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ABSTRACT
Sustainable management of water resources in Iran, which has historically suffered from water
scarcity, is of great importance. Sustainable management of historical structures for the exploitation
of water resources, the most prominent of which is the Qanats, seems to be very important,
especially in the central plateau of Iran. So, the present study was conducted with the aim of
identifying sustainable management strategies for water resources of Qanats in Yazd province,
Iran. The present study was applied and was conducted by survey method. The statistical
population included farmers directly exploiting the Qanats of Yazd province (N = 30662) of which
280 people were randomly selected as a sample with proportional assignment sampling method.
The validity of the research instrument confirmed, using a panel of experts and its reliability
confirmed, using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using two methods of
descriptive statistics and analytical statistics (factor analysis and nonparametric comparative
analysis) using SPSS21 software. The results of exploratory factor analysis of sustainable water use
management strategies showed that six categories of legal strategies - protection, technicalproduction, research-educational and extension, participatory and preservation of indigenous
knowledge, income diversity and environmental strategies could explain 70.645% of the total
variance. Non-parametric U-Mann-Whitney comparative test showed that from the farmers' point
of view, in almost all sustainable management strategies, the rate of implementation was
significantly less than their importance. The findings provided suggestions to improve the situation
of sustainable management of Qanats in the country.
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Objectives
One of the main problems in the world, especially in arid and semi-arid regions such as Iran, is
the phenomenon of water shortage for various uses, which becomes more acute with population
growth, climate change and lack of development. This problem is especially important in rural
areas where the agricultural sector becomes the most important part of their economy. Therefore,
the concept of sustainable water management in response to the optimal quantitative and qualitative
use of water resources and its impact on the environment, agricultural economy is increasing
productivity Also, knowledge of how farmers perceive and respond to climate change on the one
hand and sustainable management of the aqueduct resource utilization as mechanisms to reduce
vulnerability to climate change seems necessary. Sustainable management strategies for Yazd
canals, which are also part of drought management programs, are of great importance. However,
most studies have focused on the economic, social and environmental consequences of the water
shortage crisis and have paid less attention to sustainable exploitation management strategies.
According to available statistics, the damage to the agricultural and livestock sector due to drought
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damage is reported to be about $ 2.5 billion per year, most of which was in the rural employment
sector, which resulted in a decrease in GDP from the agricultural and livestock sector of about 12
Percentage per year. Since the aqueduct is one of the main sources of water supply in the country,
especially in Yazd province, and due to the climatic conditions of Yazd province and the drought
of recent years, it is necessary to pay attention to the sustainable management of aqueduct water in
this regard.
Methodology
This research is practical in terms of purpose because it seeks to identify strategies for managing
the sustainable use of water from the aqueducts of Yazd province. In addition, the results can be
used in a practical way for planners and staff of the Agricultural Jihad Organization, the Regional
Water Organization and agricultural organizations. It is "survey" in terms of data collection method
and "non-experimental" in terms of monitoring and degree of control. The sample size was
determined by the Cochran's formula (N = 280). Data collection tools were questionnaires and
interviews. The validity of the content of the questionnaire was obtained by the panel of experts
and its reliability was obtained using Crombach's alpha (Crombach's alpha value management
solutions section and 0.735 sustainable management solutions implementation section) in this
section for data analysis from SPSS22 software and excel software was used.
Results and Discussion
Based on the results in prioritizing strategies for sustainable use of water resources, three types
of protection of aqueduct privacy and prevention of exploitation of wells drilled in aqueduct area
and preparation and formulation of long-term aqueduct maintenance plans had the highest priority,
respectively. And based on the results of exploratory factor analysis of sustainable water efficiency
management strategies showed that six legal strategies of supportive, technical production,
research, training and extension, participatory and preservation of indigenous knowledge of income
and environmental diversity could determine 70.645% of the total variance Appeared. The most
influential is the legal protection factor among these six strategies.
Conclusion
In Iran, improper exploitation of groundwater resources has led to the destruction of these
resources and lower groundwater levels, and this has severe economic and environmental effects,
as well as the phenomenon of drought and climate change has contributed to this problem. Lack of
attention to the sustainable management of water resources in Iran, which is considered as a
country prone to drought, causes a lot of economic and social damage to the country's economic
structure every year, while the social damage caused by drought in planning What has been done
has not received much attention. Therefore, it is necessary to use mechanisms that lead to
sustainable use of resources and lead to empowerment of farmers. The best way to fight the water
crisis and drought is to use water optimally and prevent its pollution and change the water
hydrological cycle in nature. It is necessary to inform and create belief in farmers about the critical
situation ahead and the need to maintain available water resources by using extension and
educational methods in order to sustainable management of canals. The use of sprinkler irrigation
systems is also effective in counteracting the phenomenon of dehydration and drought. Therefore,
identifying management strategies for sustainable water use of canals, which is one of the main
sources of water supply in the central plateau of Iran and Yazd province, and paying attention to it
will improve people's livelihood. In addition to meeting the needs of the present generation, it also
preserves these resources for the future.
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چکیده

مدیریت پایدار منابع آبی کشور ایران که بهصورت تاریخی از کمآبی رنج میبرد ،از
اهمیت زیادی برخوردار است .مدیریت پایدار در مورد ساختارهای تاریخی بهرهبرداری از
منابع آب که شاخصترین آن قنات میباشد ،خصوصاً در فالت مرکزی ایران ،بسیار ضروری

