
 

How to cite this Article: Toulabi nejad, M., azadpour, M., & Dolatshahi, Z. (2022). The evaluation 

of agricultural water management status in the mountainous basin of the KASHKAN River. 

Journal of Geography and Environmental Hazards, 11(3), 163-187. 
DOI: 10.22067/geoeh.2022.72926.1118 

                                 Journal of Geography and Environmental Hazards are fully compliant  

                                    With open access mandates, by publishing its articles under Creative  

                                    Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). 

 
 

 

 

The Evaluation of Agricultural Water Management Status in the 

Mountainous Basin of the Kashkan River  
 

   
Mehrshad Toulabinejada*, Mohammad Azadpourb, Zeynab Dolatshahic 

 

a Lorestan University lecturer, and Post doctorate Department of Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran 
b MA in Geography and Rural Planning (Physical Space), University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran 
c PhD Candidate in Climatology, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran 
 

Received: 6 October 2021                 Revised: 6 January 2022              Accepted:  15 January 2022 

Abstract 

The transfer of water of mountainous regions of Lorestan province to other provinces, the 

migration of non-indigenous farmers to the region, and the occurrence of drought have reduced 

the water level of the rivers of Lorestan province. This has made problems for farmers who use 

surface water resources for agriculture. Water management is one of the most important issues 

that can help the optimal productivity of agricultural water. The purpose of this study was to 

evaluate agricultural water management in the Kashkan River basin in Poldokhtar. Questionnaire 

and interview were used in this applied mixed study to collect data. The first statistical population 

of this study included farmers of the basin of Kashkan river who were selected through the 

Cochran formula to be 354 farmers for quantitative part. The second statistical population of the 

study included agricultural experts and water managemers, selected by purposive sampling to be 

30 experts for qualitative part. To answer the research questions, an unlimited exploration and 

qualitative analysis were used. The results show that using pipes for transferring water, reducing 

irrigation, irrigation during the evaporating time, the use of cement for water conduits, dredging 

water channels, and using small water tanks are the most important ways of managing agricultural 

water resources in this region. Qualitative results showed that engineering, technology, as well as 

institutional, social, economic, and environmental measures are the most important steps that can 

be used to optimize agricultural water in the Kashkan River basin by farmers. 
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 چکیده

ها، ورود کشتتاورزان ریربومی به منطقه، در کنار وقو  ستتایر استتتانبه  ی استتتان لرستتتانانتقال آب مناطق کوهستتتان

لرستان و همچنین رودخانه کشکان شده است. این موضو  های استان خشتکستالی با ک کاهس سطآ آب رودخانه

با مشتتکلاتی روبرو ستتاخته استتت. برای  ،کنندکشتتاورزانی را که از منابآ آب ستتطحی برای کشتتاورزی استتت اده می

وری بهینه آب کشتتاورزی کم  تواند به بهرهستازااری با این چالس، مدیریت آب از موضتتو ات مهم استت که می

کشکان در شهرستان پلدختر است. تحقیق رودخانه  در حوضه یآب کشاورز تیریمد یابیارز لعهمطا کند. هدف این

ها و اطلا ات حتاضتتتر از ندر هدف، کاربردی و روج انجا  آن ترکیکی )کی ی و کمی( استتتت. ابزار اردآوری داده

کشتتاورزان حوضتته آماری استتت. جامعه آماری اول . پژوهس حاضتتر دارای دو جامعهاستتتنامه و مصتتاحکه پرستتس

های کمی انتخاب شد. جامعه آماری دو  کشاورز برای تحلیل 350رودخانه کشکان است که از طریق فرمول کوکران 

های کارشناس برای تحلیل 34ایری هدفمند شتامل کارشتناستان کشتاورزی و مدیریت آب است که با روج نمونه

انکاشتتتتگی نامحدود اکتشتتتافی ای همرتکهزمون پژوهس از آ ستتتاالاتکی ی انتختاب شتتتد. برای پاستتتخگویی به 

، آب انتقال یاستتت اده از لوله برا. نتایج پژوهس اویای آن استتت که استتت اده شتتدجوهانستتن( و تحلیل کی ی )روج

از  استتتت ادهو  آبهای کانال یروبیلا، آبهای یزدن جو مانیستتت، کمریدر زمان تکخ یاریآبی، اریدفعات آب کتاهس

باشتتند. نتایج کی ی نشتتان داد که های مدیریت منابآ آب کشتتاورزی در منطقه میترین شتتیوهمهممخازن کوچ  آب 
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استتت که  یاقداماتترین ی مهماقتصتتادی و ستتتیز طیمحی، اجتما ی، تیری/مدینهادی، تکنولوژی، اقدامات مهندستت

 قرار ایرد. مورداست ادهی در حوضه رودخانه کشکان از سوی کشاورزان آب کشاورز نهیبه تیریجهت مدتواند می

  

 توسعه کشاورزی، مدیریت آب کشاورزی، حوضه رودخانه کشکان، شهرستان پلدختر. :هاواژهدیکل

 مقدمه -1

قس ن یاسیو ست ی، فرهنگی، اقتصتادمحیطیزیستت یهاکه در آن جنکه استت دهیچیپ ستتمیست  ی یکشتاورز

انستتان  یاقتصتتاد تیشتتکل شتتناخته شتتده از فعال نیتریمیقدو  (،0401و هکاران، 1)بیلستتکیکنند یم یبازای  مده

 اتنهنه یاست که کشاورز لیدلاین به  یکشاورز چندمندوره تیمحکوب. (0401و همکاران، 0)استاندر استتروستتایی 

الیاف، سوخت و مواد ، بلکه (0413و همکاران، 3)هرنی  است انستان یکالاها و خدمات برا ،کننده محصتولاتنیتأم

را نیز فراهم  مرتکط با بخس آیصنا موردنیازخا   مواد  رضته، (0404و همکاران، 0)ویس ای برای معاج انستاناولیه

استتت  یکشتتاورزدیگر بخس  فیاز وظا یکیدر حال رشتتد  تیجمع هیتغذ. (1338ی، مرادی و جشتتارکند )می

 کندفراهم میرا  امرارمعاج نیتأمی  فرصتت بسیار مهم برای . به همین خاطر توستعه کشتاورزی (0411، 5)اومرو

و   نابستانیرود )اکثر کشورها به شمار می پایه اصتلی ستیستتم اقتصتادی و اجتما ی؛ و (0410و همکاران، 6)کومار

، 1)آرموباشد می پایداری جوامآحل  ملی برای راه ومحور اقتصتادی  نیزپایدار، از مندر توستعه. (1331نژاد، طولابی

(. 1331)صتتادقی و همکاران،  کندرا فراهم می بهکود رفاه مرد  روستتتایی، و صتتادرات از طریق ارزآوری، و (0410

 آیتتد حستتتاببتتههتتای اقتصتتتادی توانتتد محرکی برای پیشتتترفتتت دیگر بخستوستتتعتته این بخس می ،روازاین

جوامآ  یکه کشاورزی کارکردهای مختل ی دارد و منافآ زیادی برا حالنیباا. (1336ی و همکاران، پادارزادهلیاسما )

 یاریبس ، ولیاست روستایی و کل کشورهااقتصاد  یهابخس نیتراز مهم یکی روستایی و کشاورزی به دنکال دارد و

 از اهمیت بخس کشاورزی و تعداد کشاورزان کاسته است. هرسالهکه  از موضو ات حل نشده در آن وجود دارد

 (1044) یدی و همکاران،  منابآ آب کشاورزی است نیتأمترین مستالل و مشکلات در بخس کشاورزی، از مهم

 ده استش لیتکد یجهان  یستمیبحران ست  یبه  جیتدربهبرای مصتارف کشتاورزی کمکود آب و در ستالیان اخیر، 

 آیرشد سر نیاست. ا دهین ر رس اردیلیم 14به  کمیو  ستتیدر قرن ب تیبه ا ته محققان، رشتد جمع. (0410، 8)باکر

                                                            

1 Bielski 

2 Standar 

3 Hernik 

4 Weiss 

5 Gomiero 

6 Kumar 

7 Aremu 

8 Bakker 



 165....                                        یآب کشاورز تیریمد هایوهیش یابیارز                                       دهمیاز سال

     

 80حداقل  چراکه. (0418، 1)رودل و فامیگلیتیکرده است  جادیآب ا یرا برا یادیز یهاها و چالسخواسته  تیجمع

و همکاران، 0چون)ژین شودیمدرصتد( مربو   30)در ایران  یکشتاورز مصترف به آب یبرداشتت جهاناز درصتد 

و بروز مخاطرات اقلیمی، کاهس دما و بارج  یدر الگوها رییتغیی، آب و هوا راتییتغ. در ستتالیان اخیر وقو  (0411

در  وصخصبه آبی جهانی کمیت و کی یت کیدرولوژیچرخه هو تغییر  درپیهای پیوقو  خشتکستالیبارندای و 

 موردنیازامروزه کمکود آب  کهطوریبه. (0418و همکاران، 3)میستترا قرار داده استتت ریرا تحت تأثبخس کشتتاورزی 

و همکاران، 0روکس)لیتکدیل شتده است رذا  دیتولو  یجهان تیامن یبرا یچالس بزرامهم و مستئله کشتاورزی به 

