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نقش مدیریت منابع آب کشاورزی در توسعه نواحی روستایی
مورد :دهستان غنیبیگلو(شهرستان زنجان)
منیژه احمدی*؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
دریافت مقاله1398/03/20 :

پذیرش نهایی1399/06/31 :

حجم قابلتوجهی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرد .عدم توجه کافی به مقوله
مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی و تداوم استفاده از برخی شیوههای نادرست فعلی یکی از عوامل اصلی
ناکامی در دست یابی به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی است .در این مطالعه تالش شد تا نقش مدیریت
منابع آب کشاورزی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی فضاهای روستایی دهستان غنی
بیگلو واقع در شهرستان زنجان پرداخته شود .جامعهی آماری تحقیق ،کلیه بهرهبرداران کشاورز این دهستان
( 631خانوار) هست که بر اساس فرمول کوکران تعداد  160سرپرست خانوار از آنها بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .روایی پرسشنامه با کسب نظر از کارشناسان و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ  %89محاسبه
گردید .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کروسکالوالیس ،همبستگی و
رگرسیون) استفادهشده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد بین مدیریت بهینه منابع آب و توسعه پایدار
روستایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بهطوریکه با گسترش مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی ،بر
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چکیده

میزان پایداری اجتماعات روستایی افزودهشده است .در این میان نقش و اهمیت نهادهای محلی روستایی
(شوراها و دهیاریها) در ایجاد هماهنگی جهت تأمین آب کشاورزی اهمیت زیادی داشته است .مشارکت
دیگر دستاوردهای تحقیق است .همچنین لزوم توجه به عامل آگاهی و دانش کشاورزان و همچنین نقش
مدیران و رهبران روستایی و نهادهای ذیربط در هدایت روستاییان بهسوی مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی
از دیگر یافتههای تحقیق حاضر به شمار میرود.
واژگان کلیدی :مدیریت منابع آب ،توسعه روستایی ،توسعه اقتصادی ،توسعه پایدار ،نواحی روستایی ،زنجان.
Ahmadi.manijeh@znu.ac.ir

*
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نهادهای اجرایی ،مالی و اعتباری بهمنظور تأمین مالی و انتقال آب موردنیاز کشاورزان در مدیریت منابع آب از
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منابع آب شاید مهمترین و ضروریترین منابع در دسترس انسانها است .آب مایع زندگی است و
انسانها بدون آن قابلیت حیات ندارند (ریاحی و مؤمنی .)154 :1394 ،ضرورت توجه به مدیریت آب از
الزامات اساسی در زمان حاضر محسوب میشود چراکه آب گنج مشترک انسانهاست که باید به نسلهای
آینده انتقال یابد و منبع بسیار ارزشمند جهت ،حفظ زندگی انسان ،فرآیندهای تولید ،و اکوسیستم به
شمار میرود ( )Qian, 2016: 23واصلیترین توان محیطی برای توسعه بخش کشاورزی و بهبود وضعیت
اقتصادی و اجتماعی کشاورزان است (همتی .)83 :1389 ،همچنین آب یکی از معدود منابع طبیعی است
که بدون آن زندگی ممکن نمیباشد توزیع آب در سراسر دنیا برحسب موقعیت ،فصل و کیفیت متفاوت
است (شنتورک .)1 :1390 ،چنانچه ،منابع آب شیرین بهطور نامنظم در فضا و زمان توزیعشدهاند
( )Vörösmarty et al., 2005: 232و برخی از کشورها منابع آب فراوان ،درحالیکه برخی دیگر از کشورها
باید با کمبود قابلتوجه آب کنار بیایند ( .)Molden, 2007: 124بهعنوانمثال در قاره آفریقا ،تنها 5
درصد از پتانسیل منابع آب شیرین وجود دارد و همین عامل موجب ایجاد رقابت بر سر آب بهصورت
محلی و فرامحلی شده است ( .)Cofie and Amedeb,2015: 4آب عاملی برای گسترش کشاورزی پایدار
بوده و بهطور مستقیم در ابعاد مختلف پایداری ،ازجمله اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشت و جنبههای زیست-
محیطی تأثیر میگذارد ( .)WWAP, 2015از دیدگاه شورای جهانی آب ،ایجاد تعادل بین منابع آب
موجود و زمینهای قابلکشت ،استفاده مجدد از آب در تمامی بخشهای صنعتی ،اجرای شیوههای نو در
پاالیش کیفی منابع آب ،تدوین استانداردها و ایجاد تعادل درازمدت بین عرضه و تقاضا ازجمله مهمترین
شاخصهای کمی و کیفی مدیریت پایدار منابع آب است (همتی .)83 :1389 ،ولی امروزه ،منابع آب با
گسترش شهرنشینی ،صنعتی شدن ،تنوع آبوهوا ،گسترش نیازهای کشاورزی و استفاده نامناسب از منابع
زمین و آب بشدت در معرض تهدید قرارگرفتهاند ( .)FAO, 2011کاهش منابع آبی و استفاده ناکارآمد از
آن تأثیر چشمگیری بر اقتصاد روستایی همراه داشته و بنیانهای آن را سست میکند .به همین دلیل ،در
سه دهه گذشته ،توجه به مدیریت منابع آب از موضوعی فرعی به مسئلهای محوری و پراهمیت
تبدیلشده ،که برآمده از آگاهی و باور محافل ملی و بینالمللی به واقعیتهای زمان است .واقعیت این
است که منابع طبیعی همچون آب محدودیت دارند و تولید دوباره و احیای آنها پرهزینهتر و طوالنیتر از
حفاظت آنهاست .بااینهمه ،انسان از مدتها پیش ،بهجای استفاده از درآمدهای حاصل از سرمایه طبیعی،
اصل سرمایه را مصرف کرده است (پناهی و همکاران24 :1391 ،؛  .)FAO, 2011کشور ایران به علت
موقعیت جغرافیایی و توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش ،با چالشهای گوناگونی در ارتباط با تأمین آب
مواجه است (مساعدی و همکاران .)540 :1394 ،کمبود آب در ایران به علت قرارگرفته این کشور در
کمربند میانی و ناحیه خشک و نیمهخشک همواره یکی از مشکالت بنیادی و توسعه اقتصادی بوده است
(نوری و همکاران .)646 :1392 ،بر اساس مطالعات طرح جامع آب کشور ،ریزشهای جوی (بیش از 413
میلیارد مترمکعب) منشأ اصلی منابع آب ایران را تشکیل میدهد .از این میزان حدود  %71آن بهصورت
تبخیر از دسترس خارجشده و تنها بخشی از آن ( 88/5میلیارد مترمکعب) جهت مصارف بخش کشاورزی،

