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 چکیده

های مواجهه با خشکسالی و کمبود آب کشاورزی در ایران، ترین استراتژییکی از مهم        

-کمی روش) های آبیاری تحت فشار است. در این زمینه، تحقیق حاضرترویج و توسعه سیستم

های آبیاری تحت پذیرش روش در های بازدارندهترین شاخصمهمبه دنبال آن است تا  کیفی(

استان را در  های کشاورزان )پذیرنده و نپذیرنده( با شرایط خشکسالی متفاوتمیان گروه ،فشار

و  SPI شاخصبندی خشکسالی استان اردبیل )بررسی نماید. در ابتدا، طی پهنه)ایران( اردبیل 

 (خشکسالی مالیم، خشکسالی متوسط و خشکسالی شدید شدت(، سه منطقه )GISافزار نرم

ای، از سه منطقه تحقیق، دو ای چندمرحلهگیری خوشهحله دوم به روش نمونه. در مرشدتعیین 

های تعیین شاخص نفر( انتخاب شدند. برای 290و نپذیرنده )( نفر 125)پذیرنده  کشاورزگروه 

 STATAفشار از مدل لوجیت ترتیبی در نرم افزار های آبیاری تحتبازدارنده پذیرش روش

پذیرنده و کشاورزان  گروهدو کننده یزمتماهای شاخصتعیین استفاده شد. همچنین برای 

، درصد( 5/54) نتایج نشان داد که غالب کشاورزان .استفاده شد از رگرسیون لجستیک نپذیرنده

های آبیاری تحت فشار را داشتند. مطابق نتایج سطح متوسطی از عدم تمایل به پذیرش سیستم



 

خشکسالی مختلف، از لحاظ عدم تمایل به پذیرش ی کشاورزان در شرایط بیترت تیالجمدل 

های میزان همچنین شاخصداری با هم داشتند. های آبیاری تحت فشار، تفاوت معنیسیستم

های آبیاری تحصیالت، متوسط درآمد سالیانه کشاورزی و دانش و اطالعات درباره سیستم

رایط اقلیمی منطقه، نگرش های تأثیر ششاخص ، امافشار دارای رابطه منفی و معنادارتحت

اعتمادی نسبت به کارآیی و فشار، شاخص میزان بیهای آبیاری تحتنسبت به اثربخشی سیستم

خشکسالی بیشتر  شدتفشار، رابطه مثبت و معناداری با های ّآبیاری تحتهای روشتأثیر هزینه

متمایزکننده  هایشاخصهای رگرسیون لجستیک نیز نشان داد در میان کشاورزان داشت. یافته

دو گروه کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده شامل میزان تحصیالت، درآمد کشاورزی، دانش و 

های الزم در منطقه برای فشار، وجود زیرساختاطالعات درباره سیستم های آبیاری تحت

ی های آبیارفشار، تأثیر شرایط اقلیمی منطقه، بی اعتمادی به برنامههای آبیاری تحتسیستم

 ی بود. آب زراع تیریود مدفشار و بهبتحت

.های آبیاری تحت فشار، شاخص بارش استتاندارد شتدهروشمدیریت آب زراعی،  خشکسالی، :کلیدی کلمات
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 مقدمه -1-1

 و یاییرافوضعیت جغ به توجه با ایران کشور که است آن نشانگر متعددی های بررسی و مطالعات        

 آب منابع ینتأم لحاظ از مناسبی در وضعیت آفریقا و خاورمیانه کشورهای از بسیاری همچون خود، اقلیمی

 قدر باشد. یم گذشته به نسبت آینده در های بیشتریخشکسالی وقوع احتمال بیانگر امر، این ندارد. قرار

 بر عالوه نامناسب، های استراتژی زا استفاده و فنی های ناکارآمدمدیریت اعمال صورت در آنکه، مسلم

 طرز به بعدی های خشکسالی بروز برای زمینه خشکسالی، مخرب تشدید اثرات و موجود منابع هدررفت

 یشینه تحقیقاتلذا در این فصل به بیان مقدمات اجرای طرح، مبانی نظری و پ .می گردد فراهم ای فزاینده

 شود.گذشته پرداخته می

 بیان مساله -1-2

درجه  40تا 25 کشور ایران به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی که در        

گرم و  عمدتا   اقلیم واقع شده است، از شرایط آب وهوایی برخوردار است که جزو مناطق بازمین عرض شمالی 

مؤسسه بین المللی  بر اساس شاخصهمچنین  (.1392شود )آذرخشی و همکاران، محسوب می جهان خشک

(. 1382مدیریت آب و همچنین ستازمان ملل، کشور ایران با بحران شدید آب روبرو است )احسانی و خالدی، 

فزایش تولیدات کشاورزی از طریق توسعه اراضی کشاورزی به دلیل کمبود آب با محدودیت هتای جتدی ا

فزایش بهره وری استفاده از منتابع آب کتشاورزی و مواجه است و لذا تنها راه پاسخ به تقاضای روزافزون غذا، ا

فزایش کارایی آبیاری اغلب با افزایش محتصول . ا(1382تولید بیشتر در ازای مصرف کم تر آب است )پورزند، 

توسعه اراضی آبی کشور بتا متیزان مصرف فعلی آب توسط منابع آب (. Dinar et al., 2004در ارتباط است )

جویی در  می شود، مگر با تغییر الگوی متصرف و کنتترل آب در مزرعه از طریق صرفهمحدود کشور عملی ن

مصرف آب موجود . این امر مهم نیز از طریق توسعه سیستم های آبیتاری تحتت فشار و استفاده بهینه از 

شدت به  ستفاده بهینه آب در کشاورزی بها(. Noruzi and Chizari, 2006منابع آب موجود امکان پذیر است )

ضترورت دارد که انگیزه الزم برای پذیرش این تکنولوژی  .پذیرش تکنولوژی های آبیاری اثربخش بستگی دارد

پدیتده پذیرش تکنولوژی مسئله اصلی در اقتصاد کشاورزی است. تکنولوژی  .ها در نواحی خشک فتراهم شتود

فظ منابع گردد . تکنولوژی آبیاری نمونه جدید می تواند کارایی محصول کتشاورزی را افزایش دهد و موجب ح



 

 

 Moreno)خوبی از این اصل است زیرا اشاعه تکنولوژی با ارزش آبیاری می تواند مصرف آب را کاهش دهد 

and Sunding, 2005 .) 

بخود گرفته  های اخیر روندی صعودیدر ایران توسعه بحران آب و خشکسالی در سال کهآنجایی از         

 باشد اجتناب برداشته در را راندمان حداکثر بتواند در کشاورزی که آبیاری هایو ترویج روش است، گسترش

 این به توجه با گیر استان های مختلفی از جمله استان اردبیل را شده است.است که این امر دامن ناپذیر

 و اعتبارات کالن ایهگذاری سرمایه دولت اخیر هایسال در در کشاورزی، آب افزون روز اهمیت و مسئله

 هتج در فشار تحت آبیاری هایروش از جمله محور آب هایفناوری گسترش راستای در را ای گسترده

جوامع  در را ل توجهیقاب پیامدهای و آثار توانند می فناوریها این که است، نموده منابع آب از بهینه استفاده

در  فشار تحت آبیاری هایروش توسعه و سفانه گسترشمتأ وجود، این باشند. با داشته روستایی کشاورزی و 

این  ریکارگی به ادامه عدم یا و پذیرش عدم موجب که بوده متعددی روبرو مسائل میان کشاورزان با

ایران در  (. آنچه مسلم است خشکسالی در1390شده است )اعظمی و همکاران،  کشاورزان سوی از هاسیستم

 ی از قطببیل یکاز آنجایی که استان اردنیز از آن بی نصیب نمانده است.  حال گسترش است و استان اردبیل

 ه دربویژ یهای کشاورزی کشور محسوب می شود رخداد خشکسالی در سالهای مختلف باعث خسارات زیاد

 (. 1390)دولتی مهر و همکاران،  گردیده استکنونی زراعی  هایسال

کیلومتر مربع )حدودا   ۱۷۹۵۳مساحت این استان  رار گرفته است.ایران ق غرب ستان اردبیل در شمالا        

 35در محور طول جغرافیایی با گسترش )یک درجه و این استان  درصد( از مساحت کل کشور است. 1.09

های آن در ترکیبی هماهنگ با همجواری دریای خزر بوده  ها و کوهستاندقیقه( ، همراه با عامل ارتفاع دشت

دقیقه( تنوع آب و هوائی  31درجه و  2جنوب در عرض جغرافیایی ) -د در جهت شمال و گستردگی زیا

 را بقیه و زیاد ارتفاع اختالف با کوهستانی بافت دارای آن  حدود دوسوم .زیادی به استان اردبیل بخشیده است

و هوای نسبتا  ارتفاع کم دارای آب  با( مغان)استان  شمال بطوریکه. دهند می تشکیل پست و هموار مناطق