 اریبست از منابآ آب یبرداربهره ،ییمواد رذا یتقاضتا برا سیتکآ آن افزاکشتور و به تیجمع سیبا افزا چراکه. (0411

 یمصرف و تقاضا ت،یبا توجه به رشد روزافزون جمعو  (1338ران، ی و همکاراد)یارم از اذشتته شده است شتتریب

است اده از آب  یداریپا. لذا توجه به (1044)منتدری و همکاران،  است سیهمواره رو به افزا یآب در بخس کشاورز

و 5)موکارا باشد می اذارانستتیاستتتریزان و ت که نیازمند توجه جدی برنامهاست ی و مهمیمستئله فور ی،کشتاورز

د ها و مسئله کمکواین چالس مقابله با دیکل یآب کشتاورز آیصتح تیریمد. برای رفآ این مشتکل (0401همکاران، 

رویکردی حیاتی   نوانبه ،یتیریمد یواحدها یکی از  نوانبه آب ، و مدیریت(0418و همکاران، 6)ژانگ استتت آب

 تیامن نیو تضم یتوسعه کشاورزو  جیترو منابآ آب کشاورزی، نیتأمی حل مشتکلات آب در بخس کشاورزی، برا

 شناخته شده است. ییرذا

 در مسالل مربو  یریامیتصم یندهایها و فراروج ن،یاز قوان یامنابآ آب، مجمو ه تیریمدبر استاس ادبیات، 

 هایمال هاز  یکی یآب کشاورز تیریمد. (1330 ،یباشلام زادهیهد)م و خدمات وابستته است آب منابآ تیریبه مد

نقس ی است و آب ضرور ندهیآ یازهایبرآوردن ن یبراکه  (0404و همکاران، 1)یادتا است یتیریمد یهاوهیمهم در ش

. در تعریف دیگر،  مدیریت آب (0401و همکاران، 8)اولاح کندیم  ایا ات کشتتاورزیدر  ملکرد محصتتول یاستتاستت

ستتازااری با کمکود آب را  دهد،یم سیازرا افی اریآب آب یورکه بهرهاستتت  یو اقدامات هاتیفعالکشتتاورزی شتتامل 

. (1338)حیدری، بگذارد  ریتأثرف آب در مصتتت ییجوصتتترفهتواند بر افزایس راندمان آبیاری و آورد و میفراهم می

 یکشاورز  ملکرد توسعهاز منابآ آب و  بهینهبه است اده  یابیدست یبرا جزء مهم  ی یآب کشاورز تیریمدهمچنین 

به  یابیدست یارلب برا، که (0404و همکاران، 3)روندهی است یکشتاورز در بخس یاریآب یهاوهیبهکود شت قیاز طر
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 درواقآ. (0404و همکاران، 1)ژیانگقرار ارفته استتتت  موردتوجه ییآب و هوا یهاتی د  قطع وآب  داریپا تیامن

مدیریت آب کشتاورزی، به معنای استت اده صتحیآ از آب به همراه افزایس تولید محصولات کشاورزی با است اده از 

های مدیریت آب است. در این تعریف افزایس همزمان کارایی مصرف آب و افزایس تولید ملاک  مل قرار استراتژی

ی به دلیل تغییرات اقلیمی، کاهس بارندای، آب کشتتاورزمنابآ  تیریمد. (1335 ،نشتتانمروّتی و دیشتته)ایرد می

 تیکمکود آب اهم حل مستتتئله مندوربه، و همچنین (0413و همکاران، 0)ژووکمکود آب  جهیدرنتخشتتتکستتتالی و 

بحک مدیریت منابآ آب مطرح  اذشتتتههای دههدر  هرچند. (0401ن، و همکارا3)چادیمکرده استتت  دایپ یاندهیفزا

 ستا قرار ارفتهریزان پژوهشگران و برنامه موردتوجهدر دو دهه اذشته  یآب کشاورز تیریمد یهاوهیشبوده، ولی 

 هایریزیتواند زیربنای مناستتکی جهت برنامهمطالعه دقیق خصتتوصتتیات آبیاری می. (0401و همکاران، 0کارپیو)دل

 یوربهره تیتقو  مدتاً یآب کشتتاورز تیریمدبهکود  وهدف از توستتعه . در اذشتتته ای فراهم آوردمحلی و ناحیه

به ی آب کشاورز تیریمد هدف، امروزه حالنیباا. (0441، 5)چن و راوالیون بود یو رلکه بر فقر و ارسنگ یکشاورز

عادل ح ظ ت و درآمد کشاورزان سیافزا یی،  املی برایاقتصتاد روستا جیتروی، ح اظت از آب کشتاورز املی برای 

 یهاوهیش . اهمیت دیگر توجه به مدیریت آب، شناسایی(0414و همکاران، 6فرایتوره)دی است شده لیتکد یکیاکولوژ

ه همین ب است.های کشاورزی در فعالیت خصتوصبهبرای ح ظ کمیت و کی یت منابآ آب  یآب کشتاورز تیریمد

و  در مرکز توجه محققان های مدیریت منابآ آب کشاورزیها و شیوهشتناستایی استراتژی دلیل توجه به این مکاحک،

تلف، مخ یکشورهاداخل کشتور و  در ی از پژوهشتگراناریبست ریزان مرتکط با مدیریت آب قرار ارفته استت.برنامه

 تیریمد یابیارزاند. حال اینکه در داخل کشور در زمینه مدیریت آب کشتاورزی نشتان داده نهیخود را در زمی نگران

مطالعه چندانی صورت نگرفته است و مطالعات داخلی بیشتر به "هارودخانه کوهستتانی حوضته"در  یآب کشتاورز

العه اند. ولی مطآبی و خشکسالی پرداختهی در مناطق خش  و در واکنس به کمبررستی مدیریت منابآ آب کشتاورز

، به آب دارند یترمناستتبدستتترستتی  معمولاًکه  را ایهای رودخانهحاضتتر مدیریت آب کشتتاورزی در حوضتته

ند. دقرار دا موردبررسیقرار داده استت. الکته برخی از محققان خارجی مدیریت منابآ آب کشاورزی را  یموردبررست

و همکاران 11سون، (0413)14مولدن، (0414و همکاران)3اوردن، (0414و همکاران)8نامارا، (0440)1بارکر و مولهمانند 
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 کمکود منابآ آب، و یی، پاسخی در جهتآب و هوا راتییمقابله با تغ یبرای را  املی آب کشتاورز تیریمد (0411)

و 1ژووحال،  نیدر هماند. معرفی کرده در جهان تیجمع سیافزا لیرذا به دل یبرا تقاضتتتا سیبه افزا ییپتاستتتخگو

آب  نیتأم ست،یزطیمحح ظ  ،ییتوسعه روستا ،یکشاورزی با آب کشاورز تیریمدنشتان داند که  (0414همکاران)

 ریتأثمل دارد و این  وا یکیمحصول ارتکا  نزد بازدهی و  ملکرد اقتصادو افزایس  دیتول یآورو فن یاریآب یکشو زه

در ی استتتت اده از آب کشتتتاورز داریپامدیریت  (0418و همکاران )0ژانگزیادی در مدیریت آب کشتتتاورزی دارند. 

قرار دادند و نشان دادند که  موردمطالعه را یی قرار داشتهآب و هوا مخاطراتتحت  تاریم در چین کهحوضه رودخانه 

و مدیریت آب  است ییمقابله با خطرات آب و هوا دیدر مناطق خش  کل یآب کشتاورزو پایدار  آیصتح تیریمد

 تیریمد یچارچوب ندر (0413و همکاران )3نووآاست. کمکود آب یی و آب و هوا راتییبه تغ یاستخکشتاورزی پ

ای هو زیرساخت وسازساخت تی یکقرار دادند و  موردبررسیی را لیآب در شت تیریبهکود مد یبرا یآب کشتاورز

و 0رامیشمعرفی کردند. منابآ آب  داریپا تیریمد یبرارا  امل مهمی  در آب ییجوصرفه یمهندست یآورفنی و اریآب

طالعه . نتایج مقرار دادند موردمطالعهرا  نپال در یاریآب و آب تیریبر مد یمیاقل راتییتغ راتیتتأث (0401همکتاران )

آب  یبر تقاضا کمکود آب شده استکاهس بارندای که منجر به  یو الگوها ییآب و هوا راتییتغآنان نشتان داد که 

، (0416)5بان  جهانی. در ازارج استمهمی داشتته  ریتأث تر مدیریت آب کشتاورزیو مهم و در دستترس بودن آن

ی و دیهش اقتصاد کلان مرتکط است. استیو س یاصل یاقتصتاد تیاستت اده از آب، وضتعمدیریت آب کشتاورزی با 

رجند ، دشت بی یژنت یسازنهیبه  یتکن قیاز طر یآب مجاز کردیبا رو یآب کشاورز تیریمد (1335)نشان مروّت

را  امل مدیریت آب کشتتت محصتتولات  ریستتطآ ز راتقرار دادند و به این نتیجه رستتیدند که تغیی موردمطالعهرا 

آب  تیریمد یهااز جنکه میاقل رییبا تغ یستتازاار یو راهکارها کردهایرو (1338حیدری )کشتتاورزی معرفی کردند. 

