early childhood education for sustainability. Australian
Journal of Environmental Education, 32(01): 57-64.
Ertz M., Karakas F. and Sarigöllü E. 2016. Exploring
pro-environmental behaviors of consumers: An analysis of contextual factors, attitude, and behaviors. Journal of Business Research, 69(10): 3971-3980.
FAO. 2018. The state of food security and nutrition in
the world 2018. Building climate resilience for food
security and nutrition. (FAO), Rome, Italy.
Gifford R. 2011. The Dragons of Inaction: Psychological
Barriers that Limit Climate Change Mitigation and
Adaptation, American Psychologist, 66(4): 290-302.
Hou D., Al-Tabbaa A., Chen H. and Mamic I. 2014. Factor analysis and structural equation modelling of sustainable behaviour in contaminated land remediation.

97

چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد

cial Issues and Public Policy, 2(1): 173-182.
Pirish R. and Abdollahi S. 2019. Investigating the Impact of Consumer Knowledge and Attitude on Green
Brands and the Intent to Buy Green Products (4th National Conference on Business and Business Management in Regional and Global Paradigms). Policies and
purchasing, Appetite, 91: 48-55.
Ramezani Ghavamabadi M. H. 2012. Strategic investigation of conserving the environment in Iran. The necessities and dead ends. Strategic journal, 65: 233-257
Razzaghi Borkhani F., Rezvanfar A., Movahed Mohammadi H. and Hejazi Y. 2019. Modeling of Effectiveness
Information Resources and Communication Channels
on Good Agricultural Practices (GAP) Behavior for
Sustainable Development of Citrus Gardens. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(3): 71-88.
Salehi S. and Imam Gholi l. 2012. A study of role of cultural capital and environmental attitudes and behavior; (Case Study: Kurdistan). Iranian Journal of Culture and Communication Studies, 8(28): 91-120.
Sangroya D. Nayak J.K. 2017. Factors influencing buying
behavior of green energy consumer, Journal of Cleaner Production, 151: 393-405.
Savari M., Ebrahimi-Maymand R. and Mohammadi-Kanigolzar F. 2013. The Factors influencing the application of organic farming operations by farmers in Iran.
Agris on-line Papers in Economics and Informatics,
5(665-2016-44970): 179-187.
Savari M., Eskandari Damaneh H. and Eskandari Damaneh H. 2020a. Factors influencing local people’s participation in sustainable forest management. Arabian
Journal of Geosciences, 13(13): 1-13.
Savari M., Abdeshahi A., Gharechaee H. and Nasrollahian O. 2021a. Explaining farmers’ response to water
crisis through theory of the norm activation model:
evidence from Iran. International Journal of Disaster
Risk Reduction, 60: 102284.
Savari M., Eskandari Damaneh H. and Eskandari Damaneh H. 2021b. Factors influencing farmers’ management behaviors toward coping with drought: evidence
from Iran. Journal of Environmental Planning and
Management, 64(11): 2021-2046.

Savari M. and Shokati Amghani M. 2021. Factors influencing farmers’ adaptation strategies in confronting
the drought in Iran. Environment, Development and
Sustainability, 23: 4949-4972.
Savari M., Zhoolideh M. and Khosravipour B. 2021c.
Explaining pro-environmental behavior of farmers: A
case of rural Iran. Current Psychology, 51: 1-19.
Schmidt J. E. 2007. From intentions to actions: The role of
environmental awareness on college students, UW-L
Journal of Undergraduate Research, 10(10): 1-4.
Steg L. and Vlek C. 2009. Encouraging Pro-environmental
Behavior: An Integrative Review and Research Agenda,
Journal of Environmental Psychology, 29: 309-317.
Shen J., Dan E., Lu Y. and Guo Y. 2021. Exploratory Research on Over fertilization in Grain Production and
Its Relationship with Financial Factors: Evidence from
China. Sustainability, 13(4): 2176.
Shobeiri S. M. and Mieboudi H. 2013. Evaluation of environmental education and provide suggestions for
improving the current situation in Iran. Journal of Environmental Sciences, 11(1): 119-130.
Syarifuddin D. and Alamsyah D. P. 2017. Green Perceived
Value for Environmentally Friendly Products: Green
Awareness Improvement. Journal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan,
18(2): 245-255.
Tseng M. L. and Chiu A. S. 2013. Evaluating firm's green
supply chain management in linguistic preferences.
Journal of cleaner production, 40: 22-31.
Vicente-Molina M.A. Fernández-Sáinz A. and Izagirre-Olaizola J. 2013. Environmental knowledge
and other variables affecting pro-environmental
behaviour: comparison of university students from
emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, 61: 130-138.
World Health Organization (WHO). 2018. The state of
food security and nutrition in the world 2018: building climate resilience for food security and nutrition.
Food & Agriculture Org.
Yuan F., Tang K. and Shi Q. 2021. Does Internet use
reduce chemical fertilizer use? Evidence from rural
households in China. Environmental Science and Pollution Research, 28(5): 6005-6017.

1400 ،4  شامره،سال هشتم

98

نرشیه آب و توسعه پایدار

110  تا99  صفحات،1400 ،4  شامره،سال هشتم
نرشیه آب و توسعه پایدار

2022, Vol.8, No.4, Pages 99 to 110
Journal of Water and Sustainable Development

Article Type: Technical paper

 فنی و ترویجی:نوع مقاله

 کاربست و رویکردهای ارزیابی،مفهوم
تابآوری هیدرولوژیک آبخیز

Concept, Application, and Approaches of Watershed Hydrological Resilience Assessment
V. Amanjahani1, Z. Hazbavi2*, R. Mostafazadeh3, A.
EsmaliOuri3, B. Moezzipour4

 اباذر،3 رئوف مصطفیزاده،*2 زینب حزباوی،1ویدا امان جهانی
4
 بیتا معزیپور،3اسمعلیعوری

1,4- MSc Student of Watershed Management and Assistant Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 2,3- Assistant Professor
and Associate Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Member of Water Management Research
Center, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

 دانشکده، بهترتیب دانشجوی کارشناس ی ارشد آبخیزداری و استادیار گروه منابع طبیعی-4و1
 بهترتیب استادیار و-3  و2 . ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی،کشاورزی و منابع طبیعی
 عضو پژوهشکده مدیریت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشیار گروه منابع طبیعی
. ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی،آب
)E-Mail: z.hazbavi@uma.ac.ir ،*(نویسنده مسئول
1400/07/08 :تاریخ بازنگری
1400/03/26 :تاریخدریافت
1400/12/28 :تاریخ انتشار
1400/07/10 :تاریخپذیرش

*(Corresponding Author Email: z.hazbavi@uma.ac.ir)
Received: 16-06-2021
Accepted: 02-10-2021

Revised: 30-09-2021
Available Online: 19-03-2022

چکیده

Abstract

Today, watersheds are severely affected by natural and manmade stresses, and their ability to recover and adapt to altered
conditions depends on the resilience of watersheds. Therefore,
due to the importance of this issue and the necessity to explain management models in order to promote resilience in
the country's watersheds, the present paper aims to analyze the
concept, application, and methods of hydrological resilience assessment as one of the resilience dimensions in comprehensive
watershed management. Studies in this field are very limited
worldwide but have an upward trend. Accordingly, the methods used to evaluate hydrological resilience have so far been
limited to the use of simple compilation methods such as determining the arithmetic mean of some important hydrological
indicators, using the Budyko curve and the Convex model. Budyko's curve analysis was mostly based on rainfall, evapotranspiration, and runoff production. But the convex model is used
by considering the failure thresholds of hydrological indicators
and establishing a relation between the process of long-term
changes and the failure thresholds of indicators. The indicators
used are multitude and have different applications depending
on the hydrological conditions of each watershed. Among the
most important of them can be the ratio of drought index to
runoff, temporal trend and frequency of low and high water
flow, change in annual water yield, groundwater level, surface
runoff intensity, river enrichment from nutrients, and heavy
metals, forest degradation percentage, soil erosion, sediment
yield, and saline water levels are all the result of the interaction
of other influential environmental factors, such as climatic,
ecological, economic, biophysical and social.
Keywords: Watershed Sustainability, Land Degradation,
Nature-Based Approaches, Index-Based Models, Resource
Management.
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 حوزههای آبخیز بهشدت تحت تأثیر تنشهای طبیعی،امروزه
و انسانی قرار گرفتهاند و توانایی آنها برای بازیابی و سازگاری با
، ازاینرو.رشایط تغییر یافته به تابآوری حوزهها بستگی دارد
بهسبب اهمیت موضوع و رضورت تبیین الگوهای مدیریتی در
 نوشتار حارض با هدف،راستای ارتقا تابآوری حوزههای آبخیز کشور
 کاربست و روشهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک،ترویج مفهوم
بهعنوان یکی از ابعاد تابآوری در مدیریت جامع حوزههای آبخیز
 مطالعات انجام شده در این زمینه در سطح جهان.تدوین شده است
 روشهای، برایناساس.بسیار محدود است اما روند افزایشی دارد
مورد استفاده برای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک تاکنون محدود
به استفاده از روشهای تلفیق ساده مثل تعیین میانگین حسابی از
Budyko  استفاده از منحنی،برخی شاخصهای هیدرولوژیک مهم
 بیشرت بر اساسBudyko  تحلیل منحنی. بوده استConvex و مدل
. تبخیر و تعرق و میزان تولید رواناب استوار بوده است،مقدار بارش
 با در نظر گرفنت آستانههای شکست شاخصهایConvex اما مدل
هیدرولوژیک و برقراری ارتباط بین روند تغییرات طوالنیمدت و
 شاخصهای مورد.آستانه شکست شاخصها بهکار برده میشود
استفاده متعدد بوده و متناسب با رشایط هیدرولوژیک هر حوزه
ازجملهمهمرتینآنهامیتوانبهنسبت.آبخیزکاربردمتفاوتدارند
 روند زمانی و فراوانی جریانهای کمآبی و،شاخص خشکی به رواناب
، شدت رواناب سطحی، سطح آب زیرزمینی، تغییر در تولید آب،پرآبی
 درصد تخریب،غنیشدگی رودخانهها از مواد مغذی و فلزات سنگین
 تولید رسوب و سطح آب شور اشاره کرد که در، فرسایش خاک،جنگل
واقع برآیند کنش و اندرکنش سایر عوامل محیطی تأثیرگذار هامنند
.زیستفیزیکیواجتامعیهستند،اقتصادی،بومشناختی،اقلیمی
 رویکردهای، تخریب زمین، پایداری آبخیز:واژههای کلیدی
. مدیریت منابع، مدلهای شاخصمحور،طبیعتمحور
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مقدمه

پیشبینی شده است تغییرات اقلیمی جهانی در قرن بیست و
یکم تأثیر بهسزایی در رژیم هیدرولوژیک بسیاری از بومسازگان
رسارس جهان خواهند داشت ( Panو همکاران2015 ،؛  Zhouو
همکاران2015 ،؛  Zhangو همکاران .)2016 ،فشار وارده بر چرخه
هیدرولوژیک ناشی از تغییر اقلیم افزایش شدت خشکسالی؛
سیالب و تغییر در سایر فرآیندهای هیدرولوژیک بومسازگان حوزه
آبخیز را در پی داشته است ( .)2014 ،Randhirیکنواخت نبودن
تولید رواناب بهدلیل تغییر اقلیم مشکالتی را در پیشبینی آن به
همراه دارد .بههمین دلیل ،یک نگرانی جهانی در مورد مسئله
تولید رواناب در مقیاس حوزه آبخیز وجود دارد .هرگونه واکنش
پایدار هیدرولوژیک حوزه آبخیز به گرمایش اقلیمی ،تابآوری
آن را برجستهتر میکند .ماهیت غیرقابل پیشبینی بودن واکنش
هیدرولوژیک میتواند باعث ایجاد اختالل در طراحی و توسعه
زیرساختها با هدف مدیریت خطر شود ( Sinhaو همکاران،
 .)2018مطالعات متعددی تنشهای وارده بر سامانههای جهانی
آب ،افت آبهای زیرزمینی ،افزایش خطر سیل ،و محدودیت
در دسرتسی به منابع آب شیرین را گزارش کردهاند و بر همین
اساس توجه به تابآوری هیدرولوژیک رضورت دارد (Gerten
و همکاران2005 ،؛  Ebelو 2014 ،Mirus؛  de Carvalhoو
همکاران2021 ،؛ .)2021 ،Van Rooyen
در میان بومسازگان دارای پوشش گیاهی ،جنگلها از طریق تبخیر
و تعرق ،یعنی از دست دادن بخار آب به جو از طریق تعرق گیاه
و تبخیر مستقیم سطحی ،بر تعادل آب تأثیر میگذارند .جنگلها
از طریق تبخیر و تعرق بهطور مستقیم بر تولید آب (بهعنوان
مثال ،مقدار آب باران باقیمانده پس از پدیده تبخیر و تعرق) و
قابلیت دسرتسی آب در پاییندست و تنظیم رژیم هیدرولوژیکی
تأثیر میگذارند ( Muñoz-Villersو همکاران .)2012 ،بههمین
دلیل ،سامانههای رودخانهای در پهنهها و بومسازگان طبیعی
پرتنش ،بهعنوان یکی از چالشبرانگیزترین مسائل جهانی مربوط
به مدیریت منابع طبیعی مطرح شدهاند .اغلب مدیران منابع
طبیعی در رفع این چالشها تا حد زیادی از تابآوری یا ظرفیت
سامانه هیدرولوژیک برای جذب و پاسخ به یک آشفتگی همراه
با حفظ ساختار و عملکردهای اساسی آن استفاده میکنند
(1973 ،Holling؛  Folkeو همکاران.)2002 ،
ظرفیت هیدرولوژیک حوزه آبخیز در واکنش به فشارهای
طبیعی ،تحمیلی یا رضبههای ناگهانی مانند تغییر اقلیم،
آتشسوزی و فعالیتهای انسانی مثل چرا بیانگر سطح تابآوری
هیدرولوژیک آن حوزه آبخیز است .بهعبارت دیگر ،قابلیت حوزه
آبخیز برای ترمیم یا نگهداری عملکرد و ساختار هیدرولوژیک
خود در طول وقوع بینظمیهای کوتاه یا طوالنیمدت ،تابآوری
هیدرولوژیک گفته میشود .در حال حارض کاربرد مفهوم
تابآوری هیدرولوژیک باید پایه اصلی بسیاری از برنامهریزیها

فشارهای محیطی مختلف مثل تغییر کاربری زمین ،تغییر اقلیم،
حمله حرشات و گیاهان مهاجم و شیوع بیامریهای همهگیر
بهرسعت مبناهای بومشناختی کنونی را تغییر میدهند .غلظت
دیاکسید کربن در امتسفر اکنون خارج از محدوده ثبتشده
طی  800هزار سال گذشته است و زمینه را برای تغییر اقلیم
برای چندین قرن فراهم میکند (2014 ،IPCC؛ 2018؛  Zhuو
همکاران .)2021 ،در بسیاری از مناطق ،شاخصهای اصلی اقلیمی
مانند بارندگی ساالنه و فصلی ،دما و رطوبت بهرسعت در حال
خارج شدن از محدوده قبلی تغییرپذیری هستند (de Carvalho
و همکاران2021 ،؛  .)2021 ،Van Rooyenاز بین رفنت ظرفیت
سازگاری 1بومسازگان در اثر تغییرات محیطی شدید ممکن است
منجر به کاهش گسرتده تابآوری 2بومسازگان در مقیاسهای
محلی ،منطقهای و ملی شود ( Liuو همکاران.)2020 ،
حوزههای آبخیز سامانههای پیچید ه متشکل از ابعاد فیزیکی،
اجتامعی ،اقتصادی و اکولوژیکی در تعامل با هم و تأثیرگذاری
بر یکدیگر هستند .غالباً درک دقیق از تعامل بین ابعاد مختلف
در یک حوزه آبخیز دشوار بوده و بیشک دارای عدم قطعیت
زیادی است ( Krievinsو همکاران .)2015 ،گزارشهای جهانی
بیانگر افزایش روز افزون اثرات تغییر اقلیم بر افزایش وقایع حدی
آب و هوا از جمله سیل و خشکسالی هستند (.)2021 ،IPCC
از آنجاییکه تغییر اقلیم میتواند تأثیر قابلتوجهی بر سامانههای
حوزه آبخیز داشته باشد لذا در چند دهه گذشته گرمایش جهانی
به گفتار بسیار مهمی در زمینه هیدرولوژی تبدیل شده است (Pan
و همکاران2015 ،؛  Xueو همکاران .)2021 ،مطالعات نشان داده
است که تشدید چرخه جهانی آب در اثر گر م شدن زمین (گرمایش
ناشی از فعالیتهای انسانی) بهدلیل افزودن گازهای گلخانهای
است ( )2018 ،IPCCکه در نهایت به تبخیر بیشرت و وقایع شدید
بارشی خواهد انجامید .عالوهبر این ،این امر با الگوهای مکانی و
زمانی بارندگی تداخل دارد و توزیع نابرابر بارندگی بهوجود خواهد
آمد که ممکن است در پاسخ به آن اختالل در شدت بارندگی
بهوجود آید ( Creedو همکاران2014 ،؛  Liuو همکاران.)2020 ،
این تأثیرات بهصورت اختالل در منابع آب ،افزایش بالیای طبیعی،
افزایش قرار گرفنت در معرض آالیندههای آبی ،مسائل مربوط به
کیفیت آب ،انقراض گونهها ،از بینرفنت تنوع زیستی ،خسارات
اقتصادی و بهرهبرداری رسیع از منابع بروز پیدا میکنند .میزان
تأثیر باتوجهبه موقعیت جغرافیایی و وضعیت حوزه آبخیز متفاوت
است و تغییرات مختلفی در سامانههای اجتامعی و بومشناختی
حوزه آبخیز خواهد داشت و تغییرات گذرا یا دامئی در سامانههای
حوزه آبخیز ایجاد میشود (2009 ،Ostrom؛  MacDonaldو
همکاران.)2019 ،
نرشیه آب و توسعه پایدار

100

سال هشتم ،شامره 1400 ،4

باشد .اگر برش بهدنبال ایجاد یک هدف واحد برای سازگاری با
تغییر اقلیم و کاهش خطرات است ،باید در تالش دستیابی به یک
سطح مناسب از ظرفیت هیدرولوژیک محیطزیستهای مختلف
انسان و سایر موجودات برای تحمل آشفتگیها و احیاء رسیع از
آنها باشد ( Javadinejadو همکاران.)2020 ،
حوزههای آبخیز تابآور ویژگیهای مشخصی از دیدگاه هیدرولوژی
دارند .برای منونه ،حوزه آبخیزی تابآور است که نسبت به
تغییرات طبیعی و مصنوعی حساسیت کمی داشته و الگوی رفتار
هیدرولوژیک آن از حالت طبیعی خود بهطور معناداری خارج
نشود یا در صورت انحراف از حالت اولیه ،بتواند رسیع خود را
بازیابی مناید .از یک دیدگاه مشخص میتوان بیان کرد حوزه آبخیز
تابآور هیدرولوژیک ،دامنه و الگوی تولید رواناب در محدوده
قابل پیشبینی تحت رشایط تغییریافته محیط زیستی داشته باشد.