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی )35

139

یپی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

صنعت ،معدن و شرب برداشتشده است .آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین نیازهای کشاورزی بهخصوص
در مناطق خشک و نیمهخشک محسوب میشود (دلبری و همکاران .)324 :1394 ،شرایط اقلیمی حاکم
بر ایران ازیکطرف و افزایش جمعیت و درنتیجه افزایش تقاضا برای آب در بخشهای مختلف از سوی
دیگر منجر به بروز مشکالتی برای تأمین تقاضای رو به رشد آبشده است (حسینزاده و همکاران:1392 ،
 .)87مدیریت ضعیف تقاضای آب در ایران منجر به افزایش تقاضا برای این نهاده حیاتی و هدر رفتن
مقادیر قابلمالحظهای از آن شده و درنتیجه نهتنها آب برای آبیاری کل مناطق کافی نیست ،بلکه کیفیت
آن نیز رو به کاهش است .به همین دلیل مدیریت منابع آب بهعنوان مهمترین موضوع اقتصادی و
اجتماعی مطرح و ارائه راهحلهایی در جهت مدیریت پایدار از منابع آب ضروری به نظر میرسد
(.)Qureshi, 2004: 26
بر اساس آنچه بیان شد پژوهش حاضر بهمنظور بررسی مدیریت منابع آب کشاورزی و نقش آن در
پایداری سکونتگاهی روستایی در دهستان غنی بیگلو شهرستان زنجان طراحی گردید .این دهستان
باوجوداینکه در کنار رودخانه پرآب میرجان قرارگرفته است ولی در سالهای اخیر به دلیل استفاده
بیشازحد از توان محیط آبی و از سوی دیگر کاهش بارندگی ،به لحاظ منابع آب دچار عدم تعادل گردیده
است ،بهطوریکه در تعدادی از روستاهای این دهستان جیرهبندی آب صورت گرفته است .این در حالی
است که ،زندگی بیش از  80درصد از مردم در این دهستان به فعالیتهای بخش کشاورزی وابسته هست
که بدون آب امکان فعالیت در آن وجود ندارد لیکن ،کاهش منابع آب مشکالت عدیدهای مانند عدم
کاربرد راهبردهای استفاده بهینه منابع آب در شرایط بحرانی و عدمحمایت دولت از روشهای آبیاری
مناسب ،کاهش راندمان تولیدات کشاورزی ،کاهش اشتغال ،درآمد و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را
به وجود آورده است .بنابراین شناخت عوامل و راهکارهای مؤثر در مدیریت منابع آب میتواند گامی مثبت
در بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی منطقه موردمطالعه باشد .در همین راستا ،سؤاالت اساسی پژوهش
عبارت است از )1:کدامیک از روستاهای موردمطالعه ازنظر مدیریت منابع آب در سطح باالتری قرار دارد؟
 )2مدیریت بهینه منابع آب چه تأثیری در توسعه پایدار روستایی داشته است؟  )3شاخصهای مؤثر بر
مدیریت بهینه منابع آب کدماند؟
 )2مبانی نظری
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مفهوم مدیریت منابع آب ،طی زمان با تغییر در عوامل مختلف آن از قبیل دانش محیطی ،فنّاوری و
تشخیص تفاوت ارزش منابع آب تغییر میکند ( .)Tavallaee and Maghool, 2016: 151هربرتسون
مدیریت منابع آب را مجموعهای از تمهیدات فنی ،اداری و قانونی میداند که هدف آن برقراری تعادل و
توازن میان تقاضا برای آب از یک سو و تأمین آن از سوی دیگر است (خراسانی .)35 :1390 ،بانک جهانی
مدیریت منابع آب را ،مفهومی تلفیقی میداند ،به گونهای که بهرهگیری از چشمانداز یکپارچه در خصوص
منابع آب ،ضامن توجه به ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و فنی در مدیریت و توسعه آبهای
سطحی (رودخانهها ،دریاچهها و تاالبها) و زیرزمینی است (عباسی .)33 :1392 ،در تعریفی دیگر
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مدیریت منابع آب را میتوان مجموعهای از تمهیدات فنی ،اداری و قانونی دانست که هدف آن برقراری
تعادل و توازن میان تقاضا برای آب از یک سو ،و تأمین آب از سوی دیگر است (.)Zhang, 2011: 1811
مدیریت منابع آب پدیدهای است که از عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و فنی تأثیر
میپذیرد (صبوری و نوریامامزاده .)643 :1394 ،در همین راستا ،مفهوم مدیریت پایدار مصرف منابع آب
کشاورزی در پاسخ به موضوعاتی دربارهی استفادهی نامناسب از منابع آب و آثار مخرب زیستمحیطی و
اقتصاد کشاورزی سنتی مطرح شده است ( .)Long et al, 2016: 2در حقیقت ،در مدیریت پایدار مصرف
منابع آب کشاورزی راهبردهای مهمی در زمینه استفادهی بهینه از منابع آب ،حفاظت از منابع آب و
انتقال آن به نسلهای آتی مدنظر است .مهمترین این راهبردها عبارتند از .1 :در نظر گرفتن اصل پایداری
در کشاورزی و استفاده متعادل از کودها و سموم شمیایی  .2توجه به مدیریت تغذیه خاک برای افزایش
قابلیت نگهداری آب در خاک  .3اصالح فیزیکی اراضی و مسطح کردن آن  .4استفاده از روشهای نوین
آبیاری  .5احداث کانالهای سیمانی در مسیر انتقال آب به مزارع و احداث استخرهای ذخیره آب (عمانی
و چیذری .)79 :1391،بنابراین میتوان گفت ،مدیریت بهینه منابع آب نیازمند رهیافتی جامع میباشد و
توسعه اجتماعی ،اقتصادی باید هم راستا با حفظ اکوسیستمهای طبیعی باشد .نوآوریهای فنی به منظور
توسعه منابع آبی مهم میباشد هر چند مدیریت مؤثر منابع آب نباید تنها متکی بر فنآوریها باشد و با
دیدی گذشتهنگر(بازنگرانه) به جریانهای موفق مدیریت بهینه منابع آب در گذشته سعی بر این باشد که
درسهایی فراگرفته شود (کرانی و سوری .)5 :1388 ،مدیریت منابع آب درگیر کنش متقابل کمیت و
کیفیت آب مورد تقاضا ،کمیت و کیفیت آب عرضه شده ،آلودگی آب ،بازیابی و استفاده مجدد از آب و نیز
تاثیر اقدامات سیاستهای عمومی بر تمام این اجزای در حال کنش متقابل است .در هر منطقه
جغرافیایی اعم از کشور ،استان یا منطقه ،میتوان این عناصر را شناسایی کرد؛ هر چند که اهمیت و حجم
و نقش هر یک از آنها در ناحیه متفاوت است و در هر ناحیه طی زمان ممکن است به اشکال گوناگون
تغییر کند .مدیریت کنش متقابل میان عناصر مذکور در هر ناحیه ،ساختار اقتصادی و توسعه کشاورزی،
فنی و صنعتی آن ناحیه را تحت تأثیر قرار میدهد (امینی .)32 :1392 ،از آنجا که بخش کشاورزی مهم-
ترین بخش اقتصادی نواحی روستایی است که برای توسعه و افزایش کمی و کیفی به توانهای طبیعی
محیط وابسته است (نوری و همکاران .)646 :1392 ،از مدیریتهای اساسی در بخش کشاورزی فراهم
آوردن شرایطی است که تولید محصول در برابر آب مصرفی به حداکثر برسد .امروزه با مطرح شدن مفهوم
پایداری و مقوله پایدار در تمامی موضوعات مربوط به انسانها ،پایداری در بخش کشاورزی نیز مورد توجه
بسیاری از اندیشمندان ،سیاستگذاران و کشاورزان قرار گرفته است (پرهیزکاری و همکاران.)69 :1394 ،
بر اساس تحلیل مؤسسه بینالمللی مدیریت آبها ،دو نظریه در مورد تخصیص آب برای کشاورزی وجود
دارد -1 :تأمین مواد غذایی جمعیت رو به رشد کرهی زمین ،برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی با
رشد 12-11درصد؛  -2بهرهوری بهینه از منابع آب با افزایش کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی
(زمزمیان.)16 :1392 ،
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روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) صورت گرفته
است .قلمرو مکانی و جامعهی آماری تحقیق خانوارهای کشاورز روستاهای دهستان غنیبیگلو در
شهرستان زنجان میباشد که براساس سرشماری سال  1390تعداد آنها  8412نفر جمعیت و 2357
خانوار میباشد که تعداد  2054خانوار از بهرهبرداران کشاورز میباشند .این دهستان دارای  32نقطه
روستایی است که طرح مدیریت منابع آب جهت کاهش اتالف آب در بخش کشاورزی و مقابله با کم آبی
در  5روستای«ابراهیمآباد ،میرجان ،مهرآباد ،اندآبادعلیا و اندآبادسفلی» به صورت خود جوش و مردمی و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