 یریح اظت از آب و جلوا ،یاریآب نیکاهس در کاربرد آب حقرار دادند و  موردمطالعهیی را رذا تیو امن یکشاورز

از  یاداقتص س یکاهس ر ،آب( یورصورت کسر شاخص بهره سی)افزا دیتول سیافزا، از سطآ خاک ادیز ریاز تکخ

مدیریت آب  مرتکط با یراهکردها و راهکارهارا  محصتتتولات مهیکشتتتاورزان، ب یتنو  در منابآ درآمد جتادیا قیطر

 یقس مهمنتوان ا ت که مدیریت منابآ آب کشاورزی کشتاورزی در ندر ارفتند. با توجه به مطالکی که اراله شد می

ضروری  و کندیم  ایاپایین دست  ایرودخانهآبه مناطق ، توسعه کشاورزی، و احترا  به حقمنابآ آب جوییصرفهدر 

دیریت های ماستت که برای توسعه روستایی و توسعه کشاورزی به مدیریت منابآ آب کشاورزی توجه شود و شیوه

 .کشاورزان و روستاییان قرار ایرد مورداست ادهبر مدیریت بهینه آب کشاورزی شناسایی و  ماثرآب و اقدامات 
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 ی وکشاورز هیابر پروستایی و معیشت اصلی مناطق روستایی  اقتصادنیز  در نواحی کوهستتانی شهرستان پلدختر

انند انوا  م انوا  بستتیار اونااونی از محصتتولات کشتتاورزی کهطوریبههای مرتکط با آن شتتکل ارفته استتت. فعالیت

تولید  ( و ریره در این شهرستانکشور سیاه انجیر %15بیس از اند ، جو، انوا  مرککات، انجیر سیاه ) سکزیجات، خیار،

 دو رودخانه بزرگ و پرآب کشکان و کهطوریبه؛ متراکم است اریبس هارودخانه شککهشتود. در شهرستان پلدختر می

نژاد و )طولابی کنندی کور م شتتتهرستتتتان نیاز اتر چولهول و رودخانه زال( ستتتیمره )همراه با دو رودخانه کوچ 

این پژوهس که سرچشمه آن  موردمطالعهای حوضته رودخانه  نوانبهرودخانه کشتکان  نیبنیدرا .(1336مکاران، ه

تان رسیدن به شهرس ، تاردیایخاک لرستان را در بر م سو  یحدود  آباد است وهای اطراف شهرستان خر کوهستان

اند که معیشت و اقتصاد روستا در حاشیه رودخانه استقراریافته 104کیلومتر را طی کرده و بیشتر از  114پلدختر حدود 

 یدرصد از اراض 80حدود باشد. همچنین آب این روستتاها وابستته به کشتاورزی و منابآ آب رودخانه کشتتکان می

 ستانی شهراتیشاهرگ ح درواقآرودخانه  نیو ا شودیم نینه کشکان تأمرودخا شهرستان پلدختر، توسط یکشتاورز

های پر آب استان لرستان و شهرستان . این رودخانه با اینکه در ستالیان اذشته از رودخانهشتودیپلدختر محستوب م

بر استاس ازارج فرمانداری شتهرستان پلدختر 13381ستال  انیجرپلدختر بوده و در زمان وقو  ستیل، مانند وقو  

أسیسات ت ها،تأسیسات زیربنایی، ابنیه، پل ازجملههای مختلف به بخسمیلیون ریال  134میلیارد و  80( حدود 1338)

قال انت یهااستیس اثر بر ریاخچند سال  درنموده است. ولی آب، برق، راه و کشتاورزی این شهرستان خسارت وارد 

مکود کهای اخیر، هایی مرکزی، قم و اص هان، در کنار وقو  خشکسالیاستانبه  ی استتان لرستانهستتانآب مناطق کو

در بالادست و نصب تلمکه  رمجازیر یاهچاه ، ح رشتهرستان پلدختر ژهیوبه و در استتان یبارشت میرژ رییو تغ بارج

رودخانه  نیاز حجم آب ا یادیه مقدار زب کشتتاورزان هیرویب یهابرداشتتت و همچنین موتور آب در بستتتر رودخانه

 در بخس کشاورزی حوضه این خصوصبه آبکمیت و کی یت  کشکانکاهس سطآ آب رودخانه  کاسته شده است.

رد  م شتیمعآورده و  به وجودو مستالل و مشتتکلاتی برای کشتتاورزان پایین دست  قرار داده ریرا تحت تأثرودخانه 

استت. این مسالل با ک شده کشاورزانی که از منابآ آب سطحی برای کشت محصولات  منطقه را به مخاطره انداخته

ها مدیریت آب کشاورزی از موضو ات مهم های روبرو ساخته شود. برای رفآ این چالسکنند را با چالساست اده می

آب کشاورزی در  منابآ نیتأمباشد. مدیریت آب کشاورزی از موضو ات و  وامل مهم برای کاهس این مشکل و می

مدیریت آب  و اقدامات هاتیفعال ها،ی و توجه به استتتراتژیآب کشتتاورز آیصتتح تیریمدحوضتته این رودخانه و 

تواند بر افزایس می آب یوربهره سیازاف مدیریت آب کشتتاورزی در این حوضتته ضتتمن چراکهکشتتاورزی استتت. 

 های کمکود آببرای کاهس تکعات و زیان نیبرابنابگذارد.  ریتأثجویی در مصتتترف آب رانتدمتان آبیتاری و صتتترفه

 اثرمها و اقدامات که استراتژی است یضرور کشاورزی در روستاهای حوضه رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر

                                                            

 د. کور کر هیمتر مکعب در ثان 0644رود از  نیا یدب ،لیسجریان این در  1
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کشکان شناسایی شوند و در کنار برنامه مدیریت منابآ رودخانه  کوهستانی در حوضه یآب کشاورز بهینه تیریمدبر 

 ییهاهادشنیپجویی در مصرف آب پذیری کشاورزان و افزایس راندمان آبیاری و صرفهسطآ آسیبآب، برای کاهس 

ان ای کشکحوضه رودخانهدر  یآب کشاورز تیریمد یابیارز یجامآ برا کردیرو  یتوستعه  ن،یبنابرااراله شتوند. 

 هدر حوض یآب کشاورز تیریمدمطالعه با هدف بررسی  نیا لذا با توجه به اهمیت این موضو ،است.  رود ضروری

 االاتسصورت ارفته است. بر این اساس و با توجه به آنچه بیان شد  شهرستان پلدخترکشکان رودخانه  کوهستتانی

 این پژوهس  کارتند از:

 در شهرستان پلدختر کدامند؟ در حوضه رودخانه کشکانتوسط کشاورزان آب  تیریمد یهاروجترین مهم -1

 کدامند؟ موردمطالعهو اقدامات جهت مدیریت بهینه آب کشاورزی در منطقه  الزاماتترین مهم -0

 مواد و روش -5

 موردمطالعهمنطقه  تیموقع -1- 5

 .دباششهرستان پلدختر می شتامل روستتاهای حوضته کوهستانی رودخانه کشکان در محدوده موردمطالعۀ منطقه

ن ر جمعیت  13100(، شتتهرستتتان پلدختر دارای جمعیتی بال  بر 1335طکق ستترشتتماری  مومی ن وس و مستتکن )

خانوار( در روستتتاها و مابقی در دو شتتهر معمولان و  11083ن ر ) 33338خانوار( استتت که از این تعداد  04343)

دهد که بارج متوسط پلدختر نشان می هواشناسی ایستگاه هایادهد و آمار . بررسی(0)شتکل کنند پلدختر زندای می

نیز متغیر استتت.  مده بارج بین آمرماه و  مترمیلی 614تا  084استتت که از  مترمیلی 304ستتالانه منطقه در بلندمدت 

ز قو  لر ین جساکنهمه باشد، و از ندر قومیتی مردمان شهرستان پلدختر لری می اصلی زبان شود.ماه دریافت میبهمن

ای مرتکط با ه. معیشت اصلی مناطق روستایی این شهرستان وابسته بخس کشاورزی و فعالیتهستند ای()لر بالااریوه

 شتامل کشت کشتاورزی در منطقه یهاتیفعالایرد. ستنتی انجا  می طوربهمنطقه ارلب در  یکشتاورزباشتد. آن می

باشد )برخی محصولات  مده مانند یم یفرامحلی و محلی بازارهابه  و فروجمعاج خانواده  نیتأم یمحصولات برا

چهار  .شود(ای و یا به خارج کشور نیز صادر میخیار، انجیر ستیاه، اند ، و اوست ند زنده با بازارهای مختلف منطقه

ی ا ادر تأمین آب کشتتاورزی نقس مهمی رودخانه ستتیمره، کشتتکان، چولهول و زال در این منطقه جریان دارند که 

، ورود های کشور مانند قم و اص هانانتقال آب بالادست به سایر استانبر اثر  ریسال اخ یکی دو در، حالنیبااکنند. می

 شهرستان پلدختر ژهیودر استان و به یبارش میرژ رییکمکود بارج و تغ ،یبروز خشکسالبه منطقه، 1کشاورزان ریربومی