درک مطلوب از حد و مرزهای تابآوری هیدرولوژیک (آستانههایی
که یک حالت سامانه را از حالتهای جایگزین و احتامالً نامطلوب
متامیز میکنند) به مدیران منابع کمک میکند تا از تغییر رژیم
جلوگیری کرده و یا وقوع طبیعی رژیم را تسهیل کنند تا خدمات
بومسازگان رودخانه بهطور مطلوب حفظ یا بازیابی شود .لذا توجه
به تابآوری هیدرولوژیکی بومسازگانهای مختلف بهویژه در
مقیاس حوزه آبخیز میتواند در تبیین خطمشی مناسب مدیریتی
و الگوی حکمرانی ارزشمند باشد .بر همین اساس ،مقاله حارض
با هدف ترویج مفهوم نوین تابآوری هیدرولوژیکی و مروری بر
شاخصها و روشهای ارزیابی آن تدوین شده است .یافتههای
تحقیق حارض در راستای تحقق اهداف حفاظت و توسعه پایدار
منابع آب و خاک و نیز تدوین الگوی مدیریت جامع حوزههای
آبخیز کشور مفید واقع خواهد شد.

تابآوری

(بهعنوان مثال 2001 ،Holling؛  Ebelو 2014 ،Mirus؛ de
 Carvalhoو همکاران2021 ،؛  .)2021 ،Van Rooyenنوع
استفاده از این مفهوم توسط دانشمندان حوزههای تحقیقاتی
متفاوت به ارائه انواع تابآوری از جمله تابآوری مهندسی،
تابآوری بومشناختی و تابآوری اجتامعی رسیده است .از
میان متام سامانههای طبیعی ،پیکره منابع آبی بهطور قابل
توجهی از تغییرات جهانی محیطزیست تأثیر پذیرفتهاند (Xue
و همکاران .)2021 ،فشارهای انسانی بهطور قابلتوجهی
سامانههای رودخانهای را تغییر داده و بر ارائه خدمات
بومسازگان آن تأثیر گذاشتهاند .از آنجاییکه جوامع برشی غالباً
بر پایه تولید آب توسعه یافتهاند ،بنابراین تغییرات قابلتوجه
در میزان آن ،حیات جوامع را در معرض خطر قرار میدهد.
لذا ،تابآوری هیدرولوژیکی به تازگی بهعنوان نوع جدیدی از
تابآوری در مدیریت اثربخش و برنامهریزی سازگار با بالیای
طبیعی مطرح شده است.

پیچیدگیهای موجود بین عوامل محیطی مختلف موجود در
یک حوزه آبخیز باعث شده است تا سیاست مسئولین بیناملللی
از اتخاذ رویکردهای رصفاً مبتنی بر بهرهوری و بهینهسازی
به سمت رویکردهای افزایش تابآوری نسبت به تغییرات
و سازگاری برای خودتنظیمی روی آورند ( Javadinejadو
همکاران2020 ،؛  de Carvalhoو همکاران .)2021 ،بر همین
اساس ،مالحظات تابآوری باید بهعنوان یک جنبه سیاسی و
تاریخی در برنامهریزی و تعیین راهربدهای تابآوری در نظر
گرفته شوند .عالوهبر این ،تابآوری یکی از مهمرتین مباحث
تحقیقاتی در زمینه دستیابی به پایداری معرفی شده است.
این مفهوم برای اولین بار بهعنوان یک اصطالح بومشناختی
توصیفی مطرح شده ( )1973 ،Hollingو سپس توسط
ابعاد تجربی ،مجازی یا اصولی تعریف و گسرتش یافته است
نویسنده
)1991( Pimm

جدول  -1مروری کوتاه بر تعریفهای مختلف تابآوری
تعریف
تابآوری زمان مورد نیاز برای بازگشت یک سامانه به رشایط پیش از تغییر یا وقوع یک حادثه است.
مهندسی

 Hollingو
همکاران ()1995

تابآوری
بومشناختی

ظرفیت یا توانایی بازمانده یک سامانه برای جذب آشفتگی است .همچنین روشنگر میزان
اختاللی است که میتواند قبل از تغییر ساختار سامانه با تغییر شاخصها رفع شود.

)2000( Adger

تابآوری
اجتامعی

ظرفیت سامانههای اجتامعی مانند جوامع برای مقاومت و سازگاری در برابر آشفتگیهای
ناش ی از تغییرات اجتامعی ،سیاسی یامحیط زیستی است.

تابآوری توانایی یک سامانه یا حوزه آبخیز در جذب تغییرات و آشفتگیها و حفظ یا بازیابی رسیع
 Gertenو
همکاران ( )2005هیدرولوژیک عملکرد هیدرولوژیک است.
مفهوم ،کاربست و رویکردهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک آبخیز
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امان جهانی ،و .و همکاران

تابآوری هیدرولوژیک

فرآیندهای توزیع ،ذخیره و رهاسازی آب از حوزههای آبخیز دارد
(1997 ،Black؛  Wagenerو همکاران.)2007 ،
در پژوهشی Gerten ،و همکاران ( )2005مفهوم تابآوری
هیدرولوژیک را توانایی یک حوزه آبخیز در جذب تغییرات و
آشفتگیها و حفظ یا بازیابی رسیع عملکرد هیدرولوژیک بیان
کردهاند .حوزههای آبخیز تابآور از لحاظ هیدرولوژیک حوزههای
آبخیزی محسوب میشوند که در محدوده تغییرات طبیعی پایدار
و یا قابل انعطاف در برابر تغییرات رشایط محیطی باشند (Poff
و همکاران .)1997 ،حوزههای آبخیز با مناطق غیرقابل نفوذ کم،
سطوح نفوذپذیر زیاد ،پوشش گیاهی متنوع و غنی ،مواد مغذی در
حد مطلوب ،استانداردهای مطلوب کیفیت و کمیت آب بهعنوان
حوزههای آبخیز دارای تابآوری باال محسوب میشوند .حساسیت
هیدرولوژیک کم یک حوزه آبخیز به تنشهای وارد شده ناشی از
تغییرات اقلیمی یا انسانی نیز از ویژگیهای یک حوزه آبخیز تابآور
بهشامر میرود .قابل ذکر است که در این زمینه مطالعات محدودی
انجام شده اما در حال گسرتش است و انتظار میرود که نتایج حاصل
از این نوع مطالعات در تبیین سیاستگذاری و برنامهریزی منطقهای
منابع طبیعی بهطور مؤثر مورد استفاده قرار گیرند.

مفهوم تابآوری هیدرولوژیک بهعنوان توانایی یک حوزه
آبخیز برای حفظ ثبات در برابر اختالالت هیدرولوژیک و یا
قابلیت برگشت رسیع آن به وضعیت قبل از تحمیل آشفتگیها
توصیف شد ه است .آشفتگ ی و اختالل هیدرولوژیک شامل
یک واقعه یا رویداد ناگهانی است که عملکرد هیدرولوژیک
مطلوب حوزه آبخیز را تغییر و تحت تأثیر قرار میدهد (Ebel
و  .)2014 ،Mirusاز جمله این آشفتگیها میتوان به فشار
وارده ناشی از افزایش تقاضای جمعیت در حال رشد روزافزون،
توسعه شهرنشینی و برنامهریزی شهری ضعیف ،تخریب پوشش
گیاهی ،تغییر نظام اقتصادی و سبک زندگی اجتامعی ،انقراض
زیستگاههای بومشناختی ،وقوع سیلهای ناگهانی ،تحلیل رفنت
خدمات بومسازگان ،ناپیوستگی بومشناختی و هیدرولوژیک
و فشارهای ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی اشاره منود.
همچنین ساختار هیدرولوژیک شامل بخش فیزیکی حوزههای
آبخیز و بهویژه پیکره پهنههای آبی موجود در آن است که در
طوالنیمدت قابل تغییر هستند و عملکرد هیدرولوژیک اشاره به
ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک

منونهای از کاربرد شاخصهای مختلف در جدول ( )2ارائه شده
است.
هامنگونه که از این جدول بر میآید ارزیابی تابآوری تاکنون
محدود به استفاده از روشهای تلفیق ساده مثل تعیین میانگین
حسابی از برخی شاخصهای هیدرولوژیک مهم ،استفاده از
منحنی  Budykoو مدل  Convexبوده است .تحلیل منحنی
 Budykoغالباً بر اساس مقدار بارش ،تبخیر و تعرق و میزان تولید
رواناب استوار بوده است .اما مدل  Convexبا در نظر گرفنت
آستانههای شکست شاخصهای هیدرولوژیک و برقراری ارتباط
بین روند تغییرات طوالنیمدت و آستانه شکست شاخصها بهکار
برده میشود .همچنین شکل ( )1منایی کلی از کاربرد منحنی
Budykoا( )Bبرای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک را نشان
میدهد .این منحنی ،بارش ( )Pرا به دو بخش تبخیر و تعرق ()E
و آبدهی ( )WYتقسیم میکند .خط انحنای  Bاز طریق برقراری
رابطه بین نسبت تبخیر و تعرق واقعی به بارش یا بهعبارتی
شاخص تبخیر ( )EIو نسبت تبخیر و تعرق پتانسیل ( )Epبه
بارش ( )Ep/Pبهعنوان شاخص خشکی ( ،)DIسطح تابآوری
را توصیف میکند .یکی از فرضهای این رابطه وجود رشایط
پایداری است که در آن تغییرات ذخیره آبدهی حوزه آبخیز ناچیز
است .همچنین ،فرض بر این است که بومسازگان دستنخورده
در رشایط پایدار طوالنیمدت ،از یک تا چند سال در وضعیت
مطلوبی قرار دارند .با اینحال ،از آنجاییکه یک حوزه آبخیز

نتایج حاصل از مفهومسازی و محاسبه تابآوری هیدرولوژیک در
بخش مدیریت پایدار منابع آب در مقیاسهای مختلف محلی،
ملی و بیناملللی از جمله مدیریت رواناب در حوزههای آبخیز
شهری کاربرد دارد .شاخصهای تابآوری هیدرولوژیکی حوزه،
ابزاری برای ارزیابی ساختار و عملکرد آبخیز و ارائه یک ارزیابی
عینی از چگونگی تأثیر سناریوهای مختلف بر سطح تابآوری
حوزه آبخیز در نظر گرفته شدهاند ( MacDonaldو همکاران،
 )2019که میتوان آنها را به دو دسته تقسیمبندی کرد .دسته
اول شامل آنهایی است که بهطور مستقیم به بومسازگانهای
آبی از جمله رودخانهها و تاالبها مرتبط هستند .در این زمینه
میتوان به مقدار رواناب ،دبی متوسط ،دبی اوج ،کیفیت منابع
آبی ،سطح آب رودخانه یا تاالب و سطح آب زیرزمینی اشاره
منود .دسته دوم شامل شاخصهای ترکیبی هستند .برای منونه
میتوان به ترکیب شاخصهای دسته اول با شاخصهای اقلیمی
(مثل نسبت شاخص خشکی به رواناب ،یا نسبت میانگین مقادیر
بین وقایع بارندگی تولیدکننده رواناب و میانگین زمان پاسخگویی
حوزه آبخیز) ،شاخصهای مربوط به کاربری اراضی (مثل نسبت
درصد تخریب جنگل به دبی رودخانه ،یا نسبت وسعت مناطق
شهری به رواناب شهری) یا شاخصهای خاکشناسی (نسبت
بارندگی به شوری خاک ،درصد نفوذپذیری خاک) اشاره کرد.
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مختلشده ممکن است از رشایط پایدار منحرف شده باشد ،چنین
انحرافی باید از طریق انحراف ذاتی حوزه آبخیز یا انحراف ایستا
( )sمحاسبه شود ( Xueو همکاران.)2021 ،
حوزههای آبخیز یا بومسازگانی که از نظر هیدرولوژیک تابآور
هستند ،عملکرد هیدرولوژیک خود را در برابر تغییر رشایط محیطی
که توسط منحنی  Bپیشبینی شده است ،حفظ کرده یا بهرسعت
بازیابی میکنند ( Creedو همکاران .)2014 ،اکرث حوزههای آبخیز
که در حالت تعادل هیدرولوژیک قرار دارند ،طبق منحنی  Bرفتار
میکنند ( .)1974 ،Budykoدو شاخص  Budykoبرای تعیین میزان

تابآوری هیدرولوژیک حوزه آبخیز پیشنهاد شده است :انحراف
پویا ( ،)dجابجایی عمودی از منحنی  Bو االستیسیته ( ،)eجابجایی
از منحنی  Bدر امتداد هر دو محور شاخص خشکی ( )DIو شاخص
تبخیر (( )EIشکل  .)1حوزه آبخیز زمانی االستیک در نظر گرفته
میشود که  eآن بیشتر از یک باشد ( Creedو همکاران)2014 ،
و هرچه  eبزرگتر باشد ،حوزه آبخیز قابلیت کشش بیشرت دارد.
باتوجهبه  Creedو همکاران ( )2014یک حوزه آبخیز تابآور که
دارای  dکوچک (نزدیک به صفر) و  eبزرگ باشد ،به این معنی
است که سامانه با تغییرات اقلیمی قاب ل تنظیمتر است.

)اﻟﻒ( ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ

)ب(

ﺧﺸﮑﯽ

ﻧﺮﻣﺎل

ﺗﺎبآوری ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ

)ج(
ﻏﯿﺮاﻻﺳﺘﯿﮏ

ﺗﺎبآوری ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﺎ آﺑﺪﻫﯽ ﮐﻤﱰ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺎبآوری ﮐﻢﺗﺮ
ﺑﺎ آﺑﺪﻫﯽ ﮐﻤﱰ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر

ﺗﺎبآوری ﮐﻤﱰ
ﺑﺎ آﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر

اﻻﺳﺘﯿﮏ

ﻣﺴﯿﺮ ۱

ﻣﺴﯿﺮ ۲

آﺑﺪﻫﯽ اب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
آﺑﺪﻫﯽ اب ﮐﻤﱰ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
اﻧﺤﺮاف ﭘﻮﯾﺎ
)(d

