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Water scarcity, especially in the agricultural sector, is one of the most important issues in Iran, and in the 
future, the occurrence of various challenges in the state of water resources is inevitable. Based on this, it 
is necessary to make a decision and a comprehensive study for the future. This is applied, single-section, 
and normative research, and the foresight approach has been used for the sustainable management of 
underground water resources. The statistical population of this research was all experts from institutions 
related to water resources management in Lorestan province. At first, semi-structured interviews were 
conducted, and then the CIA technique was used. 8 driving components were identified and in order 
of priority, they are the development of infrastructure to attract investments and the development of 
knowledge and awareness of the users of the region's problems (impact score 26), valuing water and 
removing subsidies related to water in the agricultural sector (score 21), development of non-agricultural 
businesses in rural communities (impact score 28) and strengthening the relationship of water-related 
institutions (impact score 29). The final results of this research showed that it is necessary to realize the 
sustainability of underground water resources in the Karkheh-Olia basin and at the same time to pay 
attention to several different areas and this variety can be obtained from the different nature of the 
drivers.
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Extended Abstract

1. Introduction

roundwater is considered the most 
suitable source available to supply the 
required water. In Iran, although water 

is always considered the scarcest agricultural resource, 
a significant share of surface water resources and under-
ground water resources are consumed in the agricultural 
sector. Karkheh basin is one of the main watersheds of the 
country, which has had a significant decrease in under-
ground water resources during the last few decades, and 
in the current conditions of this basin, it needs sustainable G
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management. On the other hand, the statistics show that 
among the 6 study areas, Kohdasht and Rumeshkan ar-
eas are critical areas and have been introduced as forbid-
den plains in the last decade. Underground resources in 
these plains have decreased significantly. It has different 
plains than the rest. According to the mentioned cases, the 
purpose of this research is to investigate the driving fac-
tors in the sustainable management of underground water 
resources in the agricultural sector of the  Karkheh-Olia 
Basin.

2. Methodology

This research is applied research. Also, the current re-
search is a descriptive (non-laboratory) type of research, 
and because it is carried out in a certain period of time, it 
is considered a one-part survey. In this research according 
to the requirements of the set goal, the technique of CIA 
was used, therefore, it is a type of future-oriented and nor-
mative research. The information needed for this research 
was collected through interviews and then through a ques-
tionnaire. Also, secondary data such as scientific and gray 
documents and several reports of government documents 
that describe the studied area have been used. In this re-
search, 11 experts answered the questionnaire in the form 
of three three-person panels and one two-person panel. 
The experts were selected with these two characteristics: 
they have a lot of knowledge about the subject and work 
experience in the studied area. Finally, the experts were 
selected by snowball sampling. The information and data 
needed in this step were obtained by the questionnaire/
matrix of cross effects. Finally, after collecting the ques-
tionnaires, the resulting data were analyzed, and Mic Mac 
software was used.

3. Results

The goal was investigated using semi-structured inter-
views. The interviews started with general and simple 
questions and progressed to more detailed questions. In 
this part of the research, the initial question was raised 
as follows: "In your opinion, what factors are the most 
important solutions for the sustainable management of 
underground water resources?". In the continuation of the 
work and after the content analysis and using the STEEP 
analytical model, solutions were to be included in the 
form of five "social, technological, economic, environ-
mental, and political" formats. These strategies include: 
"developing infrastructure to attract investments, valuing 
water and removing water subsidies, developing non-ag-
ricultural jobs in rural communities, developing knowl-
edge and informing users of the problems in the region, 
strengthening the relationship of water-related institu-

tions, developing the knowledge of experts and recruiting 
elites in offices, integrated management, and implementa-
tion of watershed management activities".

4. Discussion

The results of this research showed that a comprehen-
sive perspective should be applied in this area. At the 
same time, non-agricultural jobs should be developed. 
Also, the role of farmers' participation is very important 
and should be considered in planning.

5. Conclusion

To realize the sustainable management of water resourc-
es, economic, social and environmental aspects should be 
given full attention. Strategies should also be adopted that 
can cover all aspects of the problem. Also, to achieve the 
mentioned goal, a one-sided view should be removed and 
the participation of stakeholders should be used. In this 
case, water scarcity can be controlled in the agricultural 
sector.
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امروزه کم آبی به ویژه در بخش کشاورزی از محرزترین مسائل در کشور ایران هست و در آینده بروز چالش های مختلف در وضعیت منابع 
آب امری اجتناب ناپذیر است و بر این اساس تصمیم گیری درست و بهینه مستلزم مطالعه همه جانبه در آینده است که انجام تحقیقات 
آینده نگاری را قابل توجیه می کند. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی، تک مقطعی و هنجاری است که از رویکرد آینده نگاری برای 
مدیریت پایدار منابع آب زیر زمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق تمام کارشناسان از 
نهادهای دانشگاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت بانک کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان لرستان و اداره محیط زیست شهرستان کوهدشت انتخاب شدند. در ابتدا با انجام مصاحبه های نیم ساختارمند به شناسایی مؤلفه های 
مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی اقدام شد و در ادامه از تکنیک تحلیل پیشران ها و با استفاده از نرم افزار MAC-MIC به شناسایی 
پیشران های مؤثر از بین مؤلفه های حاصل از مصاحبه اقدام شد. این حوزه ها به ترتیب اولویت عبارت اند از توسعه زیرساخت ها برای جذب 
سرمایه گذاری ها و توسعه دانش و آگاه سازی بهره برداران از مشکالت منطقه )با میزان امتیاز اثرگذاری 26(، ارزش گذاری آب و حذف 
یارانه های مرتبط با آب در بخش کشاورزی )با کسب امتیاز 21(، توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی )با میزان امتیاز اثرگذاری 
28( و تقویت ارتباط نهادهای مرتبط با آب )با میزان امتیاز اثرگذاری 29(. نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که الزمه تحقق پایداری منابع 

آب زیر زمینی توجه همزمان به چندین حوزه مختلف هست و این تنوع را می توان از متفاوت بودن ماهیت پیشران ها دریافت.