)سازمان هواشناسی استان  گرم و مناطق مرکزی و جنوبی دارای آب و هوای کوهستانی سرد می باشند

توسعه اراضی آبی با این وجود امروز بخش عمده ای از منابع آبی استان در حال زوال است.  (.1395اردبیل، 

مگر با تغییر الگوی متصرف و کنتترل بتا متیزان مصرف فعلی آب توسط منابع آب محدود عملی نمی شود، 



 

 

جویی در مصرف آب موجود. این امر مهم نیز از طریق توسعه سیستم های  آب در مزرعه از طریق صرفه

اما  (.Noruzi and Chizari, 2006)آبیتاری تحتت فشار و استفاده بهینه از منابع آب موجود امکان پذیر است 

، یک اتفاق فیزیکی و فنی صرف محسوب نمی شود بلکه بیشتر فشارهای آبیتاری تحتت سیستمامکان توسعه 

نقش اصلی را )اقلیمی( از عوامل فنی، شرایط پذیرش و ادراک کشاورزان منطقه در کنار تأثیر عوامل محیطی 

(. عالرغم تحقیقات گوناگون در بررسی عوامل بازدارندگی پذیرش Khoshnodifar et al., 2012ایفا می کند )

به نظر می رسد نقش عوامل فنی و اجتماعی، در برخی موارد بسیار پررنگ تر از  های تحت فشار، آبیاری 

های فیزیکی منابع آب، دیدگاه با توجه به محدودیتعوامل اقتصادی، فنی و محیطی )خشکسالی( باشد. 

به وضعیت الگوی مدیریتی تقاضا محور بدون در نظر گرفتن راهکارها و تمهیدهای الزم برای بهبود بخشیدن 

های گزافی را برای جامعه و مناسب مصرف آب، راهبرد مناسبی نمیباشد. استمرار چنین دیدگاهی هزینه

های مختلفی که ساختار منابع آب را محیط زیست به دنبال خواهد داشت. از این رو، شناخت جامع جنبه

ف آب )به خصوص در شرایط خشکسالی(، بینانه مسائل مرتبط با مدیریت مصرنمایند و درک واقعتبیین می

بینانه مسئله، ارائه و  بدون شک در راستای درک صحیح و علمی مسئله مؤثر خواهد بود و با شناخت واقع

بطور کلی قبل از اقدام به برنامه های مدیریتی جهت مواجهه  .اجرای راهبرد مناسب امکان پذیر خواهد گشت

ن با شرایط اقلیمی جدید، تعیین نقاط هدفمند راهبردی در بحث با بحران خشکسالی و سازگاری کشاورزا

مدیریت بهینه مصرف آب، یک گام بزرگ جهت بهینه کردن برنامه ها و طرح های موجود در بحران 

خشکسالی تلقی خواهد شد. صرف هزینه های کالن دولتی جهت اجرای برنامه های متعدد، بدون شناخت 

به اقدام و اجرای برنامه های آبیاری تحت فشار بهینه و ارزشمند نخواهد  دقیق مشکل جهت ترغیب کشاورزان

لذا این تحقیق بدنبال آن است تا بررسی نماید چه عوامل فنی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی بود. 

)خشکسالی( بر بازدارندگی پذیرش روش های آبیاری تحت فشار اثرگذار بوده و همچنین مشخص می نماید 

 های آبیاری تحت فشار چگونه است.خشکسالی بر پذیرش روش تأثیر شرایط

 دالیل توجیهی و ضرورت انجام طرح -1-3

نگاهی به موقعیت اقلیمی کشور بیانگر این است که کشور ما به لحاظ برخورداری از منابع آب در         

ی بارندگ متوسط شرایط مناسبی قرار ندارد و جزو کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود.



 

 

 میلیمتر ۸۵۰ حدود جهان در بارندگی میانگین که صورتی در است میلیمتر ۲۵۰ بلندمدت در کشور حدود

 تبخیر پتانسیل که است حالی در این .است جهان بارندگی سوم یک ما کشور بارندگی میانگین یعنی ، است

 توزیع این بر عالوه /(میلیمتر ۷۰۰ جهان ،میلیمتر ۲۱۰۰ ایران) است جهان تبخیر پتانسیل برابر ۳ ایران در

 در بارندگی میزان درصد ۷۰ حدود مکانی لحاظ به است، نامناسب کشور سطح در نیز بارندگی مکانی و زمانی

 می اتفاق کشور سطح از درصد ۷۵ در نیز بارندگی درصد ۳۰ حدود و گیرد می صورت کشور درصد ۲۵ سطح

 فصل در بارش کل درصد ۲۵ حدود که معنی بدین وق است.ف حالت ابهمش وضعیت نیز زمانی نظر از .افتد

 دهد می نشان آمارها دیگر سوی از .گیرد می صورت غیرآبیاری فصول در نیز بارش درصد ۷۵ و آبیاری

 آب درصد 92 حدود واقع در کند می مصرف کشاورزی بخش در آب جهانی مقیاس از بیشتر درصد ۲۲ ایران

 گذاری سرمایه و گذاریسیاست ریزی، برنامه بنابراین اورزی است.کش بخش به مربوط کشور در مصرفی

 توجه مورد اصلی محورهای از یکی عنوان به باید کشور آبی منابع از بهینه استفاده جهت در عالمانه و منطقی

شور نیز به توجه به میزان وابستگی تولید موادغذایی و همچنین وابستگی امنیت غذایی به منابع آبی ک .باشد

 دست به آبی اراضی از باغی و زراعی محصوالت تولیدات از درصد ۹۲ به نزدیک اهمیت موضوع اضافه می کند.

 شرایط تغییر و آبی تنش هرگونه ترتیب بدین .است درصد ۴۰ حدود جهان در رقم این که حالی در آید می

و امنیت غذایی را دچار  گذاشت خواهد کشاورزی محصوالت تولیدات میزان کاهش بر مستقیم تاثیر اقلیمی

های لذا آنچه مسلم است امروزه یکی از بزرگترین بحران .(1390)دولتی مهر و همکاران،  تزلزل خواهد کرد

کشاورزی و اقلیمی در کشور بروز پدیده خشکسالی بوده که تحقیقات متعدد حاکی از تداوم و  -زیستی

های آینده خواهد داشت. مهم ترین مله استان اردبیل طی سالگسترش بی امان خشکسالی در کل کشور از ج

آسیب خشکسالی، کاهش میزان آب است. میزان آب مورد نیاز کشاورزای و سطح بهره وری آب در استان 

ترین تنگنای اردبیل طی خشکسالی در سالهای کنونی به شدت در حال کاهش است. بدیهی است که آب مهم

و تنها راه پاسخ به تقاضای روزافزون غذا، بهروری بهینه در کشاورزی از منابع  توسعه کشاورزی محسوب شده

(. حال با 1386آب استحصال شده بوده و تولید بیشتر در ازای مصرف کمتر آب است )حسنی و همکاران، 

شود )دولتی مهر و درصد از آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف می 90توجه به آنکه بیش از 

(، لذا بدیهی است برنامه های توسعه مصرف بهینه آب کشاورزی و ترغیب کشاورزان برای 1390، همکاران



 

 

ترین استراتژیهای بخش کشاورزی در استان های آبیاری تحت فشار، به عنوان یکی از مهمبکارهای روش

قالب نظام شود. لذا طراحی برنامه های مختلف جهت ترغیب به مصرف بهینه تر آب در اردبیل محسوب می

های آبیاری تحت فشار نه یک راهبرد بلکه یک التزام تلقی می شود که در سالهای آتی نمود بیشتری خواهد 

یافت. در این زمینه شناخت نقاط هدف راهبردی، یک روش مدیریت استراتژیک جهت مواجه با بحران 

 خشکسالی رو به گسترش در بخش کشاورزی تلقی می شود.

 دی و نیازمحور بودن طرح پژوهشیمصادیق کاربر -1-4

 کند؟نتایج طرح پژوهشی، کدام نیازها و مشکالت کشور یا منطقه را حل می ت 

ن کشاورزا سازگاری بطور کلی قبل از اقدام به برنامه های مدیریتی جهت مواجهه با بحران خشکسالی و        

رگ ام بزیریت بهینه مصرف آب، یک گبا شرایط اقلیمی جدید، تعیین نقاط هدفمند راهبردی در بحث مد

کالن  ه هایجهت بهینه کردن برنامه ها و طرح های موجود در بحران خشکسالی تلقی خواهد شد. صرف هزین

ان به شاورزکدولتی جهت اجرای برنامه های متعدد، بدون شناخت دقیق مشکل اصلی و ریشه ای برای ترغیب 

ادی حل ر بنیر بهینه و ارزشمند نخواهد بود و مشکل را بطواقدام و اجرای برنامه های آبیاری تحت فشا

 ازدارندهامل بنخواهد کرد. لذا این تحقیق مشخص میکند که چگونه می توان بطور ریشه ای و بنیادی با عو

یریتی ای مدهبکارگیری روش های آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان مواجه شد و حال مطابق آن چه برنامه 

  نمود تا با حداقل هزینه بیشترین کارایی و بهره وری آب حاصل شود.تنظیم و طراحی 

مک سالی، کهای آسیب پذیری کشاورزان در مواجهه با خشکلذا در این زمینه ضرورت شناخت شاخص        

نامه هی بردشایانی را در هدفمندسازی اعتبارات و برنامه های دولتی و نهادهای خصوصی و همچنین جهت 

 رویجی جهت مقابله هدفمند با خشکسالی را در بر خواهد داشت.ت -یهای آموزش

نتی بیتی و غیردولتی( را به همراه مقدار تقاضای قابل پیشها و موسسات دولها، شرکتبازار هدف )سازمان -2

 هر یک از آنها را ذکر کنید. 