بررسی پیشین پژوهش ،نشانگر آن است که عوامل متعدّد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و تکنیکی در
مدیریت منابع آب مؤثّرند و بنا بر شرایط موقعیّتی ،برخی عوامل و پیشبرندهها نقش پررنگتری در مناطق
مختلف دارند .چنان که مطالعات سینگ ،)2016(1زی تینگ2و همکاران ( )2010نشان میدهد ،استفاده
یکپارچه از تکنیکهای سنجش از دور GIS ،و برنامهریزی خطی چند منظورهی فازی در مدیریت منابع
آب مؤثر میباشد .کایر3و همکاران ( )2010جایگزین نمودن کشت و کشت محصوالتی که نیاز آبی کمتر
دارند را موجب صرفه جویی در مصرف آب میدانند .از سوی دیگر لی4و همکاران( )2006تأکید مینمایند
که بایستی بین مصرف کنندگان شهری ،کشاورزی و صنعتی تفکیک قائل شد .همچنان که یافتههای
نوری و همکاران( )1392بیانگر رابطه مثبت بین نگرش کشاورزان و تماسهای ترویجی ،میزان مشارکت
اجتماعی و دانش فنی بهرهبرداران است .در این راستا تحقیقات رضایی و همکاران( )1391و نبی افجدی
و همکاران( )1394مؤید وجود رابطه معنادار میان متغیرهای فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فنی و مدیریتی
با پایداری منابع آب میباشد .در این راستا پژوهش نوری و همکاران ( )1392بیانگر آن است که بین
پارامترهای چگونگی عملکرد کشاورزان ،میزان تماسهای ترویجی ،میزان استفاده از کانالهای ارتباطی،
میزان مشارکت اجتماعی و دانش فنی بهرهبرداران با متغیر نگرش کشاورزان دربار مدیریت آب زراعی
رابط مثبت و معنیداری وجود دارد ،در حالی که بین میانگینهای نگرش کشاورزان دربار مدیریت آب
زراعی از نظر استفاده از خدمات ترویجی ،عضویت در تعاونیهای تولید و تشکلهای روستایی اختالف
معنیداری وجود دارد .عالوه بر این ،عواملی چون میزان مشارکت کشاورزان در انجمنهای آببران
( ،)Chandran et al, 2004: 1سطح آگاهی کشاورزان ،تعداد خانوار ،درآمد (،)Qiao et al, 2009: 824
بعد خانوار ،وابستگی افراد به کشاورزی ،سطح تحصیالت ،سطح زیر کشت آبی ،درآمد ساالنه ،تماسهای
ترویجی ،مؤلفههای سرمایهی اجتماعی ،وضعیت آبیاری منطقه ،وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینهی
مدیریت شبکههای آبیاری (Diwakara, 2005: 219؛  )Azizi and Zamani, 2009: 859با موضوع
مدیریت منابع آب همبستگی دارد.
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در موارد انگشت شماری با حمایت دولت و ارگانهای دولتی اجرا شده است .بنابراین این روستاها به
عنوان جامعه آماری و جهت انجام پژوهش انتخاب شدند .بر اساس آمار به دست آمده از نتایج سرشماری
عمومی کشاورزی در سال  ،1393روستاهای نمونه مجموعاً دارای  631نفر بهرهبردار کشاورز میباشند که
با استفاده از فرمول اصالح شده کوکران تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه 160 ،بهرهبردار محاسبه
گردید .انتخاب نمونه آماری در هر یک از روستاها با استفاده از روش تصادفی ساده انجام گرفت تا اصل
فرصت برابر برای جامعه آماری رعایت شده باشد .به منظور سنجش پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد و مقدار آن  % 89به دست آمد که بیانگر مطلوب بودن ابزار تحقیق است .پرسشنامهی مورد
استفاده شامل سه بخش کلی است که بخش اول ،ویژگیهای فردی و بخش دوم شاخصهای مدیریت
منابع آب (زیرساختی ،نهادی ،دانش و آگاهی و تکنولوژی) و ابعاد توسعه پایدار روستایی (اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی) است (جدول شماره  .)1روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات به
صورت کمی و با استفاده از آمارهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و  )...و استنباطی (آزمون
کروسکالوالیس ،همبستگی و رگرسیون) انجام شده است.

