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  چکیده
خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، واقعیت گریزناپذیري است که تولید کشاورزي پایدار را منوط 

 یـۀ رو یبـ ي هـا  برداشـت ي جلـوگیري از  ها راهیکی از . است کردهصحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور  ةاستفادبه 
گري دولت و انتقال مـدیریت آب از طریـق ایجـاد    منطقه، کاهش تصدي منابع آب، آگاهی بخشی کشاورزان و ذینفعان

دهستان سـالمی از توابـع   ر بران در هفت روستا دبندي ایجاد تشکل آب، اولویتتحقیقدر این . استبران  آبي ها تشکل
 هاي ژوهشپروش این تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر . شهرستان خواف استان خراسان رضوي صورت پذیرفته است

خـانوار کشـاورز بـوده کـه از طریـق فرمـول        730داراي  بررسـی شـده   روستاهاي محدوده. اي بوده استکتابخانهمیدانی 
یی در رابطـه بـا موضـوع    هـا  نامـه  پرسـش نمونه انتخـاب شـدند و    ۀجامع عنوان به) سرپرست خانوار(کشاورز  252کوکران 
کارشناسان خبره در رابطه با ایجاد  شد که شاخص انتخاب 18 ،تحقیق ینا انجام براي. در اختیار آنان قرار گرفت پژوهش

اولویـت روسـتاها از    )SAW(مجمـوع سـاده وزنـی    گیري  تصمیمو به کمک مدل  را بررسی کردند ها آن برانتشکل آب
اول و اولویـت   4627/0بر اساس این روش، روسـتاي احمـدآباد بـا امتیـاز     . شدبران مشخص  آبحیث مکان ایجاد تشکل 
 .بران انتخاب شدند آباولویت دوم براي مکان ایجاد تشکل  4144/0روستاي چهارده با امتیاز 

  
  .SAW بران کشاورزي، دهستان سالمی، مدل آب، تشکل يبند تیاولو: کلیدي يها واژه
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  مقدمه
ی ي کشاورزي یکی از عواملی است کـه در فهرسـت عوامـل اصـل    ها تیفعالي و سودآوري ور بهرهافزایش 

یـک   عنـوان  به تواند یمبران کارآمد و خودکفاست و   ي آبها تشکل ۀتوسعامکان ساز ظهور و بروز تشکیل و 
). 1389تاهبـاز صـالحی و همکـاران،    ( اقتصادي قوي، فرآینـد انتقـال مـدیریت آبیـاري را بهبـود بخشـد       ةانگیز

اسـت کـه بـیش از هـر عامـل       حرکتـی  نیتر یاصلي نوین و مناسب کشاورزي، ها تشکلاصالح، ایجاد و بسط 
پایـدار بخـش کشـاورزي و     ۀآن توسع تبع بهعملکرد و  ۀجانب همهي و ارتقاء ور بهرهدر افزایش  تواند یمدیگري 

اول نظـام   ۀمرحلـ بـا اجـراي   ). 1387شـاهرودي و چیـذري،   ( ثر واقـع شـود  ؤروسـتایی مـ   ۀمتوازن جامعـ  ۀتوسع
. شددگرگونی  خوش دستمختلف  بعدهاي ي کشور درمدیریت روستاها) 1341اوایل سال ( اصالحات ارضی

تحت نظارت کلی و بـا   ،شد یماقتصادي، اجتماعی و فرهنگی محسوب  ،تا قبل از آن روستا که واحدي طبیعی
ناشـی از مـدیریت   خـأل   پـر کـردن   بـراي  ورود دولت به روستا. شد می اداره  ها آنمباشرت مالک یا نمایندگان 

روستاها را بر مبنـاي عـرف و قـانون سـامان      ۀهمیی نظیر شرکت تعاونی نیز نتوانست ها سازمان سیتأسبا  ،مالک
  ).1387شاهرودي و چیذري، ( شدمتعددي در روستاها مواجه  هاي دشواريبا  هرروز ،بدین ترتیب .دهد

اجتمـاعی   _ اقتصـادي  ۀتوسـع بـه   توانـد  ینمـ  ییتنهـا  بـه در سطح کشور، دولت  هاروستا تعداد زیاد باوجود 
ـ  هـا  آنرفـع نیـاز    برايو  کند وستاها کمکر  همـۀ واگـذاري تصـدي   بـا   بنـابراین دولـت   ،عمـل بپوشـاند   ۀجام

طبیعـی بـرآورد ارتقـاء قبـول اجتمـاعی       طـور  بـه و  هـا  فعالیتبه مردم و اجتناب از این  یتیحاکمریغ هاي فعالیت
ي هـا  تیـ فعالنقـش و اهمیـت    بعـدي،  هـاي  مرحلـه آن در  کـردن احتمالی یـا رهـا     هايو پرهیز از تغییر ها طرح

 البته این امر بدان معنـی نیسـت کـه دولـت خـودش را     . کند یمروشن  نظران صاحبمشارکتی را نزد مسئوالن و 
 ،مستقیم به مردم واگذار کنـد  طور بهرا  ها فعالیت همۀمسائل مربوط به روستا کنار کشیده و  ۀهماز  طور کامل به

بـر ایـن اسـاس،     .از دور در دسـت گیـرد   هاي واگذار شده را بر فعالیتخود  براي مدتی نظارتبلکه الزم است 
 بسـیار فنـی و نیـز هـدفی اسـت کـه       يزیـ ر برنامـه ، نیازمند روستاها تحقق و اجراي رهیافت مشارکت مردمی در

و  يا منطقهوظیفه در این زمینه این است که براي مسئوالن محلی،  نیتر مهم ،به همین دلیل. آن است محور انسان
جامع شـوند و در   يزیر برنامهي ها طرحو  ها پروژهدرگیر ایجاد  طور مستقیم بهآید که  به وجودمردم این امکان 

ی هـای  کـانون  عنوان به هانتیجه گرفت که روستا توان یم ،آنچه گفته شد بنابر ).1387محبی، (کنند دخالت  ها آن
سایر نواحی باید تسهیالت و امکانات خاصـی را در  ایجاد پایگاهی براي به تحرك واداشتن  منظور بههستند که 

