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 ابع آب جایگاه توانمند سازی روستاییان در بهبود مدیریت من

 ایران ،تهران ،ریزی روستایی، دانشگاه پیام نورگروه جغرافیا و برنامهاستادیار - معصومه پازوکی

 ایران ،تهران ،ریزی روستایی، دانشگاه پیام نورگروه جغرافیا و برنامهاستادیار - داود شیخی

 
 

 چکیده
 واسطة بهعیت منابع و مصرف آب در بخش کشاوری، بیانگر عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب است. نماگرهای وض

و  سازی ظرفیت بر منابع آب، باال، کنترل قدرت سبکو با  کنندپیدا می بیشتری هایشان تسلطفعالیت بر ، روستاییانتوانمندسازی

مطالعه جایگاه توانمند سازی منظورِ کنند. پژوهش حاضر به  تهدای درستی را به شانمسیر فعالیت فعال، قادرند مشارکت

و گروه بندی  های موثر در توانمندسازی جهتِ مدیریتِ پایدار منابع آبو شناخت شاخص روستاییان در مدیریت منابع آب

ییان روستاجامعه آماری پژوهش، صورت گرفته است.  های توانمندی در مدیریت آبهای شهرستان بر اساس شاخصدهستان

 نامهپرسش از ابزار وو به صورت تصادفی ساده توزیع گردید  نفر بدست آمد 381باشد که حجم نمونه شهرستان پاکدشت می

متوسط  ها باالتر از حدها نشان دادکه میانگین تمام رتبهاستفاده شد. نتیجه بررسی میانگین رتبه متغیر هاآوری دادهجمع جهتِ

ای نیز معنی تک نمونه tهای تحقیق در بین پاسخگویان است. نتیجه آزمون وضعیت مطلوب شاخص باشدکه نشان دهندهمی

ها از ضریب تغییرات استفاده شد که شاخص کاهش مهاجرت رتبه د کرد. به منظور رتبه بندی مولفهداری میانگین متغیرها را تایی

 بندی اثر توانمند سازی بر آخر را کسب کردند. به منظور گروهها رتبه اول و افزایش عملکرد تولید مزارع، باغات و گلخانه

بر اساس میزان همگنی  هاو در نهایت دهستان ها از تکنیک نقطه شکست با استفاده اعداد ضریب تغییرات استفاده شدشاخص

 ، گروه بندی شدند.ایابع آب با استفاده از تحلیل خوشهدر مدیریت من

 شهرستان پاکدشت نواحی روستایی،، ایحلیل خوشهازی، مدیریت منابع آب، تتوانمند س های کلیدی:واژه
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 باه و (Heidari, 2014)  هاای اتتصاادی اسات   هده داشته و زیر ساختِ توسعه بخشآب نقش محوری در آمایش سرزمین به ع

 دیگر کننده محدوده بلکه کشاورزی هایفعالیت تنها محدودکننده نه کشاورزی تمحصوال تولید در تولید عامل کمیاب ترین عنوان

 کمباود  دلیل ترین اصلی جهانی، بانک عقیده به بناو  (Shajari et al, 2009) رودمی شمار نیز به اجتماعی و اتتصادی هایفعالیت
 (2013 , اسات  بخاش  ایان  هاای هزیناه  و درآمادها  میاان  تعادل عدم و آبیاری هاینظام ناکارآمد و ضعیف مدیریت جهان، در آب

(Dahimavi et al . هاای تخصای    هاا و شایوه  کنند، اجرای سیاست فزایش پیدا میهای آبی روز به روز ا در دنیای امروز که تنش
بع آب و خاک های نوین کشت و آبیاری، اجتناب ناپذیر است. محدودیت مناگیری از روشهای کشاورزی و بهرهبهینه آب در فعالیت

بناایی از ساوی دیگار،     پذیری آرمان خودکفایی در امور زیار لیمی کشور از یک سو و ضرورت تحققبه دلیل موتعیت جغرافیایی و ات
. (Nabi Afjadi et al, 2015)سازد ح کشور را امری اجتناب ناپذیر میسطبرداری بهینه از منابع آب و خاک موجود درموجبات بهره
کشور، مدیریت منابع آب با مقاصد و اهداف بسیار مهمی به لحاظ اتتصاادی، اجتمااعی، ماالی و زیسات محیطای       در شرایط کنونی

های کمی و کیفای عرضاه آب، کااهش و رفاع     مواجه است که عبارتنداز: پاسخگویی به تقاضاهای جدید در شرایط بروز محدودیت
هاای  ، ایجاد عدالت اجتماعی میاان گاروه  های آبیبهتر در بهره برداری طرحه خدمات موانع استفاده کارآمد و بهینه از منابع آب، ارائ
  (Nasiri  Rajaei, 2011).  مختلف درآمدی و حفاظت از منابع آب

    روساتاییان در مادیریت مناابع آب    نمایاد توانمناد ساازی    پایدار روستا کمک شایان توجهی مای هایی که به توسعه یکی از بخش
و شدت تقاضا،  های شهرستان پاکدشت به مانند سایر مناطق روستایی کشور، بین تأمین آب مورد نیازکشاورزاندر دهستان باشد.می

ای نه چندان دور، بحران آفرین خواهد شد زیرا که معتقدیم، هنگامی که که این خأل و عدم تعادل در آیندهشود عدم تعادل دیده می
تی تابل مهار نباشد، زبان مفاهمه در بخش آب تبدیل به زباان مخاصامه خواهاد شاد     این عدم تعادل با مجموعه راهکارهای مدیری

(Hosseinzad et al, 2014) کشااورزان   ، از این رو، برای دستیابی به پایداری منابع آبی و مدیریت این منابع نیاز به توانمندسازی
هاا و بهاره   های آبرسانی و آبیاری، سازهارزیابی، طراحی سیستمیری، اجرا، مدیریت منابع آب از تصمیم گ ریزیدر تمامی ابعاد برنامه
 هاای گیاری از روش های کشاورزان در بهرها توجه به اهمیت افزایش توانمندیشود. از این رو پژوهش حاضر ببرداری، احساس می

لوگیری از هدر رفت آب و اساتفاده  نوین کشت و آبیاری و افزایش توانمندی آنان در مدیریت بهینه و مطلوب منابع آبی به منظور ج
های اجتماعی در محیط روستا و یا جرائم ح و هم چنین به حداتل رساندن تنشبهینه از منابع موجود و افزایش عملکرد در واحد سط

ن کشاورزا مربوط به آب صورت گرفته است و همچنین با هدف انجام مطالعات نظری و تجربی جهت مطالعه جایگاه  توانمند سازی
هاای  مدیریت منابع آب با توجه باه شااخ   های شهرستان پاکدشت از نظر همگنی در در مدیریت منابع آّب و گروه بندی دهستان

ای در این منطقه صورت نگرفته و با توجاه باه   ذیرفته است. در این زمینه مطالعهای انجام پدسازی  با استفاده از تحلیل خوشهتوانمن
باا چاه    باشاد: هاای مطارح مای   در کشاورزی، این سوال زان در مدیریت منابع آبی و کارآیی مصرف آباهمیت توانمندسازی کشاور
های دهستان رگیری و تخصی  بهینه و مصرف صحیح آب، دربه کا سازی کشاورزان درتوان به توانمندراهبردها و راهکارهایی می

 ها در چیست؟ یت منابع آب دارد با سایر دهستانر مدیردهستانی که عملکرد بهینه د ین شهرستان دست یافت؟ عامل برتریا
 همکااران  و توان به ماوارد زیار اشااره کارد: صابوحی     ، مطالعاتی صورت گرفته است که میبا توجه به اهمیت مدیریت منابع آب