شکل ( -1الف) چارچوب نظری  Budykoکه شاخصهای انحراف ایستا ( ،)sانحراف پویا ( )dو االستیسیته ( )eرا نشان میدهد .تبخیر و تعرق ()E
و آبدهی ( -WYآب باران باقیمانده در سامانه پس از هدررفت از طریق تبخیر و تعرق) از طریق منحنی Budykoا( )Bبراساس تبخیر و تعرق
پتانسیل ( )Epو بارش ( )Pبرآورد میشود .با فرض اینکه تغییرات ذخیره آب ناچیز است (یعنی رشایط پایدار حاکم است) ،انحراف ایستا ،انحراف
ذاتی عرصه یا حوزه آبخیز از منحنی  Bتحت رشایط اقلیمی نرمال است .انحراف پویا بهعنوان اختالف بین میانگین نسبت ( E/Pشاخص تبخیر)EI -
برای سالهای خشکسالی و  Bپس از در نظر گرفنت [ d = (EI - B) – s] sآن محاسبه میشود .االستیسیته بهعنوان نسبت دامنه ( Ep/Pشاخص
خشکی )DI-به محدوده باقیامنده  EIمحاسبه میشود که شامل همه سالهای نرمال و خشکسالی است [e = DImax – DImin)/(EI – B) R,
( .]max –(EI, - B,) R, minب) تفسیر مفهوم  dاز نظر تابآوری هیدرولوژیک برای سه مورد فرضی مثبت (منفی)  dنشاندهنده آبدهی کمتر
(بیشتر) در حوزه آبخیز ناشی از خشکسالی است( .ج) تفسیر پاسخهای االستیک و غیراالستیک است .در هر دو مورد تغییر  DIیکسان است؛
اما تغییر در  EIدر حوزههای آبخیز غیر االستیک در مقایسه با حوزههای آبخیز االستیک بیشتر است .طبق تعریف ،بومسازگان یا حوزههای آبخیز
دارای  eبزرگتر از یک ،از نظر هیدرولوژیک االستیک محسوب میشوند ( Xueو همکاران.)2021 ،
مفهوم ،کاربست و رویکردهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک آبخیز
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جدول  -2مطالعات انجامشده در زمینه ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک
نتایج
عوامل و شاخصهای مورد استفاده
هدف
نویسنده
چارچوب  Budykoو سه
ارزیابی تابآوری  12حوزه
 Creedو
گرمایش اقلیمی باعث تغییر در رواناب بومسازگان
3
آبخیز در رسارس آمریکای
همکاران
پارامرت انحراف ایستا  ،انحراف جنگلی میشود و نتیجه گرفتند که نوع جنگل عمدهترین
5
4
شاملی در برابر تغییر اقلیم
()2014
عامل مؤثر در االستیسیته یک حوزه آبخیز است.
پویا و االستیسیته
جنگلهایی که در رشایط خشک دامئی رشد میکنند،
چارچوب  Budykoو دو پارامرت
مطالعه تغییرات آب تولیدی
Helman
ممکن است طیف وسیعی از سازگاریهای هیدرولوژیک
انحراف پویا و االستیسیته
آبخیزهای جنگلی پس از
و همکاران
و اکوفیزیولوژیکی را در برابر خشکسالی ایجاد کنند
خشکسالی اقلیمی ()2006-2010
()2017
که منجر به تابآوری باالی هیدرولوژیک میشود.
در جنگلهای کاج مدیرتانه رشقی
( )1حجم سیل )2( ،اوج سیل ،یک شاخص تابآوری هیدرولوژیک بهعنوان مجموع پنج
ارزیابی تابآوری و مدیریت
Pelorosso
عامل استاندارد استخراج شد .مقدار شاخص تابآوری
( )3حجم رواناب زیرحوزه)4( ،
و همکاران پایدار رواناب ناشی از بارندگی و
نشاندهنده تابآوری ذاتی سامانه شهری متشکل
ارائه یک چارچوب روششناختی اوج رواناب زیرحوزه و ( )5حجم
()2018
از تعامالت زیرساختهای خاکسرتی و سبز است.
کل رواناب سامانههای زهکشی
مبتنی بر مدلسازی
درک نقش تنش انسانی و
 Sinhaو
 23حوزه آبخیز در برابر تغییرات گرمایش اقلیمی،
چارچوب  Budykoو دو پارامرت
تغییرپذیری اقلیمی در توزیع
همکاران
تابآوری هیدرولوژیک خوبی (انحراف کم و االستیسیته
انحراف پویا و االستیسیته
بارندگی و ارتباط آنها با
()2018
باال) از خود نشان دادند .تعاملهای گسرتده انسانی
تابآوری هیدرولوژیک در برابر
متایل دارد که عملکرد هیدرولوژیک حوزه آبخیز را
تغییرات گرمایش در  55حوزه
تحت رشایط اقلیمی بحرانی تغییر دهد که منجر
واقع در شبه جزیره هند
به کاهش تابآوری هیدرولوژیک میشود.
6
شاخصهای ارزیابی تابآوری حوزه آبخیز اشارهشده
تغییر در جریان اوج  ،شاخص
ارزیابی مزایای بالقوه اجرای
MacDonald
7
جریان کمآبی  ،شاخص
بهعنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و ارائه یک
و همکاران راهربدهای مختلف حفاظت و احیا
در حوزهآبخیز رودخانه ورمیلیون  ،Flashinessفراوانی و زمانبندی ارزیابی عینی از چگونگی تأثیر سناریوهای مختلف بر
()2019
8
رشایط جریان کمآبی  ،فراوانی و تابآوری حوزه آبخیز مورد نظر در نظر گرفته شدهاند.
9
زمانبندی رویدادهای جریان اوج
10
و تغییر در تولید ساالنه آب
تغییرات این شاخصها ،منعکسکننده تغییرات
سطح آب زیرزمینی ،شدت رواناب
تعیین میزان تابآوری
 Zhangو
عملکردهای هیدرولوژیک تاالب بهویژه قابلیت
سطحی و سطح آب شور
هیدرولوژیک تاالبها
همکاران
ذخیرهسازی و آزادسازی آب است .هیدرولوژی تاالب
در برابر تغییراقلیم
()2019
عمدتاً از طریق تغییر سطح آب زیرزمینی ،شدت
رواناب سطحی و سطح آب شور بر عملکردهای
بیوشیمیایی و ریختشناسی تاالب تأثیر میگذارد
تابآوری هیدرولوژیک در مناطق خشکتر ،مقدار
چارچوب  Budykoو دو پارامرت
ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک
 Xueو
بیشرت را نسبت به مناطق مرطوب دارد که عمدتاً
انحراف پویا و االستیسیته
سطح حوضه آبخیز در
همکاران
مربوط به توزیع بارندگی در طول سال میباشد که
برابر خشکسالی
()2020
توسط رضیب تغییرات بارندگی اندازهگیری میشود.
اصالح تعادل هیدرولوژیک در طول دوره
چارچوب  Budykoو دو پارامرت
ارزیابی تغییرات تعادل آب
 Liuو
مطالعه موجب یک روند کاهشی در میزان
انحراف پویا و االستیسیته
( )2011-1981در باالدست حوزه
همکاران
رواناب و نسبت رواناب به بارش شد.
آبخیز هایالر در فالت مغولستان
()2020
یک حوضه زمانی از نظر هیدرولوژیک تابآور
چارچوب  Budykoو دو شاخص
ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک
 Xueو
12
در نظر گرفته میشود که دو شاخص مقاومت
مقاومت 11و پالستیسیته
 16حوضه براساس چارچوب
همکاران
و پالستیسیته هر دو بزرگتر از یک باشند یا
 Budykoدر برابر تغییر اقلیم
()2021
پالستیسیته منفی و مقاومت بزرگتر از یک باشد.

نرشیه آب و توسعه پایدار
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یکی دیگر از روشهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک استفاده
از مدل  Convexیا مدل فنجان و توپ 13است .هامنطور که
در شکلهای ( 2و  )3نشان داده شده است ،قرارگیری وضعیت
کنونی حوزه آبخیز با در نظر گرفنت آستانه مطلوب یک شاخص
هیدرولوژیک نشاندهنده میزان تابآوری آن حوزه است.
استفاده از مجموعههای  Convexبرای توصیف عدم قطعیت
شاخصهای هیدرولوژیک در مواقعی که اطالعات منونه
ناکافی باشد ،مورد تأیید قرار گرفته است .در مدل ،Convex
شاخصهای هیدرولوژیکی میتواند در هر بازه زمانی بیان
شوند و مبتنی بر تابع اتوکوواریانس و تابع رضیب همبستگی

است تا همبستگی بین شاخصها در زمانهای مختلف نشان
داده شود .برای فرایندهای یکبعدی و دوبعدی مدل Convex
چندین معیار ارزیابی مهم از جمله تابع مقدار میانگین ،تابع
واریانس ،تابع اتوکوواریانس و تابع کواریانس متقابل تعریف
میشود ( Jiangو همکاران .)2014 ،برای مثال در شکل ()3
حوزه آبخیزی تابآور است که بتواند فقط درصدی از بارندگی
را به رواناب تبدیل کند و بخش اعظم آن را بهصورت آب
زیرزمینی ذخیره مناید .شکست در آستانههای هیدرولوژیک
منجر به تبدیل حوزههای آبخیز با تابآوری باال به حوزههای
آبخیز با تابآوری پایین میشود.
ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎبآوری ﺑﺎﻻ

ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎبآوری ﭘﺎﯾﯿﻦ

داﻣﻨﻪ ﺟﺬب آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ

داﻣﻨﻪ ﺟﺬب آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ

ﻗﺪرت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎﻻ

اﺧﺘﻼل وارده
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ

آﺷﻔﺘﮕﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ

اﺧﺘﻼل وارده

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ

ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ

شکل  -2منایی از آستانهها و تحلیل تابآوری هیدرولوژیک بر اساس مدل Convexا( Zhangو همکاران)2019 ،
آﺳﺘﺎﻧﻪ

نقش جوامع و نهادها در برقراری تابآوری هیدرولوژیک

ﺗﺎبآوری ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ

ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ

اعتقاد بر این است که برشیت وارد دوره جدیدی از زمینشناسی
به نا م آنرتوپوسن شده است که در آن انسان بزرگترین تأثیر
را بر تغییرات محیطی در مقیاس سیاره زمین دارد .این تأثیر
شامل فشار انسان بر چرخه هیدرولوژیک نیز میشود که در
متام مقیاسها از حوزه آبخیز کوچک (مقیاس محلی) تا حوزههای
آبخیز و سامانههای اقلیمی منطقهای به وقوع میافتد .شواهد
متعددی در خصوص شدت یافنت تخریبهای ناشی از انسان در
ابعاد مختلف سامانههای هیدرولوژیک (کمیت و کیفیت) در
قرن گذشته بهویژه از زمان شتاب گرفنت جوامع مدرن صنعتی
در اواسط دهه  1950وجود دارد .طبق تحقیقات جهانی ،در
حال حارض بهطور ماهانه چهار میلیون نفر با کمبود آب مواجه

زﯾﺎد

ﺟﻨﮕﻞ
دﺳﺖﮐﺎﺷﺖ

ﻗﺪرت ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
رواﻧﺎب

ﺟﻨﮕﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻟﻎ

ﮐﻢ

ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه

شکل  -3مدل مفهومی  Convexدر ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک
یک حوزه آبخیز جنگلی ( Greenو همکاران)2014 ،
مفهوم ،کاربست و رویکردهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک آبخیز
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میشوند و چشماندازهای آینده آب مطلوب نیست .بههمین
دلیل ،پرداخنت به ابعاد اجتامعی و اثرات انسانی در کنار ارزیابی
تابآوری هیدرولوژیک رضوری تلقی شده و به تازگی به توسعه
تابآوری هیدرواجتامعی 14توسط دانشمندان رسیده است
( Kumarو همکاران2020 ،؛  Maoو همکاران.)2017 ،
سیاستهای جهانی بر اتخاذ تابآوری هیدرولوژیک در سامانه
حکمرانی تأکید دارند .بهدلیل عدم وجود تابآوری در برابر تغییرات
اقلیمی و تأثیرات آن بر چرخه هیدرولوژیک همراه با افزایش
شهرنشینی و نیز اختالفات حکومتی ،برخی مناطق از جمله ایاالت

ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ

متحده ( )USبا مشکالت قابل توجهی در سامانههای مدیریت
ت جهانی نشان میدهد که در
منابع آب مواجه شدهاند .لذا سیاس 
متام کشورها و بهویژه مناطق دارای مشکالت جدی ،انعطافپذیری
و تابآوری در سامانههای مدیریت آب گنجانده شود .این گونه
مدیریت مبتنی بر تابآوری نیازمند در نظر گرفنت ابعاد اجتامعی
بوده و شیوههای نوآورانه و دگرگونکننده است (Javadinejad
و همکاران2020 ،؛  Kumarو همکاران .)2020 ،در شکل ()4
دیاگرامی از نحوه اتخاذ رویکرد هیدرواجتامعی در پر کردن شکاف
بین سالمت منابع آب و رفاه انسانی است.
ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و
در دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻮدن آب

ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎن/
ﻣﺤﯿﻄﺰﯾﺴﺖ

ﭘﺎﺳﺦ
اﺟﺘامﻋﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﭼﺮﺧﻪ اﺟﺘامﻋﯽ-
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ

ﺣﺴﺎسﭘﺬﯾﺮ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ

رژﯾﻢ/ﻣﻘﯿﺎس
اﻗﻠﯿﻢ

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ/
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺮهوری
آب/زﻣﯿﻦ )ﮐﻤﯽ
و ﮐﯿﻔﯽ(

آﻣﺎدﮔﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﯾﺎ
)ﺳﺎزﮔﺎری/
ﻣﻬﺎر(

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

رﻓﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ

شکل  -4منایی از مفهوم ارزیابی تابآوری هیدرو-اجتامعی ( Kumarو همکاران)2020 ،

راهربدهای سازگاری با تغییرات قابل پیشبینی و غیرمنتظره با
در نظر گرفنت بعد اجتامعی ،انسجام سازمانی و حکمرانی خوب
قابل استفاده برای بهبود وضعیت تابآوری هیدرولوژیک
است .در این راستا ،میتوان با شناخت عواملی که امکان
تقویت تابآوری از طریق اقدامات مختلف مدیریتی را
فراهم میکنند ،در برابر سیالب ،خشکسالی و تغییر اقلیم
میتوان بهطور مؤثری مقاومت کرد .برای مثال میتوان در
محیطهای شهری ،از زیرساختهای سبز با تلفیق فرآیندهای
طبیعی بههم پیوسته ،تابآورتر و سازگارتر استفاده منود.
عالوهبر ایجاد مناظر طبیعی برای ذخیره ،نفوذ و تبخیر
رواناب و تقویت خدمات بومسازگان ،میتوان آالیندههای
ورودی به پیکرههای آبی را نیز کاهش داد .منونههایی از
این اقدامات در محیطهای شهری میتوان باغچههای جذب
باران ،چالهها ،تاالبهای مصنوعی و سنگفرشهای قابل نفوذ
را نام برد .زیرساختها و راهربدهای مقابله با نوسانات و
نرشیه آب و توسعه پایدار

تغییرات اقلیمی بهطور فزایندهای برای افزایش تابآوری
در محیطهای طبیعی و شهری ،بهبود ظرفیتهای مقابله و
سازگاری استفاده میشوند ( Pelorossoو همکاران2018 ،؛
 MacDonaldو همکاران.)2019 ،
نتیجهگیری
اکرث مناطق جهان شاهد گرمایش اقلیمی و تخریب ناشی از
فعالیتهای انسانی هستند و انتظار میرود که در آینده
این روند تشدید یابد .عالوهبر این تعاملهای انسان و
تغییرات اقلیمی بر تعادل آب حوزه آبخیز تأثیر میگذارد.
باتوجهبه تغییر اقلیم و اثرات آن بر سامانههای هیدرولوژی
در محیطهای طبیعی و انسانساخت ،رویکردهای مبتنی
بر سازگاری با تغییر رشایط باید در تصمیامت مدیریتی
بهطور جدی دنبال شوند .در این راستا ،پایش دادههای ثبت
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شده مرتبط با شاخصهای هیدرولوژی ،تعیین شاخصهای
تابآوری هیدرولوژی و زمانبندی وقایع هیدرواقلیمی در
پیشبینی واکنش آبخیزها نقش مهمی دارند .در این زمینه،
پژوهش در زمینه چگونگی محاسبه میزان تابآوری مؤلفههای
هیدرواقلیمی ،شاخصهای تابآوری و کاربرد آنها در تبیین
اقدامات مدیریتی از جمله مواردی است که کمرت مورد توجه
قرار گرفته و نیازمند پژوهشهای بیشرت است.
اولین گام مهم در مدیریت جامع حوزه آبخیز ،شناسایی منابع
تنش در حوزه آبخیز و عوامل مؤثر بر تابآوری است که مباحث
اصلی و محرکهای سامانه را مشخص و سطح تابآوری گذشته
و فعلی را ارزیابی میکند .در این زمینه شاخصهای چندکارکردی
ارائه شدند که میتوانند بهطور مؤثر تابآوری هیدرولوژیک
بومسازگانهای مختلف را در مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف
منعکس کنند .مرور مطالعات نشان میدهد که مفهومسازی و
محاسبه تابآوری هیدرولوژیک در مدیریت پایدار منابع آب
بهویژه در آبخیزهای شهری ،برنامهریزی منطقهای سازگار با
اقلیم ،مدلسازی ،تبیین سناریوهای مدیریتی با تأکید بر مهندسی
سبز ارتقاء سطح خدمات بومسازگان ،حفظ و ارتقاء پایداری
سامانههای اجتامعی-بومشناختی ،طراحی و توسعه مناسب
زیرساختهای زهکشی و تحلیل عملکرد ساختاری و عملکردی
حوزههای آبخیز کاربرد دارد.
مدیران منابع و دانشمندان میتوانند با ارزیابی تابآوری
هیدرولوژیک ،راهربدهایی برای سازگاری با تغییرات مشخص
و غیرمنتظره ارائه دهند .تقویت تابآوری جوامع در برابر
سیالب ،خشکسالی و تغییر اقلیم نیازمند شناخت عواملی
است که امکان تقویت آن از طریق اقدامات مختلف
مدیریتی را فراهم کنند .زیرساختها و راهربدهای مقابله
با نوسانات و تغییرات اقلیمی بهطور فزایندهای برای افزایش
تابآوری در محیطهای طبیعی و شهری ،بهبود ظرفیتهای
مقابله و سازگاری استفاده میشوند .در محیطهای شهری،
زیرساختهای سبز با تلفیق فرآیندهای طبیعی بههم
پیوسته ،تابآورتر و سازگارتر هستند .در این راستا ،عالوهبر
ایجاد مناظر طبیعی برای ذخیره ،نفوذ و تبخیر رواناب و
تقویت خدمات بومسازگان ،میتوان آالیندههای ورودی به
پیکرههای آبی را نیز کاهش داد .منونههایی از این اقدامات
در محیطهای شهری شامل باغهای جذب باران ،چالهها،
تاالبهای مصنوعی و سنگفرشهای قابل نفوذ است.
استفاده از نتایج حاصل از رویکردهای مبتنی بر منحنی
 Budykoو مدل  Convexمیتواند در دستیابی رسیع و در
عین حال منطقی از وضعیت تابآوری هیدرولوژیک و در

مفهوم ،کاربست و رویکردهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک آبخیز

نتیجه برنامهریزی منطقهای نقش داشته باشند.
قابل ذکر است که در حال حارض ،هیچگونه مطالعهای
بر تابآوری هیدرولوژیک در ایران انجام نشده است اما
باتوجهبه وجود اطالعات پایه در سایر مطالعات میتوان
این رویکرد را برای حوزههای آبخیز کشور پیادهسازی کرد.
بر همین اساس ،تحقیق حارض تأکید بر ارزیابی تابآوری
هیدرولوژیک حوزههای آبخیز در کنار سایر رویکردهای
ارزیابی تابآوری بهمنظور تکمیل دیدگاههای یکپارچه
مدیریتی و برنامهریزی منابع حیاتی کشور دارد .برای ارزیابی
تابآوری هیدرولوژیک در رشایط ایران ،میتوان از مجموعه
شاخصهایی استفاده کرد که بهطور مستقیم و غیرمستقیم
بر ایجاد آشفتگی در حوزههای آبخیز تأثیرگذار هستند.
بومیسازی الگوی تفکری تابآوری در ایران نیازمند در نظر
گرفنت رشایط زیستفیزیکی ،اجتامعی-اقتصادی و سیاسی
حاکم بر حوزههای آبخیز مختلف خواهد بود .هنچنینانتظار
میرود در ایران و برخی دیگر از کشورهای آسیایی ،شکاف
زیادی بین اهداف سیاسی و دیدگاههای علمی ارائه شده
توسط دانشمندان و پژوهشگران در توسعه حوزههای
آبخیز تابآور بهوجود آید .دلیل این امر را میتوان به نبود
دانش کافی در زمینه سازگاری هیدرولوژیک ،فنآوریهای
هیدرولوژیک و درک حکمرانی آبخیر و بهطور کلی تغییرات
ساختاری در حوزه آبخیز و نیز درک اهمیت آنها توسط
سیاستگذاران و برنامهریزان نسبت داد.
پینوشت
1-Adaptive capacity
2-Resilience
3-Static deviation
4-Dynamic deviation
5-Modified Elasticity
6-Change in peak stream flow
7-Low flow index
8-Frequency and timing of low flow conditions
9-Frequency of peak flow events
10-Change in annual water yield
11-Tolerance
12-Plasticity
13-Ball and cup
14-Socio-hydrological resilience
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چکیده

Abstract
One of the main problems in urban development is the
increase of impenetrable levels, which leads to an increase
in runoff and the occurrence of urban floods. In this
study, the current situation of floods in the eighth district
of Herat city was investigated using the EPA-SWMM
mathematical model in terms of flooding. Then, six different modes were modeled separately and simultaneously in the form of two methods: low-impact development of rainwater storage barrels (in two different sizes)
and biological biomass units. The results of this study
showed that by using low-impact development methods,
the negative effects of floods with a return period of 10
years can be reduced by at least 40%. After that, simulation has been done using the flood mitigation reservoir
method. The results showed that the construction of delayed reservoirs causes a delay in the peak discharge time
and reduces the peak flood discharge. Also, the use of
flood mitigation reservoir and unit biomass method and
rain barrel method with larger diameter reduces flooding by 80% and the use of unit biomass method and the
smaller diameter barrel method reduces the volume of
urban floods by 75%.