بهنظر میرسد .بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای مدیریت بهره-
برداری پایدار از منابع آب از قنوات استان یزد انجام گرفت .تحقیق حاضر از نوع کاربردی
بوده و بهصورت پیمایشی انجام پذیرفت .جامعه آماری شامل کشاورزان بهرهبردار مستقیم از
قنوات استان یزد ( )N=30662بود که  280نفر از آنها بهصورت تصادفی با انتساب متناسب با
بهرهگیری از فرمول کوکران بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روایی ابزار تحقیق که پرسشنامه
محققساخته بود با استفاده از پنل متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
تأیید شد .تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی و تحلیل
مقایسهای ناپارامتری) با بهرهگیری از نرمافزار  SPSS21انجام شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
راهکارهای مدیریت بهرهبرداری پایدار آب نشان داد که شش دسته راهکارهای قانونی-
حمایت ،فنی -تولیدی ،تحقیقاتی-آموزشی و ترویجی ،مشارکتی و حفظ دانش بومی ،تنوع
درآمدی و زیستمحیطی توانستند  70/645درصد واریانس کل را تبیین کنند .با بهرهگیری از
آزمون مقایسهای ناپارامتری یو-من ویتنی مشخص شد که از دید کشاورزان ،تقریباً در تمام
راهکارهای مدیریت پایدار قنوات مورد بررسی میزان اجرا از میزان اهمیت آنها به طور معنی
داری کمتر است .با استفاده از یافتههای حاصل از پژوهش ،پیشنهاداتی از جمله الیروبی
قنوات ،اصالح سیستم مدیریت قنوات ،تربیت مقنی آشنا با دانش فنی جدید در جهت بهبود
وضعیت مدیریت پایدار قنوات در کشور ارایه گردید.
واژههای کلیدی :منابع آب ،قنوات ،خشکسالی ،استان یزد
مقدمه
يکی از تنگناهاي اساسی که دنیا بهخصوص مناطق
خشک و نیمه خشک ،با آن مواجهند ،بسنده نبودن آب
براي مصارف متفاوت ،اعم از شرب ،صنعت ،کشاورزي و

نیازهاي محیطهاي طبیعی است .فراموش کردن اين
حقیقت ،استفادهي نادرست و بدون برنامه از منابع آب
موجود يکی از مهمترين عوامل بازدارندهي توسعهي
پايدار می باشد ،و اين مساله با افزايش جمعیت حادتر
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میگردد ( .)Adeba et al., 2015از طرفديگر ،بخش
کشاورزي مهمترين بخش اقتصادي نواحی روستايی است
که نقش اساسی در فرايند توسعه و بهبود وضعیت
اشتغال و درآمد مردم روستايی برعهده دارد
( .)Nchuchuwe, & Adejuwon, 2012اين بخش براي
توسعه و افزايش کمی و کیفی به پتانسیلها و توانهاي
طبیعی وابسته است .در اين میان ،منابع آب اصلیترين
توان محیطی براي توسعه بخش کشاورزي و بهبود
وضعیت اقتصادي -اجتماعی کشاورزان است ( Jamshidi,
 .)2018استفاده کار آمد از آب نه تنها میتواند بهرهوري
محصوالت را افزايش دهد؛ بلکه باعث بازگشت با تاکید
برحفظ منابع آب و محیطزيست میشود & (Razzaghi
) .Mirtorabi, 2020کشور ايران بهدلیل قرار گرفتن در
کمربند خشک جغرافیايی و نوار بیابانی از مناطق کم
باران جهان بهشمار میآيد (.)Yaghoubi et al., 2015
بنابراين ،خشکی و خشکسالی يک واقعیت اقلیمی در
ايران است ،بهگونهاي که در طول  40سال اخیر27 ،
خشکسالی در ايران رخ داده است که نشان میدهد
خشکسالی پديده رايج اقلیمی در کشور است
) .(Zarafshani et al, 2016براساس آمارهاي موجود،
خسارت وارده بر بخش کشاورزي و دام ناشی از خسارت
خشکسالی حدود  2/5میلیارد دالر در سال گزارش شده
که بخش عمده آن در بخش اشتغال روستايی بود که در
نتیجه ،تولید ناخالص داخلی از بخش کشاورزي و دام
حدود  12درصد در سال کاهش میيابد ( Savari,
 .)2017اتکا به منابع آبهاي زيرزمینی سهم اصلی را در
تأمین آب دارد .طی دو الی سه دهه اخیر بهرهبرداري از
آبهاي زيرزمینی بهنحوي روزافزون افزايش داده است.
بهگونهاي که برداشت بیش از حد منابع ،منجر به افت
شديد سطح سفرههاي آب زيرزمینی و بهوجود آمدن
بیالن منفی در بسیاري از نقاط جهان شده است (Asadi
) .& Najafi, 2019در اين شرايط ،استفاده بهینه از آب
تخصیصی به بخشهاي مختلف کشاورزي ،شرب و
صنعت با ارايه راهکارهاي مناسب مديريتی الزامی است.
اما آب بهعنوان يک نعمت اليتناهی و فراوان تلقی نمی-
شود و محدوديت منابع آب شیرين در بسیاري از کشورها
بهصورت يک معضل جدي درآمده است و دولتها و
محققان و متخصصان اين حوزه به اين نکته پی بردهاند