 در. پرداختناد  خراساان  استان در نریمانی دشت در زیرزمینی، آب منابع مدیریت راهکارهای ارزیابی به موردی ایدرمطالعه(  1386)
 زیار  هایآب از برداری بهره کار راه که داد نشان نتایج. گردید مقایسه زیرزمینی آب منابع مدیریت مختلف کارهای راه مطالعه این

 کناد مای  فاراهم  را زیرزمینای  هاای آب از پایدار برداری بهره به رسیدن امکان دیگر هایگزینه به نسبت مالیاتی، سیاست و زمینی

(Sabouhi et al, 2007) .( در پژوهش خود با عنوان شاخ 1391کشاورز و ساتیج )  های بهره وری آب و راهکار آتیه کشااورزی
اناد و باه ایان نکتاه اشااره      های مختلف کشور توجه کردهبهره وری محصوالت مختلف در استانکشور، به محدودیت منابع آبی و 

باشاد  آب می مصرف مترمکعب یک ازای به کیلوگرم 88/0حدود  در کشور در کشاورزی آب وری حاضر بهره حال دراند که داشته
ایشان درایان   .یابد افزایش مترمکعب یک کیلوگرم به ازای 2باید به حداتل  1404سال  تا مدت بلند هایریزیبرنامه اساس که بر

جهاانی شااخ     اهمیت بهره وری آب و مقاادیر تحقیق به راهکارهای تامین غذای کشور، آب مجازی، تعریف کارایی مصرف آب، 
 برداری بهره نرخ حاضر حال در دهدمی نشان موجود وضع اند که؛ ارزیابید و در نهایت به این نتیجه رسیدهانبهره وری آب پرداخته
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 کیفیات  افات  و آب عمنااب  رفاتن  سنتی، هدر هایشیوه با منابع این از برداری بهره و نداشته آلیایده وضعیت خاک و منابع آب از

( پژوهشای باا عناوان نقاش     1392عنابستانی و همکااران )  (Keshavarz & Satich, 2012). است داشته دنبال به را خاک منابع
 روش باا  و با رویکردی جاامع اند که را انجام دادهمشارکت در توانمند سازی اتتصادی نواحی روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی 

 روساتایی  سکونتگاه بخش کشاورزی در یانیروستا توانمندسازی فرایند گیریشکل در مشارکت نقش بررسی هب تحلیلی - توصیفی

 باا  هاا داده تحلیال  و تجزیاه  نفار و و  330نموناه   حجم در نامهطریق پرسش از هاداده آوری اند. جمعپرداخته باال ایجرود دهستان

شده است. و در نهایت، به این نتیجه رسیدند که فرآیند توانمناد ساازی نقاش     و همبستگی اسپیرمن انجام  tهای آزمون از استفاده
ها و بهره برداری بهیناه از  ها و اولویتری در تعیین محدودیتگیهای شناختی و تصمیمییان به مهارتمهمی در مجهز کردن روستا

ه وری آب شی را با عنوان ارزیابی شاخ  بهار ( پژوه1393. حیدری )(Anabastani et al, 2013)ها و امکانات موجود داردفرصت
ای که از روش تحقیاق نظاری و کتابخاناه   ، انجام داده است در این زمینهها و مدیریت منابع آب کشور کشاورزی و عملکرد سیاست

هاای آبای   اماه اف و برناستفاده نموده و بعد از ارزیابی وضعیت موجود مصرف آب در ایران و جهان، تحلیل عوامل موثر بار آن، اهاد  
ی موجود در تحقاق مادیریت   هاای و رفع خالءبخشی بیشتر اتدامات سازهرای اثرکشور را تحلیل نموده و به این نتیجه رسیده که ب

هاای اجتمااعی، اتتصاادی و فرهنگای     ای و نارم افازاری باه ویاژه مقولاه     همصرف آب کشاورزی باید توجه جدی به موارد غیرساز
ورزی و هاای مارثر در توساعه کشاا    ( پژوهشی با موضوع تحلیال شااخ   1393زاد و همکاران )حسین . (Heidari, 2014)داشت

 و باشاد مای  تبریاز  دشات  روساتای  39 شامل تحقیق آماری جامعهاند که راا نجام داده  های روستاییمدیریت منابع آب سکونتگاه
 کشااورزی  جهااد  مادیریت  و ایمنطقاه  آب ساازمان  به جعهمرا ای،خانهکتاب نامه، مطالعاتپرسش تکمیل طریق از الزم اطالعات
 25 تعاداد  کشااورزی،  توساعه  و آب مناابع  مادیریت  بار  اثرگاذار  متغیرهای و عوامل منظور تبیین به مطالعه این در شده و  فراهم
 بعد مرحله در .است شده انتخاب روستاها سطح در کشاورزی آب مدیریت برای شاخ  11 تعداد و کشاورزی توسعه برای شاخ 

 گردیده که نتاایج  استفاده عاملی تحلیل از مرثر هایشاخ  و زیربنایی هایسازه از تعداد کمتری به هاشاخ  تعداد کاهش برای
 را کشااورزی  توساعه  کل واریانس تغییرات از درصد 79 حدود آبی کشت و عملکرد مکانیزاسیون، ساختاری، عامل چهار داد نشان
هاا کشااورزان را در اساتفاده    نی آب تاکید کرده و افزایش آگااهی های زیرزمیبر حفظ و بازسازی سفرهنهایت   نموده اند و در تبیین

( در مقاله ای با عنوان ساماندهی و مدیریت مصرف 1393شهرستانی ).  (Hosseinzad et al, 2014)بهینه آب را ضروری دانستند
باشد، راندمان پایین آبیاری، عدم وجاود مادیریت مناساب    توصیفی می - یبهینه آب در بخش کشاورزی که به نوعی تحقیق تحلیل

 .داناد آب، عدم کنترل مصرف آب در بخش کشااورزی و افازایش میازان جمعیات را دلیال مشاکالت بخاش آب در کشاور مای         
(Shahrestani, 2014) ( در مطالعات خود که پیرامون خود اثر بخشی و نقاش آن در احسااس توانمنا   2006کینی ) یان یدی روساتا

باه مانادن در روساتا،    یان و میزان تمایل آن هاا  یدرآفریقا انجام داد، در نهایت به این نتیجه دست یافت که بین توانمند بودن روستا
های دسته جمعی، دستیابی به آموزش بهتر، استفاده از کاالهای فرهنگی و مشارکت در امور مرباوط باه روساتا رابطاه     انجام فعالیت
یان مورد یدر پژوهش حاضر موضوع مدیریت منابع آب را از جنبه توانمند سازی روستا. (Kinney, 2006) و توی وجود داردمعنادار 

بررسی و کاوش ترار داده و تالش شده است تا عالوه بر شناخت و ارزیابی وضع موجود منطقه موردمطالعه باه راهکارهاایی دسات    
های روساتایی مادیریت   و مطلوب منابع آب را در سکونتگاهشاورزان، بتوان به صورت بهینه یان و کییافت تا با توانمند ساختن روستا

مدیریت مناابع آب کشاور   کرد که در تحقیقات پیشین از این جنبه به ارتباط بین توانمندسازی، مدیریت منابع آب توجه نشده است. 
تصادی، اعتالی سالمت جامعه، امنیت غاذایی، توساعه پایادار    هایی نظیر رشد اتر حیطهنقش مهمی در فرایند توسعه پایدار کشور د