کلیدواژه ها: 
تحلیل پیشران ها، کاربست 

آینده نگاری، حوضه 
کرخه علیا، منابع آب 

زیرزمینی، مدیریت پایدار 
منابع آب کشاورزی

تاریخ دریافت: 11 مرداد 1401
تاریخ پذیرش: 27 آبان 1401

مقدمه

دسترس  در  منبع  مناسب ترین  به عنوان  زیرزمینی  آب های 
 (Sepahvand et al., جهت تأمین آب موردنیاز به حساب می آیند
ایران باوجودی که آب همواره کمیاب ترین  (2021 و در کشور 

منبع کشاورزی محسوب می شود و دارای اقلیم خشک هست؛ 
زیرزمینی  آب  منابع  و  آب سطحی  منابع  از  بسزایی  اما سهم 
 (Sepahvand et al., 2019; در بخش کشاورزی مصرف می گردد
با توجه به  ایران  کشور  در   .Gholamrezai & Sepahvand, 2017)

افزایش روزافزون جمعیت از یکسو و از میان رفتن منابع طبیعي 
برنامه ریزي  اساسي  مسئله  چند  دیگر،  سوي  از  تجدیدشونده 
کشاورزي در راه تأمین غذاي موردنیاز جمعیت ایران در سال های 
آتی وجود دارد که فرسایش، تحلیل و امحاي منابع زمین، آب، 
 (Shokati Amghani et جنگل و مرتع یکی از عمده ترین آن ها است

 .al., 2018a; Shokati Amghani et al., 2018b)

کم آبی، وقوع خشک سالی های متوالی، توزیع زمانی و مکانی 
و  خشک  اقلیم های  جدایی ناپذیری  جزء  بارش ها  نامناسب 
 .(Alipour et al., 2017) است  بوده  ایران(  )همانند  نیمه خشک 
معلول  زیرزمینی،  و  سطحی  آب  منابع  افزایش  به  رو  مصرف 
افزایش جمعیت، افزایش سطح زیر کشت و تولیدات کشاورزی 
و  آب  منابع  به  دسترسی  کاهش  سبب  آن  به تبع  که  هست 
افت سطح ایستابی و تخلیه آبخوان ها شده است؛ آمارها نشان 
می دهند که مصرف رو به افزایش این منابع استراتژیک، سبب 
تهدید کمیت و کیفیت این منابع شده است به طوری که حدود 
4۰4 از 6۰9 دشت کشور، به عنوان دشت هایی اعالم شده اند که در 
آن ها بیش ازاندازه از سرمایه ذخیره راهبردی آب استفاده می شود 

 .(Samani, 2020)

1- دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. 
2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
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4- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا
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در حال حاضر بحران های ناشی از کمبود منابع آب شیرین 
است؛  مطرح  پایدار  توسعه  بحث  در  جدی  تهدیدی  به عنوان 
به طوری که کمبود آب، آلودگی و سایر مسائل اکولوژیکی و محیطی 
مرتبط با آن، در بسیاری از نواحی به سرعت در حال گسترش 
است و هم اکنون پژوهشگران و سیاست گذاران نیز مدیریت پایدار 
و  برای کاهش چالش های حال  بهترین گزینه  به عنوان  را  آب 
 (Madhnure et al., قرار می دهند آینده منابع آب موردحمایت 
این که سیستم آب )و آب های زیر زمینی(  با توجه به  اما  (2015؛ 

از  اجتماعی  و  پدیده طبیعی  به سان هر  آن،  پایدار  و مدیریت 
یک روند خطی و قطعی پیروی نمی کند و از مؤلفه های طبیعی، 
اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تأثیر می پذیرید و در عمل 
مدیریت آب های زیرزمینی دارای ابعاد زیاد و اغلب به هم پیوسته 
هست، درنتیجه »مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی« به معنای 
»تفکری فراتر از سفره آبخوان« است و دیدگاهی را ایجاد می کند 
که در آن به تمام پیوندهای موجود از قبیل »مدیریت حوضه«، 
»شرایط کشاورزی«، »محیط زیست« و »مشارکت ذی نفعان« را 
در نظر می گیرد (Jakeman et al., 2016)؛ این بدین معناست که 
مدیریت پایدار ترکیبی از اقدامات مختلف ولی هم هدف است که 
 (Klaasa et al., »ترکیبی از اقداماتی نظیر »تعادل عرضه و تقاضا
(2020، »اجرای مؤثر اقدامات نظارتی«، »شیوه های مدیریت بهینه 

 (Samani, »مصرف ذی نفعان«، »بهبود ساختارهای حاکمیت آب
(2020 است. در کل می توان گفت که در مدیریت پایدار منابع آب 

زیرزمینی تمام جنبه های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی در نظر 
گرفته می شود (Klaasa et al., 2020). با توجه به موارد بیان شده، این 
تحقیق قصد دارد به بررسی مؤلفه های پیشران در مدیریت پایدار 
منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )با رویکرد آینده نگاری( 

در حوضه کرخه علیا بپردازد.

حوضه کرخه نیز یکی از حوضه های اصلی آبریز کشور هست 
که در طی چند دهه اخیر کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی 
را تجربه کرده است که در شرایط کنونی برخی دشت های این 

حوضه برای حفظ حیات خود، نیازمند اعمال مدیریتی پایدار 
هستند. حوضه آبریز کرخه با وسعت 51912/3 کیلومترمربع به 
لحاظ اهمیت منابع آب یکی از مهم ترین حوضه های آبریز درجه دو 
کشور است که در استان های کرمانشاه، همدان، ایالم، لرستان، 
خوزستان و کردستان واقع شده است. از حوضه های فرعی آن 
نیز حوضه کرخه علیا هست که در غرب استان لرستان قرار دارد 
و نیمی از مساحت استان لرستان )نیمه غربی و جنوب غربی( را 
زیر حوضه های »کشکان«، »سیمره« و »گاماسیاب« در برگرفته 
هستند.  کرخه علیا  حوضه  زیر  از  مذکور  حوضه های  که  است 
قسمت هایی از این استان در حوضه کرخه قرار دارد که شامل 
شهرستان های خرم آباد، سلسله، دلفان، کوهدشت، رومشکان و 
پلدختر است که منطقه موردمطالعه در این تحقیق را تشکیل 
داده اند که مجموعاً حوضه کرخه علیا نامیده می شود. در حوضه 
مذکور 11 آبخوان قرار دارد که در تصویر شماره 1 قابل مشاهده 
هستند. این آبخوان ها عبارت اند از: کشماهور، طرحان، کوهدشت، 
رومشکان، الشتر، نورآباد، مالوند، ده پیر، جایدر، خرم آباد و ساهگل. 