-ازمانغالب س های اخیرالای: نظر به اینکه در سهای آب منطقهمراکز تحقیقات منابع آب کشور و شرکت -1

تفاده و اس های مذکور برای مطالعه و تحقیق به برنامه های تشویق و توسعه روش های آبیاری تحت فشار

 بهینه از مصرف آب روی آورده اند.



 

 

بیاری آوسعه جهاد کشاورزی استان اردبیل، جهت شناسایی نقاط راهبردی جهت پیاده سازی برنامه های ت -2

 طح استان.های تحت فشار در س

ا باجهه مدیریت بحران خشکسالی در استان اردبیل، کمک به طراحی بهینه و هدفمند برنامه های مو -3

 شرایط خشکسالی.

 

 ولتی و غیردولتی مطابقت دارد؟ دها و های پژوهشی و نیازهای سازمانآیا طرح پژوهشی با اولویت -

آب  قیقات منابعمراکز جهاد کشاورزی، مراکز تح های تحقیقاتی درتواند جزء اولویتطرح حاضر می        

ر دتراتژیک یت اسکشور و دیگر مراکز مرتبط باشد، چرا که اوال  بحران خشکسالی و کاهش منابع آبی یک اولو

مچنین ود. هشسطح استان بوده و ثانیا ، دوام شرایط خشکسالی در سالهای آتی اجتنباب ناپذیر تلقی می 

ترای د و دکتواند به عنوان زمینه تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشاضر میموضوعات مشابه با طرح ح

 های مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و جغرافیا باشد.رشته

 رتبط است؟ طرح پژوهشی تا چه حد به مباحث روز م -

ن رشته حقیقات بیبه سمت تهای اخیر با پیشرفت روز افزون علوم بین رشته ای، اکثر محققین در سال        

کشور و  ر سطحای با دیدگاه واقع گرایانه و نیازمحوری روی آورده اند. مبحث بحران خشکسالی فزاینده د

چه  ونونی کمبود منابع آبی یک موضوع محوری و استراتژیک در سطح کالن کشاورزی کشور چه در شرایط ک

ری به ک محوک اکثر تحقیقات از حالت تک بعدی و تدر سالهای آتی تلقی می شود. همچنین در آینده نزدی

ط سمت تحقیقات چند بعدی و جامع محوری حول موضوعات بهره وری آب کشاورزی و مواجه با شرای

 خشکسالی متمرکز خواهد شد و مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت.

 ز اسناد باالدستی مطابقت دارد؟اطرح پژوهشی با کدام ماده  -

 کشور، توسعه در آب محورى جایگاه به نظر است مکلف از قانون چهارم توسعه دولت 17ساس ماده بر ا        

 در پایدار توسعه با رویکرد آب چرخه کل در تقاضا و توأما  عرضه و جامع مدیریت نگرش با را کشور منابع آب

 به مردم مشارکت و ومىعم سازى آگاه آب، ارزش اقتصادى نمودن لحاظ با های آبریزحوضه طبیعى واحدهاى



 

 

برداری های نگهداری و بهرهقانون برنامه چهارم توسعه در زمینه اهداف که مدیریت نماید و ریزىبرنامه اىگونه

 یابد. منابع آب تحقق

 چقدر است؟ امکان کاربست نتایج بعد از حصول نتایج -

 ریت منابع آبطراحی برنامه های مدیتواند شیوه مناسب و کارآمدی را برای نتایج طرح حاضر می        

 ریزی ها رنامهکشاورزی با نگاهی هدف مند به مشکالت ریشه ای و واقعی معرفی نماید و به هدفمند کردن ب

ذیرش پدر سطح استان جهت مواجهه با بحران خشکسالی با کمک شناسایی شاخص های اصلی بازدارندگی 

ان، شاورزکهای اصلی در میان ماید. همچنین شناخت شاخصروش های آبیاری تحت فشار نقش بسزایی ایفا ن

ی هت دهجکمک شایانی را در هدفمندسازی اعتبارات و برنامه های دولتی و نهادهای خصوصی و همچنین 

  برنامه های ترویجی جهت مقابله و سازگاری هدفمند با خشکسالی را در بر خواهد داشت.

 ؟احتمالی از طرح چیست نتایج مورد انتظار -

د توجه البا  مورغبه نظر می رسد آنچه  در بررسی عوامل بازدارندگی پذیرش آبیاری های تحت فشار،         

شاورزان یان کبوده و چارچوب اصلی تحقیق و طراحی برنامه های مختلف در مواجهه با شرایط خشکسالی در م

یشتر لی( بفنی و محیطی )خشکسا بوده است نقش عوامل فنی و اجتماعی، در مقایسه با  عوامل اقتصادی،

حران با ب های حمایتی و اعتباری دولتی جهت مواجههباشد. لذا ممکن است جهت گیری بسیاری از برنامه

باشد.  نشده خشکسالی و پذیرش روش های آبیاری تحت فشار با توجه به دالیل ریشه ای تر طراحی و تدوین

 ماید.بررسی ن تی راگاهی جامع تر به موضوع داشته و بعد واقعیاین تحقیق با نگرشی نوین بدنبال آن است تا ن

 :ت مشکالت اجرایی احتمالی در انجام طرح و روش حل مشکالت

د هدف، نیازمنت آوری اطالعات با توجه به اولویت استفاده از مصاحبه و دوری و ناهمواری مکان هایجمع       

محصتوالت  ه هم زمانی جمع آوری اطالعات با فصل برداشتزمان و پشتکار بیشتری بوده و همچنین با توجه ب

 کشاورزی شرایط همکاری کشاورزان مشکل تر خواهد بود. 

 در ایران بروز خشکسالی و وضعیت منابع آب -1-5

باعث بر هم خوردن تعادل اقلیمی کره  در جهان، اخیرهای ای در دهه گازهای گلخانهفزاینده افزایش        

های اقلیمی افزایش میانگین دمای کره زمین، افزایش پدیده، مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم است.زمین شده 



 

 

و افزایش  های قطبیای، افزایش سطح آب دریاها، ذوب شدن یخهای حارهنظیر سیل، طوفان، تگرگ، طوفان

حق طلب ؛ 1393مظفری و همکاران، دمای زمین و نهایتا  رشد پدیده خشکسالی در سطح جهان شده است )

ایران مشابه بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در دهه های اخیر کمبود  .(1392و همکاران، 

جدی در منابع آب را تجربه کرده و در حال حاضر با بحران آب مواجه است. عالوه بر پدیده های محیطی و 

یر و تعرق، بحران آب ایران ریشه در طبیعی همچون خشکسالی ها، تغییر الگوهای اقلیمی، افزایش دما و تبخ

رشد فزاینده و توزیع نامتعادل جمعیت، سوء مدیریت منابع آب، ناکارآمدی بخش کشاورزی، بخشی نگری 

)نصرآبادی،  مدیران، رشد لجام گسیخته شهرنشینی و نبود فرهنگ مناسب مصرف و ارزش واقعی آب دارد

1394.)  

 هیم خشک و نیمبتارش دریتافتی و شترایط دمتا موجتب حاکمیتت اقلت موقعیت، رژیم بتارش، میتزان         

 ۲۵۰ حدود)یک سوم متوسط بارش جهانی  ایرانت آسمانی در النزو میانگینخشک در ایران شده است. 