مادیریت مناابع آبای     (Shahrestani et al, 2017) ای و اساسی انسان داراستمحیط زیست و تامین نیازهای پایه منابع آب، حفظ
 شود؛ها اشاره میباشد که به طور خالصه به آنهای متعدی میمبتال به ناهنجاری کشور

هاای جدیاد،   تمرکاز سیاسای ا اداری و ایجااد نهادهاا و سازمان  عمومی و ویـژه اجتمـاعی و فرهنگـی: هایمحدودیت

کاه فرساایش    باعث توسعه نامتوازن و چندگانگی در ساختار اجتمااعی شاده اسات. نهادهاای اجتماعی و اتتصادی سنتی ضمن آن
شده و خود را با خصوصیات جدید سازگار کند. سااختار نهادهاای جدیاد     یافته یاا رو باه اضامحالل رفتاه اسات، نتوانساته متحول

 .های نظام اجتماعی رابطه سازگاری برترار نمایدرا و منسجمی پیدا کند و با بدنه اصلی و ریشهانتوانسته شکل ک

سر نگردیده است. مرحله گذر از اتتصاد کشاورزی هنوز طی نشاده و نوساازی سااختار کشاورزی می ساختار بخشی کشاورزی:

طاور عماده از    برداری کشاورزی هنوز تحاوالت مناساب الزم را طی نکرده و تکیه بار توساعه کشااورزی باه     مالکیت و نظام بهره
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های عمومی مانع از اعتالی عوامل مرثر بر افزایش ارزش اتتصاادی  شود و سیاستطریق گساترش ساطح کشات آبای انجاام می
 .آب در بخش کشاورزی است

   ماد،  آنیااروی انساانی کار   نظاار فرهنگاای و   : ماادیریت منااابع آب کشااور از   های ضعیف مدیریت منـابع آبزیرساخت

تدابیر غیرتأسیسااتی )حقاوتی، اتتصادی و سازمانی( از امکانات پشتیبانی اندک ها و استفاده ازهای اطالعاتی، توانین، سیاستپایگاه
طاور کلای تفکیاک نشاادن وظااایف       ر ایان زمیناه نارسایی در نظام تخصی  آب است. باه برخوردار است. مهامتارین ضاعف د

 هاای حکاومتی مادیریت مناابع آب را فاراهم کارده اسات       حکاومتی از تصادی گاری، موجبات ضعف و نارساایی در زیرسااخت  

(Mohammad Vali Samani, 2005) .صورت ذکار کارد  این وان به تجا در مدیریت آب کشور را می طور کلی روندهای نابه به: 
ها از نظار توجیاه   گذاری در این زمینه بدون رعایت اولویت طرح های سطحی و ابعاد گسترده سرمایهتوجه و عالته وافر به مهار آب

هاای ایجااد   عدم توجه کافی به استفاده از ظرفیت ی؛بردار های مکمل بهرهفنی، اتتصادی و زیست محیطی و عدم هماهنگی طرح
رویه از منابع آب زیرزمینی با پیامد تخریب کمی و کیفی آبخوان هاا و آثاار    برداری بی بهره ،جهت تحقق هدف افزایش تولیدشده 

بهااا از   عادم امکاان وصااول آب   ؛ تلفات زیاد آب در مصارف اعم از مصارف کشااورزی، شاهری یاا صانعتی     ؛سوء زیست محیطی
هاا و  نارساایی (؛ ویاژه آب کشااورزی   های تانونی )بهشاده باه دلیال محدودیتهاای تماام کننادگان بار اسااس تیمات مصارف

برداری کارا از تأسیسات به دلیل عادم تکمیال    بهره ؛های انجام شدهگذاری برداری و نگهداری از سرمایه مشکالت مربوط به بهره
الگوهای کشت در مناطق با کمیت و کیفیت  ؛یدآهای مدیریتی به عمل نمیهاای مکمال و ناکارامادی و پراکنادگی مسئولیتطرح

در 1ای تقریباً فراموش شده است. کارایی مصااارف آب  مدیریت مصرف آب مقوله ؛های مصرف آب انطباق نداردمنابع آب و اولویت
 Mohammad Vali) پایین بوده و روند آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی از شتاب برخوردار اسات  هاای مختلف بسیاربخاش

Samani, 2005) .دهاد مای  ارائه را آبی هایپروژه کردن عملیاتی و کردن اجرایی کلی راهبرد واتع در آب منابع یکپارچه مدیریت .
 آب مناابع  باودن  محادود  (1: بار  اصاول  این در که شده ارائه 1992 سال در دوبلین گانه چهار اصول در آب منابع یکپارچه مدیریت
 و اجتمااعی  و اتتصاادی  توساعه  نماودن  هماهنگ پایدار، صورت به آب منابع مدیریت در جانبه همه هایاماتد کارگیری به شیرین،
 (3 عماومی،  هاای آگااهی  افازایش  برداران، بهره مشارکتی هایاتدام از استفاده با آب منابع مدیریت و توسعه( 2 طبیعی، منابع حفظ
 ,Khalili)اسات  شده تاکید اتتصادی کاالی یک عنوان به آب مدیریت و آب اتتصادی ارزش (4 و آب منابع مدیریت در زنان نقش

2016; Snellen & Schrevel, 2004)  جمعیات  تمرکاز  و افازایش  آب، کیفیت منابع کاهش بر گذار تأثیر و مهم عوامل از یکی 

منطقاه ماورد مطالعاه در ایان     و از یک سو با توجه به مهاجر پذیر بودن روستاهای    (Mortazavi et al, 2011)است شده عنوان
 Keshavarz & Dehghani) ظرفیت توسعه منابع آب به طور مستمر در حال کاهش استپژوهش و از دیگر سو، با توجه به اینکه 

Satich, 2012)  این امر سبب شده است تا فشار بیش از حدی بر منابع آب زیر زمینی و سطحی وارد شود و باعث آسیب پذیری لذا
ف دولت ایان نکتاه را   های مدیریت منابع آب از طراست. عدم موفقیت و کارآیی برنامهاورزی و معیشت کشاورزان شده فعالیت کش

یان و دخالت آنان در یکند که مدیریت مطلوب و یکپارجه منابع آب کشاورزی بدون در نظر گرفتن دانش بومی روستاخاطر نشان می
تواند کنتارل مادیریت   های روشن و مشخ  میاورزان همراه با مرزها و محدودیتکشاین فرایند، ممکن نیست. تفویض اختیار به 

شود کاه کشااورزان توانمناد باشاند، باه هماین دلیال اسات کاه اماروزه           ر نماید و این امر زمانی محقق میمنابع آب را امکان پذی
 کشاورزی و روستایی توسعه از برای حمایت عهو توس غیردولتی هایسازمان هایسیاست ناپذیرجدائی بخش کشاورزان توانمندسازی

 برنده آمارتیاسن، نخستین بار که را انسانی توانمندی رویکرد. (Danida, 2004& Charmchian Langroudi, 2012)  است شده
 مردماان  کاه  اسات  استوار اصل بر این اجتماعی ترتیبات و فردی رفاه که است آن بیانگر کرد، مطرح1998 سال اتتصاد نوبل جایزه
 روساتایی   که توضیح این با شودمی روستاییان ذهنی ساختار در تغییراتی موجب . توانمندسازیبکنند توانندمی چه و خواهند می چه

 در همیشاه  دهاد، مای  ترجیح فردی کار بر را گروهی کار است، انعطاف پذیر ریسک پذیر است، دارد، کارها به مثبت توانمند، دیدی
 ,Charmchian Langroudi)  کند تبدیل هافرصت به را تهدیدات کندمی سعی است، مصمم کارها انجام در یادگیری است، حال

2002 & Vosoughi, & Habibi, 2013)  . 