ثر خـدمات و نیـز بـه حرکـت     ؤتمرکز این تسهیالت، نیـل بـه تخصـیص مناسـب و مـ      چراکه کرد؛مستقر  ها آن
ایجاد انضباط اجتماعی و وجـدان کـار را    مرورزمان بهو  کردپذیر خواهد را امکان کنترل قابل  ۀتوسعدرآوردن 
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  . کند یمدر بین روستائیان میسر 

ی و کـاهش بحـران   یکـه در راسـتاي امنیـت غـذا     کند میایجاب  کشاورزي در بخش ي آبافزایش تقاضا
جـامع و یکپارچـه    يسـازوکارها  صـورت  بـه سازي مصرف آب  ریزي در مدیریت بهینه کمبود آب، تفکر برنامه

بـران   هـاي آب  تا، تشـکل در ایـن راسـ   .کنندبرداران آب کشاورزي نیز در آن مشارکت  بهره همۀآید و  وجود به
ها در سـطحی بسـیار    اما اندیشه و تفکر مشارکت در این تشکل. است یکی از راهبردهاي اساسی مطرح عنوان به

هـاي عملـی و چـارچوب     است و در عمل فاقـد ابزارهـاي تحلیلـی، روش    مانده یباقآلیستی و ایدئولوژیکی  ایده
کـه بـراي ایجـاد تشـکیالت      هایی قانونور ایران، جدا از در کش ).1385امینی و خیاطی، ( استتئوریکی کافی 

 ۀضـابط  نیتـر  مهمدر عمل موفق نبودند،  اغلب نیز وابسته به دولت براي مدیریت کشاورزي به تصویب رسیدکه
 ،در چنـد سـال گذشـته   . آب کشاورزي بوده اسـت  ۀبهیناجرایی مصرف  ۀنام نییآبران در ي آبها تشکلایجاد 

 ةنحـو  لیـ دل بـه اسـت کـه    جادشـده یا هـا  دشـت آبیـاري بعضـی از    يهـا  شبکهبران در بشمار معدودي تشکل آ
کـه بـه    اند بودهگاه چنان جدي  ها دشواري، این  اند مواجههاي بسیاري  با مشکل اکنون همو نوپایی  يریگ شکل

داخلـی   هاي  هفهرستی از مقال ،1جدول در این راستا، ). 1387حیدریان، ( توقف یا انحالل تشکل انجامیده است
چون کاهش بار مالی دولت، افزایش راندمان کـاربرد   هایی نمونه .دهد یمرا نشان  این پژوهش مرتبط با موضوع

از  تـوان  دولـت در مـدیریت آبیـاري را مـی    ان آبیاري و کـاهش تعـداد مسـتخدم    ۀسامانآب، ارتقاء عملکرد در 
 .بران برشـمرد ي آبها تشکللی در رابطه با ایجاد خارجی و داخ ةشد انجام هاي پژوهشنتایج بررسی  نیتر مهم
در این رابطه، در حد کفایت  شده انجام هاي اقداماینکه مطرح بوده و هست،  ها پژوهشاز  در بسیاري آنچهولی 

  .راه بسیار طوالنی در پیش است ،براي رسیدن به مطلوب ونبوده و نیست 

شرب، کشاورزي  يها افزایش تقاضاي آب در بخش ،آن تبع بهرشد روزافزون جمعیت و گسترش صنایع و 
وهوایی و کاهش میزان آب سطحی  آبو تغییرات شدید  یسال خشکنظیر  ییها دهیو صنعت، همچنین بروز پد
شـده و   افوخبخش سالمی شهرستان از منابع آب زیرزمینی در  هیرو یب يبردار بهرهسالم و در دسترس، باعث 

هـا، نشسـت زمـین و     از چاه يبردار بهره يها نهیهزو کیفی منابع آب، افزایش ی نظیر کاهش کم خطرهاییبروز 
منـابع   یۀرو یب يها جلوگیري از برداشت يها راهیکی از  .را در بر داشته استآب زیرزمینی  هاي مخزنتخریب 

 دولـت و انتقـال مـدیریت آب از طریـق     يگر يکشاورزان و ذینفعان منطقه، کاهش تصد به آگاهی دادن آب،
روسـتایی   ۀنقطـ هدف کلیـدي تحقیـق، شناسـایی     ،اساس نیبر ا. استبران آب زیرزمینی آب يها ایجاد تشکل

 .بران کشاورزي در روستاهاي دهستان سالمی استمناسب براي ایجاد تشکل آب
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  مرتبط با موضوع هدف در ایران ةشد انجام هاي پژوهش ۀپیشین -1 جدول

 آمده دست بهنتایج  روش تحلیل تحقیق شناسی روش عنوان تحقیق منبع و سال ردیف

1 

ــاء  ــی، بهـــ نجفـــ
الدین؛ شـیروانبان،  
ــول  عبدالرســـــــ

)1385( 

بررسی موانع مشـارکت  
ــدیریت   آب ــران در مـ بـ

ـبکه  هــاي آبیــاري و    شـ
 زهکشی

تحلیلـــــی و  -توصـــــیفی
مصــــاحبه و  -پیمایشــــی 

 نامه پرسش تکمیل

 طیف لیکرت

مشـارکت  بران بـه   بمندان آ عالقهمیانگین امتیاز میزان 
هاي دولتـی و   سازمان .متوسط و زیاد است ،حد واسط

ــؤم ــاي هسس ــابع،  ه ــازمانت ــکالت   س ــی، مش ــاي محل ه
ران   آبو همکـاري بـین    کـافی  تفاهم نبود اقتصادي، ـب