جهان  خیر دربرابر میانگین تب سهاست . همچنین به جهت وضعیت اقلیمی، میزان تبخیر  (میلیمتر در سال

ب جزء منابع آدر کشور میلیارد متر مکعب از کل بارش  ۱۲۵تنها  (.1393انی، )شهرست باشد می

ی کشاورز وتحقیقات راهبردی غذا  مرکز)تجدیدشونده به دو صورت سطحی و زیرزمینی قابل استفاده است 

به ا بیعی است، امدر کشورهایی با این اقلیم، کمبتود و محتدودیت منابع آب امری ط(. 1393 ،دانشگاه تهران

تم و قش مهآن معنی نیست که شرایط فعلی بحران آب فقتط زائیتده شرایط طبیعی است، بلکه حکایت از ن

ق جاد و عمط در ایهای غل برنامگی و اجرای برنامه خواهی، بی پررنتگ عوامتل انستانی، دستت انتدازی، زیاده

های موجود در مسایل بحران ترین مشکالت وبحران آب یکی از مهم .(1395خلیلی، ) این بحران دارد

ح ر سطومدیریت جوامع انسانی و محیط زیست محسوب میگردد که تقریبا  تمامی ارکان وجودی توسعه د

ور حران مذکبیجاد ای را تحت تأثیر خود قرار داده است. عوامل مؤثر در اای، ملی و ناحیهالمللی، منطقهبین

می و )رحی و..( و انسانی )مدیریتی، مصرفی و...( است دارای دامنه وسیع طبیعی )هیدرو کلیماتولوژی

  (.1388همکاران، 

خشکسالی جهانی است، گرم شدن زمین و بروز ، در ایران های اخیراصلی ترین علت بروز خشکسالی        

کمربند ی خشکسالی محیط زیست کشورهائی را که رو. اثرات این پدیده در تمام کشورها یکسان نیست



 

 

آنچه  .قرار گرفته اند را بیشتر از سایر کشورها با بحران مواجه کرده است)از جمله ایران( مین خشک کره ز

مدیریت غلط منابع آب  - ۱: (1393یداللهی، ) عمق این بحران را در کشور ایران بیشتر نموده عبارت است از

ر زمینی آب و نه مدیریت در کشور که فقط مدیریت بهره برداری است، نه مدیریت حفظ و ارتقاء ذخائر زی

استفاده از روش های غلط آبیاری در - ۳ ؛مدیریت غلط زراعت و باغبانی در اقصی نقاط کشور - ۲ ؛تولید آب

 ۵ ؛کاهش پوشش گیاهی ناشی از تخریب مراتع، چرای بی رویه، قطع بوته زارها و جنگلها- ۴ ؛بخش کشاورزی

افزایش بیش - ۶ ؛زارع و باغات در روستاها و حاشیه شهرهاتوسعه بی رویه شهر سازی غلط و از بین رفتن م-

افزایش شدید تقاضای اتمسفری هوابه - ۷ ؛از حد تبخیر از سطح زمین به علت گسترش و پیش روی کویر

برداشت غیر متعارف از منابع آبهای زیرزمینی در ایران علت افت شدید رطوبت نسبی در فالت مرکزی ایران. 

از این تعداد بیش از  وجود دارد وهزار حلقه چاه در کشور  400ساالنه است. بیش از  بیش از مقدار تغذیه

که منجر  هزار حلقه چاه غیر مجاز بوده که در حال برداشت بیش از پنج میلیارد مترمکعب آب هستند 130

متوازن است. از سویی، های بزرگ کشور شدههای آب زیرزمینی و بیالن منفی در دشتخالی شدن سفرهبه 

ا وارد کرده و موجب پایین رفتن هاهای پی در پی فشار زیادی را بر مخزننبودن تغذیه و برداشت و خشکسالی

 (.1395)خلیلی، های منطقه شده است های زیرزمینی و فرونشست دشتسطح ایستابی سفره

های حدودیتجود آمدن مو به وایران های اخیر های پیاپی در سالخشکسالی بروزآنچه مسلم است          

های تجربه نگاه اجمالی به می باشدتأمین و تخصیص منابع آب جهت نگرانی ساز ایجاد منابع آب، زمینه

 تأمین و ا هدفبدهد که از عوامل محدودکننده منابع آبی در ایران، دیدگاه مدیریتی های اخیر نشان میسال

بیشتر ران )ب در ایران با توجه به وضعیت اقلیمی ایتخصیص آب در هر شرایط بوده است. وضعیت منابع آ

ود و ششامل مناطق خشک و نیمه خشک(، الزم است بررسی وضعیت منابع آب کشور با دقت الزم گزارش 

ی سرائو  یحیدر) اطالعات مورد نظر با توجه به خشکسالیها و افزایش مصرف آب در سالهای اخیر ارائه گردد

 نترل مصرفیت، افزایش سطح زیرکشت ، پایین بودن راندمان آبیاری، عدم کافزایش جمع. (1394، تبریزی

، تانی)شهرس ت منابع آب در ایران استبخش کشاورزی و عدم وجود مدیریت مناسب آب از مشکال آب در

1393.) 
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ک خصیصه یشود، یشتر از میانگین ثبت میهایی که طی آن بارشی کمتر یا بوجود دوره یا سال         

ع نطقه تابی هر مباشد و از آنجا که شرایط اقلیمشناخته شده در اقلیم قریب به اتفاق مناطق کره زمین می

ارش بوسان در جود نومتغیرهای زیادی است و این متغیرها هر ساله از شرایط و مقدار ثابتی برخوردار نیستند، 

 (.1384امری بدیهی و اجتناب ناپذیر به حساب آورد )عزیزی،  مناطق مختلف را می توان

 مشی خط مثال  . است اهمیت حائز نیز خشکسالی زمینه در اریذگسیاست تبیین در مفهومی تعاریف        

 تعریف در اقلیم نرمال پذیری تغییر به نسبت آگاهی از تلفیقی استرالیا در خشکسالی زمینه در( کلی سیاست)

 های شکسالیخ ) رخداد در صرفا  را زارعان به مالی هایکمک کشور، این. باشد می خشکسالی از آن متناظر

 عادی یسکر از جزئی عنوانه ب که است مواردی از حادتر خشکسالی شرایط که زمانی به خصوص ( استثنایی

 هایارزیابی بر نیمبت استثنایی هایخشکسالی تشخیص. کند می ارائه شود؛ می گرفته نظر در پروژه مدیریت

 درک انزارع و بود شده تعریف کمتر گذاریسیاست نقطه از خشکسالی که زمانی این از پیش. است علمی

 تقاضای اریکب سال چند هر استرالیا خشک نیمه اقلیمی مناطق در کشاورزان برخی نداشتند آن از درستی

 .(1387 همکاران، و تقوایی) داشتند خشکسالی با مقابله برای کمکهایی

ی پیوسته و پایدار )از چند ماه تا چندین سال( است که در این بطور کلی خشکسالی شامل یک دوره         

-شود. ویژگییابد و دچار کمبود میقابل توجهی کاهش می دوره مقدار آب موجود در منابع آبی منطقه به حد

متفاوت باشد در مناطق گرمسیری و های مختلف آب و هوایی دنیا های خشکسالی ممکن است در رژیم

پرباران استوائی اگر مقدار بارش نسبت به نرمال سالیانه دچار کاهش نسبی گردد و خشکسالی هواشناسی در 

منطقه حاکم شود، این امکان وجود دارد که این کاهش تأثیر محسوسی بر روی منابع آبی منطقه نگذارد و به 

اتفاق نیافتد اما در مناطق حساس فراخشک و خشک، کاهش بارندگی عبارتی از نظر هیدرولوژیکی خشکسالی 

-های هواشناسی با خشکسالیگذارد و در بسیاری از موارد خشکسالیتأثیر بسیار زیادی بر روی منابع آب می

افتد از این رو شرایط خشکسالی ممکن است در مناطقی نظیر بریتانیا در های هیدرولوژیکی توأما  اتفاق می

های متوالی بسیار روزه باشد، در حالی که بسیاری از مناطق گرمسیری به طور منظم ماه 21دوره  حد یک



 

 

کنند. بنابراین تعریف جامع و دقیقی از خشکسالی که مورد پذیرش همگان باشد وکاربرد خشکی را تجربه می

-شرایط خشکسالی رنج می جهانی داشته باشد وجود ندارد. همه مناطق دنیا بطور موقت اما نامنظم از تکرار

های هوائی طور متوالی ولی نامنظم توسط سیستمبرند، اما این وضعیت در مناطقی که از نظر اقلیمی به

 تر است.گیرند، حادمختلف تحت تاثیر قرار می

توان معلول یک دوره شرایط خشک غیرعادی دانست که به اندازه کافی دوام داشته خشکسالی را می        

)نوروزی و  ایجاد شود منطقهیک و متعاقبا  وضعیت کشاورزی تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژی  باشد

ها اغلب اوقات باشد، خشکسالیمستقیم می گیریبرخالف سیالب که قابل اندازه(. 1392طهماسب پور، 

های زمانی ویژگی های هواشناسی از نظرها با دیگر پدیدهشوند. خشکسالیبصورت توصیفی و کیفی ارائه می

مطالعه وضعیت خشکسالی در نواحی  .ها بسیار مشکل استتفاوت دارند. تعیین زمان آغاز و پایان خشکسالی

های مقابله با خشکسالی و مدیریت خطر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بارندگی مختلف در تدوین طرح

های مختلفی بر پایه  سالی استفاده میشود. نمایهترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکیکی از مهم

 اشاره داشت SPIکه از جمله مهم ترین آن می توان به نمایه  بارش برای ارزیابی خشکسالی ارائه شده است

پیچیدگی مسائل مرتبط با خشکسالی باعث شده است که نتوان این پدیده را به  (.1392)پیری و همکاران، 

-د و نتایج حاصله نیز از دقت خوبی برخوردار نباشند. همین پیچیدگی باعث شدهدرستی تحلیل و بررسی نمو

بینی خشکسالی بکار ببرند که هر یک های متفاوتی را برای تحلیل و پیشاست که متخصصین مختلف روش

آن جایی که وقوع این پدیده، تداوم، زمان آغاز و پایان  باشد ازدارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می

هایی که امروزه برای بیان این باشند، روشی احتماالتی میو شدت و بزرگی آن همگی فرآیندهای کسالیخش

باشند. تعاریف زیادی از خشکسالی ارائه احتماالتی می -های آماریشوند نیز اغلب روشها بکار برده میویژگی

 مناطق تمامی در تقریبا  پدیده نای های متعدد است.از اقلیم مستمر و نرمال حالتی خشکسالیشده است. 