که بايد از ذخاير آبی حداکثر بهرهبرداري را با کمترين
اتالف و ضايعات بهعمل آورند و مديريت منابع آب را
بخشی از برنامهريزي توسعه کشورها تلقی نمايند
( .)Falkenmark, 2013بهطورکلی ،مفهوم مديريت
کیفیت و کمیت منابع آب کشاورزي در پاسخ به
موضوعاتی در مورد استفاده نامناسب و ناپايدار از منابع
آب و آثار مخرب زيستمحیطی و اقتصادي کشاورزي
سنتی ظاهر شده است .استفاده بیش از حد و نامتعادل از
مواد شیمیايی زراعی و نهادههاي تولیدي منجر به
افزايش هزينههاي تولیدي و وابستگی به نهادهها و انرژي
بیرونی و کاهش بهرهوري و حاصلخیزي خاك ،آلودگی
آبهاي زيرزمینی و سطحی و آثار مخرب روي سالمت
انسان گرديده است ( .)Ommani et al., 2009در تاکید
اهمیت مديريت بهینه منابع آب ذکر اين نکته کافی
است که با صرفهجويی  10درصدي در مصرف آب
کشاورزي ،میتوان کل نیاز آبی در بخش صنعت و
مصارف خانگی را تامین نمايد ( .)Panahi et al., 2013از
طرفی مديريت ناصحیح منابع آب پیامدهاي ناگوار
بسیاري در پی خواهد داشت که يکی از مهمترين آنها
که متاسفانه در روستاهاي کشور اين مشکل رو به
افزايش است ،مهاجرت دستهجمعی ساکنین روستاها به
سبب کمبود و يا محدوديت منابع آب میباشد ( Savari,
 .)2017بررسی و ارزيابی مسايل و مشکالت ،مديريت
منابع آب را پیچیده کرده است .افزايش میزان مصرف و
تقاضا ،جمعیت ،تغییر آبوهوا ،تغییر در میزان برداشت
از آبهاي زيرزمینی و سطحی همگی عواملی هستند که
در طول زمان و بهصورت مرتبط با يکديگر بر سیستم
آب يک منطقه تأثیر میگذارند .همچنین ،استفاده-
کنندگان از آب بههم مرتبط بوده و استفاده از آب در
يک بخش ساير بخشها را هم تحت تأثیر قرار میدهد
) .(Layani et al., 2020قنات کانالی است که از ديرباز
براي مديريت آب در زمین میساختهاند .رشته چاهی
است که از چاه مادر سرچشمه میگیرد و احیان ًا هزارها
متر بهطول میانجامد که سرانجام آب اين قناتها براي
شرب و کشت و کار در جاي معینی به سطح زمین می-
آيد .بهطورکلی ،میتوان قنات را يک نظام آبرسانی
دانست که با کمک اين سیستم آبهاي زير زمینی
بدون نیاز به قوه مکانیکی و تنها با استفاده از قوه جاذبه
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زمین بر سطح زمین آورده میشود (
 .)2017ايران با دارا بودن حدود  36هزار رشته قنات
فعال ،بیشترين تعداد قنات را در مقايسه با
سايرکشورهاي صاحب قنات دارا میباشد .اين قناتها
سالیانه حدود هفت میلیارد متر مکعب آب زيرزمینی را
بهطور عمده در اختیار بخش کشاورزي قرار میدهد
( .)Hassanpour et al., 2016بنابراين ،مديريت پايدار
بهرهبرداري از اين منبع ارزشمند بسیار ضروري و حیاتی
است ،چراکه طی سالیان گذشته پديده تغییر اقلیم باعث
شده است که منابع آب کمتري در دسترس قرار گیرد
( .)Mertz et al., 2011بنابراين ،آگاهی از چگونگی درك
و پاسخ کشاورزان به تغییر اقلیم از يکطرف و مديريت
پايدار بهرهبرداري از منبع قنات بهعنوان سازوکارهاي
براي کاهش آسیبپذيري در مقابل تغییر اقلیم ضروري
بهنظر میرسد.
با عنايت به نقش حیاتی منابع آب کشور بهويژه در
تولید مواد غذايی و نقش زيربنايی آن در بخش
کشاورزي ،اشتغال ،درآمد و باالخره فقرزدايی معیشتی
در سطح محلی و ملی ،به جرات میتوان گفت که
مديريت بهینه منابع آب کشاورزي و پايدارسازي بهره-
وري آب کشاورزي خصوصاً در ارتباط با قنات يکی از
منابع عمده تامین آب بهويژه در نواحی مرکزي ايران
میباشد .از مهمترين ضرويات برنامهريزي در بخش
کشاورزي است .از جمله راهکارهايی که براي مديريت
پايدار آب میتوان به مواردي نظیر رعايت الگوي کشت و
کاشت گونههاي مقاوم به خشکسالی ،قیمتگذاري آب
در بخش سیاستگذاري و برنامهريزي منابع آب،
جلوگ یري از آلودگی منابع آبی و استفاده متعادل از مواد
شیمیايی و مديريت بهرهبرداري در سه سطح تامین،
استحصال آب و توزيع و انتقال آب را خالصه نام برد.
استان يزد در مرکز ايران واقع شده است و با توجه به
موقعیت نسبی و جغرافیايی و واقع شدن آن در کمربند
خشک و بیابانی کشور ،اين استان در گروه مناطق
خشک و با آب و هواي گرم بیابانی طبقه بندي میشود
( .)Asadi Zarch, 2018بخش کشاورزي استان يزد
علی رغم شرايط نامناسب محیطی و اقلیمی از جمله فقر
منابع آبی از رونق و پیشرفت قابل قبولی بهرهمند شده
است؛ چنانچه در بسیاري از محصوالت از متوسط
Abbasnejad,
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عملکرد باالتري نسبت به عملکرد کشوري برخوردار
است .با اينحال ،به شدت تحت تاثیر کمبود منابع آبی
قرار دارد .از حدود  170هزار اراضی قابل کشت استان،
در حال حاضر  129112هکتار آن (75درصد) کشت
میشود ( .)Yazd Agricultural Jihad, 2020از طرفی،
رشد طبیعی جمعیت ،مهاجرپذيري و صنعتیشدن
استان موجب افزايش نیاز به منابع آب و خاك براي
تامین نیازمنديهاي ساکنان استان شده است .اين امر
در شرايطی است که پديده تغییر اقلیم باعث شده است
که منابع آب کمتري در اختیار اين منطقه قرار بگیرد
(.)Kousari et al., 2017
استان يزد يکی از مهمترين استانهاي کشور از
لحاظ تعداد و میزان بهرهبرداري از قنوات است .در حال
حاضر  2683رشته قنات داير در استان وجود دارد.
مجموع تخلیه سالیانه آب از قنوات استان حدود 170
میلیون متر مکعب در سال ( )95-96و متوسط آبدهی
هر قنات  2لیتر در ثانیه برآورد شده است و اين درحالی
است که در آمار سال  1377متوسط آبدهی قنوات
استان بالغ بر  4لیتر در ثانیه گزارش شده بود ( Yazd
 .)Governorate, 2019در نهايت ،بايد ذکر نمود که آب
يکی از ضروريترين منابعطبیعی براي انسان و
موجودات میباشد ( .)Zhao et al., 2015اين مساله در
کشوري مانند ايران که در کمربند خشکی دنیا قرار
گرفته و بسیاري از مناطق آن به صورت خشک و نیمه
خشک هستند ،داراي اهمیت دوچندان است ( Afshari
 .)et al., 2016شرايط خشکسالی سالهاي اخیر ،منابع
آب قابل دسترس را به مقدار قابل توجهی کاهش داده
است ( )Lashanizand et al., 2015و اين شرايط در
استان يزد که در کمربند خشک جغرافیايی کشور واقع
شده است و بهطور طبیعی از بارش بسیار کمی برخوردار
است ،شديدتر است .از طرفی ،به موازات عوامل طبیعی
سوءمديريتها و سوءبرداشتها از منابع آبی باعث
تشديد اين بحران شده است .قنوات بهعنوان يکی از
مهمترين تامینکنندههاي آب مورد نیاز در استان يزد از
اين وضعیت مستثنی نبوده و تعداد قابل توجهی از آنها
خشک و بالاستفاده شده است .با توجه به مطالب اشاره
شده ،به نظرمیرسد که توجه به مديريت صحیح منابع
آب و افزايش کارايی مصرف آب در جامعه بهطور عام ،و
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در بخش کشاورزي که داراي باالترين میزان مصرف آب
در استان است ضروري و اجتناب ناپذير است .چراکه
کشاورزي استان بهشدت به آبیاري و نحوه مصرف آب
وابسته است.
بنابراين ،راهکارهاي مديريت بهرهداري پايدار از
قنوات يزد که جزء برنامههاي مديريت خشکسالی نیز
میباشد از اهمیت بااليی برخوردار است .اين درحالی
است که بیشتر مطالعات به بررسی پیامدهاي اقتصادي،
اجتماعی و زيستمحیطی بحران کمی آبی بسنده
نمودهاند و راهکارهاي مديريت پايدار بهرهبرداري را
کمتر مورد توجه قرار دادهاند .در اين راستا ،اين پژوهش
بهدنبال پاسخگويی به اين پرسش است که چه
راهکارهايی براي مديريت بهرهبرداري پايدار قنوات در
استان يزد مناسب است؟
مواد و روشها
اين تحقیق ،از لحاظ هدف کاربردي است ،زيرا به-
دنبال شناسايی راهکارهاي مديريت بهرهبرداري پايدار
آب از قنوات استان يزد است .ضمن آنکه نتايج حاصل از
آن بهصورت کاربردي براي برنامهريزان و دستاندرکاران
سازمان جهاد کشاورزي ،سازمان آب منطقهاي و تشکل-
هاي کشاورزي قابل استفاده میباشد .از لحاظ شیوه
گردآوري دادهها ،از نوع "پیمايشی" و از لحاظ میزان
نظارت و درجه کنترل از نوع تحقیقات "غیرآزمايشی"
است .جامعه آماري تحقیق حاضر شامل بهرهبرداران
قنوات در استان يزد ( )N=30662بود که با استفاده از
فرمول کوکران حجم نمونه  280نفر تعیین و دادهها با
استفاده از روش نمونهگیري چندمرحلهاي تصادفی با
انتساب متناسب جمعآوري شد .جدول ( )1حجم نمونه
آماري تحقیق برحسب شهرستانهاي مورد مطالعه را
نشان می دهد.
فرمول کوکران:

N (t.s) 2
Nd 2  (t.s) 2
 = nحجم نمونه  = Nحجم جامعه
 = sانحراف معیار  = dدقت احتمالی مطلوب
1/96 = t

n

جدول  -1معرفی حجم نمونه آماري تحقیق برحسب
شهرستانهاي مورد مطالعه
نام
شهرستان

تعداد قنات
فعال

تعداد بهره
بردار فعال

درصد بهره
بردار به کل

حجم
نمونه

درصد از
حجم
نمونه

تفت
مهريز
اردکان
يزد

1466
425
190
64

51921
15384
8779
4675

64
19
11
6

170
60
35
15

61
21
13
5

جمع کل

2145

80759

100

280

100

ابزار تحقیق شامل پرسشنامه و مصاحبه از جامعه
بهرهبرداران قنوات استان يزد بود .براي تعیین اعتبار
پرسشنامه از نقطهنظرات پنل متخصصین و براي بررسی
پايايی يا قابلیت اعتماد نشانگرهاي پرسشنامه از آلفاي
کرونباخ استفاده شد .نتايج نشان داد که در بخش
اهمیت راهکارهاي مديريت پايدار مقدار آلفاي کرونباخ
برابر  0/960و در قسمت اجراي راهکارهاي مديريت
پايدار  0/735بود که اين امر حاکی از پايايی مناسب
ابزار تحقیق بود .براي تجزيه و تحلیل دادهها ،از
نرمافزارهاي آماري  SPSS 21و نرافزار EXCELL
استفاده گرديد.
نتایج وبحث
براساس يافتههاي تحقیق 84/4 ،درصد از
پاسخگويان را مردان و 13/6درصد زنان بودند .متوسط
سن کشاورزان حدود  46سال بود .نتايج بررسی سطح
تحصیالت نشان میدهد که تنها حدود  20درصد از
افراد جامعه مورد مطالعه تحصیالت دانشگاهی داشتند.
میانگین سابقه کشاورزان مورد مطالعه حدود  25سال
برآورد گرديد .براساس نتايج حدود  9درصد از کشاورزان
اراضی زراعی آبی زير  5هکتار داشتند .حدود  27درصد
داراي  5تا  10هکتار و  58درصد بین  10تا  50هکتار
زمین داشتند .تنها  6درصد از نمونه داراي اراضی زراعی
آبی باالي  50هکتار بودند و میانگین سرانه اراضی زراعی
آبی نیز  13/6هکتار محاسبه شده است .نتايج تحقیق
نشان داد که نوع نظام بهرهبرداري  3/6درصد از
پاسخگويان بهصورت معیشتی است درحالیکه 20/7
درصد تنها بهصورت تجاري تولید میکنند و بیش از
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نیمی از پاسخگويان نظام بهرهبرداري مختلط داشتند
طبق پاسخ کشاورزان مورد مطالعه  5/7درصد از
پاسخگويان داراي قنات خصوصی 7/5 ،درصد وقفی و
 86/8درصد بهصورت مشاع و اشتراکی میباشد.
شکل  ،1وضعیت تغییر منابع آبی طی چندسال اخیر
از ديد کشاورزان را نشان میدهد .همانگونه که مشخص
است در خصوص منبع آب چشمه  140نفر به اين سوال
پاسخ دادند و از اين تعداد  30درصد معتقد بودند میزان
آب آن کاهش يافته 66 ،درصد خشک شده و تنها 4
درصد بیان کردند که ثابت مانده است .در خصوص قنات
نیز  92درصد از پاسخگويان عنوان نمودند آب قنات يا
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خشک شده يا کاهش يافته است .در مورد چاه دستی،
 30درصد از پاسخگويان میزان آب آنرا کاهنده و 52
درصد بیان کردند که خشک شده است .اين درحالی
است که  18درصد معتقد بودند میزان آب آن ثابت بوده
است .در خصوص چاه عمیق نیز  71درصد کاهش میزان
آب 18 ،درصد خشک و 11درصد بیان کردند که ثابت
بوده است .اين نتیجه بیانگر اين است که از ديد
کشاورزان نیز طی سالهاي گذشته منابع آب منطقه
درحال کاهش میباشد و اين امر ضرورت اتخاذ
راهکارهاي مديريت پايدار آن را دو چندان کرده است.

