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ABSTRACT 

Karkheh catchment in Kermanshah province is considered as one of the agricultural potential areas of Iran, 

thanks to its rich water and soil resources. However, the management of water resources at the farm level is not 

optimal. In order to improving the management of water resources in this area, achieving a comprehensive 

understanding of the status of water resources is essential. Therefore, the purpose of this study is to zoning the 

plains of Karkheh catchment in Kermanshah province based on the Enhanced Agricultural Water Poverty 

Index. In this study, from 12 plains of Karkheh catchment in Kermanshah province, 6 plains including: 

Islamabad Gharb, Kermanshah, Ravansar-Sanjabi, Mahidasht, Biston-Dinavar and Kangavar were selected 

based on different climates. In order To evaluate the Enhanced Agricultural Water Poverty Index, 41 positive 

and negative sub-indices were used. Using the Savara method based on opinions of 15 experts in water affairs 

and soil and water management of Jihad Keshavarzi and Kermanshah Environmental Protection Organization 

the Weighting of each of the criteria and related indicators was calculated and the Enhanced Agricultural Water 

Poverty Index was calculated using the formula of this index for each mentioned plains. The zoning results of 

the studied plains showed that Ravansar-Sanjabi and Mahidasht plains with a score of 0.383 and 0.394, 

respectively, had more unfavorable situation and Biston-Dinavar plains and Islamabad with a score of 0.517 

and 0.485, respectively, had more suitable situation than other plains studied. Finally, in order to improving 

water poverty index in studied area some recommendations including: implementation of watershed 

management and aquifer feeding plans, limiting the uncontrolled use of groundwater resources, supporting the 

development of irrigation methods based on pressurized irrigation technologies and modifying and changing 

Cultivation pattern towards low water crops was recommended. 
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 کشاورزی آبی فقر يافتهتوسعه شاخص اساس بر کرمانشاه استان در کرخه آبريز حوزه هایدشت بندیپهنه

 1، ناصر مطيعی*1، خليل کالنتری1آفاق ويسی

کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه  انشکدگاندگروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، . 1

 .، کرج، ایران تهران

 (30/9/1400:تصویب تاریخ -24/9/1400: بازنگری تاریخ -31/5/1400: دریافت تاریخ) 

 چکيده

 یکشاورز مستعد مناطق از یکی عنوانبه وخاکآب غنی منابع از برخورداری دلیل به کرمانشاه استان در کرخه آبریز حوزه

 مدیریت منظوربه باشد.نمی بهینه استان این در حوزه این مزارع سطح در آب منابع مدیریت حالبااین. رودمی شمار به کشور

 هدف بنابراین ؛است اهمیت حایز بسیار حوزه این آبی منابع وضعیت از جامع شناخت به دستیابی حوزه، این آب منابع بهتر

 کشاورزی آبی فقر یافتهتوسعه شاخص اساس بر کرمانشاه استان در کرخه آبریز حوزه هایدشت بندیپهنه پژوهش این از

 - رروانس کرمانشاه، غرب، آباد اسالم دشت 6 کرمانشاه، استان در کرخه آبریز حوزه دشت 12 بین از پژوهش این در. است

 شاخص سنجش برای. شدند انتخاب استان این مختلف هایاقلیم اساس بر کنگاور و دیناور - نبیستو ماهیدشت، سنجابی،

 هایشاخص و معیارها از یک هر دهیوزن. شد استفاده منفی و مثبت شاخص زیر 41 از کشاورزی آبی فقر یافتهتوسعه

 جهاد وخاکآب مدیریت و استان آب امور کارشناس 15 نظرات از گیریبهره و سوارا روش از استفاده با هاآن به مربوط

 با رزیکشاو آبی فقر یافتهتوسعه شاخص نهایت در. شد استفاده کرمانشاه استان زیستمحیط حفاظت سازمان و کشاورزی

 موردمطالعه هایدشت بندیپهنه نتایج. شد محاسبه اشاره مورد هایدشت از یک هر برای شاخص این فرمول از استفاده

، وضعیت 394/0و  383/0به ترتیب با امتیاز  ماهیدشت و نجابیس - رروانس هایدشت که داد نشان شاخص این اساس بر

 به نسبت را تریمناسب وضعیت 485/0و  517/0یناور و اسالم آباد به ترتیب با امتیاز د - نبیستو هایدشت و ترنامناسب

 استفاده در محدودیت ایجاد ها،آبخوان تغذیه و آبخیزداری هایطرح اجرای و پیگیری. دارند موردمطالعه هایدشت سایر

 و اصالح و فشارتحت آبیاری هایفناوری بر مبتنی آبیاری هایروش توسعه از حمایت ،زیرزمینی هایآب منابع از رویهبی

 موردمطالعه هایدشت در شاخص این بهبود برای مؤثر راهکارهای جمله از بر آب کم محصوالت سمت به کشت الگوی تغییر

 .بود

 .کرمانشاه استان کرخه، آبریز حوزه کشاورزی، آبی فقر یافتهتوسعه شاخص آب، منابع مدیریتهای کليدی: واژه

 
 

 مقدمه 
 وشود میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می 80 حدود ساالنه

 افزایش درصد یک ساالنه متوسط طور به نیز جهان در مصرف آب

 و آب روند کنونی مصرف ادامه . با(Water, U.N, 2018)یابد می

مردم  ،2030 سال صحیح، در هایسیاست اتخاذ عدم صورت در

خود را در دسترس خواهند  موردنیازدرصد آب  60جهان تنها 

و  سطحی های. در این میان، آب(Connor, 2015)داشت 

 برای تنهانه مهم منابع آبی هستند که جزء دو هر زیرزمینی

اهمیت  محیطیزیست هایسامانه همه برای بلکه هااستفاده انسان

 بخش تولیدی . در(Villholth & Giordano, 2007)زیادی دارند 

 آب منابع از برداشت آب اخیر، هایسال در نیز کشاورزی یعنی

 است یافتهافزایش رویهبی صورتبه زیرزمینی و سطحی

                                                                                                                                                                                                 
 khkalan@ut.ac.irنویسنده مسئول:  *

(Forouzani & Karami, 2011.) آب،  فزاینده ، کمبودحالبااین

صحیح  مدیریت عدم ر دسترس واز منابع آب د رویهبیبرداشت 

 باشد،می بخش کشاورزی در پایدار توسعه اصلی تهدید این منابع،

 آن حاضر عصر در آب منابع مدیریت برای عمده ، چالشبنابراین

 غذای جمعیت تأمین برای را آب منابع توانمی چگونه که است

 . مدیریت(Rockstrom et al. 2004)کرد  حفظ جهان رشدروبه

 منابع کنندهمصرف ترینبزرگ عنوانبه کشاورزی بخش در آب

 همچون هاییشیوه شامل که گیردمی بر در وسیعی را حوزه آب

 ی،و تکمیل کامل آبیاری آب، بهینه برداشت اراضی، حفظ رطوبت

 هاییروش همه .باشدمی آب منابع توسعه مختلف هایتکنیک و

 بر غلبه برای اغلب شونداستفاده می کشاورزی آب مدیریت در که

 نظر در آب منابع نگهداری یا و اصلی برداشت هایمحدودیت

 اساسی هایشرطپیش از یکی راستا، همین در .شوندمی گرفته
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 مناسب هایارزیابی به آب، دستیابی منابع یکپارچه مدیریت برای