                                                            
و به صورت نسبت عملکرد اتتصادی  (Antesari et al, 2007) باشدهای سیستم تولید میها و ستاندهآب بیانگر رابطه کمی میان نهاده کارآیی مصرف .1

شود که از هر ای گفته میعهو به مقدار محصول در تطعه مزر (Heidari, 2011: 44) گرددبخیر و تعرق واتعی گیاه تعریف می)عملکرد ارائه شده به بازار( به ت
 .(Cekler et al, 2002)د شومتر مربع ارائه می اس کیلوگرم درآید و بر اسواحد حجم آب آبیاری کاربردی در آن مزرعه به دست می
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دهدکه عدم توانمندسازی ونبود زیرساختهای سیاسی اجتماعی مناسب درمناطق روستایی ازموانع عماده  تجربیات جهانی نشان می
 توانمندساازی  (Wang, 2006 & Roknaddin Eftekhari et al, 2009). شاود مای ه کشاورزی محسوب تحقق مشارکت وتوسع

های موجود برای مشارکت روستاییان در نهادها و سازمانهایی که در زندگی جوامع روستایی ها و ظرفیتیعنی فرایند گسترش تابلیت
ارتباط پویا و کارآمدی است که در بطان خاود باعاث انعطااف ذهنای و      توانمند سازی در مناطق روستایی مستلزم ایجاد تأثیر دارند. 

در واتاع  . (Anabastani et al, 2013) تحرک اندیشه در افراد شود و با خود تبادل اطالعات و آگااهی را باه هماراه داشاته باشاد     
شارکت آزادانه شند و در عین حال توان متوانمند سازی به دنبال آن است که مردم بتوانند خودآغاز گر، کنترل کننده و رهبر توسعه با

زنای ماردم باا     نتیجاه آن افازایش تادرت چاناه     کاه  (Mirzaii and et al, 2010)  های توسعه را داشته باشندها و طرحدر پروژه
 . (Rezvani, 2011) ها بر زندگی مردم تأثیر داردهای دولتی که عملکرد آنمرسسات و سازمان

تعیینی، شایستگی، اثربخش باودن، معنااداری و اعتمااد     های خودیان از شاخ یوانمند سازی روستادراین پژوهش جهت تبیین ت
 باه  تعیینای  در توانمند سازی، خاود  (Roknaddin Eftekhari & et al, 2009; Charmchan langroodi, 2012)استفاده شد 

 کاه  دارناد  اعتقااد  افاراد  که است معنا آن به ایستگیش .باشدمی خود انجام کارهای چگونگی مورد در افراد آزادی احساس معنی

 توانمند افراد توسط که کاری بودن ارزش با به معنای معنیداری همچنین .دارند را خود کارهای انجام برای الزم و توانایی مهارت

 محایط  بر واتعی تاثیر ینکها تا شود اجازه داده افراد به که است آن معنای به تاثیر شاخ  .است شده شود، تعریفمی انجام شده

 آن معنی به اعتماد نهایت در .داده شود اطمینان شود، لحاظ تصمیماتشان اینکه با رابطه در هاآن نیز به و باشند داشته خود اطراف

توانمنادی  . (Charmchan langroodi, 2012) شاد  خواهاد  برخاورد  یکساان  و منصفانه هابا آن که کنند احساس افراد که است
شود که در آینده شاهد استفاده سنجیده و بهینه از دانش بومی در زمینه استحصال، انتقال و مصرف آب خواهیم رزان سبب میکشاو
 حفظ توان تولیدی کشاورزان کمک کند. توان به عبور از مرحله بحران ومدیریت منابع آب میازاینرو توانمند شدن کشاورزان درشد، 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 فهومی پژوهش، توانمند سازی و مدیریت منابع آّب. چارچوب م1شکل

  روش پژوهش
مادیریت پایادارمنابع آب در   یان در یاین پژوهش به دنبال بررسی وشناخت همه جانبه و کال نگراناه نقاش توانمندساازی روساتا     

مادیریت مناابع    درروندیان یهای مناسب برای توانمند شدن و خودآغازگر شدن روستاای شهرستان پاکدشت وارائه راهبردهدهستان
ای که با استفاده از نتایج تحقیق بتوان میزان توانمندی، ریسک پذیری و انعطااف  باشد به گونهمطالعه می آب در سطح منطقه مورد

 .کاربردی است مطالعات نوع از حاضر پژوهش پذیری کشاورزان را افزایش داده و بتوان بحران آب را به بهترین شیوه مدیریت کرد.
 6در باازه زماانی   ها پیمایشی مقطعی است و در باشد و نحوه گردآوری دادهتحلیلی می -توصیفی  نظر روش اجرا، از نوع ترکیبی از

های شهرستان پاکدشت باه غیار   ییان دهستانجامعه آماری این تحقیق شامل روستا است. شدهانجام  1397ماهه تابستان و پاییز،  
تعداد نموناه در   ،ای تناسبیکه با استفاده از روش طبقهباشد نفر می 381بر اساس فرمول کوکران  باشدکهو میازمجتمع شهید نامج

 شد: تعیین دهستان براساس فرمول زیرهر 
 

توانمند 

 سازی

مدیریت 

 منابع آب

تولیدی -عوامل اتتصادی   

 عوامل زیست محیطی

 عوامل اجتماعی

 خودتعیینی

 شایستگی

 اثربخش بودن

 معناداری

 اعتماد
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 یان در هر دهستان و تعداد نمونه برای هر دهستان براساس نمونه گیری طبقه بندی شدهیتعداد روستا .1جدول 

 اد نمونهتعد تعداد جمعیت روستایی دهستان

 69 9362 شریف آّباد

 45 6126 فرون آباد

 52 7106 کریم آباد

 117 15936 فیلستان

 50 6694 جمال آباد

 48 6465 حصار امیر

 381 51689 جمع کل

                 Source: Statistics Center of Iran, 2016                

 2/73هاا  ناماه نامه به صورت کامل پاسخ داده شاد و نارخ برگشات پرساش    پرسش 279نامه توزیع شده، پرسش 381که از تعداد 
ای پاساخگویان )ساه عامال    -هاای فاردی و حرفاه   نامه بود که ازدو بخاش مشخصاه  ها پرسشباشد. ابزار گردآوری دادهدرصد می

یاک از عوامال ماوثر بار      اتتصادی، زیست محیطی و اجتماعی( و دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه در خصوص میزان اهمیات هار  
نامه با نظر متخصصان وکارشناسان وپس از انجام اصالحات الزم به مدیریت منابع آب در کشاورزی تشکیل شده بود. روایی پرسش

 ( بود.94/0نامه، پیش آزمون انجام گرفت که مقدارآلفای کرونباخ محاسبه شده )دست آمد. برای تعیین اعتبار پرسش

 یانیحقیق برای نتایج حاصل ازمدیریت منابع آب ازطریق توانمندسازی روستامتغیرهای ت .2جدول 

 متغیرها عوامل

 
 
 
 