از سویی دیگر آمارها1 در مورد محدوده های مطالعاتی واقع 
محدوده  بین شش  از  که  می دهد  نشان  کرخه علیا  در حوضه 
مطالعاتی، محدوده های کوهدشت و رومشکان جز موارد بحرانی 
بوده و در طی دهه اخیر به عنوان دشت ممنوعه معرفی شده اند 
زیرا سطح منابع زیرزمینی در این دشت ها کاهش محسوس و 
قابل توجهی به نسبت مابقی دشت های دیگر داشته است. جدول 
شماره 1 به صورت خالصه وضعیت محدوده های موردمطالعه را 

بیان می کند.

1. تمامی اطالعات مرتبط به محدوده های مطالعاتی در زیر حوضه کرخه علیا 
در این بخش برگرفته از »مطالعات بهنگام سازي بیالن منابع آب محدوده های 
آبي 8-9۰)1394(«،  به سال  آبریز رودخانه کرخه منتهي  مطالعاتي حوضه 
»اطالعات دریافتی از شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان« و »اطالعات 
دریافتی از اداره امور آب شهرستان رومشکان است« که بنا به اقتضا، مطالب 

موردنیاز از آن ها استخراج شده است.

»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. آبخوان ها )دشت ها( واقع در کرخه علیا. منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰
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»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«

جدول 1. وضعیت از دشت های موجود در محدوده های مطالعاتی کرخه علیا واقع در استان لرستان.

رومشکانکوهدشتالشترپلدخترنورآبادخرم آبادمحدوده های مطالعاتی

412122تعداد دشت

خرم آباد، کمالوند، قلعه نام دشت
کوهدشت، الشترجایدر و واشیاننورآبادسنگی و ده پیر

کشماهور
رومشگان، 

طرهان
13/1077748/256204/234896/822878/1459568/2707دبی خروجی

8250323474172906953611203724168حجم ساالنه )هزار مترمکعب(
ممنوعهممنوعهدر حال تعادلدر حال تعادلدر حال تعادلدر حال تعادلشرایط کنونی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  

همچنین سایر آمارها نشان می دهند که سطح آب زیرزمینی در 
دشت های کوهدشت و رومشکان از مهر 68-67 تا پایان شهریور 
86-85 در حدود 7/35 متر افت داشته است و همچنین در طی 
سال های 87-86 تا پایان شهریور 94-93 سطح آب زیرزمینی در 
حدود 15/47 متر افت داشته است؛ درواقع به صورت متوسط در 
کل دوره آماری افت متوسط در حدود ۰/85 متر در سال در این 
دشت ها گزارش شده است، این در حالی است که میزان نوسان 
سطح آب های زیرزمینی در کل کشور به طور میانگین ساالنه 
منفی ۰/48 متر است. این بدین معنا است که میزان کاهش 
منابع در این دشت ها دو برابر میانگین آمار کشور بوده است. 
باتوجه به آمارها، مستندات و موارد بیان شده، در طی چند دهه 
اخیر شاهد کاهش قابل توجهی از حجم منابع آب زیرزمینی در 
حوضه کرخه علیا بوده ایم به گونه ای که روند کاهش این منابع 
بیشتر از میانگین کشوری بوده است. این روند کاهش سطح منابع 
آب زیرزمینی در تمام دشت های موجود در این حوضه بوداست؛ 
بحرانی تری  شرایطی  رومشکان  و  کوهدشت  دشت های  ولی 
منابع  مصرف  عمده  که  می دهند  نشان  آمارها  می گذرانند.  را 
آب زیرزمینی در استان لرستان و در حوضه مذکور در بخش 
تخلیه  مترمکعب  میلیون  مجموع 1۰58  از  هست.  کشاورزی 
ساالنه منابع آب زیرزمینی استان، حدود 71۰ میلیون مترمکعب 
در سال برای کشاورزی، 1۰۰ میلیون مترمکعب برای مصارف 
شرب و 4۰ میلیون مترمکعب برای مصارف صنعتی مورداستفاده 
قرار می گیرد؛ تقریباً حدود مجموعاً 85۰ میلیون مترمکعب در 

سال2. 

بدون تردید اگر شرایط موجود در دشت های این حوضه تداوم 
یابد شاهد صدمات جبران ناپذیری بر ذخایر موجود آب زیرزمینی، 
مرگ آبخوان ها و به تبع رخ نمودن مشکالت در جوامع روستایی 
و بخش کشاورزی خواهیم بود و نمی توان از تبعات اقتصادی و 
اجتماعی آن گریز داشت. الزم به ذکر است که تاکنون در سطوح 
کالن تصمیم گیری همواره قوانین و بخشنامه هایی برای حراست و 

http://www.lsrw. :2. شرکت آب منطقه ای لرستان. قابل دسترس در سایت
ir/st/73

مدیریت منابع این بخش در سطح کشور صورت گرفته شده است 
(Samani, 2020) که حوضه مذکور نیز از این امر مستثنا نبوده 

است؛ ولی شواهد حاکی از عدم موفقیت قوانین موجود است. 
مشکالت موجود در این حوضه، ماحصل دهه ها سیاست گذاری 
نادرست، نگاه غیر کارشناسانه و مغفول ماندن اهمیت حفاظت 
از این منابع هستند. با توجه به موارد بیان شده، این تحقیق قصد 
دارد با رویکرد آینده نگاری به بررسی مدیریت پایدار منابع آب 

زیرزمینی در این حوضه بپردازد.