 افزایش سطوح،از اساسیترین مشکالت در توسعه شهری
ب و وقوع
 غیرقابل نفوذ میباشد که منجر به افزایش روانا
 وضع موجود، در این پژوهش.سیالبهای شهری میشود
سیالبهای ناحیه هشتم شهر هرات با استفاده از مدل ریاضی
 سپس شش. به لحاظ آبگرفتگی بررسی شد،EPA-SWMM
حالت مختلف به شکل اجرای دو روش توسعه کم اثر بشکه
ذخیره آب باران (در دو اندازه مختلف) و واحد زیستماند
 نتایج. بهطور جداگانه و همزمان مدلسازی شد،بیولوژیکی
این پژوهش نشان داد با بهکارگیری روشهای توسعه کماثر
 سال را10 میتوان اثرات منفی سیالبهای با دوره بازگشت
 پس از آن با بهرهگیری از روش. درصد کاهش داد40 حداقل
 نتایح. شبیهسازی صورت گرفته است،مخزن تعدیل سیالب
 موجب تأخیر در زمان، احداث مخازن تأخیری،نشان داد
 همچنین.وقوع دبی اوج و کاهش دبی اوج سیالب میشود
بهکارگیری مخزن تعدیل سیالب و روش واحد زیستماند و
 درصدی80 روش بشکه باران با قطر بزرگرت موجب کاهش
محلهای آبگرفتگی و بهکارگیری روش واحد زیستماند و
 درصدی75  موجب کاهش،روش بشکه باران با قطر کوچکرت
.کاهش حجم سیالب شهری میشود
 شهر، ناحیه هشتم، رواناب، توسعه شهری:واژههای کلیدی
.SWMM ،هرات

Keywords: Urban Development, Runoff, District 8, Herat
City, SWMM.
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مقدمه

پژوهشی ضمن ترشیح عوامل موثر در ایجاد سیالب شهری با
دوره بازگشتهای مختلف به بیان راهکارهای عملی در خصوص
مدیریت آن پرداختند .از جمله راهکارهایی که اثرات سیالب
را کاهش میدهد ،بهکار بردن روشهای غیر سازهای در جهت
کنرتل سیالب میباشد (رضایی و همکاران.)1397 ،
کاویانپور و بهزادی پور ( )۱۳۹۵برای کاهش سیالب با دوره
بازگشتهای  ۱۰ ،2و  ۱۰۰ساله تأثیر روشهای توسعه کم اثر
( 2)LIDرا بررسی منودند .نتایج نشان داد اعامل  LIDمیزان
ماکزیمم دبی ورودی به رودخانه قمرود را کاهش میدهد و
باعث کاهش خسارات میشود .همچنین کاویانپور و همکاران،
( ،)۱۳۸۹ضمن بررسی وضعیت گسرتش شهر تهران در طی
سالهای  ۱۳۳۵تا  ،۱۳۸۷اثر روشهای توسعه کم اثر در کاهش
حجم و دبی اوج سیالب را بررسی منودند .سلطانی و همکاران
( )۱۳۹۳اثر اقدامات کنرتلی و مدیریتی همچون بام و خیابانهای
سبز ،مخازن کنرتلی در کاهش رواناب را تا  ٪۹۰پیشبینی منودند.
سعیدی و شامی ( )۱۳۹۴نیز بر استفاده از روشهای مدیریتی در
کاهش سیالب تاکید کردند.
در حال حارض مناسبترین مدل برای بررسی روشهای توسعه
کم اثر بر کاهش سیالب مدل  SWMMمیباشد .بهعنوان مثال،
سبزی و نرصی ( ،)۱۳۹۰تأثیر روشهای توسعه کم اثر و دفع
آبهای سطحی با استفاده از مدل  SWMMبرای شهر زواره با
 ۵زیرحوضه را بررسی منودند .آنها به این نتیجه رسیدند ،کاهش
پیامدهای زیانبار با طراحی ظرفیت کافی شبکههای جمعآوری
و دفع آبهای سطحی قابل قبول بوده است Smith .و همکاران
( ،)۲۰۰۵از مدل  SWMMدر حوضه آبریز دره ریزور در آنتاریو
کانادا ،برای بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیالب شهری
استفاده کردند و آن را مدل مناسبی برای ارزیابی سیالب شهری
گزارش منودند ،آنها در این مطالعه ،نتایج مدلسازی سیالب شهری
به کمک مدل  SWMMرا که توسط محققین پیشین از جمله
 Choiو همکاران ( )2002انجام شده بود تأیید کردند.
مطالعات زیادی در خصوص کاربرد مدل  SWMMدر سیالب
شهری انجام شده است .پژوهشهای همچون پژوهش  Zengو
همکاران ( )2021با کمک سامانههای برخط از قدرت نرمافزار
مدل  SWMMبرای مدیریت سیالب شهری استفاده منودند.
ایشان از توانایی مدل  SWMMتحت وب در مدیریت بالدرنگ
رواناب شهری استفاده منودند Zhiyu .و همکاران ( )2021با
کمک شناسایی عدم قطعیتهای محیط عملکرد مدل SWMM
در رشایط مختلف را بررسی کردند .ایشان با استفاده از عدم
قطعیتها بهصورت کاربردی به شناخت راهحلهای کاهش
رواناب توجه منودند Iglesias-Rey .و همکاران ( ،)2017از ترکیب
روش رگرسیونگیری و مدل  SWMMبرای شناسایی دقیقتر
نقاط سیالب گرفته استفاده منودند .همچنین برخی از محققان

ساالنه وقوع سیالب ،در کشورهای مختلف دنیا ،جان و مال بسیاری
از مردم را به خطر میاندازد .از دالیل سیل گرفتگی ،تغییر کاربری
اراضی ،توسعه شهرنشینی ،ساخت و سازهای غیر اصولی ،وجود
سیستم فاضالب قدیمی و وسعت یافنت اراضی غیر قابل نفوذ در
مناطق شهری میباشند .بهطوری که اکرث مساحت مناطق شهری
توسط اراضی غیرقابل نفوذ پوشیده شده و باران با شدت باال موجب
جمع شدن رواناب و بروز سیل یا آبگرفتگی در این مناطق میشود
( .)2010 ،Fernandesاین موضوع در بسیاری از مناطق شهری
افغانستان موجب بروز سیالبهای خسارتبار شده است.
سازمان ملل تخمین زده که جمعیت جهان از 2.9میلیارد ساکن شهری
در دهه  1990به  5میلیارد نفر در سال  2030افزایش خواهد یافت.
یک عارضه جانبی و ناخواسته تراکم جمعیت ،افزایش تعداد افراد
در معرض سیل میباشد .بهخصوص ،با رشد بیسابقه جمعیت در
کشورهای آسیایی ،تغییرات ناشی از تغییر اقلیم چالشهای عمدهای
را برای شهرها بهوجود آورده است ( Zevenbergenو همکاران
 .)2010رشد چشمگیر جمعیت و تغییر اقلیم هر دو تأثیرات منفی
و تشدید کنندهای بر مخاطرهآمیز بودن سیالب دارند (Mashael
2015 ،Mohammed؛  Shammaaو همکاران.)2002 ،
رشدرسیعشهرسازیوشهرنشینیدرافغانستان،مشکالتیازجملهآب
گرفتگی مسیرهای سطح شهری و خطرات ناشی از گسرتش سیالب (به
واسطه عدم وجود سیستم زهکشی مناسب و بینظمیهای کانالها
و مسیلها) از مشکالت بنیادی بسیاری از حوزههای شهری این کشور
است .شهر هرات بهعنوان یکی از مهمرتین شهرهای این کشور ،هر
ساله به هنگام سیالب خسارتهای زیادی را متحمل میشود .در در
این پژوهش ناحیه هشتم شهر هرات مطالعه خواهد شد .این ناحیه
با مساحت  5/7کیلومرتمربع و با جمعیت حدود  30هزار نفر یکی از
بزرگرتین نواحی هرات میباشد .در این ناحیه توسعه شهری و تغییر
رژیم هیدرولوژیکی موجب فزونی سیالب شده است .از همین رو
تالش شده اثر روشهای توسعه کم اثر شامل توسعه مخازن تعدیل
سیالب ،و روش واحد زیستماند بیولوژیکی و روش بشکه ذخیره آب
باران در رشایط سیالبی با دورههای بازگشت متفاوت بررسی شود.
برای رسیدن به هدف مذکور ،جهت شبیهسازی و برآورد رواناب در
منطقه مورد مطالعه از مدل ریاضی 1EPA-SWMMجهت مدیریت
روانابها و سیالبهای شهری استفاده شد.
پیشینه پژوهش
شبکههای سیالبرو درون شهر عموما برای سیالب با دوره
بازگشت  ۲تا  ۱۰سال و گاهی تا  ۲۰سال طراحی میشوند
( Chenو همکاران .)2009 ،اورعی زارع و ثقفیان ( ،)۱۳۹۰در
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با ترکیب مدل  SWMMبا سایر مدلها نتایج بهرتی بهدست
آوردند .بهعنوانمثال  Phillipsو همکاران ( ،)۲۰۰۵مدلسازی
یک بعدی و دو بعدی سیستم زهکشی شهری با استفاده از مدل
 XP-SWMMو  TUFLOWانجام دادند .نتایج نشان داد ترکیب
و استفاده از مدلهای ذکر شده جهت تهیه نقشه آبگرفتگی در
مناطق شهری و طراحی سیستم زهکشی بسیار مفید است.
 Dongquanو همکاران ( )۲۰۰۹برای شبیهسازی بارش و رواناب
در حوضه شهری  Macauاز مدل  SWMMو  GISاستفاده
کردند .نتایج نشان داد استفاده از  GISدر بهدست آوردن برخی
از پارامرتهای مهم مدل  SWMMبسیار مفید است و وقتی
پارامرتهای کافی در دسرتس باشد مدل  SWMMانعطافپذیری
قابل مالحظهای دارد Chen .و همکاران ( )۲۰09در مطالعهای
مدل دو بعدی  3UIMرا با مدل یک بعدی  SWMMبرای
شبیهسازی جریان رو سطحی و زیرسطحی برای تهیه نقشه آب
گرفتگی یکی کردند .باتوجهبه اینکه در این مطالعه مقدار بارندگی
و ظرفیت کانال برابر بود؛ علت آب گرفتگی میتواند در نتیجه
مترکز جریان در یک کانال در مدت زمان کوتاه باشد .همچنین
نتایج نشان داد ترکیب یک مدل هیدرولوژیکی و هیدرولیکی
نتایج بهرتی نسبت به استفاده از یک نوع مدل دارد .در این
پژوهش برخالف پژوهشهای گذشته انواع روشهای توسعه کم
اثر بر کاهش سیالب ناحیه هشتم شهر هرات افغانستان بررسی
و مقایسه شد.

شکل  -1موقعیت ناحیه هشتم شهر هرات افغانستان

شکل  -2منودار رسی زمانی بارش ماه مارچ ()2020

روش انجام پژوهش

• مراحل مدلسازی با SWMM
برای شبیهسازی باران-رواناب محدوده مورد مطالعه روش SCS
برای محاسبه نفوذ انتخاب شد .همچنین برای مدلسازی نفوذ
در مدل  SWMMاز روش عدد منحنی  SCSو در مورد مسیر
یابی هیدرولیکی از روش موج دینامیکی (بهمنظور لحاظ منودن
کلیه عوامل معادله مومنتم) استفاده شد .همچنان انتخاب LID
ها از خود مدل  SWMMاستخراج شده است .در مدلسازی با
کمک مدل  SWMMسه روش برای روندیابی وجود دارد :الف)
جریان دامئی (پایدار)؛ ب) جریان سینامتیک؛ ج) جریان دینامیک.
چنانچه در مدلسازی ،متام ترمهای معادله مومنتوم در تحلیل
جریان وارد شوند نوع موج جریان دینامیک است .چنانچه در
متام ترمهای معادله مومنتوم از جز شیب کف و شیب خط انرژی
رصف نظر شود نوع جریان سینامتیک خوانده میشود .برای
شبیهسازی بارش-رواناب ناحیه هشتم شهر هرات روش روندیابی
موج دینامیکی انتخاب شده است که در مقاالت متعدد به کاربرد
آنها اشاره شده است (محمدولی سامانی و شایاننژاد محمد،
 .)1379در مدل  SWMMدو روش برای محاسبه افت وجود
دارد )1 :دارسی وایسباخ و  )2هیزن ویلیامز که برای شبیهظسازی

• منطقه مورد مطالعه
شهر هرات از سمت شامل به جمهوری ترکمنستان و والیت
بادغیس ،در جنوب به والیت فراه و بخشی از والیت غور و از
سمت رشق به والیت بادغیس و غورات و از غرب با جمهوری
اسالمی ایران همسایه است .هرات  ۶۱۳۱۵کیلومرتمربع وسعت
دارد .در این پژوهش ناحیه هشتم از شهر هرات بررسی خواهد
شد .ناحیه هشتم شهر هرات بر اساس طرحهای جامع مصوب
سالهای  ۱۳۴۹و  ۱۳۷۰مورد توجه قرار گرفته است .موقعیت
این منطقه در ناحیه هشتم شهر هرات در شکل ( )1ارائه شده
است .ناحیه مذکور  5/7کیلومرت مربع مساحت دارد.
مطابق شکل ( ،)1ناحیه هشتم شهر هرات در قسمت شاملی
شهر قرار گرفته است .این منطقه از چند محله مهم تاریخی و با
پتانسیل باالی رشد در طی سالهای متامدی تشکیل شده است.
میانگین بارش در هرات در زمستان  ۴۳در بهار  ۳۸در تابستان ۲
و در پاییز  ۳۰میلیمرت است .همچنین تعداد روزهای یخبندان
بهطور متوسط  ۱۲۰روز در سال است .منودر رسی زمانی بارش
ساعتی در شکل ( )2منایش داده شده است.
ب ناحیه هشتم شهر هرات افغانستان با استفاده از روشهای توسعه کم اثر و ارزیابی ...
مدیریت سیال 
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برای محاسبه نفوذ ،از روش عدد منحنی  SCSو در مورد
مسیریابی هیدرولیکی از روش موج دینامیکی استفاده شده
است .همچنین برای شبیهسازی باران-رواناب در محدوده مورد
مطالعه از روش بارش  ۶ساعته با دورههای بازگشت  ۵ ،۲و
 ۱۰ساله به ترتیب  ۲۵ ،۱۰و  ۴۳میلیمرت در نظر گرفته شده
است .در انتها بهمنظور آنالیز حساسیت مدل ،میزان تأثیرگذاری
پارامرتها بر روی نتایج مدل ارزیابی شده است .در این پژوهش
4
میزان تأثیرگذاری  4پارامرت شیب کانال ،زبری کانالCN ،
حوضه و درصد نفوذپذیری بر روی نتایج مدل ارزیابی شد.

بارش-رواناب محدوده مورد مطالعه روش محاسبه افت هیزن
ویلیامز برگزیده شده است .مراحل انجام شبیهسازی در این مدل
به رشح ذیل است:
 )1جمعآوری اطالعات و دادههای کمی شامل :اطالعات مربوط
به شبکههای جمعآوری آبهای سطحی ،نقشه محدوده مورد
مطالعه ،آمار و اطالعات رگبارها؛  )2تعریف شامتیک زیر
حوضههای محدوده مورد مطالعه و رسم کلیه گرهها ،اتصاالت،
خروجی در نرمافزار SWMM؛  )3تعریف مشخصات بارندگی
و اطالعات بارش برای مدل؛  )4تنظیامت اجرایی مدل و آنالیز
حساسیت مدل نسبت به پارامرتها؛  )5کالیرباسیون مدل؛ )6
تعریف سناریوها و شبیهسازی سناریوهای الزم جهت مدیریت
بهرت آبهای سطحی منطقه.
سیستم زهکشی ناحیه هشتم شهرداری هرات از توپوگرافی منطقه
تبعیت میکند .در ابتدا نقشه شیب بر اساس فایل  DEMاستخراج
و ترسیم شده است .میانگین شیب منطقه  1/4درصد میباشد که
نشان دهنده این است که منطقه شیب مالیمی دارد .سپس مرز
حوضه و زیرحوضهها بر اساس توپوگرافی منطقه و شبکه زهکشی،
با استفاده از نرم افزار  ArcGISبهصورت شکل ( )3ترسیم شده
است .کانال جمعآوری آبهای سطحی در محدوده مورد مطالعه
به فرم مستطیلی روباز با عرض کف  1و عمق  1/5مرت میباشد.
کلیهی کانالهای موجود بتنی بوده و مقدار رضیب زبری  2/24در
نظر گرفته شده است.

نتایج و بحث
هامنطور که مالحظه شد ،در ابتدا برای منطقه مورد مطالعه
شبکه مجاری انتقال و گرههای اتصال طراحی و تعریف شده
است .مشخصات شبکه جمعآوری آبهای سطحی ناحیه
هشتم شهر هرات شامل 31 :زیر حوضه 13 ،گره 13 ،اتصال و
 1خروجی میباشد .باتوجهبه شکل ( )2حداکرث مساحت یک
زیرحوضه  221هکتار و مساحت کل زیرحوضهها  4603هکتار
میباشد .در ادامه شبیهسازی برای کاهش سیالب به شش روش
انجام شده است .این شش روش عبارتند از:
 )1ادامه رشایط موجود؛
 )2استفاده از روش توسعه کم اثر بشکه باران؛
 )3روش زیست ماند بیولوژیکی؛
 )4استفاده از مخزن تعدیل سیالب؛
 )5ترکیب روش بشکه باران و روش زیستماند بیولوژیکی؛ و
 )6استفاده از مخزن تعدیل سیالب همراه با دو روش بشکه
باران و زیستماند بیولوژیکی .مدت زمان تحلیل جریان نیز،
 ۱۲ساعت در نظر گرفته شد.
 ادامه رشایط موجود بدون استفاده از روشهای توسعهکم اثر
نتایج مدلسازی هیدرولیکی در این روش نشان داد در زمان
وقوع سیالب با دوره برگشت  ۲ساله ،به علت اضافه بار
هیدرولیکی ۱۰ ،درصد گرهها دچار آبگرفتگی شده و شبکه
قادر به عبور کل سیالب در این دوره بازگشت منیباشد .در
مدلسازی با دوره بازگشت  ۵سال ،نتایج نشان داد وضعیت
عبور سیالب دراین دوره بازگشت نسبت به سیل  ۲ساله ،رشایط
نامناسبتری را دارد بهنحویکه حدود  ۲۵درصد از محلهای
عبور سیالب دارای آبگرفتگی میباشند (جدول  .)1در ادامه در
مدلسازی برای سیالب  ۱۰سال که بهمنظور ارائه یک ارزیابی
کامل از پتانسیل آسیبپذیری شبکه انجام گرفت ،نتایج نشان
داد میزان محلهای آبگرفتگی  ۴۰درصد میباشد.