 –عامل اتتصادی 
 تولیدی

 ایز تولیدات زراعی، باغی  و گلخانهافزایش درآمد ناشی ا

 های مربوط به آب  کاهش هزینه

 هارد تولید مزارع ، باغات و گلخانهافزایش عملک

 های آبرسانی و کشت جدید(سیستمدهای غیر کشاورزی )مربوط به افزایش درآم 

 افزایش سرمایه و سرمایه گذاری کشاورزان 

 افزایش ارزش اتتصادی زمین زراعی و باغات  

 های شغلی غیر کشاورزیافزایش فرصت 

 های سرمایه گذاری در بخش کشاورزیافزایش انگیزه

 نیروی انسانی و کارگر )امکان پخش همزمان کود و سم به همراه آب( های جانبی مربوط بهکاهش هزینه

 
عامل زیست 
 محیطی

 بهبود وضعیت منابع آبی

 ای و باغیها به ویژه در کشت گلخانهکاهش آفات و بیماری

 پایداری منابع خاک از طریق جلوگیری از زه دار شدن خاک

 کاهش تخریب و فرسایش خاک

 ع آب و خاککاهش آلودگی مناب

 
 عامل اجتماعی

 یان برای فعالیت های کشاورزییافزایش انگیزه روستا

 کاهش مهاجرت  

 یان و جرایم مربوط به آبیهای اجتماعی بین روستاکاهش تنش

 افزایش مساوات و عدالت در بهره برداری از منابع آبی  

 کاهش مشکالت شخصی و خانوادگی کشاورزان با افزایش درآمد 

 های نوین آبیاری و درآمدزاییوشتوسعه مشاغل وابسته به ر 

                    Source: Sadeghlo & Sojasi Ghidari, 2014; Pazoki & Yordkhani, 2018; Pazoki & Sheikhi, 2016; Heidaei  

Sarban, 2013 & Ghanji et al, 2015 

های جدول فوق بارای بررسای وضاعیت منطقاه ماورد مطالعاه از نظار        بر شاخ نامه مبتنی های به دست آمده از پرسشاز داده
های آماری از تبیال میاانگین رتباه متغیرهاا،     ای و روشدر این تحقیق از روش تحلیل خوشه مدیریت منابع آب استفاده شده است.

 استفاده شده است.ای تک نمونه  tضریب تغییرات و آزمون
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 جغرافیایی پژوهش قلمرو
درصد از مساحت استان تهران را به خود اختصاص داده است و  2/3، حدود لومترمربعیک 610ن پاکدشت با وسعتی معادل شهرستا
های است. این شهرستان از شمال به کوه ترارگرفتههای البرز ی آبرفتی جنوب رشته کوهها نیزممتراز سطح دریا در  1013با ارتفاع 

به بخش مرکزی شهرستان ورامین و شاهر ترچاک و از شارق باه ایاوانکی در اساتان        ز جنوباالبرز، از غرب به تهران و شهرری، 
 ,Pazoki) باشاد  یمآبااد  فیشار است و برابر آخرین تقسیمات کشوری مشتمل بر دو شهر و دو بخش مرکزی و  محدودشدهسمنان 

 نفار جمعیات(، فیلساتان    6465) رامیرنفر جمعیت(، حصاا  6136این شهرستان  مشتمل بر شش دهستان فرون آباد ) .(163 :2008
یت مربوط به نفر جمع 22990نفر جمعیت که از این تعداد  29684نفر جمعیت(، جمال آباد ) 7106) نفر جمعیت(، کریم آباد 15926)

 . باشدنفر جمعیت( می 9362آباد )و شریفباشد که فعالیت کشاورزی ندارند و فقط نقش مسکونی دارد( مجتمع شهید نامجو می

 
 مورد مطالعه حدودهموقعیت جغرافیایی م .2شکل 

    ها و بحثیافته

نفار( را زناان    69) درصاد  73/24نفار( را ماردان و    210درصاد )  27/75گویان دهد که از تعداد پاسخنشان می های تحقیقیافته
 41 -50، که افراد در رده سانی باین   دهد یترار م بررسی، مورد سنرا براساس  گویانپاسختوزیع فراوانی اند. همچنین تشکیل داده

گویان براساس سن ایان  اند. نکته تابل توجه در توزیع فراوانی پاسخخ دهندگان را به خود اختصاص دادهسال، بیشترین میزان از پاس
انترهاا عالتاه   سال ترار دارند و این بادان معناسات کاه جو    40تا  30گویان دررده سنی کمتراز درصداز پاسخ 94/29است که فقط 

 دهند.سیب به بخش صنعت و خدمات نشان میکمتری به فعالیت در بخش کشاورزی ن

 سنبراساس  پاسخ دهندگانتوزیع فراوانی   .3جدول 

 درصد فراوانی سن

 17/7 20 سال 30کمتراز

 87/21 61 سال 40الی31

 14/40 112 سال 50الی41

 82/30 86 سال 51بیشتراز

 100 279 مجموع
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ای برای بررسی نامهان در مدیریت منابع آب، پرسشییهای تبیین کننده نقش توانمند سازی روستا  کردن شاخ مشخ برای
های توانمند سازی نامه، شاخ امتیازی طیف لیکرت، طراحی شد که این پرسش 5ابعاد توانمند سازی بر اساس شدت ترجیحات 
 پیرامون گروه یک دیدگاه بررسی آماری هایآزمون پرکاربردترین از یکی tمون کشاورزان را از نقطه نظر کشاورزان جویا شد. آز

 یک امتیازات یا دیدگاه میانگین آیا شودیم بررسی آزمون این در. است خاص گروه یک در متغیر صفت یک بررسی یا موضوع یک

 میانگین که است آن از حاکی صفر فرض. خیر یا است بیشتر است، امتیازات حداکثر میانگین برابر معموالً که معینی عدد از گروه

 آمده بدست امتیازات میانگین که است آن نیز (بدیل فرض) آزمون ادعای. است کمتر آزمون فرضی میانگین از آمده بدست امتیازات

 عدد عنوان به 3 عدد بنابراین است شده استفاده درجه 5 لیکرت طیف از چوندر این تحقیق  .است بیشتر آزمون فرضی میانگین از

 وجود توافق یعنی باشد 3 از بزرگتردر این تحقیق   نفر 279 دیدگاه میانگین اگر ساده خیلی بیان یک در .بود خواهد ممتنع یا وسط

نشان داده شده است میانگین رتبه همه متغیرها  (4) طور که در جدول همان. ندارد وجود توافق یعنی باشد 3 از کوچکتر اگر و دارد
 ها در بین پاسخگویان است.بیشتر است که نشان دهنده وضعیت مطلوب و توافق این شاخ  3دد از ع

 مقایسه میانگین رتبه متغیرهای تحقیق .4جدول 

 شاخص میانگین رتبه انحراف معیار وضعیت

 ایز تولیدات زراعی، باغی  و گلخانهافزایش درآمد ناشی ا 89/3 24/1 مطلوب

 های مربوط به آب  نههزیکاهش  63/3 35/1 مطلوب

 هارد تولید مزارع ، باغات و گلخانهافزایش عملک 72/3 42/1 مطلوب

 های آبرسانی و کشت جدید(های غیرکشاورزی )مربوط به سیستمافزایش درآمد  15/4 1/1 مطلوب

 افزایش سرمایه و سرمایه گذاری کشاورزان  07/4 26/1 مطلوب

 اتتصادی زمین زراعی و باغات  افزایش ارزش  08/4 95/0 مطلوب

 های شغلی غیر کشاورزیافزایش فرصت  06/4 05/1 مطلوب

 های سرمایه گذاری در بخش کشاورزیافزایش انگیزه 12/4 27/1 مطلوب

های جانبی مربوط به نیروی انسانی و کارگر )امکان پخش همزمان کاهش هزینه 96/3 44/1 مطلوب
 کود و سم به همراه آب(