روش شناسی تحقیق 

پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی، تک مقطعی و هنجاری 
است که از رویکرد آینده نگاری برای مدیریت پایدار منابع آب 
زیر زمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا بهره برده شده 
است در این گام بنا به اقتضای هدف تعیین شده از مصاحبه )با 
68 نفر( و تکنیک تحلیل پیشران ها )با 11 نفر( بهره برده شد، لذا 

از نوع تحقیقات آمیخته، آینده گرا و هنجاری است.

اطالعات موردنیاز این تحقیق در بخش اول با مصاحبه و سپس 
داده های  از  همچنین  است.  به دست آمده  پرسش نامه  ازطریق 
ثانویه نظیر اسناد علمی و خاکستری و چندین گزارش از اسناد 
دولتی که منطقه موردمطالعه را توصیف می کند، استفاده شده 

است؛ این اسناد عبارت بودند از:

1- آمار و اطالعات مرتبط به بخش کشاورزی از واحد زراعت، 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  آب وخاک  حفاظت  و  باغبانی 

لرستان؛

2- آمار و اطالعات دریافتی مرتبط با مراتع و جنگل های از اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان؛

3- برنامه آمایش استان لرستان، معاونت برنامه ریزی استانداری 
لرستان )1384(؛

محدوده های  آب  منابع  بیالن  سازی  بهنگام  مطالعات   -4
مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه کرخه منتهي به سال آبي 8-9۰ 
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)1394( از اداره امور آب شهرستان رومشکان؛

5- اطالعات دریافتی مرتبط با منابع آب زیرزمینی از شرکت 
سهامی آب منطقه ای استان لرستان؛

6- اطالعات دریافتی مرتبط با منابع آب زیرزمینی از اداره امور 
آب شهرستان رومشکان و

7- سند ملی آمایش سرزمین در افق 1424 )1399(، دبیرخانه 
شورای عالی آمایش سرزمین.

تکنیک به کار گرفته شده در این تحقیق به کارگیری تکنیک 
»تحلیل پیشران ها« به شناسایی پیشران های کلیدی برای تحقق 
مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی منطقه موردمطالعه اقدام شد. 

گودت  توسط  بیان شده  اصلی  الگوی  اساس  بر  نمونه  حجم 
کارشناسان  تعداد  برای  محدودیتی   )2۰11( دورانس3  و 
شرکت کننده در پانل و برای پاسخ دهی به پرسش نامه در تکنیک 
تحلیل پیشران ها قائل نمی شود ولی تأکید بر تعداد کمتر ولی 
متخصص تر هست که باید با اجماع نظر به سؤاالت پاسخ دهند. 
در این تحقیق 11 نفر از کارشناسان در قالب سه پنل سه نفره و 
یک پنل دو نفره به پرسش نامه پاسخ دادند. اطالعات و داده های 
موردنیاز در این گام توسط پرسش نامه/ ماتریس تأثیرات متقاطع 
طراحی شد  متقاطع«  »تأثیرات  ماتریس  درنهایت  شد.  کسب 
و مجدد به مصاحبه شوندگان بازگردانده خواهد شد و از آن ها 

خواسته می شود به امتیازدهی اقدام کنند.

3. Godet & Durance 

حاصل  داده های  پرسش نامه ها،  گردآوری  از  بعد  درنهایت 
میک مک4  نرم افزار  از  بخش  این  در  که  شدند  تجزیه وتحلیل 
استفاده شد. نرم افزار میک مک یک ابزار حرفه ای برای شکل دادن 
به ایده ها و شناسایی قدرت پیشرانی متغیرهای مستقل است و 
انجام محاسبات سنگین ماتریس آثار متقاطع طراحی شده است 
(Karimi & Sepahvand, 2019). این نرم افزار برای مشخص کردن 

آثار مستقیم5، غیرمستقیم6، پتانسیل تأثیرات مستقیم7 و پتانسیل 
بیان شده،  موارد  تحلیل  با  و  دارد  کاربرد  تأثیرات غیرمستقیم8 

محقق می تواند نسبت به شناسایی پیشران ها اقدام کند.

یافته ها

ویژگی فردی و حرفه ای پاسخ گویان

نتایج این قسمت نشان داد که چهار نفر از کارشناسان دارای 
تحصیالت کارشناس ارشد و 7 نفر دیگر دارای مدرک دکتری 
تخصصی بودند. از سویی دیگر نتایج این بخش نشان داد که 
کارشناسان عمدتاً از نهادهای دانشگاه، مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت بانک کشاورزی، اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و اداره محیط زیست 
شهرستان کوهدشت انتخاب شدند. نتایج این قسمت در جدول 

شماره 2 قابل مشاهده هست.

4. MIC - MAC Software 
5. Direct influence (DI)
6. Indirect influence (II)
7. Potential Direct Influence (PDI)
8. Potential Indirect Influence (PII)

جدول 2. ویژگی های دموگرافیکی کارشناسان پاسخ گو.

سابقه کار تحصیالت سمت

14 دکتری آبخیزداری کارشناس حفاظت خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 1
10 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 2
14 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان 3
7 دکتری توسعه کشاورزی دانشیار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان 4
9 کارشناس ارشد اقلیم شناسی کارشناس هواشناسی اداره محیط زیست شهرستان کوهدشت 5
12 کارشناس ارشد جنگلداری کارشناس واحد جنگلداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

13پنل اول دکتری آبخیزداری کارشناس واحد مطالعات اقتصادی - اجتماعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
19 دکتری کشاورزی کارشناس واحد مطالعات اقتصادی - اجتماعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
17 دکتری آبخیزداری رئیس اداره مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

12پنل دوم دکتری آبخیزداری کارشناس واحد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
14 دکتری آبخیزداری کارشناس واحد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
12 کارشناس ارشد کشاورزی کارشناس بانک کشاورزی مدیریت استان