کشتتاورزان و  یبرا یاریکه مشتتکلات بستت (3و  0)شتتکل نه کاستتته شتتده رودخا نیاز حجم آب ا یادیبه مقدار ز و

                                                            

 کشاورزان ریر بومی: مندور کشاورزان همدانی و اص هانی که با اجاره زمین در منطقه و با برداشت آب از رودخانه )با موتور جت( محصولاتی 1

 کنند.زمینی کشت میمانند سیب
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که برای کم  به رفآ و یا سازااری با این مشکل لاز  است به مدیریت آب  آورده استت به وجود روستتاییان منطقه

 ای شود.توجه ویژه یکشاورز

 
 در حوضه رودخانه کشکان و روستاهای نمونه موردمطالعهموقعیت منطقه  -1شکل 

 

 
 1044؛ سمت چپ، سال 1111تصاویر رودخانه کشکان، سمت راست، سال  -5شکل 
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 نحوه برداشت آب کشاورزی از رودخانه کشکان -1شکل 

 

 روش انجام پژوهش -5 -5

باشتتتد. به این دلیل روج آن ترکیکی )کی ی و کمی( می پژوهس حتاضتتتر از ندر هدف، کاربردی و روج انجا 

کمی و  در کنار روج با کارشتتناستتان و مدیران/ نخکگان روستتتایی مانند مصتتاحکه ی یابزار کاز  اولاًترکیکی استتت که 

و  قی ماطلا ات به دستتت آوردن  مندوربهو  های کمیتحلیل دادهکم  به  مندوربهنامه )با طیف لیکرت( پرستتس

ر مدیریت ب ماثرالزامات ترین روستتاییان در زمینه مدیریت منابآ آب کشتاورزی و شناسایی مهم یشتخصت اتیتجرب

ها از هر آوری اطلا ات و دادهای کشکان رود بهره ارفته شد. لذا برای جمآمنابآ آب کشتاورزی در حوضه رودخانه

های کمی از روج استنادی اردآوری شد. داده ای با استت اده ازدو روج کی ی و کمی استت اده شتد. مطالعات ندریه

 آوری اردید. پژوهسطریق پرستشتنامه، اطلا ات کی ی از طریق مصتاحکه حضوری با کشاورزان و کارشناسان جمآ

شامل  ،قرار ارفت مورداستت ادهاول که بیشتتر برای بخس کمی  جامعه آماریحاضتر دارای دو جامعه آماری استت. 

خانوار( بود که کشاورزان از آب این  5330ودخانه کشتکان در شتهرستان پلدختر )کشتاورزان روستتاهای حوضته ر

های این جامعه ابتدا از میان روستاهای کنند. برای انتخاب تعداد نمونهرودخانه برای مصتارف کشتاورزی استت اده می

این روستاها، با است اده از کشتاورز  0500خانوار( انتخاب شتد. در ادامه با توجه به  0500روستتا بود ) 38مورد ندر، 

. جامعه آماری دو  تحقیق که برای انجا  (1)جدول کشتاورز به روج تصادفی ساده انتخاب شد  350فرمول کوکران 

آ آب در کشاورزی و منابتخصصان حوزه شامل کارشناسان و م ،قرار ارفت مورداست ادهمصاحکه و برای بخس کی ی 

ان جهاد کشاورزی، و کارشناس،  لو  کشتاورزی، مهندسی آبخیزداری، تیری/ مداقتصتادیی، ایلو  جغراف های رشتته

نمونه برای  34ایری هدفمند باشد. با است اده از روج نمونهیی شتهرستان پلدختر می/جوانان روستتارانی/ مدنخکگان

 انجا  مصاحکه انتخاب شد.
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 و های آماری )توصتتی یها و اطلا ات از روجداده وتحلیلتجزیههای پژوهس و پاستتخگویی به پرستتس برای

 یهاوجر استتنکاطی( و تحلیل کی ی استت اده شتد. برای پاسخگویی به پرسس نخست پژوهس و در مورد شناسایی

در شهرستان پلدختر ابتدا با است اده از روج تحلیل محتوا  در حوضه رودخانه کشکانتوسط کشاورزان آب  تیریمد

ت نامه مربوطه و تکمیل آن، جهدر این منطقه شناسایی شد و بعد از تکمیل پرسس مورداست ادههای و مصاحکه، روج

ای رتکهاز آزمون  موردمطالعههتای متدیریتت منتابآ آب کشتتتاورزی در منطقه تعیین کمیتت و میزان اهمیتت روج

( است اده شد. در این آزمون با توجه به مقادیر ویژه )مقدار ددی(، 0)روج جوهانسن1کاشتتگی نامحدود اکتشافیانهم

ه کرد. برای پاسخگویی ب بندیاولویتبندی و را رتکه هاآنتوان ها، میهای مدیریتی و شاخصضتمن شناسایی روج

جهت مدیریت بهینه آب کشاورزی در منطقه  وردنیازمو اقدامات  الزاماتدو  پژوهس و در راستای شناسایی  ستاال

/ اقدامات و الزامات های تحلیل کی ی و مصتتاحکه  مقی با کارشتتناستتان انتخاب شتتده استتت اده شتتد ومورد از روج

جهت مدیریت بهینه آب کشتتاورزی در روستتتاهای همجوار رودخانه کشتتکان در  موردنیازهای مرتکط و شتتاخص

/ اقدامات مهم جهت الزاماتاردید. همچنین برای بررستتی اهمیت  وتحلیلتجزیه شتتهرستتتان پلدختر شتتناستتایی و

 برای ازیموردنها از آمار توصتتی ی است اده شد و مدل رادار اهمیت اقدامات مدیریت آب کشتاورزی و طکق مصتاحکه

 مدیریت بهینه منابآ آب کشاورزی ترسیم اردید.
 

 دختردر شهرستان پل موردمطالعههای جمعیتی و تعداد نمونه روستاهای ویژگی -1جدول 
 تعدادنمونه جمعیت خانوار روستا تعدادنمونه جمعیت خانوار روستا

 5 008 14 ملاوی 3 386 110 مورتچم

 10 005 151 لیوندوک 6 001 16 کشکهبن

 03 1114 506 مورانی 0 35 01 تومان سهبن

 5 033 61 تیموراباد 3 143 33 دروزنو

 01 1165 301 پرویزپران 3 10 30 حیدرچم

 11 636 011 ال پایینال 11 081 138  لیا رودد 

 13 550 161 س لاخرسدر 0 10 00 س لا رودد 

 8 354 38  لیاخرسدر 0 53 13 کوشکی

 00 305 083 وره زرد 3 140 33 شهرانچم

 13 530 161 بابازید 0 84 01 دمرود امیربالا

 0 85 01 چمگردله وسطی 0 18 05 دمرود امیرپایین

 0 161 05 بالااردلهچم 0 30 34 دمرودامیروسطی

 13 511 166 پاییناردلهچم 00 1300 555 افرینه

                                                            

1 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

2 Johansen 
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 تعدادنمونه جمعیت خانوار روستا تعدادنمونه جمعیت خانوار روستا

 3 115 30 چم قلعه 1 080 83 تلزوران

 8 314 36 آبادرحیم 5 013 66 برالان سوخته

 10 504 151 مهربالاچم 0 60 00 کل  زورانتل

 10 610 183 مهرپایینچم 11 680 000 بالا خلججلگه

 0 108 06 کریمباباخوارز  5 008 14 پایینخلججلگه

 0 68 03 باباخوارز  مجیر 0 160 04 چملیلان

 (120نامه )(؛ تعداد پرسش10756(؛ جمعیت )0255(؛ خانوار )17کل: تعداد روستا )

 1044های تحقیق، ، و یافته1335منکآ: مرکز آمار ایران، 
 

ا است اده از نامه بای بوده، و متغیرها هم توزیآ نرمال داشتند. روایی پرسسها ترتیکی و فاصلهسطوح و مقیاس داده

موضو   درافراد خکره  توسطقرار ارفت، که  دییتأروایی محتوا و بعد تصتحیآ از انجا  اصتلاحات، سنجیده و مورد 

ارفته شد و  آزمونپیس نامهپرسس 34 شامل اولیه نمونه پایایی، از ی  ستنجس مندوربهد. شتومی تعیین موردمطالعه

است، نشان  14/4 از ، که بالاتر4/ 81کل  آمدهدستبه آل ای .شد محاسکه 1کرونکاخ آل ای روج با ا تماد ضریب میزان

 .(0)جدول باشد دهنده قابل قکول بودن پایایی ابزار سنجس می
 

 میزان آلفای محاسبه شده برای هر عامل -5جدول 
 میزان آلفای کرونباخ تعداد متغیر عامل

 83/4 5 یازاارس مدیریت با افزایس قابلیت و ظرفیت

 36/4 5 مدیریت آب در دسترس

 83/4 5 آبیمدیریت در زمان کم

 18/4 5 مدیریت با ح ظ تنو  زیستی

 81/4 04 کل

 1044های تحقیق، منکآ: یافته

 و بحث جینتا -1

دهد ینشان م (3)جدول در نمونه آماری اول،   نوانبه)کشاورزان(  ای پاسخگویانهای زمینهی ویژایبررس جینتا