شکل  -3مرز زیر حوضهها باتوجهبه نقشه کاربری اراضی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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جدول  -1حجم فرار آب در هر گره در دوره بارگشت  ۵سال
وضعیت
گره متوسط عمق ( )mماکزیمم
عمق ( )mآبگرفتگی
ندارد
0/50
0/07
J1
ندارد
0/60
0/28
J2
ندارد
0/68
0/07
J3
ندارد
0/50
0/08
J4
ندارد
0/60
0/13
J5
دارد
0/78
0/06
J7
دارد
0/89
0/12
J8
ندارد
0/56
0/13
J10
دارد
0/77
0/05
J11
دارد
0/89
0/26
J12
ندارد
0/03
0/19
J13
ندارد
0/60
0/11
J6
دارد
0/98
0/24
J9
دارد
0/89
0/18
Outfal

 کاربرد مخزن تعدیل سیالب به همراه روش بشکه باران باقطر بزرگ
در شکل ( )5مقایسه هیدروگراف ورودی به مخزن و خروجی
از آن تأثیر مناسب بهکارگیری دو روش مخزن تعدیل سیالب
به همراه روش بشکه باران با قطر بزرگ را در این روش نشان
میدهد .اجرای روش بشکه باران با ابعاد بزرگ ،در وضع
موجود باعث کاهش حداقل  4۰درصد میزان فرار آب از گرهها
میشود ،این موضوع باعث افزایش دبی هیدروگراف خروجی
نسبت به دبی هیدروگراف وضع موجود میشود ،در این روش
احداث مخزن ،موجب تعدیل کاهش سیالب در حدود 4۰
درصد میشود .الزم به ذکر است روشهای کاهش پیک سیالب،
از طریق کاهش زمان مترکز و در نتیجه فرصت دادن به خروج
سیالب از خروجی حوضه آبریز شهری به کاهش خسارتهای
شهری کمک میکند.

 کاربرد مخزن تعدیل سیالباز پرکاربردترین روشهای کاهش دبی اوج سیل ،مخازن تعدیل
سیالب است که یک مخزن با ذخیره کردن بخشی از حجم
سیالب ،باعث کاهش اوج رواناب سطحی میشود (Coffmam
و همکاران .)2000 ،مقدار دبی اوج سیل در هیدروگراف
ورودی ،در دوره بازگشت  ۱۰سال و در وضع موجود با فرض
بهسازی کانالها و بدون هیچگونه آبگرفتگی در حدود 2500
لیرت بر ثانیه محاسبه شده است (شکل  .)4در این روش حدود
 %80از پیک سیالب کاهش مییابد.

شکل  -5منودار کاهش پیک سیالب در روش مخزن به همراه
روش بشکه باران با قطر بزرگ و تعدیل سیالب  ۱۰ساله

 کاربرد مخزن تعدیل سیالب به همراه روش بشکه باران باقطرکوچک
طبق نتایج بهدست آمده (شکل  )6اجرای روش توسعه کم اثر
بشکه باران با ابعاد کوچک ،در وضع موجود ،باعث کاهش
میزان فرار آب از گرهها (حداقل  ۱۰درصد) میشود ،این
موضوع باعث افزایش دبی هیدروگراف خروجی نسبت به دبی
هیدروگراف وضع موجود میشود ،در این روش احداث مخزن،
تعدیل توانایی تعدیل حدود  20درصد از دبی پیک سیالب
و کاهش آن را داشته است .در این روش از آنجاییکه روش
توسعه بهکار گرفته شده با قطر کوچکرت ،نسبت به روش توسعه
بشکه باران با قطر بزرگرت ،خروج درصد رواناب کمرتی را باعث
میشود و در نتیجه زمان تاخیر در این روش در مقایسه با روش
در مقایسه با روش نوین با قطر بزرگرت کمرت میباشد.

شکل  -4منودار کاهش پیک سیالب با بهکار گیری
احداث مخزن تعدیل سیالب درسیل  ۱۰ساله

ب ناحیه هشتم شهر هرات افغانستان با استفاده از روشهای توسعه کم اثر و ارزیابی ...
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کاهش حداقل  ۸0درصد رواناب فرار آب از گرهها ،مشاهده شد
و باعث ایجاد تعدیل باال در شبکه شدند .زمان تاخیر نیز به میزان
قابل توجهی در حدود  ۱/۵ساعت افزایش یافت (شکل .)8

شکل  -6کاهش پیک سیالب در روش مخزن
تعدیل سیالب سیالب  ۱۰ساله
شکل  -8منودار کاهش پیک سیالب در روش واحد زیستماند
و روش بشکه باران با قطر بزرگرت و تعدیل سیالب  ۱۰ساله

 کاربرد مخزن تعدیل سیالب به همراه روش واحد زیستماندطبق نتایج ،این روش باعث کاهش حداقل  ۸۰درصد از محلهای
که آبگرفتگی دارند و حداقل  ۵۰درصد از میزان حجم فرار آب،
شده است .دراین روش پس از مدلسازی شبکه تنها با اجرای روش
واحد زیستماند ،دبی هیدروگراف خروجی شبکه محاسبه شد.
پس از آن با بهکارگیری همزمان مخزن تعدیل سیالب واحداث آن
در مدل ،ضمن محاسبه ابعاد مخزن نتایج مدلسازی نشان داد
احداث مخزن باعث تعدیل سیالب و کاهش دبی پیک سیالب ،به
میزان تقریبا  6۰درصد شده است (شکل .)7

 کاربرد مخزن تعدیل سیالب به همراه روش واحد زیستماند وروش بشکه باران با قطر کوچکرت
کاربرد مخزن تعدیل سیالب به همراه روش واحد زیستماند و روش
بشکه باران با قطر کوچکرت نیز هامنند روش کاربرد مخزن تعدیل
سیالب به همراه روش واحد زیستماند و روش بشکه باران با قطر
بزرگرت نتایج بسیار مشابه و نزدیکی را نشان داد و بیشرتین تأثیر
طبق مشاهده نتایج بهدست آمده است .هامنطورکه پیشازاین
گفته شد ،نتایج شبیهسازی نشان داد اجرای هر یک از روشهای
توسعه کم اثر به تنهایی ،باعث بهبود رشایط وضع موجود میشوند
و طبق نتایج ،موثر و کارآ بودن ترکیب این روشها بهخوبی قابل
مشاهده است .بهطوریکه با مدلسازی این روش ترکیبی ،کاهش
حداقل  75درصد رواناب در شبکه شدند (شکل  .)9هامنطورکه در
شکل ( )9مالحظه میشود افزایش زمان پیک با دبی اوج کوچکرت
امکان عبور سیالب از نقطه خروجی را افزایش خواهد داد.

شکل  -7منودار کاهش پیک سیالب در روش واحد
زیست ماند و تعدیل سیالب  ۱۰سال

 کاربرد مخزن تعدیل سیالب به همراه روش واحد زیستماند وروش بشکه باران با قطر بزرگرت
نتایج نشان داد اجرای هریک از روشهای توسعه کم اثر به
تنهایی ،باعث بهبود رشایط وضع موجود میشوند و همچنین
طبق نتایج ،موثر و کارآ بودن ترکیب این روشها نیز بهخوبی
قابل مشاهده است بهطوریکه با مدلسازی این روش ترکیبی،
نرشیه آب و توسعه پایدار

شکل  -9منودار کاهش پیک سیالب در روش واحد زیست ماند
و روش بشکه باران با قطر کوچکرت و تعدیل سیالب  ۱۰ساله
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• آنالیز حساسیت
آنالیز حساسیت چهار پارامرت «درصد اراضی نفوذناپذیر»« ،عرض
معادل»« ،شیب زیرحوضه» و «درصد مناطق نفوذناپذیر بدون
ذخیره سطحی» انجام شد .از بین نتایج مختلف مدل ،SWMM
دبی اوج سیالب که مؤثرترین پارامرت برآورد سیالب است بهعنوان
متغیر وابسته مد نظر بود .هرکدام از چهار پارامرت مذکور در متام
زیرحوضهها به مقدار  ±15 ،±10 ،±5و  ± 30درصد تغییر (از مقادیر
اولیه کاهش و افزایش) داده شد و با تغییر مقدار هر پارامرت مدل
اجرا و تأثیر آنها بر دبی اوج سیالب خروجی حوضه اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل نشان داد در بین متام متغیرهای
بررسی شده ،پارامرت «درصد مناطق نفوذ ناپذیر» بیشرتین تأثیر را بر
روی دبی اوج دارد .همچنین درصد «مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیره
سطحی» کمرتین تأثیر را بر روی دبی اوج خواهد داشت .بعد از آن
«درصد مناطق نفوذ ناپذیر»« ،عرض معادل» و «شیب» بیشرتین
تأثیر را بر دبی اوج خواهد داشت (شکل .)10

دانست .بر اساس یافتههای این پژوهش ،عمده آبگرفتگیها در
شبکههای فرعی اتفاق افتاده و مدلسازی و تحلیل هیدرولیکی
در این پژوهش سبب مشخص شدن محلهای پسزدگی جریان و
غرقاب شدن بازهها شده است.
در مدل  SWMMاز نتایج پروفیل سطح آب میتوان برای تهیه
نقشه مناطق در معرض خطر و مدیریت حوضههای شهری جهت
کاهش خطرات سیالب شهری استفاده منود .همچنین میتوان از
نتایج پروفیل سطح آب با دوره بازگشتهای مختلف جهت بررسی
و ارزیابی سیستم انتقالی رواناب شهری استفاده منود و مشخص
کرد که چه مناطقی در اثر وقوع سیل با دوره بازگشتهای مختلف
تحت تأثیر قرار میگیرند و برای انجام پروژههای سیالب چه
مناطقی در اولویت کاری قرار میگیرند.
برای تصمیمسازی صحیح و قابل قبول در راستای انجام مدیریت
روانابهای سطحی شهری و کنرتل سیالب ،مجموعهای از عوامل و
رشایط میتواند کمک کننده باشد و مدیران باید نسبت به رشایط
مناطق خطرات سیل در آن مناطق در مرحله اول آگاهی کسب
کنند و اطالعات الزم و موثر در اتخاذ تصمیامت را جمعآوری کنند.
سپس با بررسی آنها و در نظر گرفنت رشایط اجتامعی ،فرهنگی و
اقتصادی مناطق هدف و نظر کارفرما تصمیامت را اتخاذ منود.
نتایج شبیهسازی نشان داد اجرای هر یک از روشهای توسعه
کم اثر به تنهایی ،بهبود رشایط وضع موجود را باعث میشوند و
همچنین طبق نتایج ،موثر و کارآ بودن ترکیب روش مخزن تعدیل
سیالب به همراه روش واحد زیستماند و روش بشکه باران به
خوبی قابل مشاهده است بهطوریکه با مدلسازی این روش
ترکیبی ،کاهش حداقل  75درصد رواناب فرار آب از گرهها ،باعث
ایجاد تعدیل باالیی در شبکه جمعآوری رواناب شهری شدند.
پیشنهاد میشود در ادامه پژوهش حارض ،نتایج این پژوهش
از طریق تحلیلهای آماری و تحلیل رگرسیونی ارزیابی شود
و گزینههای تعدیل سیالب مقایسه شود .همچنین در جهت
کاربردی منودن نتایج ،با کمک نظرات کارشناسان خربه منطقه
میتوان از طریق روشهای تحلیل سلسله مراتبی نسبت به
انتخاب گزینههای برتر ،بر اساس معیارهای شهری اقدام منود.
عرض معادل :منظور از عرض معادل هامن عرض مستطیل معادل
بر حسب کیلومرت میباشد.

شکل  -10میزان تغییر پارامرتهای موثر بر دبی اوج (برحسب درصد)

نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پژوهش ،مدلسازی روانـاب ناحیه هشتم شهر هرات بـا
اسـتفاده از مـدل مـدیریت رواناب سطحی  ،SWMMانجام گرفت
نتایج حاصل از این تحقیق به رشح ذیل میباشد.
نتایج حاکیاز آن است هنگام اجرای پروژههای کنرتل سیالب شهری،
مناطقی که از لحاظ ابعاد ظرفیت کافی برای عبور رواناب سطحی را
ندارند ،در اولویت قرار دارند .در محدوده مورد مطالعه نتایج نشان
داد ،متام منطقه بهخصوص نواحی جنوبی و رشقی ،از لحاظ خطر
سیل آبگرفتگی و کارآیی شبکه زهکشی تقریباً در رشایط نامساعدی
قرار دارد .در واقع آبگرفتگی معابر و خیابانها را میتوان ناشی
از کمبود ظرفیت هیدرولیکی کانال و کمبود ظرفیت موضعی
ب ناحیه هشتم شهر هرات افغانستان با استفاده از روشهای توسعه کم اثر و ارزیابی ...
مدیریت سیال 

پینوشت
1-Environmental Protection Agency
3-Storm Water Management Model
2-Low Impact Development
3-Urban Inundation Model
4-Curve Number
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یادداشت تحلیلی

تأثیر تغییر اقلیم بر بارشهای سنگین ایران با بکارگیری مدل هامدی CMIP6
آذر زرین ،*1عباسعلی داداشی رودباری

2

 -1استادیار اقلیم شناسی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2پژوهشگر پسادکرتی اقلیم شناسی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
*(ایمیل نویسنده مسئول)zarrin@um.ac.ir :

تغییـرات در شــدت و فراوانــی بــارش ،از جملــه رخدادهــای فریــن ،بیشــرین تأثیــر را بــر مدیریــت منابــع آب و مدیریــت ریســک ســیالب دارد .از آنجایی کــه ایران
در یــک منطقــه خشــک و نیمــه خشــک جهــان قـرار گرفتــه اســت ،اطالعــات بیشــری در مــورد تغییـرات گذشــته و احتاملی آینــده در خصــوص بارشهــای فرین
مــورد نیــاز اســت .ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی روزهــای همـراه بــا بــارش ســنگین در ایـران از رسی مدلهــای ســامانه زمیــن  EC-Earth3بــا تفکیک افقــی 0/7
درجــه قوســی بــا پیکربندیهــای مختلــف کــه در پــروژه  CMIP6مشــارکت یافتهانــد ،انجــام شــده اســت .یــک مــدل هــادی از ســه مــدل ،EC-Earth3اEC-
 Earth3-Vegو  EC-Earth3-CCبــا روش میانگیــن وزنــی بــا رویکــرد مســتقل ( )IWMتولیــد شــد .جهــت بررســی روزهــای همـراه بــا بــارش ســنگین از شــاخص
 R10mmتوصیــه شــده توســط کارگــروه تخصصــی در زمینــه تغییــر اقلیــم و شــاخصهای فریــن ( )ETCCDIاســتفاده شــد .شــاخص  R10mmبــا ســناریوهای
خوشبینانــه ( ،)SSP1-2.6حــد واســط ( ،)SSP2-4.5بدبینانــه ( )SSP3-7.0و خیلــی بدبینانــه ( )SSP5-8.5در دوره تاریخــی ( )1990-2014و ســه دوره  25ســاله
شــامل دورههــای آینــده نزدیــک ( ،)2026-2050آینــده میانــی ( )2051-2075و آینــده دور ( )2076-2100محاســبه شــد .شــاخص  R10mmدر شــش حوضــه آبخیز
درجــه یــک بررســی شــد .نتایــج نشــان داد کــه بیشــینه ایــن شــاخص بــا  14/36روز در حوضــه دریــای خــزر و کمینــه آن بــا  1/45روز در حوضــه مــرزی رشق ایـران
دیــده میشــود و بــارش ســنگین در ایـران تحــت رشایــط تغییــر اقلیــم آینــده افزایــش خواهــد داشــت .بیشــینه افزایــش روزهــای همـراه بــا بــارش ســنگین تحــت
ســناریوهای  SSP3-7.0و  SSP5-8.5بهترتیــب در ســه حوضــه دریــای خــزر ،دریاچــه ارومیــه و قرهقــوم دیــده شــد .همچنیــن ایــن شــاخص در متوســط پهنــه ای
کشــورحداقل افزایــش  2/97درصــدی و حداکــر  18/22درصــدی را نشــان داد .افزایــش رخــداد بــارش ســنگین در آینــده ممکــن اســت منجــر به افزایش خطر ســیل
شــده و دسرتســی بــه منابــع آب را نیــز در ایـران بــا مشــکالتی مواجــه منایــد.
واژههای کلیدی :فرینهای اقلیمی ،بارش سنگین ،CMIP6 ،سناریوهای  ،SSPایران.