پنل سوم
17 کارشناس ارشد حسابداری کارشناس بانک کشاورزی مدیریت استان

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  
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مؤلفه های مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی حوضه 
کرخه علیا: در ابتدا با استفاده از مصاحبه های نیم ساختارمند به 
بررسی هدف اقدام شد. مصاحبه ها با سؤاالت کلی و ساده شروع 
و به سمت سؤاالت جزئی تر پیش رفت. در این قسمت از تحقیق 
سؤال ابتدایی این گونه مطرح گردید که »به نظر شما مهم ترین 
راهکار برای مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی حوضه کرخه چه 
عواملی هستند؟«. برای دستیابی به هدف تحقیق، مصاحبه های 
به  مضمون  تحلیل  از  استفاده  با  از  استفاده  با  جمع آوری شده 
تحلیل پرداخته شد. جدول شماره 3، لیست 15۰ مؤلفه های 
و  کار  ادامه  در  می دهند9.  نشان  را  مرحله  این  در  حاصل شده 

9. نتایج اولیه 336 کد بود که موارد تکراری و مشابه حذف گردید و تعداد 
15۰ مؤلفه نهایی شد.

بعد از تحلیل محتوا و استخراج راهکارها، سعی بر آن شد تا با 
استفاده از الگوی تحلیلی 1۰STEEP، راهکارها را در قالب پنج قالب 
»اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی« گنجانده 
شود. این الگو عمدتاً در تحقیقات آینده پژوهی برای شناسایي 
نیروهای پیشران و مؤثر به کار گرفته می شود، بدین معنا که 
سعی می شود تمام ابعاد مسئله مورد تحلیل قرار گیرد تا شناختی 
جامع از موضوع حاصل گرد، درواقع هدف از تجزیه وتحلیل کالن 
محیطی )STEEP( این است که آنچه را که در محیط فعالیت 
 (Fisher ضبط و تفسیر کند )می کند )و آنچه احتماالً اتفاق می افتد

.et al., 2020)

10. Social, Technological, Economic, Environmental, Political 
(STEEP) 

.STEEP جدول 3. دسته بندی راهکارها با استفاده از الگوی تحلیلی

راهکارهانوع

رانه
ناو

ف

احداث ایستگاه های پمپاژ در تمام منطقه، ترویج فواید آبیاری نوین برای کشاورزان، نصب کنتور دیجیتال در چاه ها، احداث حداقل یک سد بزرگ در منطقه، 
یکپارچه سازی اراضی برای تسهیل تجهیز مزارع به سیستم آبیاری نوین، ترغیب به کشت گلخانه، تجهیز باغات به آبیاری قطره ای، توسعه دامداری صنعتی، 
احداث و نوسازی ایستگاه پمپاژ در مکان مناسب، احداث سد معشوره، تولیدات گلخانه ای را گسترش دهند، بذرهای کم مصرف و ارزان در اختیار کشاورز قرار 
گیرد، شیوه های نوین علمی در مزارع اجرا گردد تا کارایی آب افزایش گردد، تعمیر سیستم های نوین را آموزش رایگان دهیم، کشاورزی را در این مناطق منع 

کنیم و فقط باغداری مکانیزه را انجام دهیم، تشکیل تعاونی های آبیاری،

دی
صا

اقت

حمایت مالی از مزارع برای تجهیز به سیستم نوین آبیاری، بررسی تبعات منع کشت محصوالت ازنظر اشتغال و معاش کشاورزان، توسعه اشتغال غیرزراعی 
در مناطق محروم روستایی، باید مناطقی که قطع درختان جنگلی دارند گازکشی شوند تا جنگل حفظ گردد و این بیشتر در قسمت کوهدشت شمالی است که 
بیشترین قطع درختان را دارند، تزریق سرمایه به بخش کشاورزی، توجه خاص به بهره وری از آب )تولید مشروعیت خود را از بهره وری آب می گیرد(، توجه به 
بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب، یارانه اختصاصی به بخش آب و فقط در راستای کشت محصوالت کم آب بر در مناطق بحرانی، توجه به مشاغل غیرزراعی 
در جوامع روستایی برای زنان روستایی، به فکر اشتغال مرتبط با منطقه باشیم تا فشار کمتری به صنایع آبی وارد شود، مسائل اقتصادی برای کشاورزان را در 
نظر بگیریم، مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت، صنایع سبک در جوامع روستایی را گسترش دهند، استفاده از ظرفیت های گیاهان دارویی در تولید اشتغال 
در جوامع روستایی، برخی مناطق فقط می شود مشاغل غیر زراعی راه انداخت و نه کشاورزی، گردشگری آب را توسعه دهیم برای مناطق مساعد، گردشگری 
مذهبی را تقویت کنیم، بودجه های بیشتر برای توسعه مناطق روستایی اختصاص دهیم، کارشناسان بانک به کشاورزان برای هزینه کرد وام های خوداشتغالی 
مشاوره بدهند بر حسب منطقه، نظارت دقیق بر هزینه کرد وام های اشتغال زایی در راستاي هدف بیان شده، برگزاري دوره های کارآفریني متناسب با ظرفیت 
موجود در هر منطقه، شناسایي پتانسیل های منطقه و همسو کردن تسهیالت با آن، جریمه سنگین براي عدم مصرف وام در طرح مدنظر برای توسعه واقعی 
اشتغال در منطقه، تسهیل روال اداري براي راه اندازی کارگاه های تولیدي، کوتاه کردن روال اداری احداث کارگاه های تولیدی در مناطق روستایی، تمرکز روی 

صنایع دیگر شهرستان واحد درآمدزایی نظیر گردشگری

تی
یس

ط ز
حی

م

باید بر اساس نیاز آبی به گیاه و محصوالت برسانیم و این در تمام مزارع بررسی گردد، کشت برنج را به حاشیه سیمره و کشکان ببرند، ممنوعیت کاشت 
برنج، کشت محصوالت زراعی در باغات، ترویج گیاهان روغنی و دارویی برای کشت با حمایت همه جانبه، به جای ذرت سورگوم بکاریم، کلزا با تناوب گندم، 