شکل  -1نمودار وضعیت تغییر منابع آبی طی سالیان اخیر

جدول  2اولويتبندي راهکارهاي بهرهبرداري پايدار
از منابع آب را نشان میدهد .همانگونه که مشخص است
براساس ضريب تغییرات سه گويه «حفظ حريم قنوات»،
«ممانعت از بهرهبرداري از چاههايی که در حريم قنوات

حفر شدهاند يا بدون پروانه هستند» و «تهیه و تدوين
طرح هاي دراز مدت حفظ و نگهداري قنوات» به ترتیب
باالترين اولويت را کسب نمودند.
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جدول  -2اولويتبندي راهکارهاي بهرهبرداري پايدار از منابع آب قنوات
گزاره

میانگین*

انحراف معیار

ضريب تغییرات

اولويت

حفظ حريم قنوات

4/57

0/95

0/21

1

ممانعت از بهره برداري از چاههايی که در حريم قنوات حفر شده اند يا بدون پروانه
هستند

4/56

0/95

0/21

2

تهیه و تدوين طرح هاي دراز مدت حفظ و نگهداري قنوات

4/54

0/95

0/21

3

کمک به افزايش راندمان آب قنوات از طريق گسترش سیستم هاي آبیاري مدرن

4/53

0/95

0/21

4

بیمه کردن قنوات

4/50

0/95

0/21

5

مشورت با بهره برداران قبل از شروع طرحها

4/47

0/95

0/21

6

جلوگیري از هدر رفتن آب قنوات از قنات تا مزرعه

4/46

0/95

0/21

7

تماس بهره برداران با مروج طرحهاي مربوط به قنات

4/46

0/95

0/21

8

جلوگیري از تغییر کاربري اراضی طرفین قنات

4/44

0/95

0/21

9

اصالح قوانین دولتی به منظور حمايت بیشتر از قنوات موجود

4/20

0/90

0/21

10

ايجاد بانک اطالعاتی در مورد قنوات

4/40

0/94

0/21

11

رواج کشت محصوالتی منطبق با شرايط آبی منطقه و تشويق کشاورزان به آن

4/38

0/94

0/21

12

جلوگیري از هم گسیختگی نظام سنتی قنوات و احیا آن

4/27

0/92

0/22

13

ذخیره سازي آب قنات در فصولی که به آن نیاز نیست

4/31

0/93

0/22

14

تدوين قوانین موثر و قابل اجرا به منظور حل مشکالت مالکیت قنوات

4/29

0/92

0/22

15

نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت ذخاير آبهاي زير زمینی توسط دولت

4/31

0/93

0/22

16

تشويق به مشارکت کلیه بهره برداران در امور مربوطه قنات

4/30

0/93

0/22

17

تربیت مقنی آشنا با تجارب گذشتگان و آشنا با مسائل جديد

4/30

0/93

0/22

18

بازديدهاي دوره اي کارشناسان از قنوات

4/28

0/93

0/22

19

نظارت دولت بر حفر چاه هاي عمیق و نیمه عمیق بخصوص در نزديکی قنوات

4/29

0/93

0/22

20

زمینه سازي دولت براي مشارکت گروههاي محلی در مديريت قنوات

4/50

0/98

0/22

21

توجه به نوع نظام بهره برداري از زمین (شخصی ،اجارهاي ،ملی و)...

4/34

0/95

0/22

22

اعطاي کمکهاي بال عوض براي احیاي قنوات و نگهداري از آن

4/54

1/04

0/23

23

افزايش میزان درآمد بهره برداران با تنوع در منابع درآمدي

4/51

1/04

0/23

24

استفاده از تکنولوژي و امکانات جديد در احداث و احیاي قنوات

4/47

1/05

0/24

25

کنترل میزان بهره برداري از آبهاي زير زمینی و نیاز منطقه توسط کارشناسان

4/10

0/97

0/24

26

اليروبی به موقع قنوات

4/29

1/03

0/24

27

ارايه خدمات ترويجی وآموزشی در زمینه استفاده بهینه از آب

4/28

1/03

0/24

28

واگذاري کلیه امور مربوط به قنوات به يک سازمان

3/93

0/96

0/24

29

تدارك برنامههاي آموزشی در زمینه احیا ونگه داري از قنوات

4/11

1/06

0/26

30

دسترسی بهرهبرداران به نشريات ورسانهها

3/83

1/15

0/30

31

*میانگین از 5

بهمنظور دستهبندي و تحلیل راهکارهاي مديريت
بهرهبرداري پايدار قنوات از تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شد .براساس يافتههاي حاصل از تحلیل عاملی
"راهکارهاي بهرهبرداري پايدار از قنوات" مقدار KMO
برابر است با 0/70و مقدار بارتلت آن 3915/337
محاسبه شد که در سطح  0/01معنیداري قرار داشت و
حاکی از مناسب بودن همبستگی متغیرهاي وارد شده