فعالین بخس کشاورزی  باشد که نشان دهنده سن بالایمی سال 0/56در منطقه  موردمطالعهکشاورزان سن  نیانگیکه م

 یو دامدار کشاورزی یهاتیمشغول به فعال یها، متوسط تعداد سالباشددر منطقه و مهاجرت جوانان روستتایی می

 رهر خانوا یخانواده به ازاو نیروی کار فعال ن ر بوده است. متوسط تعداد کاراران  5 رسال، متوسط اندازه خانوا 5/33

درصد  3/56 ،هبود نییپا یکل طوربهسترپرستت خانوار در منطقه  لاتیستطآ تحصت. ه استتن ر بود 10/0 کشتاورز

                                                            

1 Cronbach's alpha 
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و انتخاب شده  موردمطالعههای درصد نمونه 144شغل اند. از ندر کرده لیتحصاز آن کمتر  ای دبستتان تا پاستخگویان

 اند.زی بودههای بخس کشاورنیز با توجه به هدف پژوهس و جامعه آماری اول )کشاورزان( وابسته به فعالیت

نیز نشان   (3 جدول) نمونه آماری دو   نوانبه)کارشناسان(  ای پاسخگویانها و خصوصیات زمینهی ویژایبررس

درصد دارای  00سال سن بوده است. از ندر تحصیلات  54تا  01درصتد کارشناسان مربو  به اروه سنی  06داد که 

اند. از ندر اشتغال درصد پاسخگویان مرد و مابقی زن بوده 13اند. از ندر جنسیت، بوده دکترا یدانشجو امدرک دکترا ی

های مختلف و یا کارمند ادارات مرتکط با ها و یا مدرس دانشتتگاهدرصتتد از پاستتخگویان از جزء استتاتید دانشتتگاه 13

یی ای لو  جغرافبه صورت زیر بوده است: ها کارشناس، درصد نمونه 34اند. از ندر رشته تحصیلی از کشتاورزی بوده

درصد(،  1/16ی )کشاورز  لو درصد(،  04ی )زداریآبخ یمهندستدرصتد(،  1/6) تیری/ مداقتصتاددرصتد(،  3/13)

 درصد(. 3/03یی )/جوانان روستارانی/ مدنخکگاندرصد( و  04ی )جهاد کشاورز کارشناسان
 

 موردمطالعهای پاسخگویان جمعیت خصوصیات زمینه -1جدول 
 میانگین/ درصد مشخصات پاسخ دهنده نمونه آماری

 نمونه( 350کشاورزان )

 0/56 (سالمیانگین به متوسط سن سرپرستان خانوار )

 5/33 ال(سمیانگین به سرپرستان خانوار ) یتجربه کشاورز

 3/56 )درصد( سرپرستان خانوار لاتیتحص سطآ

 144 اشتغال )کشاورزی( )درصد(

 5 خانوار )افراد( اندازه

 10/0 کاراران )افراد( تعداد

 نمونه( 34کارشناسان )

 06 (54تا  01سن ) 

 00 تحصیلات )دکترا یا دانشجوی دکترا(

 13 جنسیت )مرد(

 10 ) استاد/ یا کارمند(شغل

 رشته تحصیلی

3/13 ییایجغراف لو    

1/6 اقتصاد/ مدیریت  

 04 مهندسی آبخیزداری

1/16  لو  کشاورزی  

 04 ان جهاد کشاورزیکارشناس

3/03 نخکگان/ مدیران/جوانان روستایی  

 1044تحقیق،  هاییافته: منکآ
 

 در شهرستان پلدختر در حوضه رودخانه کشکانتوسط کشاورزان آب  تیریمد یهاروجترین بررسی مهم یبرا

ن منطقه در ای مورداست ادههای روج تحلیل محتوا و مصاحکه روج، ابتدا با است اده از اول پژوهس ساالپاست  به و 
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 یانکاشتتگی نامحدود اکتشافای همآزمون رتکه، از هاآننامه مربوطه و تکمیل شتناستایی شتد و بعد از تکمیل پرستس

های مدیریت منابآ آب کشاورزی توسط کشاورزان حوضه رودخانه کشکان در و وزن ستطوح و شیوه استت اده شتد

 رستان پلدختر به توجه به مقادیر ویژه به دست آورده شد.شه

 توستط کشاورزان در حوضه رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر نشان داد کهآب  تیریمد یهاروجبررستی 

روج مدیریت  04اند و از بین های مدیریت منابآ آب نداشتهنمونه تمایل چندانی برای استت اده از شتیوه کشتاورزان

 1های بومی در حوضه رودخانه کشکان در ندر ارفته شده فقط ه برای این پژوهس و با توجه به شاخصمنابآ آب ک

ترین دلیل این امر به دلیل وجود برخی کشتتاورزان قرار ارفته استتت. شتتاید مهم مورداستتت ادهروج ) لامت **( 

آبی در توجه کشاورزان به کمبسیار کم شده است( در رودخانه کشکان و  د   1044همیشتکی آب )هرچند در سال 

آبی در روستتاهای توجه چندانی به کم موردمطالعهکشتاورزان  چراکهحوضته پایین دستت این رودخانه بوده استت. 

های نشان داد که کشاورزان منطقه بیشتر روج مورداست ادههای مدیریتی اند. بررسی شیوهدست رودخانه نداشتهپایین

ترین هماند. مقرار داده مورداست ادهابتدایی و ستاده مدیریت منابآ آب که نیاز به تخصتتص و سرمایه زیادی نداشته را 

اری از بسی هاآناند( و  د  آااهی دلیل این امر کمکود سترمایه و تخصص در بین کشاورزان )که اکثر خرده مل  بوده

 هماهنگ هاآنمحلی  -قرار داده که با دانس بومی مورداست ادههایی را یوهشت هاآنهای مدیریتی نوین بوده و از شتیوه

 بوده است.

( برای مزار  130/4نشان داد که است اده از لوله برای انتقال آب با ضریب  ددی ) مورداست ادههای برررسی روج

ند. الکته ادیریتی را اتخام کردهاین شیوه م هاآنترین و اولین شتیوه مدیریت آب توستط کشاورزان شناسایی شد و مهم

تا  های کشاورزیمصتاحکه با برخی از کشتاورزان نشتان داد که شتاید به دلیل کوهستتانی بودن منطقه و شتیب زمین

. با اندرودخانه با ک شتده که کشاورزان با موتور آب و با است اده از لوله آب رسانی به مزار  را مورد توجه قراد داده

ترین شتیوه مدیریت منابآ آب توستتط کشتتاورزان شتتناستتایی شده است. با توجه به کم آبی ه مهماین حال این شتیو

رودخانه کشتکان )به خصتوص در ستال آبی جاری( بستیاری از کشاورزان ام ان کردند که برای آبیاری مزار  و به 

مثال کاهس میزان آبیاری  نوان بهاند )ی مزار  و بارات خود را کاهس دادهاریفعات آبها تعداد دخصتتوص آبیاری با 

( 130/4ی با ضریب  ددی )اریکاهس دفعات آباز سه روز یککار به چهار روز یککار و یا بیشتر(. به همین خاطر شیوه 

دومین شیوه مدیریت آب توسط کشاورزان شناسایی شد. باتوجه به شرایط اقلیمی ار  و خش  شهرستان پلدختر و 

رای تواند شتتیوه مناسکی بمی -به خصتوص در فصتل بهار و تابستتتان -هاآفتاب و شتبنیاز به آبیاری بعد از رروب 

آبیاری در زمانی که  موردمطالعهمدیریت آب در دستتترس و یا ستتازااری با کم آبی باشتتد. به همین دلیل کشتتاورزان 

شیوه مدیریت منابآ  سومین  نوانبه( را 131/4ها/و بعد از رروب آفتاب( با ضریب  ددی )باشد)شبتکخیر کمتر می

های مدیریت آب استتتت اده یکی از شتتتیوه  نوانبهج نیز روازاینآب کشتتتاورزی انتخاب نمودند و معتقد بودند که 

  نوانبه( را 134/4ها و نهرهای انتقال آب با ضتتتریب  ددی )ستتتیمان زدن جوی موردمطالعهاند. کشتتتاورزان کرده
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ه ام ان داشتند که ب هاآنهای صورت ارفته با کشاورزان، اس مصاحکهچهارمین شتیوه مدیرتی انتخاب کردند. بر استت

های انتقال آب از ن وم آب در ها و کانالدلیل رستوبی بودن خاک منطقه و کوهستتانی بدون منطقه، سیمان زدن جوی

مدیریت  کند. پنجمین شیوهکند. ضمن اینکه این شیوه حرکت سریآ آب به مزار  را نیز تسریآ میزمین جلوایری می

ی در مزار  و بارات با زهکش یهاستمیبهکود ستتمنابآ آب کشتاورزی که کشتاورزان به آن اشتتاره داشتتتند مربو  به 

توسط کشاورزان حوضه رودخانه  مورداست اده( بوده است. ششمین سیوه مدیریت منابآ آب 100/4ضتریب  ددی )

  نوانبه( بوده است. کشاورزان این شیوه را 610/4آب با ضریب  ددی ) های انتقالو جوی هاکانال کشتکان لایروبی

معتقد بودند که با توجه به اینکه آب  هاآن چراکهدانستتتند. های مدیریت منابآ آب لاز  و ضتتروری مییکی از روج