ــرین و  اصــلی ــرین  عمــدهت مشــارکت  هــاي دشــواريت
 .اند معرفی شده

2 

تاهبــاز صــالحی،   
ــاهی،  نیلــوفر؛ کوپ
ــد؛ نظـــري،   مجیـ

ــا . محمدرضـــــــ
)1389( 

ــرد ب ــی عملکــــ ررســــ
ــدیریت مشــــارکتی   مــ

 ۀمطالع(آبیاري در ایران 
ــوردي ــاونی  :مــــ تعــــ

 )بران تجن آب

بنــدي  طبقــه«گیــري  نمونــه
، »تصـادفی اي  یک مرحلـه 

 نامه تکمیل پرسش

وري کــل  شـاخص بهــره 
عوامــل تولیــد، الگــوي   

 احتمال دوتایی لوجیت

ــازدهی       ــاري، ب ــاي ایــن تعــاونی از رانــدمان آبی اعض
تري بیشـ تولیـد   ،ي کـل عوامـل  ور بهرهاقتصادي آب و 

کشاورزان خـارج از  (مجاور خود  کشاورزاننسبت به 
تعاونی مذکور موفق بـه جلـب   . دارند) تعاونی ةمحدود

درصد از کشاورزان عضو  65رضایت و اعتماد حدود 
 .شده است

3 
امینی، امیر مظفـر؛  

ــدي  ــاطی، مه . خی
)1385( 

ر     موفقنـا عوامل مـؤثر ـب
ــکیل  بـــودن  طـــرح تشـ
بــران   آباي هــ تعــاونی

ــیون  ( ــتفاده از رگرس اس
 )فازي

ــه ــري تصـــادف،  نموـن گیـ
 اي نامه پرسش

عملیـاتی  (سازي  شاخص
و رگرســــیون ) کــــردن
فـازي   عـددهاي فازي یا 

 تقارنممثلثی متقارن و نا

نفـع   هـاي ذي  هاي اقتصادي نه تنهـا بـراي گـروه    مشوق
تبیین نشده، بلکه اقدامات عملی نیـز در ایـن خصـوص    

ــراي آن هــاي  ثیر شــاخصأتــ. اســت نشــدهانجــام هــا  ب
هــاي اجتمــاعی و ارتبــاط  آگــاهی، مشــارکت، مشــوق

ـیار کـم       سازمان ۀدوسوی ها بـا کشـاورزان در سـطح بس
 .ارزیابی شده است

4 
ــی  شــاهرودي، عل
ــذري،   ــغر؛ چی اص

 )1387(محمد، 

ــهتحلیــــل  هــــاي  حیطــ
ــاورزان   ــاري کشــ رفتــ
ـتان خراسـان رضــوي    اس

 ۀبهینه مدیریت ۀدر زمین
 ۀایسـ مق: آب کشاورزي

ــارکت ــدگان و  مشـ کننـ
ــارکتغیر ــدگان  مش کنن

 در تعاونی آب بران

ــتگی و  -توصـــیفی همبسـ
ــی ــه -علــ ــا  مقایســ ـ اي ـب

استفاده از روش پیمایش، 
 از نظر هدف کاربردي

ــون ــر، T آزمــــ ، فیشــــ
  همبستگی

هاي دانـش، نگـرش و مهـارت کشـاورزان      میانگینبین 
مــدیریت پایــدار آب زراعــی در  ةشــیوهــاي  زمینـه در 

. داري وجود دارد معنیاختالف  ررسی شدهب دوگروه 
ــل تفکیکــی   ــه  مرحلــهنتــایج تحلی ــداي  ةشــیواي ب المب

ــز نشــان داد  ــاورزان   ،ویلکــز نی متغیرهــاي نگــرش کش
ــ  ــاونی  هنســبت ب ــاري    آبتع ــام آبی ــعیت نظ ــران، وض ب

 ۀسـاالن و درآمـد   سـواد منطقه، اعتماد اجتماعی، میزان 
 ةنــدمتمایزکنتـرین عوامـل    عنـوان مهـم   بـه  ،کشـاورزي 

 .اند دانستهرفتاري کشاورزان در مجموع  هاي طبقه

5 

ــــــــــد،  احمدوـن
مصطفی؛ شـریف  

. زاده، مـــــــــریم
)1388( 

ــان ــکیل   امک ــذیري تش پ
ــن  بــران  آبهــاي   انجم

دشـت   :يمورد ۀمطالع(
 )کوار استان فارس

ـیفی  ــتگی و  –توصـ همبس
 روش پیمایشی

مـــــــدل رگرســـــــیون 
ــریب   ــتیک، ضـــ لجســـ

 همبستگی

ــه ــاعی  زمین ــاي اجتم ــه  ا ۀســرمای(ه ــل ب جتمــاعی، تمای
ــارکت و  ــارکتی ۀپیشــینمش ــد (، اقتصــادي )مش درآم

ران   آبنگرش به انجمن هاي (و نگرشی ) کشاورزي ـب
در  بررسـی شـده   کشـاورزان  ) و نگرش به بحران آب

یش (حد مطلوب  فرهنگـی   ۀزمینـ و ) از حـد متوسـط   ـب
ا منـابع اطالعـاتی   آسطح اطالعات و ( ) گاهی، تماس ـب

 .است) د متوسطکمتر از ح(آنان نامطلوب 

6 

ــرین؛   ــار، نسـ افشـ
زرافشـــــــــــانی، 

ــومرث . کیـــــــــ
)1389( 

ـــه    تحلیــــل تمایــــل ـب
ــدیریت   ــارکت در م مش

 :مطالعه موردي(آبیاري 
بــران   آبهــاي  تعــاونی

ــرگ و ســراب    ــفید ب س
 )بس استان کرمانشاه

ی و هـــــاي کمـــــ  روش
ــري   ــاربردي، از ســـ کـــ

 تحقیقات همبستگی

ــف لیکـــــــرت،   طیـــــ
 همبستگی

ــم  ــزان  متغیرهــایی ماننــد وســعت دی ــواد کــاري، می ، س
ه مـدیریت     أوضعیت ت سیسات آبیاري، نگـرش نسـبت ـب

بیشـــترین اهمیـــت را در  ،مشـــارکتی آبیـــاري و ســـن
برداران بـه مشـارکت در مـدیریت     بهرهتشخیص تمایل 