ترویج زعفران کنیم با حمایت فراوری آن، باید اسکان عشایر داشته باشیم تا کمتر به منابع آسیب بزنند، برنامه تعادل دام و مرتع حدی پیگیری می گردد، 
حفاظت از خاک و آب مدنظر باشد، توجه به اشتغال روستائیان برحسب پتانسیل مناطق برای کاهش فشار منابع جنگل و منابع آب، نظارت بر حوزه قانونی 

با ذغال فروشی و قطع درختان جنگلی، بررسی ظرفیت آبخوان ها و برحسب آن ها اجازه کشت دهیم، ذخیره روان آب ها در نظر قرار گیرد، توجه به کشاورزی 
حفاظتی، در دسترس بودن و کیفیت آب را مدنظر بگیریم و آن را مدیریت کنیم، سمن های محیط زیستی ایجاد شوند، اجازه فعالیت گسترده به سمن ها داده 

گردد، 

سی
سیا

محول کردن مدیریت ایستگاه پمپاژ به بخش خصوصی برای افزایش عملکرد آن طبق ماده 27 قانون، جلوگیری از کشت در مزارع خرد و کوچک، منع کشت 
محصوالت آب دوست، تدوین و اعمال الگوی کشت مناسب منطقه و پتانسیل آب، نظارت مستقیم بر چاه و برداشت آن ها، استفاده از تجربیات کشورهای 

موفق، بهره گیری از دانش بومی، قیمت محصوالت استراتژیک را باال ببرند تا کشاورز به سمت محصوالت دیگر نرود، بهینه سازی حکمرانی آب، مدیریت این 
منابع حداقل باید نیمه متمرکز باشد یا مشارکتی، اعمال مدیریت بهینه در تمام سطوح )کشور و استان و..(، اگر قیمت آب تعیین شده باید تمام موارد مرتبط هم 
اعمال گردد، ارتباط بین دانشگاه و نهادهای مرتبط توسعه باید با تحقیقات کاربردی انجام شود، مدیریت یکپارچه، کسب اطالعات دقیق از انواع کشت و تعداد 

کشاورزان، اجازه کشت اجاره داده نشود، بازار آزاد آب کنترل شود، نمایندگان مجلس ما برای گرفتن حقابه باید جدی باشند، مانع کشت گندم شویم، مانع 
کشت چغندر در دشت های ممنوعه شویم، رابطه بین نهادهای مختلف بهتر شود و این همکاری باید قانونی گردد، نهاد مرتبط با امر توسعه روستایی و امورات 
مرتبط را مشخص کنیم، موازی کاری را حذف کنیم، رابطه دانشگاه را با نهادها تقویت کنیم، راه بین روستاها و مراکز دهستان را بهبود دهیم، راه بین روستا و 

مرکز شهر را بهبود دهیم، باید کشاورزان نمونه برای چغندر و گندم را در دشت  هایی ممنوعه را انتخاب نکنیم، اجازه کشت گندم ندهیم،
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در ادامه برای نهایی شدن راهکارهای مؤثر بر مدیریت پایدار 
منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی، بر اساس معیارهای زیر 
ترکیب و ادغام شده و به خالصه سازی مؤلفه ها اقدام گردید. این 

معیارها عبارت اند از:

1- اهمیت پایداری مؤلفه های نهایی شده در مدیریت پایدار 
منابع آب زیرزمینی در منطقه موردمطالعه

2- ترکیب دو یا چند مؤلفه در یک مؤلفه واحد

.(Nazemi et al., 2020) 3- حداکثر تنوع در مؤلفه ها

نتایج نهایی شده این قسمت در جدول شماره 4، قابل مشاهده 
هست.

»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«

.STEEP ادامه جدول 3. دسته بندی راهکارها با استفاده از الگوی تحلیلی

راهکارهانوع

عی
تما

اج

ترویج مشارکت کشاورزان برای تغییر نوع آبیاری مزارع خود، توجه به نقش کشاورز به عنوان مصرف کننده، کشاورز حتماً باید در تمام امورات دخیل باشد و 
فقط مصرف کننده نباشد، فرهنگ مردم تقویت گردد برای تعویض اراضی و یکپارچه شده آن ها، حس خودباوری کشاورز تقویت گردد به موازات اعمال زور و 

قانون برای تکمیلش، آموزش مداوم و ارزیابی شده به کشاورزان، تقویت ادراک کشاورز از بحران کم آبی، افزایش حوزه دانش کشاورزان نسبت به سیستم های 
نوین آبیاری، مداخله گری جدی تر ترویج در امر کشت های نوین و کم آب بر، آموزش نیروی ماهر و متخصص در حوزه سیستم های نوین برای ارائه مشاوره 
به کشاورزان، اصالح باورها نگرش ها رفتار کشاورز درباره ارزش و اهمیت آب، کارشناسان محصوالت مناسب ترویج را معرفی کنند، ترویج مؤثر الگوهای 

کشت کم آب دوست در کشت های حساس، به روزرسانی اطالعات کشاورزان، ترویج و حمایت چغندر پائیزه، باید ابتدا کارشناسان باسواد تحویل ادارات دهیم، 
کارشناس متخصص باشد و آشنا به مشکالت، کارشناس دلسوز و همراه کشاورز باشد و به گمراهی مشاوره ندهند، برحسب میزان آب دیده شده به کشاورز 
مشاوره کشت بدهیم، ترویج درست مصرف کردن آِب، کارشناس باید توانایی مشاوره دادن به کشاورز را داشته باشد، زنده کردن احساس مسئولیت تمام 

بهره برداران، ایجاد حس پاسخ گویی کارشناسان در قبال فعالیت های داده شده افراد باسواد و جوان را در دستگاه دولتی جذب کنند، باید الگوی کشت در هر 
منطقه باتوجه به پتانسیل و ظرفیت آب آنجا تعیین شود، از کشاورزان پیشرو برای تغییر باورهای سایر کشاورزان بهره برده شود، انجمن های آب بران ایجاد و 
تقویت شوند، از هر منطقه باید اطالعات دقیق داشته باشیم برای تحلیل منطقه، به کشاورزان اطالعات درست بدهیم برای نکاشتن تا قانع شوند، اقداماتی 
بکار گرفته شود که اجازه تخریب مراتع را ندهند، روز مزرعه ا انجام دهیم برای تشویق کشت محصوالت کم آب بر و موفق، مداوم کارشناسان در اراضی با 

کشاورزان مالقات کنند، اجازه نقد را به کشاورزان بدهیم برای خواسته های خود
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  

جدول 4. لیست راهکارهای نهایی شده در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در منطقه حوضه کرخه علیا.