را نیز به شتتتود، این رودخانه دارای رستتتوبات می نیتأممزار  و بتارات این منطقه از طریق آب رودخانه کشتتتکان 

ضه ه تمین شیوه مهم که کشاورزان در حو تاً ینهاباشتتند. کند و لذا نیازمند لایروبی ستالیانه میهای آبی منتقل میکانال

ی با صتتریب  ددی کشتتاورز یهانیمخازن آب کوچ  در زماند، استتت اده از رودخانه کشتتکان از آن استتت اده نموده

 مورداستتت ادههای ترین ستتیوهمهم 441/4داری شتتیوه در ستتطآ معنی( بوده استتت. روی هم رفته این ه ت 643/4)

با  لامت های مدیریتی )اند. الکته برخی شیوهکشتاورزان برای مدیریت منابآ آب کشتاورزی در شهرستان پلدختر بوده

برد چندانی کاراند هایی که  لامت خاصی نداشتهاند. روجقرار ارفته مورداست اده*( نیز کم و بیس توسط کشاورزان 

امل ک طوربه حوضه رودخانه کشکان توسط کشاورزانآب  تیریمد یهاروج اند. اولویتاز سوی کشاورزان نداشته

 آورده شده است. (0جدول )در 
 

 )شهرستان پلدختر( حوضه رودخانه کشکان توسط کشاورزانآب  تیریمد یهاروش -0جدول 
 رتبه آماره مقدارویژه مدیریت آبشیوه  سطح مدیریتی

مدیریت با 

افزایس قابلیت و 

 ظرفیت

 (530/4ی)سازاار

 3 088/051 041/4*  سازااری با کم آبی یهابرنامه یاجراآبی و درک کم

 3 350/588 131/4** ها/و بعد از رروب آفتاب(آبیاری در زمان تکخیر کمتر )شب

 14 013/033 338/4* مصرف بهینه آب بر اساس نیاز ایاه

 0 510/148 130/4** یاریکاهس دفعات آب

 8 108/033 040/4* یدر مصرف آب کشاورز ییصرفه جوآب و درک بی

مدیریت آب در 

 (548/4دسترس)

 13 440/51 033/4 ای و بارانی(ی)قطرهآبیار نینو یهااست اده از شیوه

 1 403/386 614/4** یکشاورز یهانیمخازن آب کوچ  در زماست اده از 

 1 301/830 130/4** است اده از لوله برای انتقال آب

 0 531/603 134/4** ها و نهرهای انتقال آبسیمان زدن جوی

 13 050/3 148/4 یمهار سیلاب به کم  سد و بند خاک

مدیریت در زمان 

 (333/4آبی)کم

 5 033/533 100/4** ی در مزار  و باراتزهکش یهاستمیبهکود س

 15 313/11 111/4 است اده از آب تیاولو تعیین

 6 316/018 610/4** های انتقال آبو جوی هاکانال لایروبی
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 رتبه آماره مقدارویژه مدیریت آبشیوه  سطح مدیریتی

 10 311/34 101/4 ح ظ منابآ آبی کم در دسترس

 11 638/001 331/4* ها و است اده مجدد از آبکنترل هرزآب

مدیریت با ح ظ 

تنو  

 (158/4زیستی)

 16 313/11 115/4 با نیاز آبی کمکشت ایاهان مقاو  

 11 056/11 110/4 در اطراف زمین زرا ی کاشت درخت

 04 841/1 141/4 در اطراف زمین برا ح ظ رطوبت کاشت نوار چمن

 18 401/14 143/4 تغیر نو  کشت و الگوی کشت و حذف ایاهان با نیاز آبی بالا

 10 440/018 350/4* از خاکوری یا/ح اظت از مراتآ تقویت خاک با کود و است اده
 درصد 1داری در سطح درصد؛   **معنی 2داری در سطح * معنی

 1044های تحقیق، منکآ: یافته

 

های مدل در زمینه سطوح اصلی مدیریتی منابآ آب کشاورزی در حوضه رودخانه کشکان همچنین بررستی یافته

سطآ اصلی مدیریتی منابآ آب کشاورزی در ندر ارفته  0نیز نشتان داد که از بین  (3)جدول در شتهرستتان پلدختر 

(، مدیریت آب در 530/4ی با ضتتتریب  ددی )ستتتازاار شتتتده، بته ترتیتب متدیریت با افزایس قابلیت و ظرفیت

های اول تا ( در اولویت158/4زیستتتی)( و مدیریت با ح ظ تنو  333/4آبی)(، مدیریت در زمان کم548/4دستتترس)

با  تری بوده و شیوه مدیریتاها در سطآ بالظرفیت ستازااری نستکت با ستایر روج کهطوریبهاند. چهار قرار ارفته

است اده از ح ظ تنو  زیستی در روستاهای حوضه رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر کاربرد چندانی نداشته است. 

آبی بوده که نشتتتان دهند  د  توجه کشتتتاورزان ینه مدیریت منابآ آب کشتتتاورزی در زمان کمنکتته مهم در این زم

سطوح اصلی  0نیز شدت و ضعف کاربردی هر ی  از  (0شکل )آبی در منطقه بوده است. در به وقو  کم موردمطالعه

 ن پلدختر مدیریت با افزایس قابلیت و ظرفیتمدیریتی منابآ آب کشتاورزی در حوضته رودخانه کشکان در شهرستا

 اند.ترین سطآ قرار ارفتهی در اولویت اول و مدیریت با ح ظ تنو  زیستی در پایینسازاار
 

 



 سو  ۀشمار                                                                   محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                               118

 

 
 حوضه رودخانه کشکان توسط کشاورزانآب  تیریمد یهاروشمقادیر، شدت و ضعف کاربرد  -0شکل 

 

/ اقدامات مدیریت بهینه آب کشاورزی در روستاهای حوضه رودخانه کشکان و الزاماتترین شتناسایی مهم یبرا

از روج کی ی و تکنی  مصاحکه  مقی با کارشناسان نمونه و روج  دو  پژوهس ستاالپاستخگویی به در راستتای 

ت و آوری اطلا ا. برای این مندور بعد از انجا  مصتتاحکه با کارشتتناستتان اقدا  به جمآاستتت اده شتتدکمی )درصتتد( 

ها به و در ادامه میزان اهمیت هر روج تعیین و نمودار رادار اهمیت هر ی  از روج شدکداذاری اقدامات مدیریتی 

قرار  ریأثتتحت را  مدیریت بهینه آب کشاورزی یادیز/ اقدامات الزاماتها نشان داد که درصد بیان شد. نتایج مصاحکه

احکه . نتایج بررسی اکتشافی از طریق مصکنندی مدیریت بهینه آب  مل توانند به  نون شتیوه و استتراتژدهد و میمی

( 0ی، تیری/مدینهاد اقدامات( 3ی، مهندس اقدامات( 0ی، اقدامات تکنولوژ( 1 مقی با کارشتناستان شس اروه  مده 

و اقدامات اصلی جهت مدیریت  لزاماتا  نوانبه( اقدامات اجتما ی 6ی و اقتصاد اقدامات( 5ی، ستیزطیمح اقدامات

اروه اصلی از اقدامات و  6بهینه آب کشتاورزی در حوضته رودخانه کشتتکان در شهرستان پلدختر شناسایی شدند. 

ای ههای کشتتاورزی در حوضتتهی شتتناستتایی شتتده با توجه به اینکه با ویژایآب کشتتاورز تیریمدبر  ماثرالزامات 

  بیشتری با مدیریت منابآ آب کشاورزی این منطقه دارند. توجه به این اند و ارتکارودخانه کشتکان شتناستایی شتده

اروه  6کم  نمایند. در کنار  موردمطالعهتواند به مدیریت بهینه منابآ آب کشتتاورزی در منطقه الزامات و اقدامات می

آب کشاورزی در شاخص یا اقدامات خردتر برای مدیریت بهیه  03ی آب کشاورز تیریمدبر  ماثراصلی از اقدامات 

ها و اقدامات خردتر به ت کی  اقدامات حوضته رودخانه کشتکان در شهرستان پلدختر شناسایی شد که این شاخص
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توانند به  نون شتیوه و استتراتژی مدیریت بهینه آب کشتتاورزی در حوضه اند که میآورده شتده (5جدول )کلی در 