ارزیابی  برای های مختلفیآب است. شاخص منابع وضعیت از

 یک بیشتر هاآن از هرکدام ، امااندشده طراحی آب منابع وضعیت

 بیشتر که طوری به گیرندنظر می در را آب منابع مدیریت از جنبه

 حالی در این .کنندمی توجه بخش خانگی و آب منابع کمیت به

 توسط که (WPI) 1آبی فقر شاخص نام جدیدی به ابزار که است

 و سالیوان توسط و میالدی طراحی 2000در سال  2سالمه

 کلیدی ابعاد که ابزاری عنوانبه شد، داده توسعه همکارانش

 جانبه ههم ارزیابی برای گیردمی نظر در را آب مدیریت منابع

 ,.Sullivan et al)گرفت  قرار مورداستفاده و شد معرفی منابع آب

 که است، ایرشتهمیان ترکیبی ابزار یک فقر آبی . شاخص(2003

 شاخص دهد. اینمی نشان را انسان رفاه و آب ارتباط نشانگرهای

 که تاس محیطیزیستو  اقتصادی فیزیکی، اطالعات از ترکیبی

 بآ از استفاده توانایی و به آب دسترسی آب، کمبود با مرتبط

 عنوانبه ایگسترده طور به باشد بنابراینمی تولیدی مصارف برای

 مختلف،های مقیاس در آب منابع سنجش برای ابزاری

شود می استفاده المللیینب و محلی ملی، مقیاس ،مثالعنوانبه

(Hemmati et al., 2019)هرچند . WPI است ترکیبی شاخص یک 

 یک ولی باشدمی آب منابع گوناگون مدیریت ابعاد برگیرنده در که

 شرب آب مصارف برای آن بودن آن اختصاصی بزرگ ضعف

 دهکننمصرف ترینبزرگ عنوانبه کشاورزی، بخش و به باشدمی

 . بر(Forouzani et al., 2011) ندارد توجهی جهان در آب منابع

 عنوان با شاخص مشابهی نیز کشاورزی بخش در اساس، همین

 ابزاری عنوانبه و شد ساخته (AWPI)کشاورزی  آبی فقر شاخص

 باراولین برای کشاورزی، بخش در آب ارزیابی وضعیت برای جدید

 مفهوم .(Forouzani et al., 2012, 2013)گرفت  قرار مورداستفاده

خوب  باکیفیت آب کمبود معنای به (AWP) آبی کشاورزی فقر

 از تنهانه آبی کشاورزی فقر هایریشه. باشدمی کشاورزی بستر در

 و اقتصادی اجتماعی، از عوامل بلکه فیزیکی، و طبیعی عوامل

 بر .باشد گرفته نشأت تواندمی بخش کشاورزی در نهادی عوامل

 ابزار یک (AWPI) 3کشاورزی آبی فقر اساس، شاخص همین

زی کشاور سیستم یک کلیدی ابعاد برگیرنده در ایرشتهمیان

 و دسترسی دسترس در آب منابع به خاصی توجه که باشدمی

 و اجتماعی های انسانی،توانمندی از ابزار این دارد؛ آب به فیزیکی

 مصارف برای آب از مؤثر جهت استفاده در کشاورزان اقتصادی

 مفیدی شاخص بنابراین ؛بردمی بهره محیطیزیست و تولیدی

باشد می کشاورزی منطقه یک در آب وضعیت بررسی منظوربه

                                                                                                                                                                                                 
1 .Water Poverty Index 

2. Salameh 
3.Agricultural Water Poverty Index 

(Forouzani et al., 2013) .های پیوند دادن جنبه منظوربه

های نیز فشار و محیطیزیستبیوفیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و 

پاسخ بر توسعه پایدار منابع آب، به یک  هایسیاستموجود و 

نیاز است که برای این منظور  اعتمادقابلشاخص واحد، پویا و 

تدوین شده  (AWPIe) 4فقر آبی کشاورزی یافتهتوسعهشاخص 

 منابع،) آبی کشاورزی فقر است. در این شاخص معیارهای

مدل  معیارهای با( زیستمحیط و استفاده ظرفیت، دسترسی،

DPSIR 5 (پاسخ و اثر وضعیت، فشار، - نیرومحرکه)  ترکیب

 منابع مدیران به کمک هدف با شاخص این خاص، طور . بهشودمی

 در آب بخش در داراولویت نیازهای کردن هدفمند و تعیین برای

 Garriga and) است شده تدوین توسعه فرآیند ارزیابی کنار

Foguet, 2010).  مدلDPSIR  رهیافت سیستمی است که

را مشخص  زیستمحیطارتباطات کلیدی و مهم بین انسان و 

کند و از آن به منزله برداشتی فلسفی برای ساختاردهی و می

اد زیستی ی برقراری ارتباط با سطوح سیاستی و مطالعات محیط

این مدل، ابزاری برای تلفیق  .(Atkins et al, 2011)شود می

 منظوربهاطالعات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی در یک چارچوب و 

ترین است و مهم تردقیقهای ایجاد پایه و اساسی برای تحلیل

های سیاستی و ارزیابی کارایی راهکارها هدف آن تعیین گزینه

 ,Bidone and Lacerda)برای حذف مشکالت محیط زیستی است 

 51643 حوزه آبریز کرخه وقع در غرب ایران و با مساحت .(2004

 و لرستان هایاستان از نیمی از بیش شامل ،کیلومترمربع

 و ایالم همدان، کردستان، هایاستان از هاییبخش و کرمانشاه

 Iran Water Resources Management) است خوزستان

Company, 2012 .)های این حوزه در استان کرمانشاه شامل دشت

سنجابی، ماهیدشت، بیستون  - راسالم آباد غرب، کرمانشاه، روانس

 غنی منابع از برخورداری دلیل و به شوددیناور و کنگاور می

 مارش به کشور کشاورزی مستعد مناطق از یکی عنوانبه وخاکآب

 به ایران غرب در یاقتصاد نظر از را موقعیت ممتازی رود ومی

 مزارع سطح در آب منابع مدیریت حالاین با .است آورده وجود

 مدیریت لزوم باشد کهاین حوزه در استان کرمانشاه بهینه نمی

 ریضرو این منطقه را کشاورزی در بخش آبی منابع وضعیت مؤثر

 (Gamasiab Consulting Engineers Co, 2013)نماید می

ز ا جامع شناخت به دستیابی آب، منابع بهتر مدیریت منظوربه

 ایزح موجود، بسیار وضعیت دالیل همچنین و آبی منابع وضعیت

 نای به دادنپاسخ دنبال به حاضر پژوهش بنابراین ؛است اهمیت

های حوزه آبریز کرخه در استان وضعیت دشت که است پرسش

4. Enhanced Agricultural Water Poverty Index  

5. drivers, pressures, state, impact and response model 
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 وجود است؟ در صورت چگونه eAWPI شاخص نظر ازکرمانشاه 

 مسئله این دالیل اصلی و علت منطقه، در کشاورزی آبی فقر

 ینا پاسخ به دستیابی کهطوریبه است؟ عامل کدام به مربوطه

 و بهتر مدیریت در گیرندگانراهگشای تصمیم تواندمی هاپرسش

این حوزه در استان  سطح در مزارع آب کشاورزی منابع جامع

 .باشد کرمانشاه

های ارزیابی های مختلفی با استفاده از شاخصپژوهش

است که  گرفتهانجامهای خانگی و کشاورزی منابع آب در بخش

 Hemmati et al  شود. ها پرداخته میدر ادامه به برخی از آن

در پژوهش خود به سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در  (2019)