 .اند داشتهآبیاري 
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 ۀقطـ ن نیتـر  مناسب: کرد يبند صورتکلیدي مطالعه را بدین شکل  سؤال توان یم ،بیان شد آنچهبا توجه به 
 ذکـر  انیشـا کشاورزي در دهستان سالمی شهرستان خـواف کـدام اسـت؟     نبرا آبروستایی براي ایجاد تشکل 

 ، بـراي این است که در ایـن پـژوهش   ،دارد شده انجاممشابه  هاي دیگر پژوهش است تفاوتی که این پژوهش با 
 شـده  گرفتـه بهـره   SAW يریـ گ میتصم، از مدل بررسی شده بران در روستاهاي انتخاب مکان ایجاد تشکل آب

 بـراي   بررسـی شـده   روسـتاهاي   دیگـر بـه   یازدهیـ امت، نسبت به يریگ میتصمي ها سیماتراست و با استفاده از 
  .انتخاب مکان ایجاد تشکل اقدام شده است

  روش تحقیق
و اي کتابخانـه  هـاي  همطالعـ از طریـق   الزمبخشی از اطالعـات   .استتحلیلی  -روش تحقیق از نوع توصیفی

رابطـه بـا   در شاخص  18 ،به همین منظور. است شده يآور جمعپیمایشی یا میدانی   هاي همشاهدطریق  بخشی از 
 يریـ گ میتصمبه کمک مدل  سپس و ها را بررسی کردند آن کارشناسان  که  شد انتخاببران ایجاد تشکل آب

  .شدبران مشخص  آباولویت روستاها از حیث مکان ایجاد تشکل  )SAW( ١مجموع ساده وزنی

 توجـه بـه   بـا  خواهد یم رندهیگ میتصم در آن کهاست  مسائلی سازي مدل يها روش از یکی SAWروش 

 از یک هر براي ،روش این در. کند يبند رتبه را ها آنیا  انتخاب را یکی گزینه، چند بین از چندگانه عوامل

انتخـاب   برتـر  ۀگزینـ ، ها نهیگز براي يریگ میتصم ماتریس ٢MADMتشکیل با و شده نییتع وزنی ،ها شاخص
کـه   ییهـا  شـاخص . است مناسب يها شاخص کردن مشخص ایجاد ماتریس تصمیم، يبرا قدم اولین .شود یم

 مشـابه و مشـاوره بـا متخصـص     يهـا  طرح ۀمطالع بادر این مرحله . باید در راستاي رسیدن به هدف تحقیق باشند
   .اقدام شد ها آناطالعات  يآور جمعاب و نسبت به مناسب انتخ يها شاخصمرتبط با این موضوع، ان

استفاده از ایـن   منظور به هستند،گیري متفاوتی مختلف داراي واحدهاي اندازه يها شاخصمقدار  ازآنجاکه
. کـرد را بهنجـار   هـا  شـاخص باید این  حل مسئلهدر  ها آناز  يریگ کمکو  يا سهیمقادر فرآیندهاي  ها شاخص

 شـده  اسـتفاده وجود دارد که در این تحقیق از بهنجارسازي نورم  ها دادهاي بهنجارسازي گوناگونی بر يها روش
هریـک از   دهـی  وزن هـا  شـاخص  دیگـر  بـه  نسبت شاخص هر ارجحیت ۀدرجبعد براي تعیین مرحلۀ در  .است

 .شد انجام  برانتشکل آب ۀزمینخبره در  نظر کارشناسان بر اساس ها شاخص

فرمـول   ،اسـت خـانوار   100دلیـل آنکـه حجـم جامعـه بیشـتر از       بـه جم نمونه و روش تعیین حانتخاب  براي
                                                                                                                                                  
1- Simple Additive Weighting 
2- Multiple Attribute Decision Making 
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  .شده است استفادهان به نحو زیر کوکر

        )1(                     

انحراف یـا   d2درصد، 95درجه یا ضریب اطمینان  Z2آماري،  ۀجامعتعداد کل  N حجم نمونه، n که در آن
بـر اسـاس فرمـول    . اسـت صـفت   نبـود احتمـال   q احتمـال موجـود صـفت و    P ،05/0با خطاي مطلوب که برابر 

ی کـه خطـای   05/0و بـا مقـدار خطـاي     شـود  میخانوار کشاورز  730کوکران، با توجه به حجم جامعه که شامل 
کشـاورز بـه    252اطالعات بر این اساس از  يآور جمع. نفر محاسبه شده است 252است، حجم نمونه  پذیرفتنی

  .خواهد بود ، 2یک هر روستا به شرح جدول تفک

  اطالعات میدانی يآور جمع برايهر روستا  ۀنمونتعداد خانوار کشاورز و حجم  -2جدول 

از  آمده دست به ۀنمونتعداد حجم  تعداد خانوار کشاورز تعداد کل خانوار نام روستا
 طریق فرمول کوکران

 69 200 279 بادآاحمد

 33 95 173 بادآحسن 

 23 65 121 ابسر

 41 120 233 چهارده

 28 80 135 قلعه نو

 17 50 338 رزداب

 41 120 190 بندیوان

 252 730 1469 جمع کل

  قیتحق يها افتهی: مأخذ            

  بررسی شده  ةمحدودمدیریت آن در  ةنحووضعیت موجود منابع آب و 
 شـده  واقعبخش سالمی، دهستان سالمی  در استان خراسان رضوي، شهرستان خواف، بررسی شده  ةمحدود

 اسـت ، رزداب و بنـدیوان  نـو  قلعهده، ، سراب، چهارآباد حسناحمدآباد، روستاي  هفتاین دهستان شامل . است
 وضـعیت  ازلحـاظ  .اسـت  نفـر جمعیـت   7324خـانوار و   1469بـر اسـاس آخـرین نتـایج سرشـماري، داراي       که

 دیـن  و فارسـی  هاروسـتا  مردم زبان. استک خش و گرم يوهوا آب داراي و بوده دشتی این منطقه، توپوگرافی
 هـاي  پژوهش بر اساس . کنند یم فعالیت دامداري و کشاورزي هاي زمینه دربیشتر  روستائیان . است اسالم ها آن