 بهبود وضعیت منابع آبی 06/4 28/1 بمطلو

 ای و باغیها به ویژه در کشت گلخانهکاهش آفات و بیماری 24/4 1 مطلوب

 پایداری منابع خاک از طریق جلوگیری از زه دار شدن خاک 69/3 38/1 مطلوب

 کاهش تخریب و فرسایش خاک 91/3 13/1 مطلوب

 کاهش آلودگی منابع آب و خاک 003/4 12/1 مطلوب

 های کشاورزییان برای فعالیتیافزایش انگیزه روستا 13/4 28/1 مطلوب

 کاهش مهاجرت   17/4 93/0 مطلوب

 یان و جرایم مربوط به آبیهای اجتماعی بین روستاکاهش تنش 13/4 26/1 مطلوب

 افزایش مساوات و عدالت در بهره برداری از منابع آبی   29/4 12/1 مطلوب

 کاهش مشکالت شخصی و خانوادگی کشاورزان با افزایش درآمد  87/3 37/1 مطلوب

 های نوین آبیاری و درآمدزاییتوسعه مشاغل وابسته به روش  25/4 98/0 مطلوب

 .خیر یا معنادار است شده مشاهده میانگین آیا شود بررسی باید. بنابراین نیست صحیح آماری نظر از میانگین مقدار به اتکا فقط اما
. شد انجام درصد 1 خطای با یعنی درصد 99 اطمینان سطح در نمونه تک t آزمون از  شده مشاهده میانگین معناداری یبررس برای
 :است زیر صورت به حاضر مطالعه نمونه برای تک t  آزمون خروجی

 های تحقیقهای توصیفی داده. آماره5 جدول

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین ابعاد

 024/0 399/0 97/3 ادیبعد اتتص

 032/0 527/0 14/4 بعد اجتماعی

 034/0 576/0 98/3 بعد زیست محیطی

 021/0 343/0 03/4 کل
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 ای ابعاد پژوهشتک نمونه t نتایج آزمون .6جدول 

 ابعاد

 3مطلوب عددی مورد آزمون = 

 تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی T  آزمون
 درصد 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 0168/1 9227/0 97/0 000/0 278 59/40 اتتصادی

 2079/1 0836/1 15/1 000/0 278 28/36 اجتماعی

 0521/1 9163/0 98/0 000/0 278 54/28 زیست محیطی

 0737/1 9928/0 03/1 000/0 278 27/50 کل

 های توصیفیجدولی که آماره درشود. ها تأیید میاخ داری ابعاد و ششود معنینشان داده می  tهمان طور که خروجی آزمون

  094/0  معیار انحراف برای کل جامعه )نمونه( مورد مطالعه، داشته که وجود ه،نمون نفر 279 تعداد است مشخ ت، اس شده ارائه
ییان نمند سازی روستاگان، تواددهنیعنی طبق نظر پاسخ است بزرگتر لیکرت طیف وسط ازحد که است آمده بدست 2/4و میانگین 

 از 01/0 خطای با نتایج معناداری بررسی برایگذارد. تصادی، اجتماعی و محیطی تاثیر میهای اتدر مدیریت منابع آب بر شاخ 
ییان در مدیریت گفت که توانمند سازی روستا توانمیدرصد  99 اطمینان با بنابراین .شودمی استفادهOne-Sample Test  آزمون
ها از ضریب تغییرات استفاده شد. به منظور رتبه بندی مولفه گذارد.صادی، اجتماعی و محیطی  تاثیر میهای اتتبر شاخ  منابع آب

، شاخ  کاهش مهاجرت رتبه اول را بدست آورد به عبارتی دیگر توانمند سازی بیشترین تأثیر را بر کاهش (6) با توجه به جدول
ها کسب کرد. همچنین به منظور گروه بندی اثر توانمند رد تولید مزارع، باغات و گلخانهعملک مهاجرت دارد و رتبه آخر را افزایش

های یک تا چهار هایی که رتبهمحاسبه گردید و شاخ ها، تکنیک نقطه شکست با استفاده اعداد ضریب تغییرات سازی بر شاخ 
 ارد.ها درا بدست آورده اند، توانمند سازی بیشترین تأثیر را بر آن

 های پژوهش بر اساس ضریب تغییراترتبه بندی و گروه بندی مولفه .7جدول 

اثرگذاری 

 توانمند سازی
 رتبه

ضریب 

 تغییرات

انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه
 شاخص

 
 
 خیلی زیاد

 کاهش مهاجرت   17/4 93/0 22/0 1

 های نوین آبیاری و درآمدزاییتوسعه مشاغل وابسته به روش  25/4 98/0 23/0 2

 افزایش ارزش اتتصادی زمین زراعی و باغات   08/4 95/0 23/0 3

 ای و باغیها به ویژه در کشت گلخانهکاهش آفات و بیماری 24/4 1 24/0 4

 
 
 زیاد

 های شغلی غیر کشاورزیافزایش فرصت  06/4 05/1 26/0 5

 لت در بهره برداری از منابع آبی افزایش مساوات و عدا  29/4 12/1 26/0 6

7 
های آبرسانی و های غیر کشاورزی )مربوط به سیستمافزایش درآمد  15/4 1/1 26/0

 کشت جدید(
 کاهش آلودگی منابع آب و خاک 003/4 12/1 28/0 8

 
 

 
 متوسط

 کاهش تخریب و فرسایش خاک 91/3 13/1 29/0 9

 یان و جرایم مربوط به آبیی بین روستاهای اجتماعکاهش تنش 13/4 26/1 31/0 10

 افزایش سرمایه و سرمایه گذاری کشاورزان  07/4 26/1 31/0 11

 های سرمایه گذاری در بخش کشاورزیافزایش انگیزه 12/4 27/1 31/0 12

 های کشاورزیییان برای فعالیتافزایش انگیزه روستا 13/4 28/1 31/0 13

 ضعیت منابع آبیبهبود و 06/4 28/1 32/0 14

 ایز تولیدات زراعی، باغی  و گلخانهافزایش درآمد ناشی ا 89/3 24/1 32/0 15

 
 

 کم

 کاهش مشکالت شخصی و خانوادگی کشاورزان با افزایش درآمد  87/3 37/1 36/0 16

17 
های جانبی مربوط به نیروی انسانی و کارگر )امکان زینهکاهش ه 96/3 44/1 36/0

 کود و سم به همراه آب(پخش همزمان 

 های مربوط به آب  کاهش هزینه 63/3 35/1 37/0 18

 پایداری منابع خاک از طریق جلوگیری از زه دار شدن خاک 69/3 38/1 38/0 19

 هاغات و گلخانهافزایش عملکرد تولید مزارع ، با 72/3 42/1 38/0 20
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دهد تا بر مبنای ریز امکان میی است که به برنامههای علماری از شاخههای پرکاربرد در بسییکی از روش، 1ایتحلیل خوشه
ه و سپس مورد تفسیر و ای مناسب طبقه بندی کردها را به شیوههمگنی موجود دربین مناطق، شهرها و روستاهای مورد مطالعه آن

 اساس بر را متغیرها یا موردها از تاً همگننسب هایگروه کندمی تالش ایخوشه تحلیل مدل. (kalantari, 2017)دهد تبیین ترار