ترویج و توسعه سیستم های نوین آبیاری تحت تعاونی های آب بران در منطقه، نظام زراعی کشت متناسب

انه
ور

فنا

توسعه مدیریت مشارکتی ذی نفعان منابع آب، برگزاری دوره های مدیریت صحیح مزرعه برای مدیریت بهتر منابع آب در مزارع، توسعه نقش زنان در مدیریت 
عیمنابع آب، ارتقا و تقویت روحیه پاسخ گویی و مسئولیت پذیری مسئولین در حوزه های کاری، توسعه دانش و آگاه سازی بهره برداران از مشکالت منطقه

ما
جت

ا

ارزش گذاری آب و حذف یارانه های آب در جوامع روستایی، توسعه دانش کارشناسان و نخبه گزینی در ادارات،
اعمال قانون برای بازارهای غیرقانونی آب )خریدوفروش آب، منع کشت اجاره ای و...(، اعمال مدیریت یکپارچه در حوزه کرخه علیا، فراهم نمودن بانک اطالعات 

شفاف و دقیق از منطقه، تقویت ارتباط نهادهای مرتبط با آب

ری
گذا

ت 
اس

سی

اجرا فعالیت های آبخیزداری در منطقه، توسعه جنگل کاری و احیا مناطق جنگلی،

تی
س

 زی
ط

حی
م

توسعه زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری ها در منطقه برای کاهش فشار بر بخش کشاورزی، بسترسازی برای توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی، 
دیتوسعه کشت های گلخانه ای

صا
اقت
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جدول 6. شاخص های پرشوندگی ماتریس آثار متقاطع.

تعداد شاخص های پرشوندگی ماتریس تعداد شاخص های پرشوندگی ماتریس

99 تعداد امتیازات کسب شده 2 19 اندازه ماتریس )تعداد سطر و ستون ها(
40 تعداد امتیازات کسب شده 3 2 تعداد تکرار
246 جمع کل 115 تعداد امتیازات کسب شده 0

68/14 درصد پرشوندگی ماتریس 107 تعداد امتیازات کسب شده 1
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  

»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«

شناسایی پیشران های مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی

بین  از  تا  شد  استفاده  پیشران ها  تحلیل  فن  از  ادامه  در 
مؤلفه های مؤثر در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی که در گام 
قبلی حاصل شدند، پیشران ها شناسایی گردند. در این راستا اقدام 
به تهیه ماتریس تأثیرات متقاطع اقدام شد. ماتریس تدوین شده به 
تیم 11 نفره بازگردانده شد و از آن ها خواسته شد به امتیازدهی 
اقدام کنند. وزن دهی این پرسش نامه به صورت مقایسه ای زوجی 
و میزان ارتباط پیشران ها با همدیگر و با اعداد بین صفر تا سه 
سنجیده شد، بدین طریق که عدد صفر به منزله »نداشتن تأثیر« 
عدد یک به منزله »تأثیر ضعیف«، عدد دو به منزله »تأثیر متوسط«، 
عدد سه به منزله »تأثیر زیاد« و درنهایت حرف P به منزله وجود 
رابطه بالقوه بین متغیرها است. بعد از تنظیم ماتریس آثار متقاطع 
و گردآوری امتیازات کسب شده، داده های موجود وارد نرم افزار 
میک مک شدند. در خروجی نرم افزار میک مک ابتدا به بررسی 
روایی پرسش نامه تأثیرات متقاطع اقدام شد. الزم به ذکر است 
که پایداری ماتریس که معادل روایی ماتریس است، در حین 
تحلیل مشخص می شود و در این تحقیق بعد از 2 بار چرخش 
 (Karimi به 1۰۰ رسید و نشان از روایی و پایداری مناسب است
(Sepahvand, 2019 &. این چرخش برای متغیرهای اثرگذار پس 

تأثیرپذیر، دوم  از چرخش اول 97 درصد، چرخش متغیرهای 
1۰۰ درصد بوده است )جدول شماره 5(. درنهایت و با فقط دو 

چرخش، ماتریس مذکور به پایداری دست یافت.

نرم افزار در مورد درصد  فرایند، گزارش  این  گزارش دوم در 

پرشوندگی ماتریس است، بدین گونه که میزان درصد پرشوندگی 
کل ماتریس 68/14 درصد بوده است. در ماتریس آثار متقاطع، 
اثرهای متقابل جمع اعداد سطرهای هر متغیر به عنوان میزان 
تأثیرپذیری و جمع ستونی هر متغیر میزان تأثیرگذاری آن را از 
متغیرهای دیگر نشان می دهد. در این ماتریس، از مجموع 246 
رابطه با 19 متغیر، می توان درصد پرشوندگی ماتریس را این گونه 
بیان نمود که 115 مورد ارزش صفر داشته اند؛ یعنی نه بر همدیگر 
اثر داشته اند و نه بر دیگران اثر می گذارند، 1۰7 مورد ارزش یک به 
آن ها اختصاص یافت و به معنی اهمیت کم بوده است، 99 مورد 
ارزش دو را دریافت کردند که نشان از اهمیت متوسط دارد و 
درنهایت 4۰ مورد در این تحلیل ها ارزش سه را به خود اختصاص 

دادند و نشان از پراهمیت بودن متغیر دارد )جدول شماره 6(.