 .کنندرودخانه کشکان  مل 
 

 و اقدامات جهت مدیریت بهینه آب کشاورزی )نظر کارشناسان( الزامات -2جدول 

اقدامات/ 

الزامات 

بر  مؤثر

آب  تیریمد

 یکشاورز

 اقدام خردتر اقدامات

اقدامات 

 تکنولوژی

  سازی، انتقال()مخیره در آب ییجوصرفهبرای  یآورفناست اده از 

 ی مل یهاروجی/ کیولوژیو ب یآب زرا  یساز رهیمخ یآورفن 

 است اده از محصول سازاار با محیط و محل 

 )است اده از موتور آب برای انتقال آب )به جای است اده از کانال 

   آبیکممقاو  در برابر محصول انتخاب انوا 

  موتور کشاورزی( راندمان است اده از آبو بالا بردن  یاریآببرای  یآورفناست اده از( 

 اقدامات

 یمهندس

  های انتقال آبها و جویکانال ساخت و ساز تی یکافزایس 

 های انتقال آباز طریق ساخت شککه امکانات ح اظت از آب یو نگهدار اتی مل 

  ایجاد سد و بندهای کوچ  در بالا دست رودخانه جهت تغذیه منابآ آبی زیرزمینی که در

 آبی رودخانه است اده شودهنگا  کم

 یاریآبهای نوین بیاری/ بیمه وجاختصاص کم  هزینه برای ر 

 های آهنیساخت کانال و شککه انتقال آب سرپوشیده با بتون و یا کانال 

 اقدامات

 تیریمدنهادی/

 یاریآب نهیبه یزیربرنامهی و اریآب ندیفرآ تیریمد 

 یاریآبهای مناسب به کشاورزان در مورد شیوهاطلا ات  دادن 

  نندکهای نوین آبیاری است اده میکشاورزانی که از روجسیاست تشویقی برای مزار  و 

 یاریآب یهازمانبندی و تقسیم بندی  هیسهم 

 در آب ییجوصرفه ی واریآب برازاری برنامه آموزج کشاورزان در مورد 

 ی در کنار آب رودخانه برای کاهس فشار بر منکآ آب رودخانه)به نیرزمیآب ز است اده از

 رودخانه(خصوص در فصول کم آب 

 اقدامات

 یستیزطیمح

 سازی آنو مخیره است اده از منابآ آب باران 

 یآب سطح در کنار ینیرزمیز یهااست اده از آب 

 سازی آبکشت درخت و چمن برای نگهداری و مخیره 

  سطآ خاک یکنترل آلودا و نیزم فرسایسکنترل 

 منابآ آب و خاک یکنترل آلودا 

 اقدامات

 اقتصادی

  سطآمحصول در واحد  بازده ات و ملکرد محصولافزایس 

  به کشاورزی خالص هاآنروستایی و  د  وابستگی  اقتصاد تنو 

 های کارآفرینی و کاهس فشار بر منابآ آبی و برنامهاذارهیسرما پویایی 
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اقدامات 

 اجتماعی

  مشارکت کشاورزان برای نوبتی کردن آبیاری به ت کی  هر روستا )به خصوص در زمان

 آبی(کم

 یاریآب تیریمد ندیمشارکت کشاورزان در فرآ 

  مشارکت کشاورزان و است اده هر روستا از ی  کانال سرپوشیده و بتونی برای انتقال آب

 )به جای است اده هر کشاورز از ی  کانال(

 های مدیریت در ا تماد کشاورزان به مدیران و مسئولین جهاد کشاورزی و پذیرج برنامه

 هایی( )الکته در صورت تدوین و اراله همچین برنامه آبیمواقآ کم

 1044های تحقیق، منکآ: یافته

 

/ اقدامات جهت مدیریت بهینه الزاماتترین ها درصتتد اهمیت مهمو با توجه به انجا  مصتتاحکه در ادامه این بحک

. برای ترسیم مدل رادار ابتدا (5)شکل آب کشتاورزی )ندر کارشتناستان( شناسایی شد و مدل رادار آن ترسیم اردید 

و اقدامات مدیریتی محاسکه شد و در ادامه و بعد از جمآ بندی  الزاماتدرصتد ندر هر ی  از کارشتناستان در مورد 

/ اقدامات مدیریتی به دست آورده و مدل رادار ترسیم شد. الزاماتندرات مشارکت کننداان درصد اهمیت هر ی  از 

اقدامات کارشناسان  %31/ اقدامات مدیریتی کلی شناسایی شده، الزاماتاروه  6از میان  (0)شکل طکق نتایج مدل رادار 

ی ستیز طیمح اقدامات %14ی،  اجتما اقدامات %13ی، تیری/مدینهاد اقدامات %11ی، تکنولوژ اقدامات %00ی، مهندس

ی در حوضه آب کشتاورز نهیبه تیریالزامات و اقدامات جهت مدترین ی را مهماقتصتاد اقداماتکارشتناستان  %1و 

 نیترسیب رودخانه کشتکان در شهرستان پلدختر را در ندر ارفتند. در بین اقدامات شناسایی شده، اقدامات مهندسی،

 تیاهم نیترسیب اریمع نیا نکهیا لی. دلداشته است موردمطالعهدر منطقه  یآب کشاورز تیریمد ستمیدر ساهمیت را 

ستتتاندارد بهکود ا ن،یبود. بنابرابستتیار مهم  یآب کشتتاورز آیو توز انتقال یبرا یاریآب یبود که مهندستت نیرا داشتتت ا

 آبی زیادبا کم معمولاً ای که های رودخانهحوضهمصرف آب در  یوربهره سیافزا یبرا یاریآب یوساز مهندسستاخت

 تیریمد رای، زندقرار داشتو سو  دو   تیدر اولواقدامات تکنولوژیکی و مدیریتی آن  .استمهم  اریبسروبرو نیستند، 

ر د یمصتترف آب کشتتاورز ییکارا یبرا یوامل ضتترورهای نوین و مدیریت بهینه از  آوریی با استتت اده از فناریآب

 یندسمه ،موردمطالعهی در منطقه آب کشاورز تیریبهکود سطآ مد مندوربه ن،یبنابرا باشد.میای های رودخانهحوضه

  .ابدی سیافزا دیباکشاورزی حوضه رودخانه کشکان در آب  ییجوصرفه یو تکنولوژ ی، مدیریت با برنامهاریآب
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 و اقدامات جهت مدیریت بهینه آب کشاورزی)درصد( الزاماتاهمیت  نسبت -2شکل 

 

 یبندجمع-0

 رای تبازاش رقابلیر، بحران آن یاست که در صورت ادامه روندها یاز مستالل ،یمنابآ آب سیآب و فرستا یابیکم

های زیادی روبرو های کشتتاورزی که وابستتتگی زیادی به آب و منابآ آب دارد را با چالسو فعالیت رقم خواهد زد

سعه آن ی شکل ارفته که توکشاورز هیبر پاروستایی  اقتصتاد خواهد نمود. در نواحی کوهستتانی شتهرستتان پلدختر

باشتتد. در این شتتهرستتتان چهار رودخانه کشتتکان، ستتیمره، های ستتطحی( میآب خصتتوصبهمنابآ آب ) ریتأثتحت 

کنند. آب کشتتاورزی روستتتاهای این شتتهرستتتان بازی می نیتأمچولهول و زال در جریان هستتتند که نقس مهمی در 

ت. تری اسشتاهرگ حیاتی اقتصتاد کشتاورزی شتهرستتان، دارای نقس برجسته  نوانبهنه کشتکان رودخا نیبنیدرا

در کنار وقو   کشتتور دیگر هایاستتتانبه  ی استتتان لرستتتانانتقال آب مناطق کوهستتتان یهااستتتیستت حالنیباا

های استان با ک کاهس سطآ آب رودخانه تیریکشت و سوء مد آیصح یالگو ی د  اجراهای اخیر، خشتکسالی

رودخانه کشکان شده است. این امر کشاورزانی را که از منابآ آب سطحی برای کشت محصولات  ازجملهلرستتان و 

 شتیاقتصاد و مع ،محیطیزیست مشکلاتوقو  این،  لاوه بر های روبرو ستاخته است. کنند را با چالساستت اده می

انداخته استتت. برای کاهس به خطر  هستتتند راانه کشتتکان که وابستتته به رودخو کشتتاورزان  از مرد  یادیز تیجمع

 کودکممقابله با  یراهکارهاو از  موضو ات مهماز  یکآبی و سازااری کشاورزان منطقه با این مشکل، یمشتکلات کم
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 یقاو ارت یآب کشتتاورز یوربه بهره یتوجه جد یدر بخس کشتتاورز داتیتولی  یو ک یکم سیافزا جهیدرنتآب و 

باشد. در حوضه رودخانه کشکان نیز برای کاهس و مدیریت منابآ آب میکارآمد ی هااستیها و سآن با ا مال روج

یرد قرار ا مدندرهای کشاورزی لاز  است که مدیریت منابآ آب کشاورزی آب رودخانه، برای ح ظ فعالیتاثرات کم

 در شهرستان پلدختر و در حوضه رودخانه کشکان چراکهشناسایی شوند.  یآب کشتاورز تیریمدهای و استتراتژی

و اقدامات جهت آب  تیریمد یهاروجهایی روبرو هستند، شناسایی ین بحراننچهمانند ستایر مناطق کشتور که با 

 مدیریت بهینه آب کشاورزی ضروری است. 

مدیریت خردتر برای شیوه  04چهار ستطآ مدیریت کلی و  بر استاس ادبیات و ندر کارشتناستان مطالعه، نیدر ا

ر قرار ارفت. نتایج د موردبررسیهای مدیریت منابآ آب کشاورزی شتناستایی و ارزیابی مدیریت منابآ آب و روج

در شهرستان پلدختر نشان داد که  حوضته رودخانه کشکان توستط کشتاورزانآب  تیریمد یهاروجزمینه ارزیابی 

ای هباشتد و کشاورزان تمایل چندانی به است اده از روجمیستطوح مدیریت منابآ آب در شتهرستتان پلدختر پایین 

های شتتناسایی شده برای مدیریت منابآ آب و بر استاس نتایج از بین روج حالنیباامدیریت آب کشتاورزی ندارد. 