ق ین تحقیآبی شهرستان دزفول پرداختند. در ا کارانگندممیان 

گیری تصادفی این شهرستان به روش نمونه کارانگندمنفر از  205

سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفتند و شاخص فقر آبی 

 اکیح نتایجآنان مورد محاسبه قرار گرفت.  تکتککشاورزی برای 

و  آب بهینه مصرف برای کشاورزان پایین ظرفیت که بود آن از

 عوامل از موجود منابع آب به کشاورزان دسترسی پایین سطح

 دزفول شهرستان سطح در کشاورزی آبی فقر ایجادکننده مهم

 100 به نسبت 66/42آبی  شاخص متوسط همچنین مقدار. بود

 در پژوهش خود با Talebi and Amini (2019)  آمد. دست به

 و تحلیل آبیکم ابعاد به بررسی (WPI)آبی  شاخص فقر از استفاده

های قم پرداختند. داده شهرستان هایبخش در آن ایمقایسه

شد.  آوریجمعهای مرتبط این تحقیق از طریق دستگاه موردنیاز

های شهرستان قم نتایج این پژوهش نشان داد که در میان بخش

فقر آبی تفاوت وجود دارد. همچنین نتایج  گانهپنجاز نظر ابعاد 

قم از نظر  های شهرستاناین پژوهش نشان داد که تمام بخش

ترین قوت وضعیت منابع در وضعیت نامناسبی قرار دارند و مهم

 بهباتوجهها به جز خلجستان، زیر شاخص ظرفیت است. اکثر بخش

ها از نظر منابع در مضیقه هستند، در این راستا اینکه تمام بخش

به سمت استفاده بهینه از  این موضوع، درنظرگرفتنالزم است با 

 ریزیبرنامهرفت که این امر با مشارکت و  منابع موجود پیش

 ارزیابی به پژوهشی در Asiabi-Hir et al (2018) است.  پذیرامکان

از  تعدادی در آب فقر شاخص مکانی تغییرات چندمعیاره

 شانن این تحقیق نتایج. پرداختند اردبیل استان آبخیز هایحوضه

 مدیریت در ابزار کاربردی یک عنوانبه آب فقر شاخص که داد

 وضعیت تغییرات پایش و هاتعیین اولویت در تواندمی آب، منابع

 که داد نشان آمدهدستبه نتایج همچنین. استفاده شود آب منابع

 فقر نظر شاخص از اردبیل استان در موردمطالعه هایبیشتر حوضه

 آب فقر شاخص مقدار متوسط و دارد قرار بحرانی شرایط در آبی

 آمد. دست به 25 اردبیل استان شده در موردمطالعه حوضه برای

Sharifzadegan et al (2017) موانع شناسایی برای خود در تحقیق 

 هب آبی فقر شاخص کارگیریبه با استان قزوین ایمنطقه توسعه

 در عفض دلیل به استان جنوبی نیمه که دست یافتند نتایج این

 دلیل )به زیستمحیط و (سوادیبی دلیل )به محور ظرفیت دو

 تریوضعیت بحرانی آب( کم کیفیت و سموم و کود زیاد مصرف

 دلیل به شهرستان قزوین. دارد هاشهرستان سایر به نسبت

 رزالب شهرستان و مصرف بهینه و ظرفیت آب، منابع از مندیبهره

 محور در باال امتیاز و کسب مطلوب دسترسی دلیل به

 در بهتری نسبی وضعیت از آب فقر منظر شاخص از ،زیستمحیط

 & Zarafshani د.برخوردارن هاشهرستان با سایر قیاس

Saadvandi (2017) ماهیدشت ممنوعه در مطالعه خود در دشت 

 شانن کشاورزی آبی فقر شاخص استفاده از با کرمانشاه استان در

. است مواجه شدید کشاورزی آبی با فقر دشت این که دادند

تند هس مواجه آبی منابع کمبود با دشت این کشاورزان کهطوریبه

 دسترس کشاورزان در توجهیقابل حد تا محدود منابع این هرچند

 فقر بررسی به در پژوهشی Forouzani et al (2013) .دارند قرار

 یجنتا که مرودشت )در مقیاس محلی( پرداختند در کشاورزی آبی

 کشاورزی آبی فقر شاخص از که استفاده نشان داد تحقیق این

 مزیت دو دارای منطقه یک کشاورزی آب ارزیابی وضعیت برای

 مسائلی که آسان درک به کشاورزی آبی فقر شاخص اول، :است

 به و دوم، کندمی کمک است، حیاتی گیرندگانتصمیم برای

مند نیاز اطالعات اساس بر که هاییمکان شناسایی در ریزانبرنامه

همچنین  .کندمی کمک آب هستند، منابع مدیریت مداخالت

 از استفاده با و AWPI اساس شاخص بر که آنها مطالعه نتایج

 کشاورزی آبی فقر شاخص مقدار که نشان داد بود، AHP روش

. ( است50 از )کمتر متوسط حد زیر در منطقه برای کشاورزان این

 دارای آب کشاورزی وضعت نظر از کشاورزان که معنا بدین

 Garriga and Foguet ((2010 .باشندمی نامساعدی نسبتاً وضعیت

حوزه رودخانه  هایحوزه زیر بندیپهنه بهدر پژوهش خود 

Jequetepeque  ی فقر آب یافتهتوسعهدر پرو با استفاده از شاخص

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از شاخص 

که درک  سازدمیمدیران را قادر  (eWPI)بی فقر آ یافتهتوسعه

های بخش آب داشته باشند و ها و چالشاز محدودیت تریجامع

 Komnenic et alشود. گیری میموجب تقویت فرآیند تصمیم

 در فقر آبی شاخص سودمندی سنجش به پژوهشی در (2009)

 یآب فقر نشان داد پژوهش این نتایج که پرداختند ملی مقیاس

 نظر در جامعه دلیل فقر به آب به دسترسی عدم معادل نباید

 شرایط جز به داده است نشان نتایج همچنین. شود گرفته

 دسترسی عدم دیگری همچون دالیل اقتصادی، و اجتماعی

 .دارند تأثیر آب به ناکافی دسترسی در فیزیکی
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 هاروشمواد و 

  موردمطالعهمنطقه 

 45 جغرافیایی حوزه آبریز کرخه در استان کرمانشاه دارای طول

 58 و دقیقه 1 و درجه 48 تا شرقی ثانیه 39 و دقیقه 20 و رجهد

 ثانیه 8 و دقیقه 37 و درجه 33 جغرافیایی عرض و شرقی ثانیه

باشد و شامل می شمالی ثانیه 8 و دقیقه 17 و درجه 35 تا شمالی

دشت ماهیدشت، روانسر، اسالم آباد غرب، کنگاور، کرمانشاه،  12

صحنه، کرند، بیستون دیناور، میانراهان، سنقز، هرسین و حسن 

 آباد است. 

 روش تحقيق

های حوزه آبریز کرخه در بندی دشتمنظور پهنهدر این پژوهش به

زی ابتدا کشاور یافته فقر آبیبر اساس شاخص توسعه استان کرمانشاه

 اقلیم نمای روش اساس کرخه در این استان بر آبریز های حوضهدشت

های حوزه بندی دشت( تقسیم1جدول ) .شدند بندیتقسیم دمارتن

تن دومار نمای در استان کرمانشاه را بر اساس روش اقلیمآبریز کرخه 

 در و دشت 3 اقلیم هر از مطالعاتی دشت 12 سپس از دهد.نشان می

 کنگاور، آباد، اسالم روانسر، کرمانشاه، ماهیدشت، دشت 6 مجموع

  .شدند انتخاب دیناور - بیستون
 

 بر کرخه در استان کرمانشاه آبريز حوزه هایدشت بندیتقسيم -1 جدول

 دومارتن نمای اقليم روش اساس

 نمای دومارتننوع اقلیم بر اساس اقلیم نام دشت ردیف

 نیمه خشک ماهیدشت 1

 ایمدیترانه روانسر 2

 مدیترانه ای اسالم آباد 3

 نیمه خشک کنگاور 4

 نیمه خشک کرمانشاه 5

 نیمه خشک صحنه 6

 ایمدیترانه کرند 7

 ایمدیترانه دیناور-بیستون 8

 نیمه خشک میانراهان 9

 نیمه خشک سنقر 10

 نیمه خشک هرسین 11

 مدیترانه ای حسن آباد 12
 

 استان در کرخه آبریز حوزه هایدشت بندیپهنه منظوربه  

 کشاورزی استفاده شد. یافتهتوسعهاز شاخص فقر آبی  کرمانشاه

شاخص فقر آبی کشاورزی  معیارهای این شاخص حاصل ترکیب

 ایمعیاره با (زیستمحیط و استفاده ظرفیت، دسترسی، منابع،)