براي تحلیل عاملی بود .بهمنظور دستهبندي عاملها ،از
معیار مقدار ويژه استفاده گرديد و عاملهايی مدنظر بوده
است که مقدار ويژه آنها از يک بزرگتر بوده است.
عاملهاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد
واريانس و درصد واريانس تجمعی آنها بهشرح در جدول
 ،3آورده شده است.
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در جدول ( ،)3مشاهده میشود که بیشترين مقدار
ويژه مربوط به عامل قانونی-حمايتی و در حدود 6/608
میباشد که در واقع  20/456درصد از واريانس تبیین-
شده را بهخود اختصاص داده است .عوامل ،فنی-
تولیدي ،تحقیقاتی-آموزشی و ترويجی ،مشارکتی و
حفظ دانش بومی ،قیمتی-بازاري و زيستمحیطی نیز
به ترتیب با مقدار ويژه2/415 ،2/961 ،3/002 ،3/919 ،
و  1/837توانستند هرکدام،10/721 ،13/996 ،
 8/624 ،10/574و  7/275درصد از واريانس کل را
تبیین کردند .در مجموع ،شش عامل استخراج شده
توانستند 70/645 ،درصد واريانس کل را تبیین کنند.
متغیرهايی وارد شده در تحلیل به روش واريماکس
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چرخش يافتند و عاملهاي مربوط به هرکدام شناسايی و
نامگذاري گرديد که در جدول ( ،)4مشخص میباشد.
جدول  -3عاملهاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه،
درصد واريانس و درصد تجمعی واريانس تجمعی آنها
رديف

عاملها

مقدار ويژه

درصد
واريانس
مقدار ويژه

درصد تجمعی
واريانس

1
2
3
4
5
6

عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
عامل چهارم
عامل پنجم
عامل ششم

608/6
3/919
3/002
2/961
2/415
1/137

20/456
13/996
10/721
10/574
8/624
6/275

456/20
34/451
45/172
55/746
64/370
70/645

جدول  -4گويههاي مربوط به هريک از عوامل و میزان ضرايب بهدست آمده از ماتريس دوران يافته
نام عامل

قانونی
حمايتی

متغیرها
نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت ذخاير آبهاي زير زمینی توسط دولت
بازديدهاي دوره اي کارشناسان از قنوات
–

فنی-
تولیدي

تحقیقاتی-
آموزشی و
ترويجی

مشارکتی
و حفظ
دانش
بومی
تنوع
درآمدي

زيست
محیطی

نظارت دولت بر حفر چاههاي عمیق و نیمه عمیق بخصوص در حريم قنوات
ممانعت از بهره برداري از چاههايی که در حريم قنوات حفر شدهاند يا بدون پروانه هستند
اصالح قوانین دولتی به منظور حمايت بیشتر از قنوات موجود
کمک به افزايش راندمان آب قنوات از طريق گسترش سیستم هاي آبیاريمدرن
واگذاري کلیه امور مربوط به قنوات به يک سازمان
جلوگیري از تغییر کاربري اراضی طرفین قنات
ذخیره سازي آب قنات در فصولی که به آن نیاز نیست
اليروبی به موقع قنوات
جلوگیري از هدر رفتن آب قنوات از قنات تا مزرعه
تدوين قوانین موثر و قابل اجرا به منظور حل مشکالت مالکیت قنوات
ايجاد بانک اطالعاتی در مورد قنوات
تماس بهره برداران با مروج طرحهاي مربوط به قنات
استفاده از تکنولوژي و امکانات جديد در احداث و احیاي قنوات
ارايه خدمات ترويجی وآموزشی در زمینه استفاده بهینه از آب
تدارك برنامه هاي آموزشی در زمینه احیا ونگه داري از قنوات
تربیت مقنی آشنا با تجارب گذشتگان وآشنا با مسائل جديد
اعطاي کمکهاي بال عوض براي احیاي قنوات و نگهداري از آن
زمینه سازي دولت براي مشارکت گروه هاي محلی در مديريت قنوات
جلوگیري از هم گسیختگی نظام سنتی قنوات و احیا آن مشورت با بهره رداران قبل از
شروع طرحها
تشويق به مشارکت کلیه بهره برداران در امور مربوطه قنات
افزايش میزان درآمد بهره برداران با تنوع در منابع درآمدي
توجه به نوع نظام بهره برداري از زمین (شخصی ،اجاره اي ،ملی و)...
بیمه کردن قنوات
دسترسی بهره برداران به نشريات ورسانهها
حفظ حريم قنوات
تهیه و تدوين طرهاي درازمدت حفظ و نگهداري قنوات
کنترل میزان بهره برداري از آبهاي زيرزمینی و نیاز منطقه توسط کارشناسان
رواج کشت محصوالتی منطبق با شرايط آبی منطقه و تشويق کشاورزان به آن

** سطح معنی داري 0/01

* سطح معنی داري 0/05

بار عاملی
0/843
0/800
0/750
0/726
0/716
0/709
0/704
0/666
0/815
0/794
0/783
0/578
0/541

Mann-Whitney U
**4695
**8132
**5042
**6533
**2234
**10520
**9990
**5178
**10020
**9888
**4662
**8502
**5583

0/858

**5570

0/842
0/774
0/745
0/700
0/896
0/763

**4875
**8999
**6909
*12286
**4021
**3800

0/726

**6867

0/715
0/847
0/666
0/627
0/582
0/823
0/791
0/621
0/543

**3089
**4408
**2790
**10230
15483
**3000
**5550
**7005
**9111
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پس از گروهبندي راهکارهاي مورد بررسی توسط
تکنیک تحلیل عاملی ،میزان اجراي سازوکارهاي هرگروه
توسط کشاورزان منطقه نیز محاسبه شد .نتايج بررسی
شکاف بین میزان اهمیت راهکارها از ديد و میزان اجرا
توسط کشاورزان در جدول ( ،)4و شش تصوير عنکبوتی
در شکل  2نشان داده شده است .بهمنظور بررسی

معنیداري تفاوتها نیز با توجه به مقیاس گويههاي
پژوهش از آزمون مقايسهاي ناپارامتري يو-منويتنی
بهرهگرفته شد .همانگونه که مشخص است ،تقريباً در
تمام راهکارهاي مديريت پايدار قنوات مورد بررسی
میزان اجرا از میزان اهمیت آنها بهطور معنیداري کمتر
است.