 یک شکسالی. خکند می تفاوت کامال  دیگر منطقه به منطقه یک از آن گرچه مشخصات دهد،می رخ اقلیمی

و  است اندک بارندگی با مناطقی به محدود صرفا  خشکی که چرا دارد تفاوت باخشکی و موقتی است اختالل

 برای متفاوتی تعاریف چه است. گر نامحسوس طبیعی بالیای جزء خشکسالی .باشدمی اقلیم از دائمی حالتی

یا  فصل یک معموال  زمانی ممتد دوره یک طی در بارش کمبود حاصل کل در لیکن شده هارایپدیده  این



 

 

 گرفت نظر در طبیعی یا فیزیکی کامال  ای پدیده به عنوان صرفا  نبایست را . خشکسالیباشد می بیشتر

 دلیل انتظار به مورد حد از کمتر بارش (طبیعی رخداد یک مابین نقشی ایفا ماحصل جامعه در آن تأثیرات.

خالف بر (.1393مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار، ) باشد می آب تأمین منابع به مردم نیاز و )اقلیمی تغییرات

غیر باشد، خشکسالی یک کاهش و به مناطق با بارش اندک محدود می خشکی که ویژگی دائمی منطقه است

 (.Moradi et al., 2011) منتظره بارش در طول یک دوره زمانی در یک ناحیه می باشد که لزوما  خشک نیست

دانست  ( در فرایند اقلیمKampragou et al., 2011) یک رخداد برگشت پذیررا خشکسالی  تواندر مجموع می

 ,.Bayarjargal et al) استافته با خصوصیات زمانی و فضایی در یک ناحیه وسیع ودوره زمانی بسط ی که

خشکسالی هیدرولوژیکی، خشکسالی هواشناسی، خشکسالی ها به چهار دسته خشکسالیدر مجموع  (.2006

جزییات انواع که  (1387، ابریشمی شود )تقواییبندی میاجتماعی تقسیم -اقتصادیخشکسالی کشاورزی و 

 آن در ادامه آمده است:

 خشکسالی هواشناسی -1-7

اند به خشکسالی هواشناسی که در بسیاری از منابع با عنوان خشکسالی اقلیم شناسی از آن نام برده        

آید به عبارتی خشکسالی ای از زمان به وجود میدلیل کمبود و یا کاهش مقدار بارندگی در طی دوره

مدت آن باشد این کمبود شود که میزان بارندگی ساالنه کمتر از میانگین درازهواشناسی زمانی حادث می

تعاریف بارندگی ممکن است نسبت به میانگین نرمال یک منطقه اقلیمی و یا طول دوره خشک ارزیابی گردد. 

صورت موردی برای هر منطقه خاص درنظر گرفته شود چرا که شرایط جوی  بهخشکسالی هواشناسی بایستی 

عشیری و هوشمند، ) کندتغییر می ا شدید ردیگای به منطقه منطقه شود، ازمی بارشکه موجب کمبود 

 در به خسارت منجر و باشد کمتر محصول واقعی نیاز از خاک رطوبت که زمانی کشاورزی دیدگاه از. (1392

 با آنها آبی نیاز که شده مشخص گیاهان آبی نیاز محاسبه در چون .است افتاده اتفاق خشکسالی شود محصول

 .باشد نمی یکسان مختلف محصوالت برای کشاورزی دیدگاه از خشکسالی مفهوم است بنابراین متفاوت هم

 و افتد اتفاق می هیدرولوژیک خشکسالی از وقبل هواشناسی خشکسالی از بعد معموال  کشاورزی خشکسالی

 کشاورزی خشکسالی .گیردمی قرار خشکسالی تأثیر تحت که است اقتصادی بخش ا ولین معموال کشاورزی

 بارش کمبود ویژهه ب کشاورزی پدیده این را به خشکسالی هیدرولوژیکی یا هواشناسی مختلف ویژگیهای اثرات



 

 

 … و مخزن یا زیرزمینی آب سطح افت خاک، کمبود رطوبت ، پتانسیل و واقعی تعرق و تبخیر بین اختالف ،

 رشد حلهمر خاص، گیاه زیستی خصوصیات ، غالب جوی به شرایط بستگی گیاه آبی نیاز . سازد می مرتبط

 (.1393مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار، دارد ) خاک و بیولوژیکی فیزیکی خصوصیات و آن

های  در زنجیره حلقهمرحله و عنوان اولین  بهریزی برای منابع آب، خشکسالی هواشناسی  در برنامه        

طی بیانگر شرای خشکسالی هواشناسی (.Louka and Vasiliades. 2004) شود خشکسالی در نظر گرفته می

 اشد. اگرمتر بکاست که سبب شود میزان بارندگی در یک بازه زمانی مورد نظر از میزان میانگین دراز مدت 

ه باعث ن پدیدطوریکه ای تواند منجر به خشکسالی هیدرولوژیکی شود، به خشکسالی هواشناسی ادامه یابد می

 دمینی گردهای زیرز های آب و منابع آب مخزن ها، ها، دریاچه کمبود آب منابع سطحی، نهرها، رودخانه

رای یک بدر خشکسالی هواشناسی، کمبود میزان بارندگی نسبت به میانگین در مجموع  .(1395)خلیلی، 

دراز  یانگینشود که کمبودهای بارندگی از یک مقدار مشخص، مانند درصدهای کاهش از م منطقه برآورد می

 .(1389ریمی و همکاران، )ک مدت، نیز قابل بررسی خواهد بود
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-ها یا سطح آبدر صورتی که خشکسالی هواشناسی مدت زیادی ادامه پیدا کند و حجم جریان رودخانه        

این پدیده غالبا بر اثر  .شودهای زیرزمینی کاهش یابد منجر به ایجاد و وقوع خشکسالی هیدرو لوژیکی می

های پیوندد بر اساس میزان شدت خشکسالیهای میانی به وقوع میبارش زمستانی در عرضکمبود و یا فقدان 

شوند، می توان این نوع از خشکسالی را به دو دسته هواشناسی که منجر به خشکسالی هیدرولوژیکی می

 .(1395)اقتداری و همکاران،  های زیرزمینی تقسیم بندی نمودهای سطحی و خشکسالی آبخشکسالی آب

صورت کاهتشی متشخص در میتزان آب قابتل دستترس در  به در حقیقتخشکسالی هیدرولوژیکی         

هتتا و ستتطح آب زیرزمینتتتی همته اشتکال آن ماننتد جریتتان رودخانتته، ستتطح آب مختتازن و دریاچتته

تان رودخانه از اهمیت زیادی شود. در ایتن میتان، جریدر فتتتاز زمینتتتی چرختتته هیدرولوژیکی تعریف می

بترای نتشان دادن وضتعیت منابع آبهتای ستطحی برختوردار استت. از ایتنرو، خشکسالی هیدرولوژیکی با 

ازجملته (. Nalbantis and Tsakiris, 2009) کاهش جریان رودخانته نسبت به شرایط نرمتال مترتبط استت

ا زوال ذخایر آبی، بدتر شدن کیفیت آب، عتدم کفایتت آب توان به کاهش یاثرات خشکسالی هیدرولوژیکی می



 

 

مورد نیاز برای آبیاری و در نتیجه افت محتصول، کاهش قدرت تولید، برهم خوردن تعادل زیستگاههای 

  .(Mishra and Singh, 2010) اجتمتاعی اشاره کرد -هتای اقتتصادیساحلی و تأثیر بر فعالیتت
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هم خوردن تعادل میان تامین های کشاورزی نتیجه کمبود رطوبت خاک است که بر اثر بهخشکسالی         

آید آید. یک خشکسالی کشاورزی زمانی به وجود میآب و هدر رفت آن از طریق تبخیر و تعرق به وجود می

محصوالت کشاورزی و که در فاصله بین دو بارندگی، ذخیره رطوبتی منطقه ریشه در خاک برای زنده ماندن  