، است. در (پاسخ و اثر وضعیت، فشار، ،نیرومحرکه) DPSIR مدل

دل و فشار با یکدیگر م نیرومحرکهاین تحقیق با تلفیق دو معیار 

PSIR-D1  فقر آبی به کار گرفته شد.  یافتهتوسعهبرای شاخص

رای هر ب یافتهتوسعهدستیابی به مقادیر شاخص فقر آبی  منظوربه

                                                                                                                                                                                                 
1.drivers- pressures, state, impact and response model 

سه مرحله های حوزه آبریز کرخه در استان کرمانشاه یک از دشت

های کلیدی برای هر انتخاب شاخص -1است:  موردنیازاساسی 

و پنج معیار شاخص فقر آبی  D-PSIRمعیار )معیارهای مدل  

در اجزای متناظر  معیارها زیرترکیب هر یک از  -2کشاورزی(. 

تعیین وزن برای هر یک  -3ها )پنج معیار فقر آبی کشاورزی( آن

یک ها برای از پنج معیارهای فقر آبی کشاورزی و تجمیع آن

 ،(2) . جدول(Garriga and Foguet, 2010)شاخص کلی 

 هایکشاورزی و شاخص یافتهتوسعهمعیارهای شاخص فقر آبی 

 .دهدمی نشان معیار را در این پژوهش ساخته شده برای هر

 پژوهش زمینه در مطالعه های مربوط به هر معیار حاصلشاخص

 ند.فراملی هست و ملی استان، سطح در پیشین مطالعات بررسی و

های های هر معیار شامل دادههای مربوط به شاخصداده

 بهباتوجه شد. آوریجمعهای مربوطه ثانویه بود که از سازمان

 مقادیر کردنکم روش از استفاده با ها،شاخص از برخی بودن منفی

سپس  .شدند تبدیل مثبت مقادیر به مقادیر این ثابت، عدد از هاآن

( 1 رابطه) خطی سازینرمال روش وسیلهبه هاشاخص این یک هر

  .شدند مقیاس اختالف رفع

𝑛𝑖𝑗(                                                1)رابطه  =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
1

  

  ی فقر آبیهاو شاخص معيارها دهیوزن

 از هاآن به مربوط هایشاخص و هامؤلفه از یک هر دهیوزن برای

 هایروش از یکی سوارا روش شد استفاده 2سوارا روش

 وزن محاسبه آن هدف که است شاخصه چند گیریتصمیم

 کرسولین، سوارا توسط روش. است معیارها زیر و معیارها

 روش این در شد. معرفی 2010 سال در تورکسیس و زاوادسکاس

 به روش این در. شوندمی بندیرتبه ارزش اساس بر معیارها

 داده آخر رتبه معیار تریناهمیتکم به و یک رتبه معیار ترینمهم

 ینسب اهمیت متوسط مقادیر اساس بر معیارها نهایت در. شودمی

 تواراس خبرگان نظرات مبنای بر تکنیک این شوندمی بندیاولویت

 کارشناسان روش این در .است قضاوتی کامالً  روش یک و است

 .دارند معیارها وزن تعیین در مهمی نقش( دهندگانپاسخ)

(Kersuliene et al., 2010)نظرات از روش این با دهیوزن . برای 

 جهاد وخاکآب مدیریت استان کرمانشاه، آب امور کارشناس 15

 استفاده استان زیستمحیط حفاظت سازمان و کشاورزی استان

 به SWARA روش اساس بر دهیوزن برای اصلی هایگام. شد

 :است زیر شرح

 هایشاخص ابتدا در :هاشاخص کردن مرتبگام اول: 

 اساس بر و نهایی هایشاخص عنوانبه گیرندگانتصمیم موردنظر

 ترینمهم ،اساسبراین. شوندمی مرتب و انتخاب اهمیت، درجه

2  . SWARA 
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 .گیرندمی قرار ترپایین هایرده در تراهمیتکم هایشاخص و باالتر هایرده در هاشاخص
 

 

 مربوط به هر معيار  هایشاخصو  يافتهتوسعهمعيارهای شاخص فقر آبی  -2جدول 
 نحوه محاسبه مثبت یا منفی نماد شاخص معیار

-منابع، نیرو محرکه
 فشار

  - RF1 نرخ رشد جمعیت )درصد(

سرانه آب تجدید پذیر )متر مکعب به ازای هر 
 نفر(

RF2 + (جمعیت به پذیر تجدید آب حجم نسبت) مارک فالکن شاخص 

  + RF3 تبخیر و تعرق بلقوه ساالنه )میلیمتر(

 وضعیت -منابع
 حوضه در سطح واحد ازای به سیل تولید مقادیر ارزیابی - RS1 پتانسیل تولید سیل

 زمینی زیر و سطحی آب منابع مجموع + RS2 کل منابع آب
  - RI آبخوان )متر(متوسط افت  اثر-منابع

 پاسخ -منابع
  - RR1 ممنوعیت حفر چاه در دشت های مطالعاتی

  - RR2 درصد کاهش آب تجدید پذیر
نیرو  -دسترسی

 محرکه فشار
 میزان برداشت آب در بخش های مختلف نسبت به ذخایر تجدید شونده - AF1 (3mm)تنش آبی نسبی 

 شاخص  - AF2 شدت میانگین خشکسالی هیدرولوژیک

 وضعیت -دسترسی

 - AS1 (mm3)وابستگی آب زیر زمینی 
 آب منابع از برداری بهره حجم کل به ابخوان از برداری بهره حجم

 100 ×زمینی زیر و سطحی
 حجم آب ورودی و انتقالی به حوزه به کل حجم منابع آب سطحی + AS2 (mm3)وابستگی آب سطحی 

 + AS3 پتانسیل آب غیر متعارف
 آب منابع کل به( استحصال حال در) فعلی غیرمتعارف آب منابع حجم

 موجود یا پتانسیل متعارف غیر

 اثر -دسترسی
های درصد افزایش سهم هزینه آب از هزینه

 تولید در بخش کشاورزی
AI - 100 ×تولید هزینه کل مقدار به آب تامین برای شده هزینه کل مقدار 

  + AR کشت اراضی آبیکاهش سطح زیر  پاسخ -دسترسی

نیرو  -ظرفیت
 محرکه، فشار

تولیدات کشاورزی حوزه به کل تولیدات استان 
 )درصد(

CF1 +  

 موجود آبی اراضی به توسعه قابل آبی اراضی میزان - CF2 میزان توسعه اراضی آبی ابخوان )درصد(

 - CF3 نرخ اشتغال روستایی در بخش کشاورزی
 بخش در روستایی شاغل جمعیت به روستایی شاغل جمعیت کل

 100 ×کشاورزی

 وضعیت -ظرفیت

 زیرکشت سطح کل به بران آب تشکلهای زیرکشت سطح نسبت + CS1 سهم تشکل های آب بر

 (مکعب متر)آب مصرف کل به باغی و زراعی محصوالت درآمد + CS2 بهره وری اقتصادی آب

نسبت سرمایه گذاری غیر دولتی به کل 
 انجام شدهسرمایه گذاری 

CS3 + 
 انجام گذاری سرمایه کل به آب بخش در شده انجام گذاری سرمایه

 100×  آب بخش در شده

 کشاورزی مصرفی آب کل به ابی کشاورزی لیدات تو کل + CS4 بهره وری آب کشاورزی

 + CS5 سطح آبیاری تحت فشار
 به( یا قطره و بارانی)فشار تحت آبیاری با کشاورزی اراضی سطح نسبت