رشـته   هشـت حلقـه چـاه عمیـق و     26که در  استر نف 650کشاورز این روستاها حدود  بردار بهرهتعداد  ،میدانی
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، از تعـداد  هـا  یسـال  خشـک دلیـل   به ،اخیر يها سالدر  ،حال نیباا. هستندمشاع به زراعت مشغول  رتصو بهقنات 
موقعیت دهسـتان   ،1 شکل. است شده افزودهشغلی خدماتی  يها گروهکشاورز کاسته شده و به  بردار بهره ۀجامع

 را بررسـی شـده    يهـا  يآبـاد کلی  تیوضع ،3جدول و استان خراسان رضوي  و سالمی را در شهرستان خواف
  .دهد یمنشان 

  بررسی شده يها يآبادبررسی وضعیت جمعیتی و میزان برخورداري از امکانات و خدمات  -3جدول 

 شرح
ها آبادي  

بادآاحمد بادآ حسن   بندیوان رزداب قلعه نو چهارده سراب 
 190 338 135 233 121 173 279 تعداد خانوار

 955 1576 681 1292 647 826 1347 )نفر(جمعیت 

 244 386 185 248 194 209 331 )نفر(شاغل کل 

 12 21 5 32 11 40 23 )نفر(بیکار کل 

 605 874 411 835 426 547 753 )نفر(باسواد کل 

 167 420 176 217 119 157 426 )نفر(سواد کل  بی

 KM 35 33 28 29 34 32 34) خواف( فاصله تا مرکز شهرستان

 ضعیف ضعیف متوسط متوسط عالی متوسط عالی ه روستادسترسی ب ةکیفیت جاد

 * * * * * * * مسجد
 * * * * * * * شوراي اسالمی

 * * * * - - * شرکت تعاونی روستا
 * * * * * * * برق

 * * * * * * * کشی شده آب لوله
 * * * * - * * بهداشت ۀخان

 * * * * * * * دفتر مخابرات
 * * * * * * * تلفن

  1390ماري عمومی نفوس و مسکن سال نتایج سرش: مأخذ          
  

قرار گرفته اسـت کـه بـر اسـاس آمـار       5101آبریز در دشت خواف با کد  ۀحوض  این منطقه از نظر تقسیم 
بنـابراین بـا توجـه    . است شده یمعرفحفر چاه  ازنظراستان خراسان رضوي، ممنوعه عادي  يا منطقهشرکت آب 

بـا   هـا  یسـال  خشـک و در  انـد  شـده  واقـع عـادي   ۀممنوعـ در دشـت   بررسـی شـده    ةمحـدود  به اینکـه روسـتاهاي  
 بـراي  بهینـه از آب موجـود و تـالش     ةاسـتفاد بایـد در راسـتاي    ، بنـابراین دشـون  یمزیادي مواجه  هاي دشواري

  نیتر مهمکی از را انجام داد که ی هایی فعالیت ،راندمان تولید افزایش در میزان برداشت آب، البته با ییجو صرفه
  ).استان خراسان رضوي يا منطقهشرکت آب (است بران کشاورزي در این محدوده ایجاد تشکل آب ها، آن
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  در دهستان سالمی و شهرستان خواف استان خراسان رضوي بررسی شده  يها يآبادموقعیت  - 1شکل 

  

آن مـدیریت آب   تبـع  بـه و  زيهـاي کشـاور   زمـین از  يبـردار  بهـره نظام غالـب   ،بررسی شده در روستاهاي 
به این صورت که هر چاه کشاورزي داراي مدار مـنظم گـردش آب بـه     .استدهقانی و خرده مالکی  صورت به

در مـدار  . اسـت کشـت محصـوالت پـاییزه     براي ،روزه دهکشت محصوالت بهاره و  براي  روزه پنجدو صورت 
خـود در   هاي مزرعهآبیاري  برايش ساعت آب هر یک از کشاورزان ش ،، در هر پنج روزروزه پنجگردش آب 

است  ذکر انیشا. کند یم خودمصرف  هاي مزرعهآبیاري  برايساعت آب را  12اختیار دارد و در مدار ده روز، 
عرفــی و یــک ســنت  صــورت بــه مطالعــهدر حــال  ةمحــدودکـه مــدیریت و تقســیم آب در تمــامی روســتاهاي  

فعلـی در   موقعیتدر  آب مدیریت منابع. وجود ندارد بارهدر این  يا هشد نوشتهو قانون یا سند  است شده شناخته
اخیـر شـاهد کـاهش     يهـا  مدیریت مناسبی نیست و موجب شده طی سالخود کشاورزان،  وسیلۀ بهروستاها  نیا

 ۀبهینـ و مـدیریت   کشـاورزي ي آب ور بهـره  افـزایش   لزوم توجه به ،رو نیازا. باشیم روستاهادر این  آب شدید
  .استمهم و حیاتی امري شده،  مطالعه ةمحدودنظیر در مناطق خشک  هژوی به، آن

 نتایج و بحث

را نشـان  ) مـاتریس اولیـه تصـمیم   (بـران کشـاورزي   در ایجاد تشـکل آب  رگذاریتأثي ها شاخص، 4جدول 
و سـازمان جهـاد    يا منطقـه کـه از کارشناسـان مربـوط در شـرکت آب      ییهـا  ینظرسـنج بـر اسـاس   که  دهد یم

، ارتبـاط  نیـ درا. انـد  شـده  انتخـاب هـا  شـاخص همـۀ  از بـین   ،اسـت  دسـت آمـده   بـه  ي خراسان رضـوي  کشاورز
، بـران آب يهـا  در رابطـه بـا تشـکل    شـده  دهید يها آموزش، میانگین سطح سواد کشاورزان کیفی يها شاخص
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، شـود  یمـ ه مشاهد 4که در جدول  طور همان بران روستاآب يواحدها لیبه مشارکت در تشک يمند عالقه زانیم
  .اند شده لیتبدی کم  بهاز حالت کیفی 