این وضعیت معموال در اثر نبود و یا کمبود  .(2000، 1گیاهان طبیعی و مراتع کفایت نکند )تات و گاستارد

ای کم جریان رطوبت برای تغذیه منطقه ریشه )خشکسالی خاک( و یا زمانی که رطوبت نسبی هوا به اندازه

ت رطوبت بر اثر تبخیر و تعرق نیست )خشکسالی است که رطوبت موجود خاک قادر به جبران میزان هدر رف

ز دیدگاه کشاورزی زمانی که رطوبت خاک از نیاز واقعی محصول کمتر باشد و منجر به  .دهدجوی( رخ می

چون در محاسبه نیاز آبی گیاهان مشخص شده که  .خسارت در محصول شود خشکسالی اتفاق افتاده است

ت مختلف اللی از دیدگاه کشاورزی برای محصوبراین مفهوم خشکسابنا .نیاز آبی آنها با هم متفاوت است

قبل از خشکسالی هیدرولوژیک  بعد از خشکسالی هواشناسی وال  خشکسالی کشاورزی معمو .یکسان نمی باشد

. گیردولین بخش اقتصادی است که تحت تأثیر خشکسالی قرار میال  اافتد و کشاورزی معمواتفاق می

های مختلف هواشناسی یا هیدرولوژیکی خشکسالی را به این پدیده رات ویژگیخشکسالی کشاورزی اث

رطوبت خاک، افت سطح  ر و تعرق واقعی و پتانسیل، کمبودبین تبخی الف، اختویژه کمبود بارشه کشاورزی ب

 بی گیاه بستگی به شرایط جوی غالب، خصوصیات زیستیسازد. نیاز آمرتبط می غیرهآب زیرزمینی یا مخزن و 

، مدیریت جهادکشاورزی سبزوار) مرحله رشد آن و خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک دارد ،گیاه خاص

دهد که رطوبت قابل دسترس خاک برای عبارت دیگر این نوع از خشکسالی زمانی روی می به. (1393

تولید محصول محصوالت کشاورزی به سطحی برسد که باعث پژمردگی گیاه و اثرات زیان بار بر روی میزان 

خشکسالی کشاورزی هنگامی اتفاق می افتد که مقدار رطوبت خاک به قدری کم شود که جوابگوی نیاز گردد. 

                                                           
1 Tate & Gustard 



 

 

تعرق نباشد و در نتیجه رطوبت موجود خاک تکافوی رشد گیاهان زراعی )دیم( و مرتعی را نداشته و  -تبخیر

 .(1395ی، )خلیل های کشاورزی در یک منطقه شودسبب کاهش میزان فراورده

 اقتصادی -خشکسالی اجتماعی -1-10

اقتصادی معموال پس از یک دوره بسیار طوالنی مدت خشکسالی هواشناسی و  -خشکسالی اجتماعی        

شود. های دسته جمعی و گسترده میگردد و موجب قحطی، مرگ و میر و مهاجرتهیدرولوژیکی حادث می

روی ابعاد مختلف اقتصادی و به ویژه انواع خاصی از محصوالت و  این نوع خشکسالی موجب تاثیرات بزرگی بر

عرضه و تقاضای برخی کاالهای  ازاجتماعی تلفیقی  -اقتصادی شود. تعریف خشکسالی کاالهای اقتصادی می

 . است کشاورزیخشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و   اقتصادی با اجزا

بستتگی  یزمانی و مکانی عرضه و تقاضا بترای تعریتف خشکستال یندهایآبه فر این نوع خشکسالی وقوع        

، ماهی و نیروی برق آبی بستتگی بته وضتعیت غالتدارد. عرضه بسیاری از کاالهای اقتصادی مانند آب، علوفه، 

هتای دیگتر در کافی است ولی در ستال هاسالتغییرپذیری طبیعی اقلیم عرضه آب در برخی  دلیله ب جو دارد

دهد کته تقاضتا اجتماعی زمانی رخ می -ی اقتصادی خشکسالهای انسان و محیط زیست نیست. حد تأمین نیاز

 .یابتدافتزایش متی نستبت بته شترایط معمتولآب  یهعرضت کتاهشدلیتل هب خاص برای یک کاالی اقتصادی

ه های اقتصادی افراد یتک جامعتاقتصادی بیانگر اثرهای فیزیکی پدیدار شده روی فعالیت-خشکسالی اجتماعی

افتد که عرضه یک کتاالی باشد. هنگامی این مسئله اتفاق میها میمانند اثر روی سود حاصل از فروش فراورده

هتایی ماننتد تتامین معتاش و  کمتر از مقدار مورد نیاز است و مشتکل اقتصادی )آب، غذا، علوفه، ماهی و برق(

)خلیلتی،  شتود هتا بررستی متی الیهتای گونتاگون خشکستها، ترکیتب مهاجرت را به وجود آورد. در پژوهش

1395). 
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آبیاری تحت فشار به دو روش آبیاری بارانی و قطره ای تقسیم می گردد که راندمان آبیاری در روش         

ستم های سی(. 1384سیدی و مددزاده، ) %افزایش می یابد 90%و در روش قطره ای به  70% به  32بارانی از 

مذکور کته از لحاظ تکنیکی مفید و مؤثر هستند، بخش بیشتری از آب را به ریشه گیاهان می رسانند. این کار 

که مصرف آب گیاه به اندازه مشخص بوده و همچنین به آبیار این امکان را می دهد که میزان  باعث می شود



 

 

آبیاری تحت (. Schuck et al., 2005) ده استآبیاری را کاهش دهد در حالی که نیاز گیاهان به آب برطرف ش

فتشار بترای بیشتر انواع خاک مناسب است چون به سرعت با ظرفیت نفوذ خاک جتور متی شتود، همچنیتن 

ای و شبیه آن با نفوذ کم یا ظرفیت نگهداری آب پایین استفاده شود، می متی توانتد در خاک های حاشیه

های سرد بکتار در دوره های گرم و حفاظت در مقابل سرمازدگی در دوره تواند به منظتور سترد کردن گیاه

 رود، بتا زهکتشی مناستب می تواند بطور کافی به منظور شستن نمک های انباشته شده استفاده شود

(Qassim, 2003.)  بخش بیشتری از آب را به ریشه گیاهان می رسانند. این کار روش های آبیاری تحت فشار ،

که مصرف آب گیاه به اندازه مشخص بوده و همچنین به آبیار این امکان را می دهد که میزان  شود باعث می

آبیاری (. Schuck et al., 2005می شود )برطرف کافی، در حالی که نیاز گیاهان به آب  ؛آبیاری را کاهش دهد

ک جتور متی شتود، تحت فتشار بترای بیشتر انواع خاک مناسب است چون به سرعت با ظرفیت نفوذ خا

همچنیتن متی توانتد در خاک های حاشیه ای و شبیه آن با نفوذ کم یا ظرفیت نگهداری آب پایین استفاده 

شود، می تواند به منظتور سترد کردن گیاه در دوره های گرم و حفاظت در مقابل سرمازدگی در دورههای 

ه منظور شستن نمک های انباشته شده استفاده سرد بکتار رود، بتا زهکتشی مناستب می تواند بطور کافی ب

 تحت فشارستفاده بهینه آب در کشاورزی به شدت به پذیرش تکنولوژی های آبیاری ا (.Qassim, 2003) شود

 Moreno and)گردد آبی کارایی محصول کتشاورزی را افزایش دهد و موجب حفظ منابع  تابستگی دارد 

Sunding, 2005.) 
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مناطق خشک و نیمه خشک در  کترین محدودیت اکولوژیمکافی، مه مطلوبب آکه وجود  نجاییآ از        

کشاورزی توجهی بر فعالیتهای مختلف  طور قابل رود، اندک تغییرات در بارش دریافتی به شمار می بهزراعی 

کاهش ، تولیدات کشاورزی افزایش قیمتاز: رواج فقر، اند  ن عبارتآجمله اثرات  است. از مناطق تأثیرگذاراین 

خشک شدن تاالب ها و ایجاد تنش های ی مراتع، ف، کاهش کمی و کیتولید محصوالت نیازمند آب کشاورزی

 کشاورزان نگرش و درک(. 1396ادراکی کشاورزان در فعالیت های زراعی )کوثری و همکاران،  -نگرشی

 از طوریکه بسیاری به است؛ جداناپذیر از تجربیات گذشته کشاورزانخشکسالی  منفی پیامدهای به نسبت

 ای مقابله های استراتژی ها،دهه طول در و زراعی هستند بقای مهم روش به مجهز تجربه، براساس کشاورزان



 

 

 مخرب حوادث و سایر خشکسالی حال، این داده اند. با ارتقا و تغییر را محدود در مقیاس غذایی تولیدات

 مشکالت اغلب متحمل روستایی نواحی در پا خرده و کشاورزان نیستند کشاورزان برای جدیدی های پدیده