های شهرستان پاکدشت بر اساس در این مرحله دهستان (Zarrabi et al, 2010).کند  شناسایی شده خصوصیات انتخاب
میزان  ار گرفتند تاای مورد بررسی و ارزیابی ترابع آب با استفاده از تحلیل خوشهیان در مدیریت منیمتغیرهای توانمند بودن روستا

)به معنای هدایت گر  خود تعیینیها با یکدیگر مشخ  شود. متغیرهای مورد مطالعه دراین بخش عبارتند از: همگنی دهستان
پذیر بودن و توجه )به معنای ریسک شایستگیهای نوین آبیاری(، ینده و داوطلب بودن در انجام روش، نگاه مثبت به آبودن کشاورز
 معنا داری)به معنای اعتماد به کارشناسان و ابتکار عمل داشتن(،  اثر بخش بودنرفع مشکل کمبود آب(، ها برای به تمام راه حل

 )به معنای پذیرش اجتماعی و مشارکت(.  اعتماد )به معنای مسئولیت پذیری و آینده نگری( و

 (Proximity Matrix) ماتریس همبستگی یا شباهت .8جدول

 شرح
Euclidean Distance 

 فیلستان حصار امیر فرون آباد جمال آباد کریم آباد آباد شریف

 942/2 318/4 520/3 088/3 438/3 000/0 شریف آباد

 042/4 586/2 903/2 855/2 000/0. 438/3 کریم آباد

 621/2 688/2 351/3 000/0 855/2 088/3 جمال آباد

 150/4 508/3 000/0 351/3 903/2 520/3 فرون آباد

 950/4 000/0 508/3 688/2 586/2 318/4 حصار امیر

 000/0 950/4 150/4 621/2 042/4 942/2 فیلستان

This is a dissimilarity matrix 

فاصله اتلیدسی هر دهستان با دهستان بعدی محاسبه شده است. مقایدر کوچکتر در این ماتریس بیانگر میزان  (8)در جدول 
 باشد.ن عدد مینی دو دهستان مربوط به آمشابهت یا همگ

 (Agglomeration Schedule) ها. ترکیب تراکمی خوشه9جدول 

Stage 

Cluster Combined 
Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 2 5 586/2 0 0 4 

2 3 6 621/2 0 0 3 

3 1 3 015/3 0 2 5 

4 2 4 205/3 1 0 5 

5 1 2 701/3 3 4 0 

انجام گرفته است. که معیار طبقه بندی نه بر اساس مقادیر حداتل  یا حداکثر بلکه بر  2از طریق محاسبه پیوند متوسط (9) جدول
مرحله  5. بر اساس جدول فوق فرایند خوشه بندی در (kalantari, 2017)گیرد متوسط تمام اعضای خوشه انجام می اساس مقادیر
آباد و آباد و حصار امیر، در مرحله دوم جمالهای کریمدهد که در مرحله اول دهستانشده است. ستون دوم و سوم نشان میانجام 

آباد، خوشه آباد و کریمآباد و در مرحله پنج شریفآباد و فرونآباد، در مرحله چهارم کریمآباد و جمالفیلستان، در مرحله سوم شریف
گروه همسان طبقه بندی شوند، بنابراین  4ها در ه بندی خواسته شده بود که دهستاناز انجا که دراجرای دستور خوشاند. بندی شده

 اند؛مشخ  شده3 های مستقل با نام خوشه بندی دهستاناعضای هر طبقه در جدول

                                                            
1. Cluster analysis 

2. Average linkage 

3. cluster membership 
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 ها. خوشه بندی دهستان10جدول 

 هاخوشه شرح

 1 آبادشریف

 2 آبادکریم

 3 آبادجمال

 4 آبادفرون

 2 حصار امیر

 3 فیلستان

ها ار تندیل عمودی، تندیلارائه شده است. در نمود 2و نمودار درختی 1ها در نمودار تندیل عمودیروند خوشه بندی دهستان
ا اند و در نمودار درختی نحوه خوشه بندی مناطق، شهرها یها ترکیب و ادغام شدهنه در خوشهدهند که مناطق چگونشان می

یابد که نهایتا همه ها تا جایی ادامه میشود. ادغام مناطق یا خوشهطور سلسله مراتبی نمایش داده می روستاهای مورد مطالعه، به
 .(kalantari, 2017)ها به یک خوشه بزرگ ختم شوند آن

 
 ها. قندیل عمودی خوشه بندی دهستان3شکل 

 

                                                            
2. Vertical icicle 

3. dendrogram 
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 هانمودار درختی خوشه بندی دهستان .4شکل 

 گیرینتیجه

های مکانیزه نتی و صیفی کاری( به صورت گلخانهبیشتر کشت )گل و گیاهان زیآباد آباد و جمالهای فیلستان، شریفدهستان در
 محیطی متغیرهای کردن خنثی با و تولید مصنوعی شرایط نمودن فراهم به توجه با ایگلخانه هایکشتشود، و مدرن انجام می

آباد آباد و حصار امیر و کریمهای فرون. دهستان(Rahmani, 2012) دارند کشاورزی توسعه فرآیند بردپیش در ایویژه اهمیت
ای( کمتر ای، بارانی و کشت گلخانههای آبیاری نوین )تطرهکنند و از روشرت آبی )غرتابی و کرتی( زراعت میبیشتر به صو

های شهرستان پاکدشت باشد، از این رو  نیاز است تا کشاورزان دهستانها سنتی میآبیاری در این دهستاناستفاده کرده و شیوه 
های کشت نوع محصول و انتخاب نوع آبیاری و بهره برداری بهینه از گیری در تعیین اولویتهای شناختی و تصمیمبه مهارت

 ن پذیر است.های کشاورزان امکاز طریق آموزش و ارتقای سطح آگاهیمنابع آب، مجهز شوند که این امر ا
که میانگین تمام رتبه امه و پاسخ پاسخ دهندگان مشخ  شد نهای پرسشش همچنین با مقایسه میانگین گویهدر این پژوه
گویان نشان قیق را در بین پاسخهای تحکه وضعیت مطلوب شاخ  که عدد وسط در طیف لیکرت است، ترار دارد 3باالتر از عدد 

ای نیز معنی تک نمونه tباشد که از حد متوسط باالتر است. عالوه بر آن نتیجه آزمون می 2/4حقیق و میانگین متغیرهای تدهد می
داری میانگین متغیرها را تایید کرد. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام نشان داد که عوامل اتتصادی با 

دهد که تاثیر توانمند سازی بر و مقدار بتای استاندارد نشان می کندتبیین می غییرات متغیر وابسته رادرصد، باالترین درصد از ت 6/97
نابستانی و باشد. نتایج این پژوهش با نتایج عمی 294/0و عوامل اجتماعی 355/0ی ، بر عوامل اتتصاد369/0عوامل محیطی 
ید بر مدیریت منابع آب از طریق افزایش ( از آن جهت که تاک1393( و حیدری )1393زاد و همکاران )(، حسین1392همکاران )

ها ترین رهیافتتوان گفت یکی از مهمدر نهایت میمشارکت و ارتقای سطح آگاهی روستاییان و حفظ منابع آبی دارد مشابه است. 
 شت و آبیاریهای نوین کییان به سختی شیوهباشد زیرا روستاییان میجهت مدیریت پایدار منابع آب، رهیافت توانمند سازی روستا