  )ماتریس اولیه تصمیم(بران کشاورزي در تشکیل واحدهاي آب رگذاریتأثي ها شاخص -4دول ج

 شاخص ها
 آبادي ها

 بندیوان رزداب قلعه نو چهارده سراب حسن اباد احمداباد
)حلقه(تعداد چاه عمیق کشاورزي   6 2 2 12 3 0 1 

)میلیون متر مکعب(چاه  ۀانسالی ۀتخلی  43/3  7/0  7/1  2/8  65/0  0 65/0  

)رشته(تعداد قنات   1 0 1 0 2 2 2 

)میلیون متر مکعب(قنات  ۀسالیان ۀتخلی  8/0  0 13/0  0 3/1  2/0  5/0  

)نفر(تعداد کشاورز   202 95 87 185 105 280 165 

)هکتار(سطح زیر کشت آبی   420 350 280 170 130 100 100 

)هکتار(یر کشت دیم سطح ز  85 25 0 10 20 0 30 

کل روستا به هکتار هاي زمین میزان   505 375 280 180 150 100 130 

 58 55 57 50 56 50 48 میانگین سنی کشاورزان

*میانگین سطح سواد کشاورزان  2 1 1 1 1 1 2 

توزیع آب ۀزمینمیزان مشارکت و همکاري متقابل بین کشاورزان روستا در   75 65 60 65 85 70 65 

**برداري غالب در روستا بهرهنظام   1 1 1 1 1 1 1 

***بران هاي آب تشکلهاي دیده شده در رابطه با  آموزش  2 1 1 1 1 1 1 

ه اهمیت تشکیل واحدهاي آب ****بران سطح آگاهی نسبت ب  2 1 1 1 1 1 1 

*****بران روستا مندي به مشارکت در تشکیل واحدهاي آب عالقهمیزان   3 2 1 3 2 1 1 

بران روستا آبکشاورز عضو در واحدهاي  ءتعداد اعضا  0 0 0 0 0 0 0 

بران آبعضویت اعضا در واحدهاي  ۀسابقمیانگین   0 0 0 0 0 0 0 

)شهر سالمی(ترین مرکز خدمات کشاورزي به کیلومتر  فاصله تا نزدیک  5 8 10 9 3 18 15 

 ***ضعیف: خیلی ضعیف دو: یک        *راهنمایی: ابتدایی، دو: یک **.خرده مالک: کی

 *****خوب: متوسط، سه: دو ضعیف: یک                 ****ضعیف: خیلی ضعیف دو: یک

  میدانی محققهاي  مطالعهاي استان خراسان رضوي و  منطقهشرکت آب : خذأم    
  

یکسـان کـردن و    براي بنابراین است،گیري مختلفی راي واحدهاي اندازهها دا هر یک از شاخص که ازآنجا
بهنجارسازي نـورم، هـر یـک از     روش در. است شده استفادهها از عملیات بهنجارسازي سازي شاخص مقیاس بی

هـاي سـتون مربـوط بـه خـود      ؤلفـه مجمـوع تـوان دوم م   بر میتقس ،گیريماتریس تصمیم يها مؤلفهیا  ها شاخص
   .دهد یمشده را نشان گیري نرمالیزه ، ماتریس تصمیم5جدول  .شود می

 تنظـیم  هـا  شـاخص اولویت هر یک از  ۀتعیین درج منظور به ییها نامه پرسشابتدا ، مناسب دهی وزن منظور به
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محاسـبۀ  سـپس بـا   . انـد  دهکـر  کامـل  آن را بـران تشـکل آب  ۀکارشناسان خبره در زمینـ  شده است و پس از آن
اسـتفاده از روش مجمـوع تـوان     کار با ۀدر ادام. است شده مشخص، امتیاز و اولویت هر شاخص هارتبهمیانگین 

، )5جـدول  (و با ضرب وزن هر شاخص در مقادیر بهنجـار شـده    شده محاسبه ها شاخصیک از ، وزن هرايرتبه
  .شود یمحاصل ) 6جدول (آید و دست می شده به ماتریس وزن دهی

  )Vماتریس (شده از روش نورم  بهنجارگیري ماتریس تصمیم -5جدول 
 شاخص ها

 آبادي ها

 بندیوان رزداب قلعه نو چهارده سراب حسن اباد احمداباد
)حلقه(تعداد چاه عمیق کشاورزي   43/0  14/0  14/0  85/0  21/0  0 07/0  

)میلیون متر مکعب(چاه  ۀسالیان ۀتخلی  38/0  08/0  19/0  90/0  07/0  0 07/0  

)رشته(تعداد قنات   27/0  0 27/0  0 53/0  53/0  53/0  

)متر مکعب(قنات  ۀسالیان ۀیتخل  49/0  0 08/0  0 80/0  12/0  31/0  

)نفر(تعداد کشاورز   44/0  21/0  19/0  41/0  23/0  61/0  36/0  

)هکتار(سطح زیر کشت آبی   63/0  53/0  42/0  26/0  20/0  15/0  15/0  

)هکتار(سطح زیر کشت دیم   88/0  26/0  0 10/0  21/0  0 31/0  

ارکل روستا به هکت هاي زمینمیزان   68/0  50/0  38/0  24/0  20/0  13/0  17/0  

34/0 میانگین سنی کشاورزان  35/0  40/0  35/0  40/0  39/0  41/0  

55/0 میانگین سطح سواد کشاورزان  28/0  28/0  28/0  28/0  28/0  55/0  

توزیع آب ۀزمینمیزان مشارکت و همکاري متقابل بین کشاورزان روستا در   40/0  37/0  32/0  35/0  46/0  38/0  35/0  

برداري غالب در روستا بهرهنظام   38/0  38/0  38/0  38/0  38/0  38/0  38/0  

55/0 بران هاي آب تشکلهاي دیده شده در رابطه با  آموزش  28/0  28/0  28/0  55/0  28/0  28/0  

بران سطح آگاهی نسبت به اهمیت تشکیل واحدهاي آب  55/0  28/0  28/0  28/0  55/0  28/0  28/0  

بران روستا مشارکت در تشکیل واحدهاي آب مندي به عالقهمیزان   56/0  37/0  19/0  56/0  37/0  19/0  19/0  