خود ( )AR6افزایش میانگین دمای جهانی مشاهده شده را
 1/09درجهسلسیوس در سال  2020-2011نسبت به آغاز انقالب
صنعتی ( )1900-1850را برآورد کرده است (.)2021 ،IPCC
برآورد میشود که گرمایش جهانی انسا نزا عواقب بلندمدتی
بر متام اجزای سامانه اقلیمی ،از جمله تغییراتی در توزیع بارش
روزانه داشته باشد .برای به تصویر کشیدن تغییرات فرینهای
اقلیمی و بخصوص فرینهای بارشی مدلهای گردش کلی جو
( )GCMsیک ابزار علمی دقیق و در دسرتس در سطح جهانی
هستند .مدلهای گردش کلی جو منایش جامع و فزایندهای از
سامانه اقلیم ارائه میکنند و به عنوان ابزار اصلی برای درک و
پیشبینی/نگری تغییرات در میانگین ،وردایی و فرینهای اقلیمی
استفاده میشوند .آخرین نسخه این مدلها هماکنون تحت
عنوان پروژه مقایسه مدلهای جفتشده فاز ششم ( )CMIP6با
طیف گوناگونی در دسرتس هستند.
سیل یکی از پرهزینهترین و رایجترین بالیای طبیعی در ایران و
رسارس جهان است .سیل جان انسانها را میگیرد ،زیرساختها
و امنیت عمومی را به خطر میاندازد ،خسارات مالی به افراد
و جوامع وارد میکند و سازمانهای دولتی که پاسخگویی و
امدادرسانی به سیل را ارائه میدهند ،تحت فشار قرار میدهد.
به طور متوسط ،خسارات ناشی از سیل یک سوم از خسارات
اقتصادی ساالنه ناشی از بالیای طبیعی در رسارس جهان را تشکیل
میدهد .خسارات ناشی از سیل به طور اجتنابناپذیری همراه با
فراوانی رخداد سیل در روند فعلی افزایش دمای جهانی افزایش
مییابد .بر اساس یکی از گزارشهای هیات بیندولتی تغییر
اقلیم ( ،)IPCCافزایش میانگین دمای جهانی احتامالً منجر به

مقدمه
فعالیتهای انسانی از آغاز انقالب صنعتی در قرن نوزدهم
غلظت دیاکسیدکربن ( )CO2در جو را تا حدود  50درصد
افزایش داده است .افزایش میانگین دمای جهانی آشکارترین
پیامد افزایش  CO2در سطح جهانی است ( .)2013 ،IPCCبا
این حال ،افزایش دما پیامدهایی برای الگوی بارش به همراه
دارد .دمای گرمتر نقطه اشباع بخار آب و ظرفیت نگهداری
آب را در جو افزایش داده است ( Dannenbergو همکاران،
 .)2019در چنین رشایطی رخدادهای بارش فرین تشدید شده و
بر فراوانی و شدت آنها افزوده میشود .تعاریف مختلفی برای
رخدادهای فرین ارائه شده است .از دیدگاه اقلیمی یک رخداد
فرین عبارتست از آستانه آماری معینی برای یک مقیاس زمانی
معین (مث ًال صدک پنجم یا نود و پنجم توزیع آماری) .فرینهای
اقلیمی از اهمیت بسیار زیادی نسبت به میانگینهای اقلیمی
برخوردار هستند .در بسیاری از مناطق میانگینهای دما و بارش
و یا دیگر متغیرهای اقلیمی تغییرات زیادی نداشته است ،اما
فرینهای اقلیمی هامنند خشکسالیها ،روزهای همراه با بارش
سنگین و خیلی سنگین ،دورههای خشک و مرطوب متوالی و
بسیاری دیگر از این متغیرها تغییرات زیادی را در سالهای اخیر
داشتهاند .بررسی وردایی فرینهای اقلیمی طی دورههای تاریخی
و پیشبینی/نگری آن میتواند نقش بسیار مهمی را در برنامههای
توسعه آتی هر کشور بخصوص کشور ایران که یک کشور خشک
و نیمه خشک است ،داشته باشد.
هیات بین دولتی تغییر اقلیم ( )IPCCدر ششمین گزارش ارزیابی
نرشیه آب و توسعه پایدار

119

سال هشتم ،شامره 1400 ،4

تغییراتی در بارش و رطوبت جوی میشود ،از اینرو باید انتظار
بارشهای فرین بیشرتی را در سالهای آتی داشت .سیل هم در
سطح جهانی و هم در رسارس کشور در حال افزایش است .در
سال  ،2018سیل بیش از هر نوع فاجعه دیگری در رسارس جهان
بر مردم تأثیر گذاشته است (مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیای
طبیعی (.)2019 ،)CRED
براساس یک آمار دولتی منترش شده در کشور از سوی بخش
زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،سیل
نزدیک به  ۳۰درصد از کل خسارات مخاطرات طبیعی را در ایران
بر میگیرد .شواهد بسیاری نیز از سیلخیزی در ایران وجود دارد
بطوریکه در یک دهه گذشته ایران شاهد سیلهای بسیار گسرتده
و فراگیری بوده است که میتوان به سیل سیستان و بلوچستان
در سال  ۱۳۹۵و سیلهای سال  ۱۳۹۸که در  ۲۴استان کشور
به خصوص در استانهای مازندران ،گلستان ،فارس ،لرستان و
خوزستان اتفاق افتاد اشاره کرد .هر چند که رخداد سیل به عوامل
بسیاری وابسته است اما بهطور مشخص سیل سال  1398در ایران
در نتیجه رخداد بارشهای سنگین و بسیار سنگین پیوسته بوده
که در نتیجه آن سیالبهای گسرتدهای در کشور رقم خورد.
هامنطور که باالتر نیز گفته شد یکی از شواهد اصلی تغییر اقلیم
بروز تغییرات جدی در بارشها و بخصوص بارشهای سنگین
است .لذا توسعه سامانههای هشدار سیل ( )FWSتحت رشایط
تغییر اقلیم باید در اولویت برنامههای کشور قرار گیرد .شایان
ذکر است که سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو هر یک به
توسعه سامانههای  FWSپرداختهاند ،اما باید توجه داشت که
این سامانهها در برگیرنده پیشبینیهای کوتاه مدت هواشناسی
است و الزم است تا سامانههای احتامالتی ریسک سیالب برای
پیشبینیهای فصلی-زیرفصلی ( ،)S2Sپیشبینیهای دههای
( )DCPPو پیشنگریهای بلند مدت اقلیمی نیز ارائه شود.
یک  FWSموفق دارای سه جزء کلیدی است که Parker
( )2017آن را معرفی کرده است )1 :دادههای ورودی اقلیمی،
رودخانه و حوضه )2 ،فرآیندهای مدلسازی هیدرولوژیکی
و هیدرولیکی ،و  )3انتشار هشدار (شکل  .)1مزیت اساسی
برنامه هشدار سیل تحت رشایط تغییر اقلیم این است که زمان
بیشرتی را برای واکنش و هشدارها در مکانهای در معرض
خطر سیل فراهم میکند .پیش نگری رخدادهای بارش فرین
اگر چه با عدم قطعیت بیشرتی همراه است ،اما این فرصت
را در اختیار قرار میدهد تا چشماندازی از رخداد بارشهای
فرین برای دهههای آینده را ارائه منوده و برنامههای مدیریتی
موثرتر و بهنگامتری را در بلندمدت جهت کاهش پیامدهای
آنها مدنظر قرار دهد .ارائه اخطارهای به موقع به سازمانها
و افراد سبب میشود تا افراد از خود و داراییهایشان در برابر
سیالبهای احتاملی محافظت کنند.
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شکل  -1مدل مفهومی سامانه هشدار سیل
( )FWSتحت رشایط تغییر اقلیم

روش تحقیق
رسی مدلهای سامانه زمین  EC-Earth3با پیکربندیهای مختلف
که در  CMIP6مشارکت یافته است در این تحقیق استفاده شدهاند.
مدلهای  EC-Earth3به دلیل تنوع پیکربندیها و مدلهای فرعی
مختلفی که ارائه داده است و همچنین تفکیک افقی باالتر نسبت
به سایر مدلهای در دسرتس ،دارای ارزش مطالعاتی زیادی در
مطالعات تغییر اقلیم است .مزیت کلیدی  EC-Earth3نسبت به
سایر مدلهای  CMIPعبارتند از :شبیهسازی بهرت فرایندهای فیزیکی
سامانهاقلیموکاهشچشمگیراریبیمتغیرهایمهماقلیمیهمچون
دما و بارش .این مدلها با بهبود مشخصههای فیزیکی و دینامیکی
و اجزای  ESMجدید تا حد زیادی در مقایسه با مدلهای مشارکت
یافته در  CMIP5بهبود یافتهاند ( Döscherو همکاران.)2021 ،
مدلهای مورد استفاده در این پژوهش به همراه پیکربندی هر یک
در جدول ( )1ارائه شده است .تفکیک افقی مدلهای EC-Earth
مورد بررسی  0/70درجه قوسی است .دوره آماری مورد بررسی شامل
دوره تاریخی از  1990تا  2014و دوره پیشنگری نیز در برگیرنده سه
دوره  25ساله شامل دورههای آینده نزدیک ( ،)2026-2050آینده
میانی ( )2051-2075و آینده دور ( )2076-2100تحت سناریوهای
خوشبینانه ( ،)SSP1-2.6حد واسط ( ،)SSP2-4.5بدبینانه (SSP3-
 )7.0و خیلی بدبینانه ( )SSP5-8.5است .در این پژوهش با بکارگیری
روش میانگین وزنی با رویکرد مستقل (( )IWM1زرین و داداشی
رودباری ،)1400 ،یک مدل هامدی از پیکربندیهای مختلف رسی
مدلهای  EC-Earth3مشارکت یافته در  CMIP6تولید شد.
روزهای همراه بارش سنگین با شاخص  R10mmاز شاخصهای
کارگروه تخصصی در زمینه تغییر اقلیم و شاخصهای فرین
( )ETCCDIبررسی شد .این شاخص روزهایی با بارش  10میلیمرت و
بیشتر از آن را برای یک دوره مشخص آماری (پیش فرض شاخص یک
سال است) بررسی میکند .در این پژوهش نیز تعداد روزهای همراه
با بارش سنگین ( )R10mmدر مقیاس ساالنه مبتنی بر برونداد مدل
هامدی تولید شده  EC-Earthبررسی شد.
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جدول  -1مدلهای مورد استفاده  EC-Earthبه همراه پیکیربندی آنها
اقیانوس  +یخ دریا دینامیک پوشش گیاهی ترکیبات جوی
جو  +سطح زمین
پیکربندی
TM5
LPJ-GUESS
NEMO3.6 + LIM3 IFS 36r4 + HTESSEL
×
×
EC-Earth3
×
×
×
Veg-EC-Earth3
× (فقط )CO2
×
×
×
CC-EC-Earth3

پیشنگری روزهای همراه با بارش سنگین در ایران در شکل ( )3ارائه
شده است .بررسی مدل هامدی تولیدشده از رسی مدلهای Ec-
 Earthنشان داد روزهای همراه با بارش سنگین در بیشتر مناطق
ایران بیهنجاری افزایشی را در دورههای آینده نزدیک (-2050
 ،)2026آینده میانی ( )2051-2075و آینده دور ()2076-2100
تحت سناریوهای خوشبینانه ( ،)SSP1-2.6حد واسط (،)SSP2-4.5
بدبینانه ( )SSP3-7.0و خیلی بدبینانه ( )SSP5-8.5خواهد داشت.
بیشینه بیهنجاری مثبت روزهای همراه با بارش سنگین در ایران
در حوضه دریای خزر اتفاق افتاده است .بطوریکه در آینده دور
تحت سناریو  SSP5-8.5روزهای همراه بارش خیلی سنگین در
سواحل جنوبی دریای خزر نسبت به دوره تاریخی ()1990-2014
 7/6روز افزایش خواهد یافت .در مقابل روزهای همراه با بارش
سنگین تحت سناریوهای بدبینانه و خیلی بدبینانه در زاگرس مرتفع
بیهنجاری منفی را نشان داده است .بیشینه کاهش روزهای همراه
با بارش سنگین نیز  3/4روز بهدست آمده است.
بررسی متوسط روزهای همراه با بارش سنگین در حوضهها نشان
میدهد که روزهای همراه بارش سنگین در متامی حوضهها و
دورهها و سناریوهای مورد بررسی به غیر از آینده میانی سناریو
 SSP3-7.0و آینده دور سناریو  SSP5-8.5که این شاخص
بیهنجاری منفی را نشان داده است ،دارای بیهنجاری مثبت
است .بیشینه افزایش روزهای همراه با بارش سنگین بهترتیب در
سه حوضه دریای خزر ،دریاچه ارومیه و قره قوم دیده میشود.
این روند افزایشی برای روزهای همراه بارش سنگین یک تهدید
جدی برای رخداد سیل در این مناطق است .بارشهای سنگین در
رشایط اقلیمی گرمتر در ایران افزایش پیدا میکنند و این نتیجه
در تأیید یافتههای قبلی است ( Collinsو همکاران .)2013 ،این
تغییرات با ظرفیت نگهداری بیشرت رطوبت در هوای گرم که به
همگرایی بیشرت رطوبت کمک میکند در ارتباط است (Tebaldi
و همکاران .)2007 ،همچنین بر اساس رابطه کالوسیوس-کالپیرون
( )Clausius ‐ Clapeyronبین افزایش دما و شدت بارش ارتباط
وجود دارد و در ارتباط با رخدادهای بارش سنگین ،تخلیه ستون
رطوبتی جو اتفاق می افتد .در حقیقت ،کام ًال مشهود است که
افزایش محتوای بخار آب جوی عموماً با افزایش بارشهای فرین
در اقلیم گرمتر همراه است ( Pallو همکاران.)2007 ،

نتایج و بحث
•پایش و پیشنگری تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در ایران
روزهای همراه با بارش سنگین در ایران از کمرت از یک روز در
کویر مرکزی و مناطق رشقی و جنوب رشقی ایران تا حداکرث 65/7
روز در سواحل جنوبی دریای خزر در نوسان است .کانون اصلی
بارشهای سنگین ایران سواحل خزری است ،بطوریکه در هیچ یک
از مناطق سواحل جنوبی دریای خزر روزهای همراه با بارش سنگین
کمرت از  17روز در سال منیباشد .پس از سواحل خزری ،ارتفاعات
زاگرس بیشینه روزهای همراه بارش سنگین را تجربه میکند .بیشینه
روزهای همراه بارش سنگین در مناطق مرتفع زاگرس  17روز در
سال بهدست آمده است (شکل  .)2برای متوسط حوضههای آبخیز
درجه یک ایران نیز روزهای همراه با بارش سنگین بین  1/45روز
در حوضه مرزی رشق تا  14/36روز در حوضه دریای خزر در تغییر
است .پس از حوضه دریای خزر ،حوضه دریاچه ارومیه با  9/60روز
بارش سنگین ،دومین حوضهای است که بیشینه روزهای همراه با
بارش سنگین ایران را دارا است (جدول .)2

شکل  -2تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در دوره تاریخی (-2014
 )1990با استفاده از مدل هامدی EC-Earth
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شکل  -2تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در دوره آینده نزدیک ( ،)2026-2050آینده میانی (-2075
 )2051و آینده دور ( )2076-2100تحت سناریوهای خوشبینانه ( ،)SSP1-2.6حد واسط (،)SSP2-4.5
بدبینانه ( )SSP3-7.0و خیلی بدبینانه ( )SSP5-8.5با استفاده از مدل هامدی EC-Earth

و آینده دور  11/28درصد روند افزایشی خواهند داشت .نتایج
سناریوی بدبینانه ( )SSP3-7.0نیز نشان میدهد که روزهای
همراه با بارش سنگین در آینده نزدیک  2/97درصد ،در آینده
میانی  18/22درصد و در آینده دور  11/93درصد افزایش
خواهد داشت .در نهایت نتایج مربوط به سناریو خیلی بدبینانه
( )SSP5-8.5نیز حاکی از آن است که تعداد روزهای همراه با
بارش سنگین در متوسط پهنهای ایران بهترتیب در آینده نزدیک،
میانی و دور  16/97 ،8/84و  13/24درصد نسبت به دوره
تاریخی مورد بررسی افزایش خواهند داشت.

بررسیهای انجام شده از تغییرات تعداد روزهای همراه با بارش
سنگین با استفاده از مدل هامدی تولید شده  EC-Earthبرای
متوسط کل کشور نشان میدهد که تعداد روزهای همراه با
بارش سنگین براساس برونداد سناریو خوشبینانه ()SSP1-2.6
در آینده نزدیک  6/30درصد ،آینده میانی  6/62و آینده دور
 14/35درصد نسبت به دوره تاریخی ( )1990-2014افزایش
خواهند داشت .به همین ترتیب نتایج مربوط به سناریوی حد
واسط ( )SSP2-4.5نشان میدهد که روزهای همراه با بارش
سنگین در آینده نزدیک  10/36درصد ،آینده میانی  7/25درصد
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جدول  -2تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در حوضههای آبخیز درجه یک ایران به همراه بیهنجاری آن در دورههای آتی
مرزی قره قوم
فالت
دریای خلیج فارس دریاچه
دوره
سناریو
رشق
مرکزی
خزر دریای عامن ارومیه
3/45
1/45
2/35
9/60
5/85
14/36 2014-1990
تاریخی
0/38
0/11
0/12
1/23
0/25
آینده نزدیک 0/97
0/26
0/13
0/22
0/45
0/21
1/02
آینده میانی
SSP1-2.6
1/05
0/65
0/59
0/30
0/58
1/33
آینده دور
0/59
0/21
0/41
0/06
0/52
آینده نزدیک 0/97
0/67
0/23
0/29
0/28
0/06
1/18
آینده میانی
SSP2-4.5
0/33
0/25
0/48
0/88
0/21
1/54
آینده دور
0/02
0/08
0/10
0/70
-0/17
آینده نزدیک 0/91
1/25
0/72
0/66
1/30
0/57
2/22
آینده میانی
SSP3-7.0
1/05
0/70
0/53
0/41
0/11
1/77
آینده دور
0/49
0/49
0/40
0/20
0/40
آینده نزدیک 0/61
0/73
0/46
0/67
1/26
0/43
2/21
آینده میانی
SSP5-8.5
0/49
0/21
0/16
0/18
-0/99
1/36
آینده دور
آینده نزدیک ( ،)2026-2050آینده میانی ( )2051-2075و آینده دور ()2076-2100

درجه گرم شدن افزایش مییابد .حتی برخی از مطالعات هامنند
 O’Gormanو  )2008( Schneiderنشان دادند که رخدادهای
فرین بارشی هامنند بارشهای سنگین و خیلی سنگین ممکن
است با این رسعت و یا حتی بیشتر افزایش یابند.
تغییر اقلیم بدون شک احتامل رخدادهای فرین مانند سیل
و خشکسالی که به نوعی دو روی سکه از رشایط اقلیمی
ایران هستند را تغییر داده است .مطالعه این دو مخاطره
اقلیمی نقش بسیار تعیینکنندهای در مدیریت صحیح منابع
و بخصوص مدیریت منابع آب خواهد داشت .به طور مشخص
سیل میتواند یک دلیل دقیق هواشناسی داشته باشد و معموالً
بارشهای سنگین و خیلی سنگین (مستقیم یا غیرمستقیم)
مسئول اصلی سیل است ( Breugemو همکاران .)2020 ،در
نتیجه ،برای درک سیل به عنوان یک پدیده مخرب الزم است در
گام نخست تغییرات بارشهای سنگین را طی دوران مشاهداتی
و آینده بررسی کرده و سپس علل هواشناسی آن را درک کنیم.
پیش از بکارگیری مدلهای هیدرولوژیکی الزم است تا اطالع
دقیقی از تغییرات بارش و شاخصهای مهمی همچون بارش
سنگین در هر منطقه داشت .هامنطور که در بخش ابتدایی
این نوشتار نیز مورد بحث قرار گرفتGCM ،ها به عنوان
یک ابزار علمی ،قابلیت پیشنگری اقلیم را طی سالهای آتی
دارند .در این راستا پیشنگری روزهای همراه با بارش سنگین
با کمرتین عدم قطعیت ،میتواند به صورت بالقوه خطر رخداد
سیل را به صورت کمی ارزیابی کند .در واقع پیشنگری بارش