های ابتدایی و ستتاده ، کشتتاورزان به دلیل کمکود ستترمایه و تخصتتص بیشتتتر روجموردمطالعهکشتتاورزی در منطقه 

ی مانند هایاند. کشاورزان روجقرار داده مورداست ادهنابآ آب که نیاز به تخصص و سرمایه زیادی نداشته را مدیریت م

از  ادهاست ی، کشاورز هاینیاز مخازن آب کوچ  در زم استت ادهی، اریدفعات آب کاهس، کم ریتکخ بادر زمان  یاریآب

و  در مزار  و بارات یزهکشتت هایستتتمیستت بهکود، انتقال آب یو نهرها هایزدن جو مانیستت، انتقال آب یلوله برا

اند. تهبه کار ارف ،های  ملی و کاربردی استرا که بیشتتر در بر ایرنده روج انتقال آب هایجوی و هاکانال یروبیلا

ان شنتایج در زمینه ستطوح اصلی مدیریتی منابآ آب کشاورزی در حوضه رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر نیز ن

یریت آبی و مدی، مدیریت آب در دسترس، مدیریت در زمان کمستازاار داد که مدیریت با افزایس قابلیت و ظرفیت

 اثرمهای کلی مدیریت آب کشتاورزی هستند. نتایج در زمینه شناسایی اقدامات ترین روجبا ح ظ تنو  زیستتی مهم

 ماتاقدای، اقدامات تکنولوژمقی نشتتان داد که جهت مدیریت بهینه آب از طریق روج کی ی و تکنی  مصتتاحکه  

ن تریمهم  نوانبهی و اقدامات اجتما ی اقتصتتاد اقداماتی، ستتتیزطیمح اقداماتی، تیری/مدینهاد اقداماتی، مهندستت

و اقدامات اصتتلی جهت مدیریت بهینه آب کشتتاورزی در حوضتته رودخانه کشتتکان در شتتهرستتتان پلدختر  لزاماتا

برداری بهینه از آب رودخانه کشتکان و توسعه کشاورزی در این منطقه لاز  است مورد توجه بهرهباشتند که برای می

در استان  انتقال آب بالادست ازهای مدیریتی و اقدامات مدیریتی لاز  است که قرار ایرند. الکته در کنار توجه به شتیوه

 ریمجاز آب و ورود کشاورزان ر ریر یهاتمحصولات آبدوست، برداش هیرویکشت ب های قم و اصت هان،به استتان

با ا ررودخانه  نیو هندوانه منابآ آب ا ینیزمبیکشت س جت برای یاجاره زمین و نصتب پم  موتورها که با یبوم

بی از آی شتود. همچنین تعیین ی  الگوی کشت با تاکید بر ایاهان سازاار به کمریجلوا اند،هایی روبرو نمودهچالس

ژوهس پ در راستای ساال اولمهم برای مدیریت آب کشاورزی این منطقه است. با توجه به یافته و دیگر موضو ات 
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زدن  مانیستتت، کمریدر زمان تکخ یاریآبی، اریدفعات آب کاهس، انتقال آب یاستتتت تاده از لوله براتوان ا تت کته می

های مدیریت منابآ آب شتتتیوهترین مهماز مخازن کوچ  آب  استتتت ادهو  آبهای کتانال یروبیلتا، آبهتای یجو

، یاقدامات مهندستتنیز نتایج کی ی نشتتان داد که  دو  پژوهس ستتاالدر پاستت  به باشتتند. کشتتاورزی در منطقه می

 تیریدجهت متواند است که می یاقداماتترین ی مهماقتصادی و ستتیز طیمحی، اجتما ی، تیری/مدینهادی، تکنولوژ

 قرار ایرد. مورداست ادهی در حوضه رودخانه کشکان از سوی کشاورزان آب کشاورز نهیبه

ینه های  این پژوهس  در زممقایسته نتایج به دستت آمده  از این پژوهس  با مطالعات پیشین حاکی است که یافته

ری حیدکاهس دفعات آبیاری با نتایج مطالعه  یمهندستت یآورفنی و اریآبهای و زیرستتاخت ستتاخت و ستتاز تی یک

عه ی با نتایج مطالتیری/مدینهادی، تکنولوژی، اقدامات مهندسو در زمینه است اده از  (0413و همکاران )و نووآ  (1338)

 یاریآب یکشزهدر زمینه ح ظ محیط زیست و کاربرد  تاًینهاو  (0401را و همکاران )میشتو  (0418ژانگ و همکاران )

 نمایند.همسو بوده و نتایج این تحقیقات را تأیید می (0414ژوو و همکاران)با نتایج مطالعه  یآورو فن

مدیریتی و اقدامات مدیریتی و مدیریت بهینه آب های شتتتیوه سیافزا برای پژوهس، این هاییافته در رابطته بتا

 شود:می پیشنهاد زیر کشاورزی در حوضه رودخانه کشکان و سایر مناطق کشور نکات

های آبیاری ستتنتی و ابتدایی توستتط کشتتاورزان شتتهرستتتان پلدختر، لاز  استتت که الف( با توجه به انجا  روج

 مثال  نوانبهحوضتته این رودخانه انجا  ایرد.  یکشتتاورز یهانیدر بارات و زم یاریآب یهادر روج اتیرییتغ

 دتوانیم یارانب یاریو آب یاقطره یاریآبتغییر روج آبیاری از آبیاری ستنتی به آبیاری تحت فشار و دو نو  آن، 

 آبیاری و تولیدات را به میزان بسیاری بالا بکرد؛ راندمان

مندور کشاورزان همدانی و اص هانی که با اجاره زمین در  -منطقهب( جلوایری از فعالیت کشاورزان ریربومی در 

ه کنند کبری مانند ستتیب زمینی کشت میمنطقه و با برداشتت آب از رودخانه )با موتور جت( محصتتولات آب

از دیگر راهکارهای مدیریت آب کشتتاورزی در  -همین امر با ک هدر رفت و مصتترف زیاد آب شتتده استتت

 ؛است موردمطالعهمنطقه 

ج( با توجه به اینکه اکثر محصتولات کشاورزی در حوضه رودخانه کشکان از نو  محصولات آب دوست )مانند 

، حکوبات و دکنجبه محصولاتی چون ز  ران، کشت  یهاالگو برنج، انوا  سکزیجات و انجیر سیاه( هستند تغییر

م  کهم  ی محصولات کشاورزیقتصادبازده ا جویی در منابآ آب کشتتاورزی بهتواند  لاوه بر صترفهریره می

 کند؛

آبی منابآ آب ستتطحی و های قم و اصتت هان که از  لل کمد( جلوایری از انتقال آب استتتان لرستتتان به استتتان

زمینی توستط کشاورزان ریربومی)همدانی/ اص هانی( از زیرزمینی هستتند، همچنین جلوایری از کشتت ستیب

استتان لرستتان، شتهرستان پلدختر و به خصوص حوضه روخانه دیگر موضتو ات مهم مدیریت منابآ آب در 

 کشکان است؛
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 های زیرزمینیستتازی آب و تقویت آبه( با توجه به اینکه ستتد یا بند مهمی در بالا دستتت رودخانه برای مخیره

ان است یدر بخس کشاورز یرساختیز یهااتما  پروژهاحداث نشده و چند سد در دست برسی و اقدا  هستند، 

تواند در های زیرزمینی میسازی آب و تقویت آببرای مخیره معشورهمانند ستد چولهول و سد و شتهرستتان 

 کشاورزی شهرستان باشد؛ نیتأمآبی رودخانه کشکان جایگزین خوبی برای فصل کم بارج و کم

ها و مواد روج یریبکارا قیخاک از طر رطوبت تیریمد یهاکشاورزان با روجشتود یم شتنهادیپ نیهمچنی( 

 رهیمخ تیظرف سیافزا ،یاز ارقا  مقاو  به خشک اده مزر ه، استت یهابمجدد از پستا اده استت ازجملهمختلف 

 یو زمستتتان برا زییدر پا قیشتتخم  م انجا  ،یاهیا یایو بقا یدام هایاز کود اده استتت قیخاک از طر رطوبت

 خاک است اه شود؛رطوبت  ظ ح

که نیاز چندانی به آب ندارد نیز  )کشت بدون خاک(  یدروپونیه یهاوکشت یاالخانه یهااست اده از کشتو( 

 یادیز یایکشت مزا یهاجروازاین است ادهجویی در منابآ آب است. از دیگر راهکارهای مدیریت آب و صرفه

کنترل آفات و  یکاهس مصتترف آب، کاهس استتت اده از ستتمو  برا  ملکر در واحد ستتطآ، سیافزا ازجمله

 ال دارد.را نیز به دنک آیوس ییزامحصول مورد کشت و اشتغال یمایکل طیدر کنترل بودن شرا لیها بدلیماریب

 کتابنامه

بان   یینقس ا تکارات ا طا یبررس .1336؛ میمر ی،آبادنجف یدیام ،محمود دیس ی،نیحس ،ام یس ی،پادار زادهلیاسما 
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