 نهادهای کنند. کشاورزان، مقابله آنها با پیوسته طور به برای بقا ناگزیرند که شوندمی ایپیچیده و مرتبط

بهترین  از یکی که اند،یافته آنها با مقابله یا و خطرات کاهش هایی برایراه تجربه به دهندگان وام و روستایی

 مقابله های استراتژیباشد. کردن محصوالت کشاورزی در مقابل خشکسالی می بیمه زمینه این در راهکارها

 :(1394کاظمی ثانی عطااهلل، از ) عبارتند شوند که می تقسیم گروه چهار به کشاورزان ای

 محصوالتی کاشت مثل کنند،می ها استفادهآن از یخشکسال با مقابله برای کشاورزان که کشتی هایروش  .1

 . دارند نیاز کمتری آب به یا ترندخشکسالی مقاوم برابر در که

 .مناسب زمان در آبیاری مثل کاهش رطوبت از جلوگیری برای ه استفاد مورد متفاوت هایتکنیک  .2

 بخشی گذاشتن کنار مثل یند،نما می خشکسالی اعمال طول ر د مقابله برای کشاورزان که هایی استراتژی .3

 .آب بندی یا جیره محصول از

 مثل گیرند،می بکار عادی حالت به بازگردندن تولید برای خشکسالی از پس کشاورزان که هایی استراتژی .4

 .مدیریت قابل و مقیاس محدودتر در کشت

 پیشینه تحقیقات -1-13

و  خشکسالی اجتماعی و اقتصادی محیطی، زیست تأثیرات ای مطالعه در( 1386) حسینیابراهیمی و          

 آمده، دست نتایج به براساس اند. داده قرار بررسی مورد را ایران عشایری جامعه در آن با مقابله راهکارهای

 درآمد کاهش بود: کشاورزان اینها های اقتصادی و فنیخشکسالی در قالب ریسک تأثیرات ترینمهم از برخی

 بدهی افزایش ها، نهاده قیمت افزایش مصرف، و تولیدی های افزایش هزینه لبنی، و دامی تولیدات از حاصل

)پس اندازها(  جاری و ثابت های سرمایه کاهش متفرقه، درآمدهای کاهش و غیردولتی، دولتی های سازمان به

 برداری. بهره نظام عشایری و تغییر خانوارهای

 هایروشثیر عوامل فنی بر پذیرش أای بین تالعه مقایسهمط(، 1387راد )خلیفه سلطانیان و پزشکی       

انجام دادند. در این  در شهرستان اصفهانها این روشآبیاری تحت فشار از نظر کشاورزان پذیرنده و ردکننده 

های آبیاری تحت فشار انتخاب شده و توسط رگرسیون تحقیق دو گروه کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده روش



 

 

های کتشاورزی کته بیتن متغیرهای سن، سابقه کشاورزی و تعداد زمین دادنتشان شد. نتایج لجستیک تحلیل 

داری از لحاظ آماری وجود ندارد. ولی بین افرادی که پذیرنده بتا پتذیرش سسیتستم آبیتاری اختتالف معنی

میانگین متساحت هستند از نظر  هااین روشکه ردکننده  انیباشتند و آنآبیاری تحت فشار می هایروش

داری همچنین بین سطح تحصیالت و پذیرش رابطه معنی دارد. دار وجتودزمیتن کتشاورزی تفتاوت معتنی

دست های آبیاری تحت فشار بهروشداری بیتن عوامل فنی و پذیرش و در نهایت رابطته معتنی شتهوجود دا

 .آمد

مؤثر بر توسعه و پذیرش روش آبیاری بارانی در  ( به بررسی عوامل1387رفیعی دارانی و بخشوده )        

جیت برای توضیح رفتار کشاورزان در مورد ودر این مطالعه از مدل لپرداخت.  بخش کشاورزی استان اصفهان

نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد نیروی کار خانوادگی و تعداد قطعات  .ثر بر پذیرش استفاده شدؤعوامل م

، شغل کشاورز، شیب زمین، ناهمگون بودن خاک، محدودیت ، سطح تحصیالتاندازه مزرعهثیر منفی و أزمین ت

مثبت داشتند. همچنین متغیرهای سن کشاورز، نوع  متوسط آب و گرفتن وام بر پذیرش آبیاری بارانی تاثیر

داری بر ثیر معنی أبهره برداری از زمین، رسی و شنی بودن خاک، محدودیت باالی آب و دسترسی به کارگر ت

 .پذیرش آبیاری بارانی نداشتند

در عدم استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار  ثرؤتحلیلی بر عوامل م (، به1389تقوایی و همکاران )       

در در مناطق روستایی شهرستان ازنا در استان لرستان پرداختند. نمونه های آماری تحقیق شامل دو گروه 

و  GISهای آبیاری تحت فشار بودند. همچنین از نرم افزار استفاده نکنده روشکشاورزان استفاده کننده و 

نشان می دهد که ها دادهتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل نبرای تحلیل داده استفاده شد.  PRAروش 

م تقطیع و پراکندگی اراضی کشاورزان، مهم ترین مانع در توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار بوده است. ه

درصد از  10/66چنین یافته ها حاکی از آن است که سه عامل ساختاری، اقتصادی ت اجتماعی و طبیعی 

واریانس متغیرها را تبیین می کند که در این راستا توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزشی ت ترویجی و باال 

ی آبیاری تحت فشار و تشویق بردن اطالعات و آگاهی کشاورزان، تربیت مروجان آگاه از مسایل سیستم ها

کشاورزان منطقه، با حمایت های مالی و اعطای آسان تر تسهیالت بانکی، در راستای مشارکت هرچه بیش تر 

 .در یکپارچه سازی اراضی، از جمله پیشنهادهایی هستند که بر اساس نتایج تحقیق ارایه شده اند



 

 

های جدید ی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشبررس(، در 1390در تحقیق محبوبی و همکاران )        

رابطه معنی  ، به این نتایج دست یافتند کهآبیاری توسط کشاورزان غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی

نوع اقدام انجام شده ، درصتد( 95دار بین میزان استقبال کشاورزان از روش های جدید آبیاری )با اطمینتان 

درصتد( نظتر کشاورزان در  99ت کشاورزان برای استفاده از روش های مذکور )با اطمینان برای جلب مشارک

درصد(، میزان اهمیت استتفاده از  95مورد تهدیدات آینده کشاورزی شان در اثر کمبود آب )با اطمینان 

وج در طتول درصد( و تعداد مالقات کشاورزان با متر 99روشهای جدید آبیاری برای کشاورزی )با اطمینان 

عوامل بازدارنده و پیشبرنده کتاربرد روش هتای جدیتد آبیتاری متزارع بتوده  بادرصد (  99متاه )بتا اطمینان 

های های آموزشی و تسهیل استفاده کشاورزان از وام برای استقرار روشبرگتزاری کالسهمچنین استت. 

 .جدید آبیاری از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است

( در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان 1391افشاری و همکاران )        

سواد، سابقه، میزان اراضی، تعداد قطعات اراضی و پراکندگی سطح تاثیر سمیرم به این نتیجه دست یافتند که 

 .بوده است دارهای آبیاری بر رفتار پذیرش کشاورزان معنیآنها و آگاهی نسبت به روش

 آبیاری پذیرش بر ثرؤم عوامل الجیت، مدل از استفاده با تحقیق خود  (، در1392ستاره و همکاران )       

 مدل از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیجار شهرستان در فشار تحت

 و میزان وام گرفتن سواد، مزرعه، اندازه و تأثیر منفی زمین قطعات تعداد و سن متغیرهای داد، نشان الجیت

 تاثیر شغل و مالکیت کار، خانوار، سابقه اعضای تعداد متغیرهای همچنین داشتند. مثبت تاثیر آب دسترسی

 .نداشتند فشار تحت آبیاری سیسم پذیرش بر داریمعنی

 ه بندی خشکسالی در استانو پهنبرای بررسی وضعیت خشکسالی ( 1393مظفری و همکاران )       

که پدیده خشکسالی داد های استان نشان تحلیل خشکسالی استفاده کرد.SPI شاخصاز  سیستان و بلوچستان

و بسیاری از رویدادهای خشکسالی  است بوده در استان سیستان و بلوچستان از فراوانی وقوع زیادی برخوردار

ای استان هدر تمامی ایستگاههمچنین  .آیندشمار میه شدید ببا شدت خشکسالی های در زمره خشکسالی

 شته است.کاهش دا گذشته های بسیار شدید و شدید نسبت به دوره آماریخشکسالی



 

 

آبیاری تحت  هایروشبررسی موانع و مشکالت گندمکاران در کاربرد (، به 1393عزتی و همکاران )       

تایج حاصل از ن پرداختند. های اردبیل و بیله سواری شهرستانهای تولید کشاورزفشار از دیدگاه اعضای تعاونی