نتیجهگیری
این پژوهش با تولید یک مدل هامدی از رسی مدلهای EC-
 Earthو کاربست چهار سناریوی خوشبینانه ،حد واسط ،بدبینانه
و خیلی بدبینانه انجام شد و نتایج نشان از افزایش روزهای همراه
با بارش سنگین در متامی حوضههای آبخیز ایران دارد .از شش
حوضه آبخیز درجه یک در ایران ،سه حوضه دریای خزر ،دریاچه
ارومیه و قره قوم به ترتیب بیشینه بیهنجاری مثبت روزهای
همراه با بارش سنگین را در ایران طی سالهای آتی تجربه خواهند
کرد .برای متوسط پهنهای کل کشور روزهای همراه بارش سنگین
در آینده بسته به دوره و سناریوی مورد بررسی حداقل یک
افزایش  2/97درصدی و حداکرث  18/22درصدی را نشان میدهد.
از  12دوره/سناریو مورد بررسی برای آینده در هفت دوره/
سناریو تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در ایران افزایش
بیش از  10درصدی را نسبت به دوره تاریخی نشان میدهد .به
عبارتی در غیاب برنامهریزی صحیح و آمادگی کافی ،در سالهای
آتی باید شاهد سیلهای بیشتری ،هامنند آنچه که در سال 1398
در شیراز ،آققال و پلدخرت واقع شد ،باشیم .در همین راستا
تحقیقات گذشته نیز نشان دادند که مالحظات ترمودینامیکی
ممکن است به افزایش احتاملی شدت بارش در آینده کمک کند
( Banو همکاران .)2015 ،به طور خاص ،فشار بخار آب اشباع
در جو تابعی از دمای هوا است و با توجه به رابطه کالوسیوس ‐
کالپیرون ( )Clausius ‐ Clapeyronنرخ بارش  6تا  7درصد با هر
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 به پیشنگری بهرت وقایعی همچون،و شاخصهای مرتبط با آن
سیل منتهی خواهد شد و این کار ارزش باالیی در بخشهای
 منابع آب و کنرتل خطر،مرتبط با سیاستهای کالن برنامهریزی
 زیرا میتوان هشدارهای مخصوص را به جهت زمانی.سیل دارد
و از بعد مکانی ارزیابی منود و اقدامات حفاظت از سیل را به
 به این ترتیب مقامات و ساکنان.شکل جهتدارتر انجام داد
میتوانند به موقع خود را آماده کنند که از طریق آن میتوان
.پیامدهای مخرب سیل را کاهش داد
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یادداشت تحلیلی

به مناسبت شعار روز جهانی آب برای سال  « :2022آب زیرزمینی ،آشکار منودن پنهان»

تشدید رخدادهای فرین و کاهش احتاملی تجدیدپذیری آبهای زیرزمینی در ایران

کامران داوری؛ استاد گروه مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.

k.davary@um.ac.ir

سازمان ملل برای توجه داد به اهمیت منابع آب کره خاکی22 ،
مارس (برابر با دوم یا سوم فروردین) را به عنوان «روز جهانی آب»
نامگذاری نموده و هر سال آنرا گرامی میدارد .روز جهانی آب ،رسماً
و برای اولین بار در سال  ۱۹۹۲میالدی مطرح شد .1در این کنفرانس
از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره ۲۱
سازمان ملل ،این روز را به عنوان روز ترویج و آگاهسازی عموم در
مورد اهمیت و ارزش واالی آب اختصاص دهند.
با توجه به مصادف شدن این روز با تعطیالت نوروزی ،امکان کافی
برای بزرگداشت روز جهانی آب در ایران وجود ندارد .لذا ،روز دیگری
برای این منظور در تقویم ملی قرار داده شد :سیزدهم اسفند! در
واقع با مراجعه به تاریخ معلوم میشود در ایران باستان «سیزدهم
اسفندماه» به نام نوروز آبها خوانده میشده است .در این روز
مردم در کنار چشمهها و رودها مراسم ویژهای برپا میداشتند و
گالب در آبها میفشاندند.
سال
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

جمعیت ناجیان آب از سال  1389در برگزاری «نشستهای گفتگو
محور» پیرامون موضوعات مغفول در مدیریت آب با عنوان عمومی
«شب آب» در غروب  12اسفندماه ،پیشگام در به احیای این
مناسبت بوده است .در این نشستها که عموماً با حمایت دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شده است ،از چهرههای خدمتگزار آب
قدردانی میگردید .اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
نیز از سال  1394با ایجاد دبیرخانه دائمی در مرکز ملی مطالعات
راهبردی کشاورزی و آب به بزرگداشت روز ملی آب پرداخته است.
برنامه آب سازمان ملل 2که در سال  2003برپا شده است؛ هر ساله
در روز جهانی آب شعار مشخصی را طرح و اعالن مینماید (جدول
 .)1همچنین ،هر ساله «گزارش جهانی توسعه آب »3توسط سازمان
ملل متحد در روز جهانی آب منتشر میشود .این متن دربرگیرنده
اطالعات ارزندهای متناسب با شعار سال است و به تصمیمگیران برای
پایایی منابع آب توصیه و ابزار ارائه میدهد (شکل .)1

جدول -1شعار برنامه آب سازمان ملل در روز جهانی آب در سالهای مختلف
شعار
سال
شعار
کمبود آب
2007
آب زیرزمینی ،آشکار نمودن پنهان
آب و فرهنگ
2006
ارج گذاشتن به آب
آب برای زندگی (آغاز دهه)2015-2005 :
2005
آب و تغییر اقلیم
آب و بالیای طبیعی
هیچ کس را پشت سر نگذاریم (توجه به آسیبپذیریها) 2004
آب برای آینده
طبیعت برای آب (توجه به راهحلهای طبیعت محور) 2003
آب برای توسعه
چرا اتالف آب؟ (توجه به استفاده مجدد و بازچرخانی) 2002
آب برای سالمتی ،پذیرش مسئولیت
2001
آب بهتر ،اشتغال بهتر
آب برای قرن بیست و یکم
2000
آب و توسعه پایا
بسیاری در پایین دست زندگی میکنند
1999
آب و انرژی
آبهای زیرزمینی ،منابع نامرئی
1998
همکاری آب
آب جهان ،آیا کافی است؟
1997
امنیت آب و غذا
آب برای شهرهای تشنه
1996
آب برای شهرها
زنان و آب
1995
کیفیت آب
مراقبت از منابع آب ،وظیفه همه است
1994
آب های مرزی
سال بینالمللی بهداشت (و آب)

این نهاد بینالمللی ،شعار امسال را «آب زیرزمینی ،آشکار نمودن
پنهان» اعالن نموده است .باید توجه نمود که آب زیرزمینی
بزرگترین منبع آب شیرین کره زمین است .در واقع آبهای زیرزمینی
دربرگیرنده حدود  99درصد از آب شیرین مایع (و نه ذخایر جامد؛
یعنی یخ و برف موجود در قطبها و یخچالها) بر روی کره زمین
هستند .علیرغم این اهمیت ،از آنجا که آب زیرزمینی پنهان از
نرشیه آب و توسعه پایدار

دیدگان است ،اغلب نادیده گرفته میشود .بنابراین ،بسیار بجا بوده
است تا برای به چشم آوردن این گنج پنهان ،کارزاری توسط برنامه
آب سازمان ملل متحد برپا شود .این کارزار بر سه موضوع اصلی در
حوزه آب زیرزمینی تمرکز دارد )1 :نقش این گنج پنهان در تأمین
غذا؛  )2وجود آبهای زیرزمینی مشترک بین کشورها (منبع بدون
مرز)؛ و  )3محدودیت این ذخایر بیهمتا.
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شکل -1تصاویری از گزارش جهانی توسعه آب در روز جهانی آب در سالهای مختلف

طی این سال (از  22مارس  2022تا یک سال) ،دو برنامه در حمایت
از آب زیرزمینی اجرا خواهند شد:
4
 )1مرکز بینالمللی ارزیابی منابع آب زیرزمینی که وابسته
به یونسکو است ،تدوین «کاتالوگ آبهای زیرزمینی» را طی
برگزاری فروم جهانی آب در داکار (سنگال) راهاندازی خواهد
نمود .کاتالوگ آبهای زیرزمینی با هدف ارائه اطالعات/
توصیههایی در مورد روشها ،اقدامات ،و ابزارهای مدیریت
آبهای زیرزمینی تهیه میشود .لذا ،این کاتالوگ دربرگیرندۀ
مباحث مرتبط با مدیریت تقاضا ،حفاظت از آبهای زیرزمینی
و مشارکت گروداران خواهد بود .به این ترتیب ،کاتالوگ در
امتداد توانمندسازی سیاستگذاران و تصمیمگیران در دستیابی به
راهحلهای مناسب برای مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی قرار
خواهد داشت .در راستای این توانمندسازی« ،مطالعات موردی»
و «متون مرجع» در حوزه آبهای زیرزمینی در تدوین کاتالوگ
مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.
 )2اجالس «آبهای زیرزمینی  »2022از  6تا  8دسامبر سال جاری
در پاریس (فرانسه) برگزار خواهد گردید .این اجالس ،در باالترین
سطح بینالمللی ،انظار را به آبهای زیرزمینی متوجه خواهد کرد؛
و انتظار میرود که سهم عمدهای در تفسیر شعار «آب زیرزمینی،

آشکار نمودن پنهان» برای مدیریت و حفاظت بهتر آب زیرزمینی
داشته باشد .این نشست از «گزارش توسعه جهانی آب »2022 ،به
عنوان یک چارچوب برای شتابدهی به حرکت در امتداد SDG6
(هدف ششم از اهداف توسعه پایا« :آب پاک و بهداشت»)5
استفاده خواهد کرد .هدف نشست ،تبیین و تعریف سیاستها
و اقدامات برای استفاده بهینه و پایا و نیز حفاظت از این منبع
حیاتی است .همچنین این نشست ،یک پیام جامع و مورد وفاق در
مورد آب زیرزمینی برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد در مارس
 2023تدوین خواهد نمود .خوب است یادآوری شود که اجالس آب
سازمان ملل در مارس  ،2023در واقع برای استماع گزارش میاندوره
دهه بینالمللی «اقدام آب برای توسعه پایا ( 2018تا  »)2028و
جمعبندی نتایج بدست آمده ،برگزار میشود.
شکل ( )2برای درک بهتر اهمیت آب زیرزمینی در ابعاد مختلف
فعالیتهای بشر بر روی کره خاکی ارائه شده است (برگرفته از
سایت ویکیپدیا .)6در نگاه سراسری همانطور که در تصویر مشخص
است ،میزان برداشت آب توسط بشر از منابع آب فقط سهمی حدود
 %11از تجدیدپذیری این منابع است .همچنین ،از مجموع 4347
کیلومترمکعب آب برداشت شده ،فقط  1397کیلومتر مکعب ()%32
مصرف (و لذا حدود  %68برگشت) میشود.

شکل -2اهمیت آب زیرزمینی در ابعاد مختلف فعالیتهای بشر بر روی کره خاکی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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آب زیرزمینی در بخش بزرگی از ایران ،حق مادری بر گردن تمدن
دارد؛ زیرا تمدن ایرانی در این سرزمین خشک ،فقط با نوشیدن و
کشت کردن از آن بوده که به اوج رسیده است .اما متأسفانه امروزه
اکثر آبخانههای ایران ،دارای موازنه منفی (ممنوعه یا ممنوعه-
بحرانی) هستند .این در حالی است که وابستگی به آب زیرزمینی
در ایران بسیار بیشتر است (و در بیشتر مناطق مرکزی و شرقی
کشور به  %80میرسد؛ و حتی در برخی نواحی بالغ بر  %90است).
چنین شرایطی نشانگر بیتوجهی شدید به این منابع حیاتی و نیز
کوتاهی در مدیریت صحیح آبهای زیرزمینی است؛ که همچنان
ادامه دارد که نشانۀ آن استمرار تغییرات نامطلوب است (افت تراز
آب زیرزمینی ،زوال کیفیت این آبها ،و نهایتاً نشست زمین) .اعالم
سال جاری به عنوان «آب زیرزمینی ،آشکار نمودن پنهان» شاید
فرصتی برای توجه بیشتر گروداران آب زیرزمینی به مسئولیتها
باشد؛ و منجر به همافزایی و وفاق برای جلوگیری از این تغییرات
نامطلوب باشد (انشاءالله).
در شکل ( ،)3ارتباط تجدیدپذیری آبخانه (تغذیه آب زیرزمینی)
با بارشها به صورت مفهومی نمایش داده شده است .این تصویر
مفهومی ،برای منطقهای با بارش ساالنه  250میلیمتر تصویر شده
است؛ که در آن  MRWیا «آب تجدیدپذیر تحت مدیریت» ،یا
همان میزان آب قابل تخصیص (برای اکوسیستم و نیازهای بشر)
است .مکانیزم تبدیل بارش به «آب تجدیدپذیر تحت مدیریت»،
عمدتاً از طریق تغذیه آبخانه وقوع مییابد؛ که سپس به صورت
جریانهای فصلی و دبی پایه یا جریان چشمهها و قنوات آشکار
میگردد و در دسترس بشر قرار میگیرد.
البته باید توجه داشت که  MRWمقدار ثابتی نیست ،زیرا
هم بهدلیل نوسانات آب و هوایی (کاهش و افزایش بارشها،
محور افقی در شکل) و هم بهدلیل نوع بارشها (دامنه عمودی
نمایش داده شده در شکل) دچار تغییر میگردد .در واقع
تبدیل بارش به  MRWتابع نوع رخداد هر بارش (شدت و
عمق) و نیز وضعیت دما و رطوبت پیشین خاک است .با توجه
به این عدمقطعیت ،برای حفظ «تابآوری» توسعه ضروری
است که پس از کسر نیاز اکوسیستم ،برای تخصیص آب به
نیازهای بشری فقط بر روی درصدی از  MRWکه وقوع آن
قطعیت بیشتری دارد ،حساب باز شود.
روند جاری تغییر اقلیم (که بنابر مدلسازیهای اخیر تا سال
 2100ادامه خواهد داشت) ،موجب افزایش دما در اکثر مناطق
کشور و بهویژه در مرکز و شرق کشور خواهد گردید .افزایش دما
در فصول زمستان و بهار بیشتر است ،که موجب افزایش سهم
تبخیر و تبخیرتعرق از بارشها (و کاهش تجدیدپذیری منابع آب)
میگردد .توجه به این روند و برآورد اثر آن بر تجدیدپذیری منابع
آب زیرزمینی ،آشکار میسازد که اگر مدیریت آبهای زیرزمینی بر
همین منوال باشد ،روند تغییرات نامطلوب تشدید خواهند گردید.

ﺣﺠﻢ ) MRWﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(
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نرشیه آب و توسعه پایدار

عالوه بر این ،روند تغییر اقلیم منجر به تشدید رخدادهای فرین
گشته و خواهد گردید .این تشدید نیز موجب کاهش بیشتر
تجدیدپذیری منابع آب زیرزمینی خواهد گردید .در واقع آب
زیرزمینی در خشکیهای کره زمین به مثابه سازوکاری برای تنظیم
جریان آب عمل مینماید (تغذیه در دورههای پر بارش ،و تخلیه در
دورههای خشک) .با تشدید وقایع فرین این نقش کاهش مییابد.
زیرا در ترسالیها و بارشهای حداکثری ،روانابها بصورت تندآب
و سیالب از دسترس خارج میشوند و فرصت کافی برای نفوذ (و
تغذیه آبخانه) وجود ندارد؛ و در مقابل ،در خشکسالیها آبی برای
نفوذ و تغذیه وجود ندارد .لذا ،تواتر بیشتر این دو موجب از دست
رفتن فرصت تغذیه آب زیرزمینی خواهد گردید .بدیهی است که
افزایش مصنوعی نفوذ سیالبها نیز منجر به افزایش تغذیه آبخانه
(و افزایش  )MRWمیگردد .بهترین این روشها ،ایجاد بندهای
کوچک متوالی در مسیر آبراهههای کوهستانی با سازههای آبگذر،
مانند تورسنگ (گابیون) و یا سنگچین ،است.