بران روستا آبکشاورز عضو در واحدهاي  ءتعداد اعضا  0 0 0 0 0 0 0 

بران در واحدهاي آب ءعضویت اعضا ۀسابقمیانگین   0 0 0 0 0 0 0 

)میشهر سال(ترین مرکز خدمات کشاورزي به کیلومتر  فاصله تا نزدیک  17/0  28/0  35/0  31/0  10/0  63/0  52/0  

  هاي تحقیق یافته: خذأم      
  

ي نهـایی روسـتاهاي دهسـتان سـالمی در ایجـاد تشـکل       بنـد  تیـ اولودست آمـده،   هاي به با استفاده از نتیجه
 بت به دیگر روستاهاي بررسـی شـده،  امتیاز نس 4627/0، روستاي احمدآباد با دهد یمنشان  7بران در جدول  آب

بـه برخـورداري    توان یمهاي انتخاب این روستا  دلیل نیتر مهماز  .ران استبایجاد تشکل آب اولویت اول براي
هاي کشاورزي آبی فراوان نسبت به دیگر روستاهاي بررسی شده، زیاد بـودن میـانگین    از سطح زیر کشت زمین

ي کشـاورزي و میـزان   هـا  تیفعالري در نتیجه، پذیرش بهتر نوآو  درو ) مقطع راهنمایی(سطح سواد کشاورزان 
  .برداران به ایجاد تشکل آبیاري کشاورزي در این روستا اشاره کردمندي و استقبال بیشتر بهرهعالقه
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  )Vماتریس (دهی شده  وزن يریگ میتصمماتریس  -6جدول 

 شاخص ها
وزن هر  آبادي ها

نبندیوا رزداب قلعه نو چهارده سراب حسن اباد احمداباد شاخص  

)حلقه(تعداد چاه عمیق کشاورزي   0554/0  0185/0  0185/0  1109/0  0277/0  0 0092/0  13/0  

)میلیون متر مکعب(چاه  ۀسالیان ۀتخلی  0263/0  0054/0  0130/0  0629/0  0050/0  0 0050/0  07/0  

)رشته(تعداد قنات   0080/0  0 0080/0  0 0160/0  0160/0  0160/0  03/0  

)مکعب متر(قنات  ۀسالیان ۀتخلی  0049/0  0 0080/0  0 0080/  0012/0  0031/0  01/0  

)نفر(تعداد کشاورز   0443/0  0208/0  0191/0  0405/0  0230/0  0614/0  0362/0  1/0  

)هکتار(سطح زیر کشت آبی   0442/0  0368/0  0294/0  0179/0  0137/0  0105/0  0105/0  07/0  

)هکتار(سطح زیر کشت دیم   0071/0  0021/0  0 0008/0  0017/0  0 0025/0  008/0  

کل روستا به هکتار هاي کشاورزي زمینمیزان   0610/0  0453/0  0338/0  0217/0  0181/0  0121/0  0157/0  09/0  

0203/0 میانگین سنی کشاورزان  0212/0  0237/0  0212/0  0241/0  0233/0  0246/0  06/0  

0277/0 میانگین سطح سواد کشاورزان  0139/0  0139/0  0139/0  0139/0  0139/0  0277/0  05/0  
میزان مشارکت و همکاري متقابل بین کشاورزان روستا در 

توزیع آب ۀزمین  
0445/0  0403/0  0356/0  0385/0  0504/0  0415/0  0385/0  11/0  

برداري غالب در روستا بهرهنظام   0076/0  0076/0  0076/0  0076/0  0076/0  0076/0  0076/0  02/0  

بران هاي آب تشکلهاي دیده شده در رابطه با  آموزش  0333/0  0166/0  0166/0  0166/0  0333/0  0166/0  0166/0  06/0  

بران سطح آگاهی نسبت به اهمیت تشکیل واحدهاي آب  0333/0  0166/0  0166/0  0166/0  0333/0  0166/0  0166/0  06/0  
بران  مندي به مشارکت در تشکیل واحدهاي آب عالقهمیزان 

 روستا
0446/0  0297/0  0149/0  0446/0  0297/0  0149/0  0149/0  08/0  

بران روستا آبکشاورز عضو در واحدهاي  ءتعداد اعضا  0 0 0 0 0 0 0 03/0  

بران در واحدهاي آب ءعضویت اعضا ۀسابقمیانگین   0 0 0 0 0 0 0 02/0  
ترین مرکز خدمات کشاورزي به کیلومتر  فاصله تا نزدیک

)شهر سالمی(  
0003/0  0003/0  0007/0  0006/0  0002/0  0013/0  0010/0  002/0  

4627/0 جمع کل  2753/0  2522/0  4144/0  3056/0  2368/0  2458/0  1 

  هاي تحقیق یافته: مآخذ
  

  بران آب زیرزمینی آببندي نهایی روستاها براي ایجاد تشکل  اولویت -7جدول 
 رزداب بندیوان سراب حسن آباد قلعه نو چهارده احمدآباد نام روستا

4627/0 مجموع امتیاز  4144/0  3056/0  2753/0  2522/0  2458/0  2368/0  

 7 6 5 4 3 2 1 رتبه

  هاي تحقیق یافته: خذأم 

  گیري و پیشنهادهانتیجه
آب و کاهش شدید سطح آب زیرزمینـی، نداشـتن شـناخت کـافی کشـاورزان       از منابع هیرو یببرداري بهره

مـدرن آبیـاري، ضـرورت     يهـا  دستگاهمنطقه از الگوي صحیح مصرف آب، مکانیزه نبودن کشاورزي، نداشتن 
بخشـی آنـان و کـاهش     بران زیرزمینی و سپردن کار مدیریت آب بـه خـود کشـاورز، آگـاهی    ایجاد تشکل آب
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هـاي  ایجـاد تشـکل ابتـدا خواسـت و انگیـزه     براي شـروع  . است کردهآشکار  شیازپ شیبگري دولت را تصدي
 بررسـی شـده   آوري و در سـطح هفـت روسـتاي    جمع نامه از طریق پرسش بررسی شده  ۀنمون ۀکشاورزان جامع