ابعاد شاخص

زیر ساخت

نهادها

مدیریت منابع آب
تکنولوژی

ایجاد ایستگاههای پمپاژ آب رودخانهها یا چاهها جهت تأمین آب مورد نیاز کشاورزی،
احداث و ایجاد لولههای انتقال آب مورد نیاز کشاورزی ،احداث و استفاده از مخازن
0/830
بتونی با حجم باال برای ذخیره آب مورد نیاز کشاورزی ،ایجاد قطره چکانها برای
آبیاری مناسب در سطح اراضی کشاورزی
مشارکت نهادهای محلی (شوراها و دهیاریها) در ایجاد هماهنگی جهت تأمین آب
کشاورزی ،مشارکت تعاونیهای روستایی در سازماندهی کشاورزان جهت بهرهبرداری
از منابع آب ،مشارکت سازمان جهاد کشاورزی در تأمین یا انتقال آب مورد نیاز
کشاورزی ،مشارکت اداره امور آب در تأمین یا انتقال آب مورد نیاز کشاورزی،
مشارکت اداره برق شهرستان در تأمین یا انتقال آب مورد نیاز کشاورزی ،میزان
مشارکت بانک کشاورزی دراعطای وام به کشاورزان جهت تأمین و انتقال آب مورد
نیاز کشاورزی ،مشارکت خانوارهای بهرهبردار در تأمین و انتقال آب مورد نیاز
کشاورزی ،میزان مشارکت کشاورزان و سازمانهای دولتی در زمینه تقسیم آب بر
اساس وسعت اراضی و سطح زیر کشت ،میزان مشارکت کشاورزان و سازمانهای دولتی
در انتخاب الگوی کشت مناسب.

0/646

آگاهی و دانش کشاورزان در انتخاب الگوی مناسب کشت متناسب با منابع آب
موجود ،آگاهی کشاورزان از روشهای مناسب کنترل سیالب ها برای جلوگیری از
آسیب به زیر ساخت های کشاورزی و منابع آب ،آگاهی و دانش کشاورزان از نیازهای
0/734
آبی گیاهان کشت شده ،آگاهی کشاورزان در زمینه استفاده علمی از آب های
نامتعارف (پسآب و فاضالب) در آبیاری ،میزان تدبیر کشاورزان در زمینه رویارویی با
مشکل کم آبی
استفاده از انرژی برق جهت انتقال آب به اراضی کشاورزی ،استفاده از موتورهای پمپ،
جهت پمپاژ و تأمین آب مورد نیاز ،به کارگیری سیستم های مناسب آبیاری جهت

0/742
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دانش
و
آگاهی

گویهها

پایایی
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رفع نیازهای آبی گیاه ،میزان به کار گیری ماشین آالت کشاورزی در اراضی زراعی یا
باغی

اقتصادی

توسعه پایدار روستایی

اجتماعی

محیطی

افزایش میزان مشارکت کشاورزان در مسائل مربوط به خود ،میزان امینت محصوالت
کشاورزی ،امنیت منابع آب ،تقویت روحیه کارگروهی در بخش کشاورزی و مسایل
روستایی ،همکاری بایکدیگر برای بازاریابی محصوالت کشاورزی ،کاهش درگیری و
0/622
اختالف برسر منابع آب و زمینهای کشاورزی ،میزان تالش برای حل مشکالت روستا،
کاهش میزان مهاجرت روستایی ،میزان اعتماد اجتماعی در به مردم و همسایگان،
میزان اعتماد به نهادهای مدیریتی روستا
میزان صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی ،کاهش میزان آلودگی منابع آب
کشاورزی ،میزان حفاظت از منابع آب کشاورزی ،میزان کاهش فرسایش خاک،
افزایش مصرف کودهای حیوانی ،میزان تغییر کاربری اراضی ،بهرهبرداری بیش از حد
از منابع طبیعی ،کاهش تخریب محیط زیست ،شخم بموقع زمین توسط کشاورزان.