 کشت زیر سطح

 اثر-ظرفیت
  - CI1 فرسایش ویژه

 خاک شوری گیری اندازه - CI2 شوری خاک )میکروزیمنس بر سانتی متر(

 پاسخ -ظرفیت
 (1385پایه ) سال به نسبت آبیاری راندمان افزایش میزان + CR1 افزایش راندمان آب آبیاری

 آبی اراضی کل به آبیاری نوین های روش دارای های زمین نسبت + CR2 های نوین آبیاریهای تحت روشزمین

نیرو  -استفاده
 محرکه، فشار

 کشاورزی بخش در آب مصرف کل - UF1 کل مصرف آب

  - UF2 نسبت مصرف آب کشاورزی

 وضعیت -استفاده
 اخیر سال 5 در آبخوان افت متوسط به سفره ضخامت متوسط نسیت + US1 شاخص میرایی آبخوان

 حوزه کل مساحت به کشت تحت ابی اراضی سطوح مجموع _ US2 اراضی آبی تحت کشت )درصد(نسبت 

 سابپ حجم در فسفر ، نیتروژن پارامترهای بار تولید ضرایب حاصلضرب - UI شاخص تولید بار اثر -استفاده

 هوشمند کنتور دارای های چاه درصد + UR نصب کنتور هوشمند پاسخ -استفاده

-زیستمحیط 
 نیرومحرکه، فشار

 + EF1 درصد زیستگاه های آبی حفاظت شده
 تحت آبی زیستگاههای مساحت درصد موجود، های نقشه از استفاده با

 در موجود آبی های پهنه کل مساحت از حوضه زیر دشت در حفاظت
 شود می محاسبه منطقه

  + EF2 محیطیزیستشاخص دبی 

 -محیط زیست
 وضعیت

به کل  محیطیزیستسهم حق آبه های 
 مصارف

ES1 +  

 آبخوان به تغذیه کل حجم به آبخوان از تخلیه کل حجم + ES2 های آبخوانپایداری سفره
PH آب ES3 -  

 اثر -محیط زیست
آلودگی منابع آب )کل الودگی حاصل از منابع 

 آالینده(
EI -  

 ارگانیک محصوالت کشت زیر سطح درصد + ER1 گسترش محصوالت ارگانیک -محیط زیست
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 نحوه محاسبه مثبت یا منفی نماد شاخص معیار
 درصد اراضی تحت پوشش بی خاکورزی و کم خاکورزی + ER2 توسعه کم خاکورزی و بی خاکورزی پاسخ

 
 

 این در: (Sj) شاخص هر نسبی اهميت گام دوم: تعيين

 به نسبت هاشاخص از هرکدام نسبی اهمیت بایستمی مرحله

 SWARA روش فرایند در که گردد مشخص قبلی ترمهم شاخص

 .شودمی داده نشان Sj با مقدار این

 از تابعی که Kj ضریب: Kj ضريب گام سوم: محاسبه

 مارهش رابطه از استفاده با باشدمی شاخص هر نسبی اهمیت مقدار

 .گرددمی محاسبه 1

 Kj=Sj+1                                                      (2 رابطه)

 اولیه وزن :شاخص هر اوليه وزن گام چهارم: محاسبه

 رابطهدراین. باشدمی محاسبه قابل 2 رابطه طریق از هاشاخص

 شاخص ترینمهم که نخست شاخص وزن که داشت توجه باید

 .شودمی گرفته نظر در 1 با برابر است

𝑞𝑗                                    (3 رابطه) =
𝑞𝑗−1

𝐾𝑗
 

 از گام آخرین در :نرمال نهايی وزن پنجم: محاسبهگام 

 نیز شده نرمال وزن که هاشاخص نهایی وزن SWARA روش

 .شودمی محاسبه 4 رابطه طریق از گرددمی محسوب

𝑤𝑗                                      (4 رابطه) =
𝑞𝑗

∑ 𝑞𝑗
 

 فقر شاخص معیار، هر هایشاخص و معیارها به دهی وزن از پس

 یزن و معیارها از یک هر تفکیک به یافتهتوسعهکشاورزی  آبی

 از یک هر برای یافتهتوسعهکشاورزی  آبی فقر کلی شاخص

 .شد محاسبه (6( و )5های )رابطه وسیله به هادشت

𝑊𝑃𝐼                            (5رابطه ) = (∏ 𝑋𝑖
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 یک برای ،آب فقر ،شاخص ارزش  WPI :هارابطه این در

 ,WPI (R هایبه هر یک از مؤلفه اشاره Xi است،  خاص مکان

A, U, C, E) ،دارد sX فقر هایمؤلفه به مربوط هایشاخص مقادیر 

 sw، باشدمی مؤلفه هر به شده اعمال هایوزن iw است، آبی

 4 عدد. باشدمی مؤلفه هر هایشاخص به شده اعمال هایوزن

 شاخص فقر آبی جزء هر برای (D-P, S, I, R) متغیرهای تعداد

(R, A, C, U, E) باشدمی. 

 نتايج و بحث
 منفی بهباتوجهکه در بخش روش تحقیق بیان شد،  طورهمان

 آبی کشاورزی، فقر معیارهای به مربوط هایشاخص از برخی بودن

 عدد از منفی هایشاخص مقادیر کردنکم روش از استفاده با

 این کی سپس هر شدند، تبدیل مثبت مقادیر به مقادیر این ثابت،

 مقیاس اختالف رفع خطی سازینرمال روش وسیلهبه هاشاخص

های مربوط به ( مقادیر نرمال شده شاخص3جدول ) .شدند

های معیارهای فقر آبی کشاورزی را برای هر یک از دشت

 .دهدمینشان  موردمطالعه

از تکنیک  آمدهدستبههای (، به ترتیب وزن5( و )4جداول )

های شاخصی شاخص فقر آبی کشاورزی و معیارها سوارا برای

  دهد.مربوط به هر معیار را نشان می

 Xi، ابتدا مقادیر هابرای محاسبه شاخص فقر آبی دشت

( 6طبق رابطه ) موردمطالعههای مربوط به هر معیار برای دشت

فقر آبی  مربوط به معیارهای Xi( مقادیر 6محاسبه شد. جدول )

 .دهدمینشان  موردمطالعههای برای دشترا 

های ، شاخص فقر آبی برای دشتXiه مقادیر پس از محاسب

( 7جدول )( محاسبه شد. 5با استفاده از رابطه ) موردمطالعه

های برای هر یک از دشت یافتهتوسعهمقادیر شاخص فقر آبی 

 حوزه آبریز کرخه و به تفکیک هر یک از معیارهای این شاخص را

 دهد.نشان می

مشخص شده ( 1( و نمودار )7که در جدول ) گونه همان

 آب سرانه قبیل از هاییشاخص با که منابع معیار اساس است، بر

 بیارزیا مورد... و آبخوان افت متوسط آبی، منابع کل ،تجدیدپذیر

 اینبنابر ؛دارد را امتیاز کمترین کرمانشاه دشت است، گرفت قرار

 و است منابع کمترین دارای دشت این دسترس، در منابع نظر از

 قرار بعدی هایرتبه در روانسر و کنگاور هایدشت آن از پس

 وضعیت دارای آباد اسالم دشت معیار، این اساس بر. دارند

  .است مساعدتری
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 موردمطالعههای فقر آبی برای دشت هایمؤلفههای مربوط به مقادير نرمال شده شاخص -3جدول 