0.00
0.00

شکل -3ارتباط تجدیدپذیری آبخانه (تغذیه آب زیرزمینی) با بارشها

پینوشت
-------------------------- -1در کنفرانس «محیطزیست و توسعه» که توسط سازمان
ملل در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل برگزار گردید.
2-UN-Water
3-World Water Development Report
4-igrac
 -5مأموریت این هدف «اطمینان از فراهمی و مدیریت پایای
آب و بهداشت برای همه» است؛ که عمدتاً متکی بر «مدیریت
منابع-مصارف آب» است.
   �6-https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
_mons/2/22/Global_Values_of_Water_Resources
and_Water_Use.jpg
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گزارشی از ششمین وبینار کمیته فنی  IAHRبه مناسبت روز جهانی آب

مائده اسکوهی ،دانشجوی دکرتی علوم و مهندسی آب ،سازههای آبی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران ()maedeh.oskouhi@mail.um.ac.ir

کمیته فنی  ،IAHR1ششمین وبینار خود را به مناسبت روز جهانی
آب ( )World Water Dayبا عنوان «چالشهای امنیت جهانی آب :با
استفاده از هیدروانفورماتیک بهمنظور دستیابی به راهحلها »2در تاریخ
 16مارس  2022برگزار نمود .در این نشست با تمرکز بر راهحلهای
هیدروانفورماتیک به چالشها و فرصتهای امنیت جهانی آب پرداخته
شده است .این موضوع سبب شد تا متخصصان حوزه هیدروانفورماتیک
را در  IAHRگرد هم آورد .متن زیر گزیدهای است از سخنرانیهای
مجازی که در این وبینار ارائه شد.
این نخستین وبینار با محوریت امنیت جهانی آب است که توسط آکادمی
مهندسی چین پشتیبانی گردید .وبینار توسط پروفسور Roger Falconer
(رئیس سابق  )IAHRو پروفسور ( Arthur Mynettمعاون سابق )IAHR
مدیریتشد .پروفسور  ،Dragan Savicاز موسسه تحقیقات آب KWR
هلند ،نخستین سخنرانی این وبینار را با عنوان «مروری بر فرصتهای حل
چالشهای جهانی امنیت آب از طریق هیدروانفورماتیک» ارائه نمود.
این پژوهشگر سه دیدگاه زیر را با استفاده از برنامههای کاربردی در
مدیریت کشاورزی و مدیریت آب شهری برای بیان دیدگاههای خود ارائه
نمود که عبارتاند از )1 :راهحلهای هیدروانفورماتیک تا حد زیادی در
دسترس هستند )2 .در حال حاضر بخش آب ،از تحوالت هیدروانفورماتیک
و دیجیتال برخوردار میباشد )3 .بهمنظور رفع نیازهای انسان ،کاربرد
اتوماسیون به معنای تاکید بر آموزش بیشتر است .وی در ادامه ،به فناوری
دوقلوهای دیجیتالی ( 3)digital twinsاشاره نمود که اطالعات زمان واقعی
را بر اساس وضعیت فعلی ارائه میدهند و یکی از زمینههای کلیدی برای
آینده را رباتیک معرفی نمود .همچنین پروفسور  ،Dragan Savicنتیجه
گرفت که هیدروانفورماتیک ،تنها فناوری قلمداد نمیگردد ،اگرچه در حال
حاضر کاربردهای زیادی در زمینههای مختلف آن ارائه گردیده است؛ لذا
تحقیقات و پیشرفتهای بیشتری در این زمینه ضروری است.
دکتر  ،Gina Tsatouchiاز مؤسسه پارک کسب و کار HR Wallingford
انگلستان ،سخنرانی خود را با عنوان «چگونه دادههای ماهوارهای و
پیشبینی دسترسی به آب ،به پیشبینی شیوع تب دنگی ،4کمک میکند»
ارائه نمود .وی پس از تأکید بر اهمیت تغییر اقلیم و دسترسی به آب در
گسترش تب دنگی با اشاره به عدم وجود این عوامل در مدلهای پیشبینی
گذشته ،مدل پیشبینی آماری را معرفی نمود که شامل :دادههای پیشبینی
آب و هوا ،دادههای پیشبینی دسترسی به آب و دادههای ماهوارهای (از
جمله :بارندگی ،دما ،رطوبت خاک و  )...میباشد.
سپس کاربردی عملی از مدل برای مطالعه در ویتنام گزارش شد ،جایی که
نشان داده شد این مدل دقت پیشبینی باالیی را ارائه میدهد و مرجع
مثبتی برای دولت فراهم میکند تا اقدامات مربوطه را برای کاهش
خطرات تب دنگی انجام دهد.
همچنین دکتر  ،Gina Tsatouchiتأکید نمود که چالشهای متعددی
در زمینه کاربرد فناوری ماهوارهای وجود دارد و هنوز درک کاملی از
فرصتهایی که فناوری فضایی میتواند ارائه دهد ،وجود ندارد.
پروفسور  ،Vladan Babovicاز دانشگاه ملی سنگاپور ،در ارائه خود
نرشیه آب و توسعه پایدار

با عنوان «ابزارهای کلیدی مدیریت آب برای قرن  »21به معرفی عصر
ماشین اول و دوم پرداخته است .این پژوهشگر در مورد توسعه هوش
مصنوعی خوشبین و معتقد بود که ترکیب انسان و هوش مصنوعی
بهتر از کار کردن بهتنهایی عمل میکند .بنابراین ،اگر ما ابزارهای هوش
مصنوعی مناسبی را برای صنعت آب و مدیران آب فراهم نماییم؛ آنگاه
انتظار دستیابی به درجه بسیار باالتری از امنیت آبی برای همه وجود
خواهد داشت.
پروفسور  ،Qiuwen Chenاز موسسه تحقیقاتی هیدرولیک نانجینگ
چین ،در مورد «یادگیری عمیق و همسانسازی دادهها در پیشبینی
شکوفه جلبکی دریاچه ( »5)Lake Algal Bloomسخنرانی نمود .وی ابتدا
به تشریح تأثیر فعالیتهای انسانی و تغییرات آب و هوایی بر شکوفایی
جلبکهای دریاچه پرداخت و سپس جزئیات مدلهای پیشبینی
شکوفههای مضر جلبکی را معرفی نمود و نحوه ادغام مجموع ۀ دادهها
از منابع مختلف از طریق روشهای همسانسازی دادهها را توضیح داد.
این پژوهشگر در ادامه بیان نمود که چگونه یادگیری عمیق و شبکههای
عصبی میتوانند پیشبینی مؤثرتری از وقوع شکوفههای جلبکی دریاچه
را ارائه نمایند و بیان نمود که در مدلهای سنتی معایب زیادی برای
پیشبینی شکوفههای جلبکی وجود دارد و مدلهای یادگیری عمیق از
طریق شبیهسازی فرآیندها بر اساس استفاده از دادههای چند منبعی،
باعث بهبود پیشبینیها میشوند .در این راستا ،در بخش پرسش و پاسخ
این وبینار به موارد زیر از قبیل :بحث درباره رابطه بین دسترسی به
آب ،شرایط خاص آب -هواشناسی و انتقال بیماری ،رباتهای مستقل و
شناسایی نشت ،همچنین ظرفیت عموم افراد جامعه برای درک جزییات
پیچیده این رویداد ،پرداخته شده است.

------------------

   �1-International Association for Hydro-Environment Engineering and Re
search (IAHR)1
   �2-The Challenges of Global Water Security: Using Hydroinformatics to Ob
tain Solutions
 -3دوقلوی دیجیتال ،نمایش دیجیتالی یک جسم فیزیکی ،فرآیند یا سرویس است .یک
همزاد دیجیتال میتواند یک کپی دیجیتالی از یک شیء در دنیای فیزیکی مانند موتور
جت ،نیروگاههای بادی ،یا حتی موارد بزرگتر مانند ساختمانها یا حتی کل شهر باشد.
همچنین از فناوری دوقلوهای دیجیتال میتوان برای تکثیر فرآیندها بهمنظور جمعآوری
دادهها برای پیشبینی عملکرد آنها استفاده نمود .در واقع یک همزاد دیجیتال ،یک برنامه
رایانهای است که با استفاده از دادههای دنیای واقعی ،شبیهسازیهایی را ایجاد میکند که
میتوانند عملکرد یک محصول یا یک فرآیند را پیشبینی کنند .این برنامهها میتوانند با
کمک اینترنت اشیا ( ،)IoTهوش مصنوعی ،تجزیه و تحلیل نرمافزارها ،میزان خروجی را
افزایش دهند .با پیشرفت یادگیری ماشین و عواملی شامل دادههای بزرگ ،این مدلها و
الگوهای مجازی به یک اصل مهم در مهندسی مدرن برای ایجاد نوآوری و بهبود عملکردها
تبدیل شدهاند.
4-Dengue Fever
 -5شکوفایی جلبکی به معنی رشد آنی یا انباشت در تعداد جلبکها در یک سیستم
زیستآبی است .شکوفایی جلبکی منحصر به محیطهای دریایی نیست و ممکن است
در آبهای شیرین نیز رخ دهد .به طور معمول تنها یک یا تعداد اندکی از گونههای
فیتوپالنکتون درگیر فرآیند شکوفایی جلبکی هستند.
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گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «ارزیابی اثرات محیطزیستی پروژههای آب و فاضالب با
رویکرد چرخه حیات (»)LCA
به کوشش :مثانه توکلی امینیان؛ مدیر دفرت توسعه پایدار ،مدیریت مرصف و مطالعات اجتامعی رشکت آب و فاضالب مشهد ،ایران.
محسن کدخدایی؛ کارشناس توسعه پایدار رشکت آب و فاضالب مشهد ،ایران.
رایانامهs&d@abfamashhad.ir :

در این کارگاه که به همت انجمن آب و فاضالب ایران برگزار گردید،
ابتدا به معرفی چرخه حیات و کاربرد آن در ارزیابی اثرات محیطزیستی
پرداخته شد .سپس در ادامه مثالی از کاربرد این روش در یک تصفیهخانه
فاضالب مورد بررسی قرار گرفت .بخش پایانی کارگاه نیز به پرسش و
پاسخ شرکتکنندگان و مدرس دوره اختصاص یافت .در ادامه خالصهای
از مباحث مطرح شده در این کارگاه ارائه میگردد:
ارزیابی چرخه حیات ( )LCAروشی است که در آن تمامی آثار
محیطزیستی مرتبط با محصول در کل چرخه حیات آن ارزیابی میشود.
این روش رویکرد گهواره تا گور است که با جمعآوری مواد خام از زمین
آغاز شده و با برگشت محصول مصرف شده به زمین پایان مییابد .روش
 LCAدر ارزیابی همه ورودیها و خروجیهای محصول ،ارزیابی مواد
موثر ،اثرات محصول بر بهداشت انسان ،آثار بومشناختی و تفسیر نتایج
ارزیابی به کار میرود.

کاربردهای روش LCA

در فاز اول هدف از انجام تحقیق ،علت انجام تحقیق ،افراد متأثر از نتایج
تحقیق ،روند کار سیستم ،نحوه جمعآوری دادهها ،معرفی واحد عملیاتی
انتخابی ،روش ارزیابی ،نحوه تعریف مرزهای سیستم (زمانی و مکانی) و
فرضیات و محدودیتها تشریح میشوند.
از ویژگیهای واحد عملیاتی انتخابی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 بر اساس هدف و محدوده تعیین میشود. واحدی است که ورودیها و خروجیها بر اساس آن نرمالسازیمیشوند( .به عنوان مثال  1متر لوله یا  1متر مکعب آب در نظر گرفته
میشود و تمامی محاسبات برای واحد مذکور انجام میشود)
 باید کامالً قابل تعریف و محاسبه باشد. مقایسهها در سیستم براساس یک (یا چند) واحد عملیاتی انتخابیانجام شود.
مرز سیستم بر اساس هدف و محدوده تعیین میشود .چرخه عمر هر
محصول به بخشهای مختلفی شامل جمعآوری مواد اولیه و خام ،حمل
و جابهجایی به کارخانه ،ساخت و تولید ،فرآیند استفاده و بازیافت یا
دور ریختن آنها تقسیم میشود .مرزهای سیستم مشخص میکند که
کدام یک از این بخشها در فرآیند ارزیابی در نظر گرفته شدند و علت
این موضوع چه بوده است .همچنین دلیل در نظر نگرفتن سایر بخشها
را توضیح میدهد.
در فاز دوم که فاز آنالیز فهرست و سیاههنویسی نام دارد ،فهرست
دادههای ورودی/خروجی با توجه به سیستم و مرزها و اهداف آن
نوشته میشود .دادهها بر اساس واحد عملیاتی محاسبه میشوند و
مرجع آنها نیز میبایست مشخص باشد .مواردی که در این فاز در نظر
گرفته میشوند شامل:
 -ورودیها مثل انرژی ،مواد خام و غیره

 شناخت امکان بهبود عملکرد محیطزیستی محصوالت از جهاتمختلف در طول عمر آنها
 آگاهسازی تصمیمگیرندگان در صنعت و شرکتهای دولتی وخصوصی (به عنوان مثال برای هدف برنامهریزی استراتژیک،
اولویتبندی ،طراحی یا بازطراحی محصوالت یا روند کار)
 انتخاب شاخصهای مرتبط با عملکرد محیطزیستی ،شامل روشهایاندازهگیری
 -بازاریابی

فازهای اصلی در مطالعه به روش LCA
 -1فاز تعریف هدف و محدوده
 -2فاز آنالیز فهرست و سیاههنویسی
 -3فاز ارزیابی اثرات
 -4فاز تفسیر نتایج
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معرفی نرمافزار SimaPro

 جابهجاییها و حمل مواد از کارخانه به محل نصب خروجیها به خاک ،آب و هوا (به عنوان مثال در فرآیند تصفیهفاضالب ،گازهایی مانند متان به هوا خارج میشوند)
 زائداتدر فاز سوم که فاز ارزیابی اثرات نام دارد ،هدف اصلی فراهم کردن
اطالعات بیشتر به منظور کمک به ارزیابی اثرات سیستم و فهم دقیقتر
اثرات محیطزیستی میباشد .از جمله روشهای ارزیایی اثرات میتوان
به ،CML 2002ا،Eco-Indicator 99ا،EDIP97ا،EDIP2003ا EPS 2000
و ...اشاره نمود .به طور کلی این روشها به دو دسته اصلی روشهای
نقطهی میانی ( )Midpoint methodsو پایانی ()Endpoint methods
تقسیم میشوند .به روش نقطهی میانی ارزیابی چرخه حیات ،رویکرد
مسئله محور ( )Problem-oriented approachیا روش ارزیابی کالسیک
اثرات نیزمیگویند.
نقطه میانی به دستهای از شاخصها که در وسط مسیر اثرات ،بین
نتایج فاز دوم و نقطهی پایانی ،قرار دارند اشاره دارد .از جمله اثرات
میانی تغییر اقلیم ،گرمایش جهانی ،اسیدی شدن ،نازکشدن الیه ازن
و غیره میباشد .روش نقطه پایانی که با عنوان رویکرد خسارت محور
( )Damage-oriented approachشناخته میشود ،نقطهی اثراتی است
که در انتهای مسیر اثر قرار دارند (سالمت انسان ،کیفیت محیطزیست
طبیعی و منابع طبیعی) .هر دو روش معرفی شده اطالعات خوبی را
از ارزیابی محیطزیستی در اختیار تصمیمگیرندگان میگذارند .الزم به
ذکر است که رویکرد نقطهی پایانی پیچیدگی کمتری داشته و دارای
سطوح باالتری از عدم قطعیت است .همچنین روش نقطهی میانی از
نظر تفسیر نتایج مشکلتر میباشد.
آخرین فاز ،مربوط به تفسیر نتایج چرخه عمر است که در آن پیرامون
نتایج دو مرحله قبل بحث میشود و در نهایت به نتیجهگیری ،پیشنهادات
و تصمیمگیری مطابق با محدوده و هدف کار منجر میشود.

این نرمافزار یکی از رایجترین ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی اثرات
چرخه حیات است که به صورت حرفهای برای جمعآوری ،ارزیابی و
نظارت بر عملکرد پایداری محصوالت و خدمات مورد استفاده قرار
میگیرد .کاربردهای این نرمافزار شامل موارد نظارت بر عملکرد پایداری
شرکتها و محصوالت ،ارزیابی رد پای کربن ،ارزیابی رد پای آب ،طراحی
محصول و طراحی اقتصادی ،اظهارنامه محیطزیستی محصول ،گزارش
محیطزیستی و تعیین شاخصهای عملکرد اصلی میباشد .با استفاده
از این نرمافزار به راحتی میتوان چرخه حیاتهای پیچیده را به روش
سیستماتیک و شفاف مدلسازی و ارزیابی نمود .همچنین میتوان
اثرات محیطزیستی محصول و سرویس را در طول کل فازهای حیات آن
اندازهگیری و نقاط مهم در تمام جنبههای زنجیره تأمین را شناسایی کرد.
این نرمافزار در دو نسخه تجاری و آموزشی موجود است که نسخه
آموزشی با هزینه کمتری در دسترس بوده اما امکان استفاده از شرایط
عدم قطعیت را ندارد SimaPro .تعداد زیادی از روشهای نقطه میانی
و پایانی ارزیابی اثرات را در خود جای داده که میتوان با توجه به نیاز از
آنها استفاده نمود .ساختار کلی این نرمافزار شامل توصیف ،نرمالسازی
و وزندهی میباشد .طبق استاندارد ایزو ،نرمالسازی و وزندهی از
گامهای اختیاری در مرحله ارزیابی اثرات چرخه حیات است .از
ویژگیهای جالب این نرمافزار محیط کاربرپسند آن است .همچنین
میتوان با چند کلیک نتایج به دست آمده را ردیابی نموده که منجر به
سهولت در تفسیر نتایج نیز میگردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاهده کارگاه برگزار شده ،میتوانید به
لینک زیر مراجعه نمایید:
https://www.aparat.com/v/W8P7J

فراخوان اولویتهای پژوهشی و فناوری سال 1401
رشکت آب وفاضالب مشهد
رشکــت آب و فاضــاب مشــهد درراســتای مرتفــع ســاخنت چالشهــا و مســائل مرتبــط بــا صنعــت آب و فاضــاب و انجــام طرحهــای پژوهشــی
کاربــردی ،مطابــق روال همــه ســاله اقــدام بــه احصــاء نیازهــای پژوهشــی از طریــق برگـزاری جلســات هماندیشــی بــا حضــور مدیـران و کارشناســان
حوزههــای مختلــف در پایــان ســال  1400منــوده اســت .در همیــن راســتا ،اولویتهــای تحقیقاتــی ســال  1401در قالــب دو گــروه اولویتهــای
پژوهشــی و اولویتهــای فناورانــه تعییــن و پــس از اخــذ تصویــب نهایــی از ســوی وزارت نیــرو از ابتــدای اردیبهش ـتماه ســال جــاری در پورتــال
تحقیقــات ایــن رشکــت بارگــذاری خواهــد شــد.
لــذا ،از کلیــه اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی ،دانشــجویان دورههــای تحصیــات تکمیلــی ،مخرتعیــن ،واحدهــای فنــاور،
رشکتهــای دانشبنیــان و کلیــه پژوهشــگران حــوزه آب و فاضــاب بهمنظورانجــام طرحهــای پژوهشــی و فنــاوری ایــن رشکــت دعــوت بــه
همــکاری میگــردد .عالقمنــدان میتواننــد ضمــن مراجعــه بــه پورتــال تحقیقــات رشکــت آب و فاضــاب مشــهد و آگاهــی از اولویتهــای پژوهشــی
در ســامانه جامــع نرماف ـزاری تحقیقــات (محقــق) ثبــت نــام منــوده و نســبت بــه ارائــه پروپــوزال اقــدام مناینــد.
به نقل از :گروه تحقیقات و فناوری رشکت آب و فاضالب مشهد

تاریخ بارگذاری اولویتهای  1401در پورتال تحقیقات :اول اردیبهشتماه
نشانی پورتال تحقیقات آبفا مشهدhttps://rd.abfamashhad.ir :
نشانی سامانه محقق آبفا مشهدhttps://research.abfamashhad.ir :
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