0/626

توسعه زیر ساختهای عمومی روستا (آب ،برق ،راه ارتباطی و ،)...ساخت مساکن
جدید روستایی ،استفاده از سبکهای معماری استاندارد در بخش مسکن ،تعدد
تجهیزات و تاسیسات در روستای محل سکونت ،اصالح و توسعه شبکه معابر روستایی0/789 ،
افزایش زیرساختهای بخش کشاورزی ،احداث انبارهای جدید برای نگهداری
محصوالت کشاورزی ،احداث ساختمانهای برای منابع آب زیر زمینی

منبع :عباسی1392؛ امینی1392؛ پناهی و ملک محمدی1392؛ پناهی و همکاران1391؛ حسینزاده و همکاران1393؛ فائو.2011
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دهستان غنی بیگلو یکی از دهستانهای استان زنجان است که از  47° 11′تا  48° 38′طول شرقی
 36°33′تا  36° 45′عرض شمالی قرار گرفته است .این دهستان در شهرستان زنجان واقع شده است و
جزء دهستانهای بخش زنجانرود پایین می باشد که از شمال با دهستانهای چایپاره باال ،چایپاره پایین و
زنجانرودپایین ،از جنوب با دهستانهای قلتوق ،زنجانرود باال و بوغداکندی ،از شرق با دهستان قره پشتلو
باال و از غرب با شهرستان ماهنشان هم مرز میباشد (نقشه  .)1متوسط ارتفاع این محدوده  1700متر از
سطح دریا میباشد و از نظر اقلیمی ،در روش طبقهبندی اقلیمی دومارتون و کوپن یعنی در گروه اقلیمی
نیمه خشک قرار دارد(سازمان برنامه و بودجه استان زنجان.)18 :1395 ،
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کالبدی

افزایش میزان اشتغال در مشاغل کشاورزی ،افزایش میزان اشتغال در بخش خدمات
(مغازه های عرضه محصوالت کشاورزی) ،افزایش میزان اشتغال در زمینه خرید و
فروش محصوالت کشاورزی (غالت،میوه ها) ،افزایش درآمد ناشی از تولید محصوالت
زراعی و باغی ،افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،افزایش قیمت زمین0/603 -
های زراعی و غیر زراعی ،افزایش راندمان تولیدات کشاورزی ،افزایش میزان بهرهوری
محصوالت کشاورزی ،افزایش هزینه آبیاری زمین ،افزایش استفاده از منابع آب و
زمین.
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میانگین سنی کل نمونه آماری  46/5سال است .حداکثر سن پاسخگویان 72 ،سال و حداقل آن21 ،
سال است .بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  26/9( 40-36درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه
سنی باالتر از  65سال ( 4/4درصد) میباشد .از نظر سطح سواد  38درصد پاسخگویان بیسواد و یا کم
سواد 31 ،درصد دارای سواد ابتدایی و راهنمایی 24/5 ،درصد دارای تحصیالت متوسطه و دیپلم و 6/5
درصد پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی می باشند 88/8 .درصد پاسخگویان متأهل و  76/9درصد
نیز مرد هستند .از نظر سطح زیر کشت 55/6 ،درصد از پاسخگویان کمتر از  2هکتار زمین کشت می-
نمایند 44/4 .درصد نیز زمین به مقدار  2تا  5هکتار زیر کشت برده اند .هیچ از پاسخگویان بیشتر از 5
هکتار زمین در حال کشت نداشتند و در صورت کشت هم به دالیل محافظهکاری و سایر عوامل اعالم
نکردند .به دلیل ویژگیهای طبیعی منطقه بیشتر کشاورزان منطقه مورد مطالعه از رودخانه و چاه جهت
آبیاری مزارع خود استفاده مینمایند؛ این امر منجر به استفادهی بیش از حد از توان منطقه شده و منابع
آب سیر نزولی خود را طی نموده و منجر به بازدهی پایین شده است .به همین جهت کشاورزان جهت
افزایش بهرهوری و استفاده مناسب از منابع آب موجود اقدام به مکانیزه کردن برخی از اراضی زراعی خود
نموده اند.
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جدول  .2تحلیل وضعیت روستاها از نظر مدیریت منابع آب