 کنگاور دیناور -بیستون ماهیدشت سنجابی -روانسر کرمانشاه اسالم آباد غرب شاخص

RF1 21/0 078/0 152/0 222/0 208/0 127/0 

RF2 053/0 022/0 185/0 306/0 328/0 104/0 

RF3 147/0 165/0 140/0 148/0 244/0 154/0 

RS1 130/0 021/0 314/0 050/0 310/0 173/0 

RS2 185/0 245/0 170/0 235/0 071/0 092/0 

RI 194/0 171/0 153/0 153/0 203/0 123/0 

RR1 187/0 062/0 25/0 25/0 062/0 187/0 

RR2 173/0 154/0 203/0 111/0 146/0 211/0 

AF1 162/0 180/0 154/0 143/0 207/0 153/0 

AF2 232/0 124/0 155/0 193/0 163/0 131/0 

AS1 214/0 106/0 052/0 106/0 318/0 202/0 

AS2 092/0 366/0 040/0 040/0 354/0 104/0 

AS3 28/0 186/0 133/0 133/0 133/0 133/0 
AI 242/0 186/0 133/0 133/0 133/0 133/0 

AR 133/0 2/0 166/0 183/0 1/0 216/0 

CF1 159/0 381/0 142/0 079/0 095/0 142/0 

CF2 124/0 194/0 159/0 141/0 194/0 187/0 

CF3 182/0 183/0 135/0 162/0 169/0 166/0 

CS1 208/0 333/0 125/0 083/0 083/0 166/0 

CS2 165/0 168/0 169/0 166/0 164/0 165/0 

CS3 167/0 185/0 179/0 197/0 113/0 156/0 

CS4 164/0 169/0 174/0 168/0 161/0 163/0 

CS5 165/0 218/0 151/0 145/0 140/0 179/0 

CI1 215/0 183/0 123/0 148/0 189/0 140/0 

CI2 131/0 228/0 215/0 061/0 224/0 138/0 

CR1 144/0 173/0 188/0 130/0 202/0 159/0 

CR2 150/0 193/0 161/0 268/0 107/0 118/0 

UF1 198/0 092/0 170/0 154/0 220/0 165/0 

UF2 116/0 321/0 092/0 019/0 384/0 067/0 

US1 288/0 287/0 152/0 066/0 081/0 125/0 
US2 173/0 151/0 167/0 163/0 179/0 165/0 

UI 099/0 140/0 275/0 142/0 166/0 177/0 

UR 135/0 189/0 108/0 216/0 108/0 243/0 

EF1 156/0 125/0 25/0 156/0 125/0 187/0 

EF2 166/0 167/0 172/0 164/0 173/0 155/0 

ES1 031/0 053/0 064/0 008/0 317/0 525/0 

ES2 167/0 167/0 165/0 165/0 170/0 163/0 

ES3 147/0 169/0 172/0 176/0 187/0 147/0 

EI 168/0 099/0 209/0 134/0 211/0 177/0 

ER1 187/0 099/0 209/0 134/0 211/0 177/0 

ER2 144/0 152/0 203/0 127/0 178/0 195/0 

 
 بر اساس تکنيک سوارا  موردمطالعهفقر آبی کشاورزی در منطقه  معيارهای وزن -4جدول 

 Kj qj Wj  نام معیار

 271/0 1 1 0 منابع

 229/0 847/0 18/1 18/0 استفاده

 194/0 718/0 18/1 18/0 دسترسی

 161/0 594/0 21/1 21/0 ظرفیت

 145/0 537/0 105/1 105/0 ستیزطیمح
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 بر اساس تکنيک سوارا موردمطالعهمربوط به معيارهای فقر آبی کشاورزی در منطقه  هایشاخص وزن -5 جدول

 Sj kj qj Wj نام معیار نماد
RF1 172/0 1 1 0 نرخ رشد جمعیت 
RF2 163/0 948/0 055/1 055/0 سرانه آب تجدید پذیر 
RF3 124/0 721/0 075/1 075/0 بالقوه تعرق و ریتبخ 
RS1 138/0 802/0 125/1 125/0 پتانسیل تولید سیل 
RS2 155/0 903/0 05/1 05/0 کل منابع آب 
RI )133/0 775/0 035/1 035/0 متوسط افت آبخوان )متر 

RR1 144/0 876/0 03/1 03/0 های مطالعاتیممنوعیت حفر چاه در دشت 
RR2 114/0 662/0 09/1 09/0 درصد کاهش آب تجدید پذیر 
AF1  تنش آبی نسبی(3mm) 045/0 045/1 957/0 107/0 
AF2 112/0 1 1 0 شدت میانگین خشکسالی هیدرولوژیک 
AS1 102/0 907/0 055/1 0556/0 شاخص وابستگی به آب زیر زمینی 
AS2 081/0 725/0 035/1 035/0 شاخص وابستگی آب  سطحی 
AS3 058/0 520/0 065/1 065/0 شاخص پتانسیل آب غیر متعارف 
AI  090/0 803/0 065/1 065/0 افزایش هزینه آب از هزینه تولید در کشاورزی 
AR 062/0 554/0 05/1 05/0 کاهش سطح زیر کشت 
CF1 077/0 870/0 04/1 04/0 (درصد) استان تولیدات کل به حوزه کشاورزی تولیدات 
CF2 080/0 905/0 105/1 105/0 (درصد) ابخوان آبی اراضی توسعه میزان 
CF3 057/0 647/0 06/1 06/0 کشاورزی بخش در روستایی اشتغال نرخ 
CS1 064/0 724/0 065/1 065/0 سهم تشکل های آب بر 
CS2 089/0 1 1 0 بهره وری اقتصادی آب کشاورزی 
CS3 052/0 584/0 065/1 065/0 گذای حفاطت ازآب به کل سرمایه کشاورزینسبت سرمایه 
CS4 055/0 622/0 04/1 04/0 کارایی مصرف آب آبیاری 
CS5 047/0 530/0 044/1 044/0 سطح آبیاری تحت فشار 
CI1 037/0 416/0 055/1 055/0 فرسایش ویژه 
CI2 041/0 459/0 08/1 08/0 شوری خاک 
CR1 049/0 554/0 055/1 055/0 افزایش راندمان آب آبیاری 
CR2 044/0 496/0 07/1 07/0 روش های نوین آبیاری 
UF1 137/0 831/0 055/1 055/0 مصرف آب کل 
UF2 151/0 957/0 045/1 045/0 نسبت مصرف آب کشاورزی 
US1 129/0 784/0 06/1 06/0 شاخص میرایی آبخوان 
US2 149/0 903/0 06/1 06/0 نسبت سطح اراضی تحت کشت 
UI 144/0 876/0 03/1 03/0 شاخص تولید بار 
UR 118/0 719/0 09/1 09/0 نصب کنتور هوشمند 
EF1 108/0 559/0 15/1 15/0 درصد زیستگاههای آبی حفاظت شده پهنه های آبی 
EF2  155/0 801/0 249/1 249/0 محیطیزیستشاخص دبی 
ES1  148/0 763/0 05/1 05/0 به کل مصارف محیطیزیستسهم حق آبه های 
ES2 074/0 656/0 105/1 105/0 پایداری سفره های آبخوان 
ES3  PH125/0 643/0 05/1 05/0 آب 
EI 194/0 1 1 0 آلودگی منابع آب 

ER1 113/0 675/0 065/1 065/0 گسترش محصوالت ارگانیک و پاک 
ER2 139/0 719/0 06/1 06/0 توسعه کم خاکورزی و بی خاکورزی 

 
 موردمطالعههای فقر آبی کشاورزی به تفکيک دشت مربوط به معيارهای Xiمقادير  -6جدول 
 زیست(یطمح) Xi )استفاده( Xi )ظرفیت( Xi )دسترسی( Xi )منابع( Xi دشت