این مطالعه نشان داد که بین میزان گندم تولیدی هر هکتار زمین زراعی قبل و بعد از اجرای سیستم آبیاری 

درصد 1تحت فشار و نیز میزان درآمد خالص ساالنة هر هکتار گندم قبل و بعد از اجرای این سیستم در سطح 

همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی چالش های کاربرد فناوری آبیاری شت. عنی داری وجود داتفاوت م

ها در چهار گروه )عوامل فنی، اجتماعی، طبیعی و تحت فشار از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه، این چالش

یین کردند. بازنگری درصد از واریانس کل را تب 21/64بندی شدند. این چهار عامل در مجموع اقتصادی( دسته

 .ها در منطقة مورد مطالعه از جمله پیشنهادهای این تحقیق بوددر فرایند طراحی و اجرای این سیستم

ای کشاورزان در برابر های مقابلهرزیابی اثربخشی استراتژی( در ا1394یافته کاظمی ثانی عطااهلل )        

ای کشاورزان در روستاهای های مقابلهثربخشی استراتژیحاکی از تفاوت در ا(، وزدهستان سولد) خشکسالی

به طوریکه در نیمی از روستاهای مورد مطالعه پیامدهای ناشی از خشکسالی را کاهش داده  .مورد مطالعه بود

اما در تعدادی دیگر از روستاها خشکسالی منجر به پیامدهای ناگواری گردیده و بر پیکره اقتصادی، اجتماعی و 

توان های حاصل میبراساس تحلیل دادهها و یافته .ن روستاها آثاری جبران ناپذیر وارد کرده استمحیطی ای

چنین برداشت کرد که استراتژی مشابه به موازات عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی و اجتماعی اثرگذاری 

وه بر در نظر گرفتن متفاوتی بر پیکره اقتصاد کشاورزی خواهد داشت. بنابراین در اعمال هر استراتژی عال

 .ر مرحله پیادهسازی با سایر عوامل تطبیق یابدسودمندی کلی آن باید د

در پذیرش   کشاورزان نگرش( به بررسی Kulshreshtha & Brown, 2007) براون و کولشرشتا        

رداختند. های نوبن آبیاری تحت سه عامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در ساسکاچوان کانادا پروش

 بر داری معنی تأثیر آبیاری محیطیزیست و اقتصادی اثرات مورد در کشاورزان نگرش گرفتند نتیجه آنان

 اثرات اقتصادی مورد در آنان منفی ادراکات و است داشته های نوین آبیاریپذیرش روش به آنان تصمیم

 عامل بازدارنده اصلی آنان در کخا شوری به ویژه محیط زیست کیفیت روی آن آور زیان اثرات و آبیاری

 یطرح ها یزیردهد که برنامه یمطالعه نشان م نهای آبیاری تحت فشار بود. ایپذیرش و بکارگیری روش

در طول  ن،یباشد. عالوه بر ارسانی کشاورزان منطقه بایستی با مشارکت، اطالعبزرگ،  اسیتوسعه آب در مق



 

 

برای کشاورزان منطقه صورت  مناسب یآموزش یتوسعه برنامه ها به یشتریتوجه ب دیبا ،یزیمراحل برنامه ر

 گیرد.

پذیری (، در تحقیق خود با عنوان بررسی آسیبKeshavarz et al., 2010کشاورز و همکاران )        

، به این نتیجه دست یافتند که میان ادراکات گروه (ایران)فارس  خانوارهای کشاورز از خشکسالی در استان

به . پذیری از خشکسالی، تفاوت قابل مالحظه ای وجود داردف در زمینه آسیب پذیری یا عدم آسیبهای مختل

پذیر، مجموعه ای از مولفه ها، نظیر میزان دسترسی به آب طوری که از دیدگاه کشاورزان کمتر آسیب

ترویجی، روش های کشاورزی، تعامل با کارشناسان و کسب اطالعات از نهادهای کشاورزی، پذیرش نوآوری

آبیاری، روش کشت، بیمه کردن محصول و نوع مالکیت زمین نقش عمده ای در کاهش آسیب پذیری از 

این در حالی بود که از . تر ارزیابی گردیدخشکسالی داشته اند که در این میان، نقش عوامل درونی، مهم

نظیر عدم دسترسی به آب )ه فرد دیدگاه کشاورزان بیشتر آسیب پذیر، مجموعه ای از عوامل غیر وابسته ب

کشاورزی کافی، ناتوانی در دریافت تسهیالت بانکی، بیکاری اعضای خانواده و عدم مشارکت آنها در 

 .ترین دالیل افزایش آسیب پذیری از خشکسالی می باشندهای کشاورزی( از جمله مهمفعالیت

منطقه القاسیم عربستان سعودی به بررسی عوامل  ( درAl-Subaiee et al., 2013السوبایی و همکاران )         

 429های سنتی و نوین آبیاری برای کشاورزان خرماکار پرداختند. اطالعات مربوط به مؤثر بر بکارگیری روش

 از( ٪3/38) آوری شد. مطابق یافته ها، غالب کشاورزان خرماکارکشاورز به روش مصاحبه چهره به چهره جمع

 کشاورزان ٪2/31استفاده می کردند این در حالی است که  یغرقابسنتی  یاریت آبزان از روش درخکشاور

و سطح  التیسطح تحص انیم یمعنادار و مثبت یهمبستگ بردند. همچنینرا بکار می ایقطره  یارآبی روش

 سابقه شغلیسن و  این در حالی است که بین متغیرهای های آبیاری تحت فشار وجود داشت.روشاستفاده از 

داری وجود داشت. و معنی یمنف یهمبستگ های نوین آبیاریبا میزان بکارگیری و استفاده از روشکشاورزان 

های آبیاری ترویجی جهت استفاده و ترغیب کشاورزان به روش -در این تحقیق برگزاری برنامه های آموزشی

 نوین را به عنوان یک عامل مهم معرفی شده است.

های عمده در پذیرش ها و استراتژی( به بررسی چالشCremades et al., 2015ران )کرمادس و همکا        

این تحقیق  یهدف کلآبیاری های تحت فشار جهت کشت محصوالت کشاورزی در روستاهای چین پرداختند. 



 

 

توسط  یاریآب های نوینبکارگیری روش در مورد یاقتصاد یو مشوق های دولت هایتیحما تأثیر بررسی

 یاریآبهای تنها حدود نیمی از خانوارهای روستاییان روشنشان داد که  جینتازان هفت استان بود. کشاور

همچنین از میان عوامل حمایتی توسط دولت، استفاده از یارانه های کشاورزی و  تحت فشار را پذیرفته اند.

 کرده است. فایا یاریآب های نوینخدمات آموزشی و ترویجی نقش اثرگذار در استفاده هر چه بیشتر روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The most Important Inhibiting Factors in Adoption of 

Pressurized Irrigation Methods among Farmers, According to 

Estimates by Zoning of Drought in Ardabil Province 

Mojtaba Sookhtanlou 

Abstract 

        One of the most important strategies for facing with drought and agricultural water 

shortages in Iran is the promotion of pressurized irrigation systems. In this regard, the 

Present study (quantitative-qualitative method) aims to examine the most important 

inhibitory factors to adopt pressurized irrigation methods among groups of farmers 

(adopter and non-adopter of pressurized irrigation methods) with different levels of 

drought in Ardabil province (Iran). First, by drought zoning of Ardabil province (by SPI 

and GIS software), three regions (regions with mild, moderate and severe drought 

levels) were determined. In the second stage, using multi-stage cluster sampling, two 

groups of adopter (125 person) and non-adopter farmers (290 person) of pressurized 

irrigation methods) were selected from three regions of study. The ordered logistic 

regression (OLR) (by STATA software) was used to determine the inhibiting factors in 

Adoption of Pressurized Irrigation Methods. Also, Logistic regression was used to 

determine the distinguishing factors of two groups of adopter and non-adopter farmers 

of pressurized irrigation methods. The results showed that the majority of farmers 

(54.5%) had moderate level of unwillingness to adopt pressurized irrigation systems. 

According to the results of OLR model, farmers in different levels of drought had 

significant difference in terms of unwillingness to adopt pressurized irrigation systems. 

Moreover, factors of education level, farm income and awareness of pressurized 

irrigation systems had a negative and significant relationship; but factors of the effect of 

local weather conditions, the attitude toward the efficiency of pressurized irrigation 

systems, the distrust towards the optimality of pressurized irrigation systems and effect 

of pressurized irrigation systems costs have a positive and significant relationship with 

the more drought severity among farmers. The logistic regression findings also showed 

that the distinguishing factors of the two groups of farmers (adopter and non-adopter) 

included education level, farm income and awareness of pressurized irrigation systems, 

the inadequate infrastructure for pressurized irrigation systems, the effect of local 

weather conditions, the distrust towards the optimality of pressurized irrigation systems 

and the lack of improvement in farm water management. 
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