فراوانی

زیرساختی

روستاها

میانگین
عددی

رتبه

دانش و آگاهی

نهادی

مدیریت منابع

تکنولوژی

آب
میانگین
عددی

رتبه

میانگین
عددی

رتبه

میانگین
عددی

رتبه

میانگین
عددی

رتبه

ابراهیم آباد

5

91/70

3

77/90

4

20/50

5

71/45

5

47/50

5

اندآبادعلیا

41

67/01

5

78/57

3

96/29

2

78/68

3

80/76

3

مهرآباد

25

78/24

4

81/88

2

105/74

1

111/20

1

90/44

1

اندآباد سفلی

57

86/89

2

73/74

5

76/18

3

86/45

2

84/23

2

32

86/42

1

94/34

1

57/63

4

75/36

4

69/64

4

میرجان
کا اسکوئر

2

5/544

درجه آزادی(دی اف)
سطح معناداری

4

3

4/234

29/187

4/823
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نتایج حاصل از وضعیت روستاها از نظر مدیریت منابع آب با استفاده از آزمون کروسکالوالیس نشان
میدهد که در شاخص زیرساختی روستای ابراهیم آباد با میانگین عددی  91/70در رتبه اول ،در شاخص
نهادی روستای میرجان با میانگین عددی  93/34در رتبه اول ،در شاخص دانش و آگاهی روستای
مهرآباد با میانگین عددی  105/74در رتبه نخست و در شاخص استفاده از تکنولوژی روستای مهرآباد با
میانگین عددی  111/20در رتبه اول در بین روستاهای مورد مطالعه را دارند .به طور کلی در شاخص
مدیریت منابع آب روستای مهرآباد با میانگین عددی  90/44در رتبه نخست قرار دارد .بنابراین ،میگفت
که با توجه به خشکسالیهای اخیر در محدوده مورد مطالعه و اثرات سوء آن در بخش کشاورزی و در
نتیجه آن کاهش اشتغال ،درآمد ،سرمایهگذاری ،کاهش بازدهی تولیدات کشاورزی و بهرهوری محصوالت
کشاورزی و باالخره افزایش روند مهاجرتهای روستا به شهر ،مسئولین روستاهای مورد مطالعه اقدام به
مدیریت بهینه منابع آب نمودند که در میان این روستاها ،روستای مهرآباد در ابعاد (دانش و آگاهی و
استفاده از تکنولوژی) و روستای میرجان در ابعاد (زیرساختی و نهادی) موفق عمل کرده و موجب افزایش
و یا بهبود وضعیت رو به افول بخش کشاورزی خود شدهاند و با مدیریت بهینه آب کشاورزی زمنیههای
افزایش تولید و اشتغال و درآمد و کاهش مهاجرت جوانان روستایی به شهرهای بزرگ و صنعتی را فرآهم
آوردهاند (جدول )2و (شکل2و.)3

5/544

4

4

4

4

4

0/236

0/375

0/000

0/306

0/211

2

- Chi-Square
-DF
4
- Asymp. Sig
3

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.6.4

-Kruskal Wallis

1

نقش مدیریت منابع آب ...

146

نتایج وضعیت روستاها از نظر ابعاد (اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی) توسعه پایدار
روستایی با استفاده از آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که از نظر بعد اقتصادی روستای اندآباد علیا
با میانگین عددی  ،123/90از نظر بعد اجتماعی روستای میرجان با میانگین عددی  ،108/84از لحاظ

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.6.4

شکل  .3نقشه وضعیت روستاها از نظر توسعه پایدار روستایی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .2نقشه وضعیت روستاها از نظر مدیریت منابع آب
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بعد زیست محیطی ،روستای اندآباد سفلی با میانگین عددی  87/60و از نظر بعد کالبدی روستای اندآباد
سفلی با میانگین عددی  88/28در وضعیت بهتری نسبت به سایر روستاها قرار دارند .همچنین روستای
میرجان با میانگین عددی 99/06وضعیت بهتری در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و
کالبدی دارد .این روستا با جمعیت باالی  1200نفر پرجمعیتترین روستا در بین روستاهای مورد مطالعه
است (جدول  )3و (شکل .)3
جدول  .3تحلیل شاخصهای توسعه پایدار روستایی در محدوده مورد مطالعه

اقتصادی
روستاها

فراوانی

میانگین
عددی

اجتماعی

رتبه

میانگین
عددی

زیست محیطی

رتبه

میانگین
عددی

رتبه

کالبدی
میانگین
عددی

توسعه پایدار

رتبه

میانگین
عددی

رتبه

ابراهیم آباد

5

30/10

5

33

5

45/80

5

81/40

2

27/70

5

اندآبادعلیا

41

123/90

1

108/61

2

69/94

4

72/94

5

97/13

2

مهرآباد

25

70

3

72/08

3

85/80

2

77/84

4

73/30

3

اندآباد سفلی

57

51/25

4

57/62

4

87/60

1

88/28

1

69/07

4

میرجان

32

99/54

2

108/84

1

82/67

3

78/84

3

99/06

1

درجه آزادی(دی
اف)

4

4

سطح معناداری

0/000

0/000

4

4

0/151

0/560

4
0/000

- p-value

1

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.6.4

نتایج تحلیل همبستگی بین توسعه پایدار و مدیریت منابع آب با استفاده از آزمون همبستگی
اسپیرمن نشان میدهد بین مدیریت بهینه منابع آب و توسعه پایدار روستایی در سطح  0.01درصد آلفا و
با همبستگی  0/315رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به طوری که با گسترش مدیریت بهینه منابع
آب کشاورزی بر میزان پایداری توسعه روستایی افزوده شده است .همچنین بین توسعه پایدار روستایی با
شاخصهای نهادی با همبستگی  0/253و دانش و اطالعات  0/464رابطه معناداری وجود دارد ولی بین
توسعه پایدار روستایی و شاخصهای زیرساختی ( )0/072و استفاده از تکنولوژی( )-0/020رابطه
معناداری وجود ندارد .بر اساس مدل برازش رگرسیونی نیز عوامل تأثیرگذار برگسترش مدیریت منابع آب
کشاورزی در توسعه پایدار روستایی نشان میدهد که ابعاد  4گانه (زیرساختی ،نهادی ،دانش و اطالعات و
تکنولوژی) در محدوده مورد مطالعه با مقدار  0/271تأثیر مثبت در توسعه پایدار روستایی داشتهاند.
همچنین آماره آزمون دوربین واتسون بین  1/5تا  2/5قرار دارد که این مقدار قابل قبول است .مدل
رگرسیونی تحقیق با مقدار ارزش پی 1نیز معادل  0/000به دست آمد که کامالً در سطح آلفای 0.01
معنادار است (جدول .)4

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

کا اسکوئر

71/425

44/536

6/723

2/984

20/036
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جدول  .4تحلیل واریانس عوامل تأثیر گذار در توسعه پایدار روستایی

معناداری

دوربین

اشتباه

ضریب تعیین

ضریب

ضریب

مدل

واتسون

معیار

تصحیح شده

تعیین

همبستگی

0/000

1/81

0/28837

0/252

0/271

0/521

بررسی اثرات گسترش مدیریت منابع آب کشاورزی در توسعه پایدار روستایی با استفاده از آزمون
رگرسیون چند متغیره با روش  Enterنشان می دهد هر یک از شاخصهای مدیریت منابع آب در
سکونتگاههای روستایی تأثیرات متفاوتی در محدوده مورد مطالعه داشته است .چنانچه ،بیشترین تأثیر را
شاخصهای دانش و آگاهی با میزان بتا  0/522و شاخص نهادی با  0/036در توسعه پایدار روستایی در
دهستان غنی بیگلو داشتهاند .همین امر باعث شده است تا کشاورزان این روستاها به صورت خودش
جوش و مردمی و در موارد بسیار اندکی با کمک دولت اقدام به مدیریت بهینه منابع آب موجود نمودهاند
که در طی چند سال اخیر اثرات مثبت و قابل توجهی به خصوص در میزان تولیدات کشاورزی ،سرمایه-
گذاری در بخش کشاورزی و توجه جهاد کشاورزی به مناطق داشته است .همچنین شاخص زیرساختی با
مقدار بتا -0/051 ،کمترین تأثیر را در توسعه روستاهای مورد مطالعه داشته است(جدول .)5