 0354/0 0296/0 0217/0 0191/0 0440/0 اسالم آباد
 0323/0 0344/0 0287/0 0179/0 0241/0 کرمانشاه

 0464/0 0288/0 0212/0 0109/0 0563/0 سنجابی-روانسر
 0273/0 0181/0 0181/0 0127/0 0507/0 ماهیدشت

 0538/0 0331/0 0195/0 0198/0 050/0 دیناور -بیستون
 0551/0 0272/0 0212/0 0154/0 0412/0 کنگاور
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 از نظر شاخص فقر آبی و معيارهای آن موردمطالعههای وضعيت دشت -1نمودار 

 

 موردمطالعه هایدشت از هريک در آن معيارهای و آبی کشاورزی فقر يافتهتوسعهشاخص  امتياز -7جدول 

 WPI زیستمحیطمعیار  معیار استفاده معیار ظرفیت معیار دسترسی منابع معیار دشت

 4852/0 6371/0 3812/0 4106/0 2854/0 5055/0 اسالم آباد

 4644/0 6292/0 3971/0 4381/0 2793/0 4136/0 کرمانشاه

 3838/0 6608/0 3782/0 3933/0 2387/0 4769/0 سنجابی-روانسر

 3947/0 6151/0 3329/0 4082/0 2507/0 4932/0 ماهیدشت

 5176/0 6741/0 3931/0 4002/0 2885/0 4930/0 دیناور -بیستون

 4240/0 6761/0 3724/0 4086/0 2665/0 4695/0 کنگاور

 

 تنش قبیل از هاییشاخص با که دسترسی معیار اساس بر

 ،یرزمینیز آب به وابستگی خشکسالی، میانگین شدت نسبی، آبی

 دشت گرفت، قرار ارزیابی مورد...  و غیرمتعارف آب پتانسیل

 دشت آن از پس و دارد را امتیاز کمترین سنجابی - رروانس

 دهندهنشان که دارند قرار بعدی هایرتبه در کنگاور و ماهیدشت

 ترینامناسب وضعیت معیار این نظر از هادشت این که است این

 منابع به هادشت این وابستگی به زیادی حدی تا آن دلیل. دارند را

 آب منابع به هادشت این مناسب دسترسی عدم و زیرزمینی آب

 وریند - نبیستو دشت معیار این اساس بر. شودمی مربوط سطحی

 مترک وابستگی که دارند را مساعدتری وضعیت آباد غرب اسالم و

 دلیل ترینمهم توانمی را زیرزمینی آب منابع به دشت دو این

 .شمرد بر امر این

 زا پس و سنجابی - رروانس دشت ظرفیت معیار اساس بر

 را ترینامناسب وضعیت کنگاور، و وریند - نبیستو هایدشت آن

 توانمی آن اصلی دالیل جمله از که دارند هادشت سایر به نسبت

 ها،تدش این کشاورزی بخش در روستایی اشتغال نرخ بودن باال به

 میزان بودن پایین ها،دشت این کشاورزی تولیدات بودن پایین

 بودن پایین و هادشت این در کشاورزی آب وریبهره

. برشمرد هادشت این کشاورزی بخش در غیردولتی گذاریسرمایه

 مساعدتری وضعیت از کرمانشاه دشت معیار این اساس بر

 بودن باال به توانمی آن اصلی دالیل جمله از که است برخوردار

 اراضی کمتر یافتگیتوسعه دشت، این در کشاورزی تولیدات

 نرخ بودن پایین دیگر، هایدشت به نسبت دشت این در آبخوان

 بودن باال و دشت این در روستایی در بخش کشاورزی اشتغال

 دیگر هایدشت به نسبت دشت این در بر آب هایتشکل سهم

 .اشاره کرد

 آن از پس و ماهیدشت دشت استفاده، معیار اساس بر

 ایرس به نسبت را ترینامناسب وضعیت روانسر و کنگاور هایدشت

 کشاورزی آب مصرف بودن باال آن اصلی دلیل که دارند هادشت

 آبخوان میرایی شاخص میزان بودن پایین ها،دشت سایر به نسبت

 این اساس بر. است هادشت این در بار تولید شاخص بودن باال و

 مساعدتری وضعیت دیناور، - نبیستو و کرمانشاه هایدشت معیار

 االب کشاورزی، آب مصرف بودن پایین آن اصلی دلیل که دارند را

 سایر به نسبت هادشت این در آبخوان میرایی شاخص میزان بودن

 ماهیدشت دشت زیستمحیط معیار اساس بر .است هادشت

 جمله از که دارد هادشت سایر به نسبت ترینامناسب وضعیت

 آبی هایزیستگاه درصد بودن پایین به توانمی آن اصلی دالیل

 پایین ،محیطیزیست دبی شاخص بودن پایین شده، حفاظت

 پایداری آب، مصارف کل به محیطیزیست هایآبه حق سهم بودن

 و ارگانیک محصوالت کمتر گستردگی آبخوان، هایسفره کمتر
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 نسبت دشت این در ورزیخاک بی و ورزیخاک کم کمتر توسعه

 ،کنگاور دشت معیار، این اساس بر. کرد اشاره دیگر هایدشت به

 اصلی دالیل که دارد هادشت سایر به نسبت را مساعدتری وضعیت

 ودنب باال هوشمند، کنتور نصب نسبت بودن باال: از اندعبارت آن

 کم توسعه میزان بودن باال و محیطیزیست هایآبه حق سهم

 هایدشت به نسبت دشت این در ورزیخاک بی و ورزیخاک

  .است دیگر

 موردمطالعه هایدشت آبی فقر شاخص وضعیت (2نمودار )

. دهدمی نشان شاخص این معیارهای از یک هر تفکیک به را

 هایدشت ،شودمی مشاهده نمودار این در که طورهمان

 از و برخورداری بیشترین زیستمحیط معیار نظر از موردمطالعه

 .دارند را برخورداری کمترین دسترسی معیار نظر

 

 
 آبی فقر يافتهتوسعه شاخص معيارهای نظر از موردمطالعه هایدشت وضعيت -2 نمودار

 

 اساس بر را موردمطالعه هایدشت بندیپهنه( 1)  شکل

 هاشار که طورهمان. دهدمی نشان را یافتهتوسعهآبی  فقر شاخص

 و نجابیس - رروانس دشت ،(1) نمودار این شکل و بهباتوجه و شد

 این نظر از وضعیت تریننامناسب در ماهیدشت دشت آن از پس

 در بیآ فقر یافتهتوسعه شاخص بودن پایین که دارند قرار شاخص

توان می (،2و )( 1) نمودارهای اساس نجابی را برس - رروانس دشت

 و عمناب در نسبی ضعف و ظرفیت و دسترسی در ضعف دلیل به

 دشت در شاخص این بودن پایین اما کرد ارزیابی استفاده

 در ضعف دلیل به عمدتاً این نمودارها، اساس بر ماهیدشت

معیارهای  در نسبی ضعف و زیستمحیط و معیارهای استفاده

 .است ظرفیت و دسترسی
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 گيرینتيجه
یک شاخص  ،(eAWPI)  کشاورزی آبی فقر یافتهتوسعه شاخص