کنند  )خود تعیین نیستند( و با توجه به اینکه های نوین اتدام نمیفاده از شیوهپذیرند و به صورت داوطلبانه و هدایت گر به استرا می
ای هشناسان جهاد کشاورزی و در برنامههای خودبیشتر اعتماد دارند تا نظر کارکنند و به دانستههای نو مقاومت میدر مقابل پدیده
روند مدیریت منابع آب یان در یشوند از این رو راهکارهای زیر به منظور توانمند سازی روستانابع آب مشارکت داده نمیمدیریت م
 گردد:پیشنهاد می
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 یان؛ییان از طریق افزایش آگاهی روستایهای مدیریت منابع آب در بین روستاارتقای مهارت -

 ها؛ر با محیط روستا و ترویج این روشهای نوین  سازگاکنولوژیتاییان در بهره گیری از تآموزش روس -

 های آب رسانی و مدیریت آب؛ریزی، اجرا و نظارت بر طرحییان در تصمیم گیری، برنامهمشارکت روستا -

مدیریت مزرعه،  های نوین کشت و آبیاری،روستاها از طریق استفاده از روش کمک به ارتقاء و افزایش بازدهی و راندمان تولید در -
 های اصالح شده؛فاده از بذر و نهالاست

یان نسبت به مسئله بازاریابی محصوالت تولید شده جهت افزایش فروش، افزایش درآمد، افزایش یافزایش دانش و آگاهی روستا -
 پس انداز و دستیابی به رفاه پایدار؛

 های آب رسانی؛انالها، الیروبی کر زمینی، تناتهای آب زیحفظ و بازسازی سفره -

 های آبرسانی تحت فشار و مکانیزه؛یق کشاورزان به استفاده از سیستمهای مالی و اعتباری جهت تشوئه حمایتارا -

 بهنگام سازی سند ملی آب کشور؛ -

باشد و ای مینهاهایی که کشتِ غالب، کشتِ گلخاو در نهایت برای توانمند سازی کشاورزان در مدیریت پایدار منابع آب در روست -
منابع آب از طریق  های توسعه کشاورزی با رویکردِ پایداریاین محصوالت هستند، الزم است طرحدارای مزیت نسبی در تولید 

 های نوین و کشت هیدروپونیک صورت بگیرد و در روستاهایی با کشت غالب گندم، جو و ذرت، یکپارچه سازیآبیاری به روش
 گردد.شنهاد میهای نوین آبیاری، پیه از روشاراضی به منظور  استفاد
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction 

Awareness of the priority of water resource management problems is one of the important 

factors in providing mechanisms for agricultural water management and the importance of this 

is because water plays a pivotal role in land management and is the infrastructure for the 

development of economic sectors. According to the World Bank, the main cause of water 

scarcity in the world is Poor and inefficient management of irrigation systems and an imbalance 

between revenues and costs of this sector. In the current state of the country, water resources 

management faces very important economic, social, financial and environmental goals and 

objectives, which includes: responsiveness to New demands In the face of quantitative and 

qualitative water supply constraints, Reducing and removing obstacles of the efficient and 

optimal use of water resources, Providing better services in exploiting water projects, 

Establishing social justice between different income groups and protecting water resources. One 

of the areas that contributes to the rural sustainable development is the empowerment of 

villagers in water resources management. In rural districts of Pakdasht, as in other rural areas of 

the country, there is an imbalance between the supply of water needed by farmers and the 

intensity of demand. In the future, Crisis will be created by this imbalance because we believe 

that when the imbalance is not controlled by a set of management solutions, the language of 

communication in the water sector will become the language of the conflict, Therefore, in order 

to achieve the sustainability of water resources and management of these resources, farmers 

empower in all aspects of water resource planning is felt From the decision-making, 

implementation, evaluation, Design of water supply and irrigation systems, structures and 

operation. by Considering the importance of increasing the ability of farmers to take advantage 

of modern cultivation and irrigation methods and increasing their ability to manage optimal and 

desirable water resources in order to prevent water loss and the optimal use of available 

resources and increased performance per unit area As well as minimizing social tensions in the 

countryside or water crimes, The present study has been conducted. Also, the present study was 

conducted with the aim of conducting theoretical and empirical studies to study the position of 

farmers’ empowerment in water resources management and ranking of rural districts of 

Pakdasht Township by using the MULTIMOORA technique. There is no study in this area 

about water resources management and according the importance of farmers' empowerment in 

managing water resources and water use efficiency in agriculture, the questions in this research 

are: What strategies can be used to empower farmers in the implementation and optimal and 
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correct allotment and use of water in rural districts? What is the excellence factor for rural areas 

that have optimal water management functions with other villages? 

Methodology 

This research seeks to explore and Full-scale and comprehensive recognition of the role of 

empowerment of villagers in the sustainable management of water resources in the villages of 

Pakdasht Township And provide suitable strategies for empowerment and self-beginner of 

villagers in the process of water resources management in the region of the study area. Such a 

way that, by using the results of this research can Increase the ability, risk-taking and flexibility 

of farmers and can manage the water crisis in the best way. This research is Practical and its 

method of doing is descriptive-analytic. Data are provided through documentary studies and 

Survey research by using a questionnaire tool. The statistical population of this research 

includes the villagers of Pakdasht rural districts Apart from the Imam shahid-namjoo The 

residential complex. According to the Cochran formula, the sample size is 381.3 and 382 

questionnaires were prepared and distributed and 279 questionnaires were fully answered and 

the return rate of the questionnaire was 73.03%. The data gathering tool was a questionnaire 

which consisted of two parts of the individual and professional characteristics of the 

respondents (Economic, environmental and social factors) and the viewpoint of respondents 

studied about the importance of each of the affecting factors on water resource management in 

agriculture. In this research, cluster analysis and statistical methods such as mean rating of 

variables, coefficient of variation and single sample t test were used. 

Result and Discussion 

In order to identify the indicators of the role of empowerment of villagers in water resources 

management, a questionnaire was designed to examine the dimensions of empowerment based 

on the severity of the five-point preferences of the Likert spectrum .This questionnaire was 

asking empowerment indicators from farmers' point of view. The average of all variables is 

more than 3, which indicates the desired status and the agreement of these indicators among 

respondents. To evaluate the significance of the results with a 0.01 error, One-Sample Test has 

been used. Therefore, with 99% confidence, it can be said that empowerment of villagers in 

managing water resources affects economic, social and environmental indicators. In order to 

rank components, the coefficient of variation was used that index of decrease of immigration 

ranked first and production efficiency increase in on farms, gardens and greenhouses ranked the 

last. In order to group the effect of empowerment on the indices, the fracture technique was used 

by using coefficient of variation were used. The studied villages were evaluated based on 

variables of villagers' empowerment in water resources management using cluster analysis to 

determine the degree of homogeneity of villages. 

Conclusion  

The villagers of the Pakdasht rural districts were studied based on Qualified or not qualified of 

empowerment Criteria In the field of water resources management. Which results in cluster 

analysis based on research criteria show that the villagers of Sharifabad, Filstan and Jamalabad 

districts are more powerful and homogenous than other villages in Pakdasht. What matters is 

this, the more cultivated in these villages are done in a mechanized and modern greenhouse, 

Greenhouse cultivation has a special importance in promoting the agricultural development 

process by providing artificial production conditions and by neutralizing environmental 

variables. Villagers in the area need to strengthen their empowerment indicators so they can be 

more capable than before and it is necessary for the villagers to have cognitive skills and 

decision making in determining the priorities of cultivating the type of crop and selecting the 
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type of irrigation and optimal utilization of water resources. This is possible through education 

and awareness raising of villagers. 

Kay Words: Empowerment, Water Resources Management, Cluster analysis,Rural Area, 

Pakdasht Township 

 

 