ضریب غیراستاندارد
شاخصها

B

Std.
Error

متغیر وابسته*

1/49

0/171

ضریب استاندارد
Beta

سطح
T

معنی
داری

8/73

0/000

زیرساختی

-0/025

0/035

-0/051

-0/697

0/487

نهادی

0/023

0/047

0/036

0/497

0/620

دانش و آگاهی

0/276

0/038

0/522

7/29

0/000

استفاده از تکنولوژی

0/006

049

0/008

0/119

0/905

*متغیر وابسته :توسعه پایدار روستایی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.6.4

نتایج تحلیل همبستگی بین توسعه پایدار و مدیریت منابع آب نشان میدهد؛ بین مدیریت بهینه منابع
آب و توسعه پایدار روستایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به طوری که با گسترش مدیریت بهینه
منابع آب کشاورزی بر میزان پایداری اجتماعات روستایی افزوده شده است .همچنین یافته های حاصل از
پژوهش حاضر بیانگر آن است که بین توسعه پایدار روستایی با شاخص نهادی رابطه معناداری وجود
دارد .این امر ،نشان دهنده اهمیت نهادهای محلی روستایی (شوراها و دهیاریها) در ایجاد هماهنگی
جهت تأمین آب کشاورزی در سکونتگاههای روستایی است .عالوه بر این به اهمیت مشارکت نهادهای
اجرایی ،مالی و اعتباری به منظور تأمین و انتقال آب مورد نیاز کشاورزان اشاره می نماید .مشارکت و
همکاری کشاورزان در زمینه تقسیم آب بر اساس وسعت اراضی و سطح زیر کشت و همچنین انتخاب
الگوی کشت مناسب از عوامل دیگر در دستیابی به پایداری در اجتماعات روستایی است .از سوی دیگر

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول  .5تأثیر مدیریت منابع آب در توسعه پایدار روستایی
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یافتههای تحقیق نشاندهنده رابطه مثبت و معناداری میان دانش و اطالعات کشاورزان و پایداری
اجتماعات روستایی میباشد اهمیت و نقش آگاهی و دانش کشاورزان در انتخاب الگوی کشت متناسب با
منابع آب موجود ،کنترل سیالبها ،آگاهی از نیازهای آبی گیاهان کشت شده و همچنین استفاده علمی از
آبهای نامتعارف (پسآب و فاضالب) در آبیاری و در نهایت تدبیر کشاورزان در زمینه رویارویی با مشکل
کم آبی باعث شده است تا کشاورزان به صورت خودش جوش و مردمی اقدام به مدیریت بهینه منابع آب
نمایند که در طی چند سال اخیر اثرات مثبت و قابل توجهی به خصوص در میزان تولیدات و سرمایه-
گذاری در بخش کشاورزی داشته است .هر چند دارا بودن زیرساختهای الزم و استفاده از تکنولوژی برای
دستیابی به توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است ولی بر اساس یافته های پژوهش ،شاخصهای آگاهی
و دانش کشاورزان نسبت به دو عامل یاد شده از اهمیت اساسی تری برخوردارند .در اینجا اولویت و توجه
به عامل آگاهی و دانش کشاورزان و همچنین نقش مدیران و رهبران روستایی و نهادهای ذیربط در
هدایت روستاییان به سوی مدیریت پایدار بیشتر آشکار میگردد .همچنین نتایج نشان داد که بین
مدیریت بهینه منابع آب و توسعه پایدار روستایی در سطح  0/01درصد آلفا و با مقدار همبستگی 0/315
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بهطوریکه ،بخش کشاورزی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم،
تأمین مواد اولیه صنایع ،اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت اساسی دارد و ثبات و استمرار رشد بخش
کشاورزی از عوامل عمده کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه و در نهایت دستیابی به
توسعه پایدار روستایی به شمار میآید .لذا به منظور توسعه هر چه بیشتر بخش کشاورزی و به تبع آن
گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار روستایی ،نیازمند استفاده درست و بهینه از منابع موجود هستیم و
در این میان مدیریت بهینه آب به عنوان نهاده اصلی بخش کشاورزی به ویژه در شرایط خاص طبیعی
کشور ما دارای جایگاهی ویژه و اهمیتی دو چندان میباشد .یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،نتایج و
یافتههای تحقیقات نوری و همکاران( ،)1392رضایی و همکاران( ،)1391نبی افجدی و همکاران(،)1394
چاندران و همکاران( ،)2004کایو و همکاران( ،)2009دیواکارا ( ،)2005عزیزی و زمانی( )2009را تأیید
نموده و نشان میدهد که مدیریت منابع آب ،بر توسعه کشاورزی و توسعه پایدار روستایی تأثیر مثبت
دارد.
در ادامه تحقیق به بررسی وضعیت اقتصادی روستاهای مورد مطالعه در سال  1399پرداخته شده
است ،بر همین مبنا از شاخصهایی همچون درصد جمعیت زیر خط فقر ،بار تکفل ناخالص ،بار تکفل
خالص ،تفاوت درآمد به هزین خانوار ،درصد فروش محصول به شیو سلفخری ،کشاورزان دارای پوشش
بیم محصوالت و ضریب تنوع شغلی استفاده شده است .بر همین اساس یافتههای به دست آمده نشان
میدهد ،در روستاهای دارای پایداری مدیریت منابع آب مطلوب مانند روستای میرجان وضعیت شاخص-
های اقتصادی در سطح مناسب قرار گرفته و در روستاهایی مانند روستای مهرآباد که وضعیت مدیریت
پایدار منابع آب در سطح نازلی قرار دارد وضعیت شاخصهای اقتصادی مناسب نمیباشد (جدول .)6
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جدول  .6وضعیت شاخصهای اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه

روستاها

درصد

بار

بار

تفاوت

میزان

درصد فروش

کشاورزان دارای

ضریب تنوع

جمعیت

تکفل

تکفل

درآمد

بیکاری

محصول به

پوشش بیمۀ

شغلی

زیر خط فقر

ناخالص

خالص

به هزینۀ

شیوة سلف

محصوالت

خانوار

خری

ابراهیم آباد

34/4

0/57

2/7

1/3

11/6

41

37

0/34

اندآبادعلیا

24/3

0/58

2/8

1/4

12/1

43

41

0/41

مهرآباد

34/6

0/65

3/6

1/6

16/3

49

35

0/24

اندآباد سفلی

27/2

0/56

2/6

1/2

10/2

37

39

0/36

میرجان

26/7

0/51

2/3

1/1

10/1

33

42

0/49

 )5نتیجهگیری
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خشکسالیهای اخیر و اثرات سوء آن در بخش کشاورزی موجب کاهش اشتغال ،درآمد ،سرمایه-
گذاری ،مشارکت ،کاهش راندمان و بهرهوری تولیدات کشاورزی و باالخره افزایش بیکاری و روند
مهاجرتهای روستایی به شهر شده است ،لیکن کشاورزان برخی روستاها با استفاده از تجربیات ،آگاهی و
دانش بومی در زمینه آبیاری بهینه اقدام به مدیریت بهینه منابع آب بهصورت کامالً خودجوش و مردمی و
در مواردی اندک با کمک سازمان جهاد کشاورزی نمودهاند .همچنین با مدیریت بهینه آب کشاورزی و با
بهرهگیری از ادوات و تجهیزات کشاورزی مانند انواع موتورهای دیزلی ،برقی ،ثقلی و استفاده از روشهای
نوین آبیاری بهصورت بارانی و قطرهای توانستهاند از آب بهصورت بهینه استفاده نمایند که درنهایت منجر
به کاهش مصرف آب و کاهش اتالف آب در بخش کشاورزی ،افزایش تولید ،اشتغال و درآمد و کاهش
مهاجرت جوانان روستایی به شهرهای بزرگشده است .طی دهههای گذشته ،روند نزولی ساختار اقتصادی
روستاهای مورد مطالعه به علت ناپایداری منابع آب در این نواحی ،باعث جابه جایی و مهاجرتهای
گسترد روستاییان به شهرها ،گسترش فشار بر منابع محدود روستاها ،وجود تبعیض مکانی ،و نابرابری در
دسترسی به فرصت های مختلف از مهم ترین عوامل ناپایداری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه میباشد.
طبق بررسی ها و نتایج به دست آمده ارتقاء مدیریت پایدار منابع آب در محدوده مورد مطالعه باعث بهبود
وضعیت اقتصادی این روستاها شده است .بنابراین جهت بهبود وضعیت اقتصادی روستاهای مورد مطالعه
بهره برداری صحیح و اصولی از آب و افزایش راندمان آب به لحاظ کمی و کیفی عامل محدود کننده
اصلی در افزایش تولیدات کشاورزی است .کاربرد بهینه و مدیریت صحیح آب در مزرعه یکی از راهکارهای
اساسی جهت مقابله با این محدودیت است .منابع محیطی ،سرمایههای اصلی بخش کشاورزی هر
اقتصادی را تشکیل میدهند و به همین جهت پایداری این منابع از اهمیت اساسی برخوردار است .در
حال حاضر با بحران آب و با نظر به مفهوم توسعه پایدار و کاربرد آن در مدیریت منابع آب بهبود
بازخوردهای مرتبط با منابع آب که توسط توسعه شاخصها و معیارها پایهریزی شدهاند .ضروری به نظر
میرسد .لذا طبق یافتههای حاصل از تجارب میدانی ،میتوان گفت جهت کاهش آثار زیانبار خشکسالی
بر بخش کشاورزی اقدامات خاصی ازجمله بهرهجویی کشاورزان از تجارب ،دانش بومی و روشهای نوین
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آبیاری ضرورت پیدا میکنند .با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،میتوان گفت که در زمینه،
اثرگذاری مدیریت منابع آب در توسعه پایدار روستایی ،هر یک از شاخصهای مدیریت منابع آب
(زیرساختی ،نهادی ،و استفاده از فنّاوری) در سکونتگاههای روستایی تأثیرات متفاوتی بر جای میگذارند.
در انتها نیز بر اساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهادهایی به این شرح ارائه میشود )1 :با توجه به شرایط
اقتصادی مردم منطقه ،وام ها و اعتباراتی از سوی دولت جهت خرید تجهیزات کشاورزی و آبی در اختیار آنان قرار
گیرد که بازپرداخت آن به صورت تدریجی و براساس توان مالی کشاورز و میزان پیشرفت حاصل در کار باشد)2 .
یکپارچه سازی اراضی زراعی از طریق جلب مشارکت واقعی ذینفعان در طرحهای توسعه جهت تسهیل
مکانیزاسیون کشاورزی در راستای کاهش اتالف آب و مدیریت آن  )4برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویج
فعالیتهای مدیریت بهینه آب در مزرعه )5 ،حمایت مسئ ولین محلی مانند شورا و دهیاری ،بخشداری و غیره در
جهت توسعه مدیریت منابع آب.
 )6منابع
-

امینی ،رافع ،)1392( ،نقش مدیریت منابع آب کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:
دهستان دزلی ،شهرستان سروآباد) ،پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی،

-

پناهی ،فاطمه؛ ایرج ملک محمدی و محمد چیذری ،)1391( ،تحلیل موانع بهکارگیری مدیریت بهینه منابع
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