برای ارزیابی منابع آب در بخش کشاورزی است  اعتمادقابلپویا و 

 و تعیین برای منابع مدیران به کمک هدف با خاص، طور و به

 ارزیابی کنار در آب بخش در داراولویت نیازهای کردن هدفمند

است. در این پژوهش از این شاخص  شده تدوین توسعه فرآیند

های حوزه آبریز کرخه در آب دشت برای ارزیابی وضعیت منابع

این حوزه های استان کرمانشاه استفاده شد و عالوه بر اینکه دشت

بندی شدند، در استان کرمانشاه بر اساس این شاخص پهنه

بر اساس هر یک از  موردمطالعههای وضعیت هر یک از دشت

پژوهش نشان  معیارهای شاخص فقر آبی مشخص شد. نتایج این

ر معیار دسترسی در از نظ موردمطالعههای ی دشتداد که تمام

های مربوط به زیر داده بهباتوجهوضعیت نامناسبی قرار دارند، 

ها به های این معیار و وابستگی زیاد کشاورزان این دشتشاخص

برداشت توان ، دلیل اصلی آن را میزیرزمینیهای منابع آب

نست. برداشت از این منابع برای مصارف کشاورزی دا رویهبی

ها در این دشت زیرزمینیهای و نامتعادل از منابع آب رویهبی

های این مناطق و نیز کاهش موجب کاهش ظرفیت آبخوان

ها و در نتیجه کاهش میزان دسترسی به این آبخوان کیفیت آب

 Talebiها شده است. این یافته با یافته منابع آب در این دشت

and Amini (2019) مطابقت دارد. در مطالعه این  تا حدودی

های پژوهشگران نیز اشاره شده است که افزایش برداشت از آب

و نیز  زیرزمینیهای در شهرستان قم موجب افت آب زیرزمینی

و  ترشیرینهای های شور به سمت آبتغییر مسیر حرکت آب

  همچنین با یافتهضعف در معیار دسترسی شده است. این یافته 

Sharifzadegan et al (2017) .دریافته کهطوریبه مطابقت دارد 

به این موضوع اشاره شده است که در برخی از  پژوهشگراناین 

برداری های استان قزوین با وجود کمبود منابع آب، بهرهشهرستان

گیرد و فعالیت کشاورزی بدون نامتعادلی از این منابع صورت می

م استفاده از آن انجا وریبهرهر اختیار و دمیزان منابع  درنظرگرفتن

گیرد که این امر میزان دسترسی به این منابع در می

های این استان را با مشکل مواجه کرده است. نتایج شهرستان

 یافتهتوسعه شاخص اساس بر موردمطالعه هایدشت بندیپهنه

در  سنجابی - رروانس داد که دشت کشاورزی نشان آبی فقر

دارد، این در حالی  قرار شاخص این نظر از وضعیت تریننامناسب

برداری از منابع است الگوی کشت محصوالت زراعی و میزان بهره

این شهرستان تناسب چندانی با وضعیت موجود این  آب

شهرستان ندارد؛ بنابراین باید در جهت تغییر الگوی کشت زراعی 

امات و اقد شدهریزیبرنامهمتناسب با وضعیت منابع آب این دشت 

نیز  Talebi and Amini (2019)انجام گیرد. در مطالعه   مناسب

به این موضوع اشاره شده است که وضعیت موجود الگوی کشت و 

شهرستان قم تناسبی با وضعیت  زیرزمینیهای برداشت از آب

 منابع آب این شهرستان ندارد. 

از نظر شاخص بر اساس یافته این پژوهش دشت ماهیدشت  

کشاورزی از وضعیت نامناسبی برخوردار است  یافتهتوسعهفقر آبی 

ضعف معیارهای منابع، ظرفیت و استفاده در این  و دلیل اصلی آن

 Zarafshani &  Saadvandi  (2017) این یافته با یافته .دشت است

مطابقت دارد. یافته این پژوهشگران نیز علت اصلی پایین بودن 

ر دشت ماهیدشت را ضعف شدید معیار منابع و این شاخص د

 بهوجهباتضعف نسبی در معیارهای ظرفیت و استفاده بیان کردند. 

های پژوهش و در جهت بهبود شاخص فقر آبی کشاورزی در یافته

 شود.، راهکارهای زیر پیشنهاد میموردمطالعههای دشت

اینکه بر اساس یافته این تحقیق دشت روانسر  بهباتوجه -

های تری نسبت به سایر دشتاز نظر فقر آبی وضعیت نامناسب

شود این دشت این تحقیق دارد؛ بنابراین پیشنهاد می موردمطالعه

های حوزه آبریز در راستای مقابله با فقر آبی کشاورزی در دشت

د همچنین پیشنها. گیرد قرار کرخه در استان کرمانشاه، در اولویت

 هایهای این دشت، طرحشود در جهت تغذیه آبخوانمی

 ود. ش عملی و پیگیری بیشتری جدیت با داریآبخوان و آبخیزداری

یافته تحقیق مبنی بر ضعف معیارهای دسترسی  بهباتوجه -

شود ، پیشنهاد میموردمطالعههای و منابع در تمامی دشت

ها، محدودیت در استفاده خوانهای آبخیزداری و تغذیه آبطرح

های آبیاری ، استفاده از روشزیرزمینیهای از منابع آب رویهبی

و اصالح و تغییر الگوی  فشارتحتآبیاری  هایفناوریمبتنی بر 

 موردتوجهها کشت به سمت محصوالت کم آب بر در این دشت

 بیشتری قرار گیرد. 

ر بودن معیایافته تحقیق مبنی بر نامناسب  بهباتوجه -

یناور به د - نسنجابی و بیستو -های روانسر ظرفیت در دشت

دلیل عواملی همچون باال بودن نرخ اشتغال روستایی در بخش 

 جایگزین شود مشاغلها، پیشنهاد میکشاورزی این دشت

 متناسب غیرکشاورزی کوچک وکارهایکسب توسعه و کشاورزی

 روستاییان و کشاورزانفرهنگی  و اجتماعی - یاقتصاد شرایط با

 مادی، هایشناسایی شده و مورد حمایت موردمطالعههای دشت

 دولت قرار گیرند.  آموزشی و فنی

نظر از  موردمطالعههای یافته تحقیق نشان داد که دشت -

را نسبت به سایر  تریمناسبوضعیت  زیستمحیطمعیار 
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عیار در ، وضعیت این موجودبااین معیارهای فقر آبی دارند اما

های ها مانند دشت ماهیدشت نسبت به سایر دشتبرخی از دشت

 یکی از دالیل آن توسعه کمتر کهازآنجاییاست،  ترنامناسبدیگر 

اینکه  بهباتوجهها است و در این دشت ورزیخاکو بی  ورزیخاک

 کاهشهم از طریق  ورزیخاک بیحفاظتی و  ورزیخاکتوسعه 

شیمیایی  کود بذر، زمان، سوخت، شامل هانهاده مصرف و هاهزینه

شود و موجب افزایش درآمد کشاورزان می مصرفی آب و میزان

 و گیاهی بقایای حفظ ،هاماشین کمتر تردد از طریق و هم

 بهبود خاک، آلی ماده افزایش خاک، فرسایش از جلوگیری

 خاک و رطوبت حفظ خاک، شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 لذا شود،می زیستمحیطموجب حفظ  خاک شوری کاهش

بیشتر  ورزیخاکشود توسعه و ترویج این نوع روش پیشنهاد می

 جهاد کشاورزی استان قرار گیرد. سازمان موردتوجه

فقر آبی کشاورزی  یافتهتوسعهشود شاخص پیشنهاد می -

و شاخص فقر آبی کشاورزی در سطح استان کرمانشاه سنجیده 

ین استان از نظر این دو شاخص های اشوند و وضعیت شهرستان

 و مورد مقایسه قرار گیرند. شدهبندیطبقه

هایی برای تدوین و اجرای برنامه توصيه سياستی:

های حوزه آبریز سازی مصرف آب در بخش کشاورزی دشتبهینه

ها و نیز کرخه متناسب با وضعیت فقر آبی هر یک از این دشت

هت تغییر الگوی کشت هایی در جتدوین و اجرای برنامه

 محصوالت این حوزه به سمت محصوالت کم آب بر

 "گونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود نداردهيچ"
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