شکل -2تفاوت میزان اهمیت و اجراي راهکارهايی با عوامل :الف) قانونی-حمايتی ،ب) فنی-تولیدي ،ج) تحقیقاتی-آموزشی و ترويجی،
د) مشارکتی و حفظ دانش بومی ،ه) تنوع در آمدي و و) زيست محیطی.
نتيجهگيري وپيشنهادها

در ايران ،بهرهبرداري بیرويه کشاورزان از منابع آب
زيرزمینی ،موجب تخريب اين منابع و افت آبهاي
زيرزمینی شده است .بهگونهاي که ،طی چهار دهه
گذشته کشاورزان ايرانی و ساير افراد وابسته به کشاورزي
مشاهده نمودهاند ،چاههاي آب يکی پس از ديگري
خشک شدهاند ،اين کمآبی بهحدي شديد است که
بسیاري از زمینهاي کشاورزي ايران بهدلیل کمبود آب
توانايی تولید خود را از دست دادهاند ( Yazdanpanah et
 .)al ,2013بهعبارت ديگر ،نتیجه اين تنش و کم آبی
اثرات اقتصادي ،اجتماعی و زيستمحیطی شديدي مانند
مهاجرت ،بیکاري ،تغییرات اقلیم ،کاهش شديد سطح
آب زيرزمینی را بههمراه داشته است .از اينرو ،بهره-