بـران، از مـدل مجمـوع    ایجاد تشکل آب منظور به بررسی شده روستاهاي  يبند تیاولوبراي  .شد لیوتحل هیتجز
کـه   تحلیـل شـد    بررسـی شـده   شاخص در هفـت روسـتاي    18 ،در این روش .شداستفاده  )SAW(وزنی  ةساد

  .بران انتخاب شدایجاد تشکل آب براي 4627/0 روستاي احمدآباد با امتیاز تیدرنها

ـ بـران در ایـن روسـتا و    با ایجاد تشکل آب که است امید ي الزم بـه کشـاورزان منطقـه در    هـا  آمـوزش  ۀارائ
در مصـرف آب و اعمـال    ییجو صرفه منظور بهي مدرن آبیاري و کشاورزي مکانیزه ها روشراستاي استفاده از 

بـراي  هش روند افت سطح آب زیرزمینی باشیم و بتوانیم کمک شایانی مدیریت صحیح مصرف آب، شاهد کا
  .بکنیم پایدار منطقه  ۀتوسع

  منابع
). دشت کوار اسـتان فـارس   :مورد مطالعه(بران  آبي ها انجمنامکان پذیري تشکیل ) 1388(و شریف زاده م  .احمدوند م

 .1-14: 5. علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران

بران سفید  آبي ها یتعاونمطالعه موردي (تحلیل تمایل به مشارکت در مدیریت آبیاري ) 1389(انی ك و زرافش .افشار ن
 .99-113: 6. و آموزش کشاورزي ایران جیتروعلوم ). برگ و سراب بس استان کرمانشاه

رآینـد انتقـال   ي آب بـران در ف ها تشکلواکاوي مشکالت ) 1388(و اکبري م . ی فمی حشعبان عل، .، اسکندري غ.امید م
 .167-175 :2. تحقیقات آب و خاك ایران. که هاي تجن، مغان و ورامینمدیریت آبیاري مطالعه شب

 ).استفاده از رگرسیون فـازي ( ي آب برانها یتعاونثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل ؤعوامل م) 1385(و خیاطی م  .امینی ا
 .69-91: 53. اقتصاد کشاورزي و توسعه

 :مطالعـه مـوردي  (بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیـاري در ایـران    )1389(و نظري م . ، کوپاهی م.تاهباز صالحی ن
 .205-216: 24.يکشاورزاقتصاد و توسعه ). تعاونی آب بران تجن

تحلیل حیطه هاي رفتاري کشاورزان استان خراسان رضوي در زمینه مدیریت بهینه آب ) 1387(و چیذري م  .شاهرودي ع
علـوم تـرویج و آمـوزش    . قایسه مشـارکت کننـدگان و غیـر مشـارکت کننـدگان در تعـاونی آب بـران       کشاورزي، م

  .81-98: 4. کشاورزي ایران

ارزیابی راهکارهاي مدیریت منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردي دشت نریمانی در اسـتان  ) 1386(و زیبایی م  .صبوحی م
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 .475-484: 1. علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. خراسان

ثر بر مشارکت سازمان ؤبررسی موانع عاملیتی م) 1387(ك و اخالص پور. ، ضیایی ف.ل کامران ،.، ملکیان س.رضوي ز
 .99-119: 1. پژوهش اجتماعی). بران شهرستان بردسیر آبي ها تشکلمطالعه موردي (یافته 

 هـا  آننقـش   و Topsisب زیرزمینی به روش بران آ آبي ها تشکلبررسی امکان ایجاد  )1388(و ظاهرپور ج . قدرتی م
  .410-429. مجموعه مقاالت همایش ملی الگوهاي توسعه پایدار در مدیریت آّب .در مدیریت منابع آب

 .گزارش هاي آماري، شرکت آب منطقه اي استان خراسان رضوي، سالهاي مختلف

کمیتـه  . ر شبکه آبیاري و زهکشی دشت عباسي مربوطه دها چالشي آب بران و ها تشکلفرآیند ایجاد ) 1387(محبی م 
 .54-74. ملی آبیاري و زهکشی ایران

بر تمایل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشـکل   رگذاریتأثهاي مختلف  سازه) 1391(و میردامادي م . میرزایی آ
 .135-151: 1. روستا و توسعه. آب بران

وزارت . ي بخش کشاورزيها تشکلسیس أاهنماي سازماندهی و تر) 1389(ك متین و . ن مکرمیمقد، .مهدي دوست ح
 .ورزيکشايتشکلهارموا فترد. ایرانستاییرو ونتعايمرکز نمازسا. ورزيکشادجها

 .تهران. کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران. تالش هاي جهانی و نتایج. انتقال مدیریت آبیاري) 1387(حیدریان ا 

وزارت جهـاد  . آب کشـاورزي  ۀبهینراهکاري در تحقق پایداري مدیریت مصرف  تعاونی آب بران) 1385(شاهرودي ع 
 .274شماره . علمی جهاد ۀماهنام. کشاورزي
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Abstract 
Drought and poor distribution of rainfall in time and space, is inescapable reality 

that subject any sustainable food to correct and rational use of limited water resources 
of country. One way to avoid excessive withdrawal of water resources is to aware 
farmers and stakeholders in the region, to reduce the charge of the government and 
transfer of water management through agricultural cooperation. This study prioritize 
creation of the agricultural water cooperation in seven villages of Salami County from 
Khaf city of Razavi Khorasan province. The method of research is analytical and 
descriptive and is based on library field studies. The villages in the study area include 
730 peasant families that according to Cochran formula, 252 farmers (households) 
were selected as sample society and were given some questionnaires regarding the 
matter. The 18 indicators were selected for study and examined by experts in relation 
to the establishment of agricultural water cooperation and using SAW Multi-Criteria 
Decision Making prioritized regarding to place for creation of agricultural 
cooperation. According to this method, Ahmedabad village with a score of 0.4627 is 
the first priority and Chardah village with 0.4143 points is the second priority for 
establishing agricultural cooperation. 
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