برداري پايدار از اين منابع از جمله ضرورتهاي اساسی
زندگی و معیشت در ايران است .قنوات يکی از کهنترين
ساختارهاي بهرهبرداري از منابع آب در ايران بوده است
و بخش قابل توجهی از آب شرب و کشاورزي را خصوصاً
در فالت مرکزي کشور تامین کرده است .از اينرو ،هدف
تحقیق حاضر شناسايی راهکارهاي بهرهبرداري پايدار از
منابع آب قنوات در استان يزد ايران بهعنوان استانی که
بیشترين تعداد قنوات را دارد ،بود .الزم به ذکر است که
پديده تغییرات اقلیم و عدم حکمرانی اصولی منابع آب،
زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است .بههمین دلیل،
بررسی اين موضوع و اثرات منفی آن بر زندگی انسانها
اهمیت بسزايی دارد.
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تحقیق حاضر که به روش پیمايش انجام شد نشان
داد که اکثر پاسخگويان معتقد بودند طی سالیان اخیر
قنوات مورد بهرهبرداري آنها يا خشک شده است و يا آب
آن بهصورت محسوس کمتر شده است .لذا ،حفاظت از
منابع آب و استفاده پايدار از آن ،بايد اتخاذ شود چراکه
قنات بهدلیل اينکه در سفرههاي آب زيرزمینی کم عمق
استفاده میشود و اين منابع هم غنی نیست و داراي
نوسان زياد است .بنابراين ،قنات نسبت به تغییرات سطح
آب زيرزمینی خیلی حساسیت دارد .کم توجهی به
مديريت پايدار منابع آب در ايران که بهعنوان يک کشور
مستعد خشکسالی مطرح است باعث میشود که هرساله
آسیبهاي اقتصادي و اجتماعی بسیار زيادي در پیکره
اقتصادي کشور وارد شود ( )Madani, 2014و اين
درحالی است که آسیبهاي اجتماعی ناشی از
خشکسالی در برنامهريزيهاي انجام شده چندان مورد
توجه قرار نگرفته است .از اينرو ،کاربست سازوکارهايی
که باعث بهرهبرداري پايدار از منابع شود ضروري است.
بهترين راه مبارزه با بحران آب و خشکسالی را استفاده
بهینه از آب و جلوگیري از آلوده شدن آن و تغییر چرخه
هیدرولوژي آب در طبیعت میباشدAzizi Khalkhili .
) et al. (2016آگاه سازي و ايجاد باور در کشاورزان از
وضعیت بحرانی پیشرو و لزوم حفظ منابع آب در
دسترس را برمیشمارد .همچنین ،استفاده از سیستم-
هاي آبیاري بارانی در مقابله با پديده کمآبی و
خشکسالی را موثر می دانند Brown et al. (2015) .در
تحقیق خود بهبود پايداري منابع آبی را با استفاده از
راهکارهايی براي مديريت اثربخش آب در مزرعه را مورد
بررسی قرار دادند و نتايج اين تحقیق نشان داد که روش
آبیاري قطرهاي و ابیاري تحت فشار يکی از پايدارترين
روشهاي مديريتی پايدار منابع آبی است .اما کشاورزان
بهدلیل هزينه باالي نگهداري و تجهیزات تمايل کمتري
يه استفاده از آن دارند .بهواسطه همین اهمیت ،در
تحقیق حاضر مجموعه سازوکارهاي مديريت پايدار منابع
آب قنوات در شش دسته سازوکارهاي؛ قانونی –
حمايتی ،فنی -تولیدي ،تحقیقاتی-آموزشی و ترويجی،
مشارکتی و حفظ دانش بومی ،تنوع درآمدي و زيست-
محیطی تقسیمبندي شد .مهمترين سازوکارهاي
استخراج شده مربوط به سازوکارهاي قانونی-حمايتی
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بود .در اين دسته سازوکارهايی مانند :نظارت مستمر بر
کیفیت و کمیت ذخاير آبهاي زير زمینی توسط دولت،
بازديدهاي دورهاي کارشناسان از قنوات ،نظارت دولت بر
حفر چاههاي عمیق و نیمهعمیق بهخصوص در نزديکی
حريم قنوات و ممانعت از بهرهبرداري از چاههايی که در
حريم قنوات حفر شدهاند يا بدون پروانه هستند ،درج
شده است .درهمین راستاAzizi Khalkhili et al. ،
) (2016بهبود سیستم تامین اعتبارات دولتی براي رفع
مشکالت مالی و کمبود سرمايه کشاورزان (وامهاي کم
بهره ،بیمه محصوالت ،يارانه تولید و  )...را راهکاري براي
کاهش آسیبپذيري میداند Smidt et al. (2016) .در
تحقیقی در رابطه با مديريت جامع آب به تعامل بین
ذينفعان اصلی استفادهکننده از منابع آب اشاره دارد.
بنابراين ،محققان پیشنهاد میکنند مديريت آب بايد
سازگار با شرايط آبهاي زيرزمینی باشد و نتیجهگیري
شده که استراتژي مديريت آب در آينده میتواند شامل:
 )1اولويتدادن سود کشاورزان بهمنظور تشويق تصمیم-
گیري که با اهداف استراتژيک سازگار باشد؛  )2چارچوب
انطباقی که اهداف کوتاهمدت را در درازمدت به اهداف
بلندمدت میرسانند؛  )3استراتژيهاي نوآورانهاي که در
چارچوبهاي محدود قرار دارند؛  )4کاهش خطرات
تولید براي کمک به تصمیمگیري کشاورزان و )5
افزايش تمايل سیاسی براي حفظ منابع آب با ارزش
باشد .همسو با تحقیق حاضرGholami & Ali Beigi ،
) (2014سازوکارهايی مانند تغییر الگوي کشت ،ذخیره
علوفه ،تغییر زمان کاشت و برداشت را از جمله
سازوکارهاي مديريت پايدار منابع آب نام میبرند.
سازوکارهاي تنوعی بخش مهمی از سازوکارهاي مديريت
پايدار قنات بود ،براي نمونه میتوان به انجام فعالیتهاي
مختلف کشاورزي (باغداري ،زراعت و دامپروري) و يا
کشت محصوالت مختلف اشاره کرد .اين نوع سازوکارها
در تحقیقات ديگري نیز مورد توجه قرار گرفتهاندAzizi .
) Khalkhili et al. (2016نیز ايجاد و تقويت فعالیتهاي
غیرزراعی مثل کارگاههاي صنايع دستی را بهعنوان
مکمل يا جايگزين فعالیتهاي کشاورزي را نام میبرند.
تامین معیشت خانوار با درآمدهاي خارج از مزرعه،
فروش قسمتی از زمینها و يا دريافت وام با بهره پايین
از آن جملهاند Wescoat (2015).در تحقیقی ضمن
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تاکید به تاثیر زياد تغییرات اقلیمی بر پايداري منابع آب
زيرزمینی ،به اهمیت رابطه عوامل اقتصادي و هزينههاي
آب و بازار آب در محدوده هر اکوسیستم که بر منابع
آبی میگذارد و تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی ،رژيم-
هاي مالکیت زمین و آب بر مديريت پايدار آب و تاثیر و
کنش رابطه بین تصمیمات دولتی و مشارکت با طبقات
اجتماعی را در مديريت پايدار منابع آبی اشاره داردHu .
) et al. (2014در تحقیقی که به بررسی مديريت منابع
آب کشاورزي از طريق مشارکت بین آببران پرداختند؛
عامل ،بی اعتمادي کشاورزان نسبت به دولت در بهره-
برداري از منابع آب در بین آببران مختلف را از عوامل
موثر بر مديريت منابع آب بیان کردند .سازوکارهاي
تحقیقاتی ،آموزشی و ترويجی يکی ديگر از سازوکارهاي
استخراج شده براي مديريت پايدار قنوات بودAzizi .
) Khalkhili et al. (2016استفاده از روشهاي ترويجی
مثل مزارع نمايشی ،بازديد از مزارع موفق که کشاورزان
بهصورت عینی نتايج سازگاري کشاورزان را مشاهده
کنند را بهعنوان سازوکار سازگاري با خشکسالی و
مديريت پايدار منابع آب نام بردند.
در نهايت ،بايد بیان نمود که کشاورزان راهبردهاي
متفاوتی را براي مديريت پايدار قنوات بهکار میگیرند .با

اينحال ،تفاوت موجود بین آنچه که بايد و آنچه که
هست ،توجه بیشتر مسئوالن و برنامهريزان بخش
کشاورزي و توسعه روستايی به آموزش روستايیان از
يکطرف و افزايش سرمايهگذاري از طرف ديگر ،را
ضروري میسازد تا در آينده نیز جامعه کشاورزان از
منابع آبی قنوات به بهترين شکل ممکن بهره برده و
تولید محصوالت نیز پايدار گردد .در اين راستا ،و با توجه
به نتايج بهدست آمده از تحقیق پیشنهاد میشود در
زمینه پايداري قنوات مسايلی مانند اليروبی قنوات،
جلوگیري از حفر چاه در حريم قنات بازديد دورهاي از
قنوات (با مشارکت دولت و بهرهبرداران) صورت پذيرد.
همچنین ،پیشنهاد میشود در راستاي حفظ دانش بومی
و همچنین تلفیق با مسائل و روشهاي جديد از خدمات
ترويجی استفاده نمود .همچنین ،پیشنهاد میشود
سازمانهاي ذينفع براي مديريت پايدار بهرهبرداري آب،
استفاده از حمايتهايی از جمله بیمه قنوات ،اعطاي
تسهیالت کمبهره يا قرضالحسنه و کمک در مکانیزه
کردن آبیاري در مزارع و استفاده از روشهاي
غیرشیمیايی براي کنترل آفات براي کنترل آلودگی آب-
هاي زيرزمینی را در دستورکار خود قرار دهند.
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