تشخیص پایداری یا ناپایداری سیستم

نحوه  اساس  بر  سیستم،  ناپایداری  یا  پایداری  تشخیص 
پراکنش مؤلفه در محیط سیستم، تعبیر می گردد. در شرایطی 
که مؤلفه های موجود در سیستم حول محور اصلی و قطر اصلی 
قرار بگیرند و تقریباً تمام فضای سیستم را پوشش دهند، سیستم 
ناپایدار خواهد بود. در مقابل اگر مؤلفه ها فقط 3 بعد از سیستم 
را پوشش دهند و به صورت حرف انگلیسی L قرار داشته باشند، 
 .(Karimi & Sepahvand, 2019) این یک سیستم پایدار خواهد بود
بر اساس آنچه توضیح داده شد، در این تحقیق، خروجی سیستم 
که در تصویر شماره 2 نیز قابل مشاهده هست، می توان فهمید 

»وضعیت ناپایداری سیستم« است.

جدول 5. پایداری ماتریس تأثیرات متقاطع.

متغیرهای اثرپذیر متغیرهای اثرگذار تکرار

%98 %97 1

%100 %98 2
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  
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در ادامه نواحی موجود در سیستم به ترتیب و با ذکر مؤلفه 
موجود در هر بخش شرح داده خواهد شد:

1- ناحیه شمال غربی و مؤلفه های تأثیرگذار: در این ناحیه چند 
مؤلفه با درجه تأثیرگذاری باال در سمت شمال غربی نمودار قرار 
دارد و از مؤلفه های تأثیرگذار بر مسئله تحقیق است. این راهبردها 
عبارت اند از »توسعه دانش کارشناسان و نخبه گزینی در ادارات، 
مدیریت یکپارچه در حوزه کرخه علیا، توسعه زیرساخت ها برای 
جذب سرمایه گذاری ها، ارزش گذاری آب و حذف یارانه های آب، 
توسعه دانش و آگاه سازی بهره برداران از مشکالت منطقه، توسعه 

مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی«.

2- ناحیه شمال شرقی و مؤلفه های دووجهی: در این ناحیه 
دودسته مؤلفه قرار دارد که عبارت اند از »خطرپذیری یا ریسک« 
و »هدف«. متغیرهای خطرپذیری در نمودار پیرامون خط قطری 
ناحیه شمال شرقی نمودار قرار دارند و ظرفیت بسیار باالیی برای 
تبدیل شدن به بازیگران کلیدی )عامل های اصلی( سامانه را دارند 
که در این تحقیق چهار مؤلفه در این ناحیه مشاهده می شود 
که عبارت است از »تقویت پاسخ گویی مسئولین در حوزه کاری، 
توسعه تعاونی های آب بران، اجرا فعالیت های آبخیزداری و تقویت 

ارتباط نهادهای مرتبط با آب«.

در ناحیه هدف نیز متغیرهای وجود دارند که زیرخط قطری این 
ناحیه قرار می گیرند متغیرهای »هدف« نامیده می شوند و نتایج 
سامانه را به نمایش می گذارند. به عبارت دیگر، با دست کاری این 
متغیرها سامانه تغییــرهای تکاملی را در پیــش خواهد گرفت. 
در این تحقیق تعداد چهار مؤلفه ای در این ناحیه خطرپذیری قرار 
دارد که عبارت است از »توسعه نقش زنان در مدیریت منابع آب، 
توسعه مدیریت مشارکتی ذی نفعان منابع آب، توسعه کشت های 

گلخانه ای و حمایت های تشویقی مالی برای بهره برداران موفق و 
کم مصرف«.

3- ناحیه جنوب شرقی نمودار و مؤلفه های وابسته و یا خروجی 
سیستم: اگر مؤلفه ای در این ناحیه قرار گیرد، قابلیت تبدیل به 
عامل های کلیدی برای آینده نگری و پیش فرض سازی را ندارند 
و عمدتاً مؤلفه های وابسته هستند و تحت تأثیر مستقیم سایر 
عوامل و مؤلفه ها قرار خواهند داشت، درواقع این مؤلفه ها خروجی 
سیستم و ماحصل مؤلفه های تأثیرگذار هستند. در این تحقیق 
مؤلفه هایی که در این ناحیه قرار گرفتند عبارت بودند از: توسعه 
جنگل کاری، برگزاری دوره های مدیریت صحیح مزرعه و نظام 
زراعی کشت متناسب و اعمال قانون برای بازارهای غیرقانونی آب.

4- ناحیه جنوب غربی و مؤلفه های کم اثر و مستقل از سیستم: 
مؤلفه هایی که در این ناحیه قرار می گیرند از تأثیرگذاری بسیار 
اندکی برخوردارند و نمی توان به عنوان یک مؤلفه مؤثر از آن ها یاد 
کرد. در این تحقیق یک مؤلفه در این ناحیه قرار دارد که »بانک 

اطالعات دقیق از منطقه« بود.

5- مؤلفه های تنظیمی: این مؤلفه ها در اطراف مرکز ثقل نمودار 
قرار دارند و بسته به سیاست های دولت در خصوص اهداف توسعه 
این متغیرها قابل ارتقا به متغیرهاي تأثیرگذار و یا متغیرهاي 
دووجهی هستند که در این تحقیق هیچ مؤلفه ای در این قسمت 
که  راهبردهای  تمام  موقعیت  و  جایگاه  ادامه  در  نداشت.  قرار 
 7 قرار گرفتند در جدول شماره  این قسمت مورد تحلیل  در 

قابل مشاهده هست.

»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«

تصویر 2. نقشه پراکندگی مؤلفه ها و جایگاه آن ها در محور تأثیرگذاری - تأثیرپذیری در خروجی مستقیم سیستم.
 منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰
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»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«

جدول 7. موقعیت راهبردها در نواحی چندگانه سیستم.

مؤلفه های تأثیرگذار
توسعه دانش کارشناسان و نخبه گزینی در ادارات، مدیریت یکپارچه در حوزه کرخه علیا، توسعه 

زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری ها، ارزش گذاری آب و حذف یارانه های آب، توسعه دانش و 
آگاه سازی بهره برداران از مشکالت منطقه و توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی.

مؤلفه های دووجهی
تقویت پاسخ گویی مسئولین در حوزه کاری، توسعه تعاونی های آب بران، اجرا فعالیت های آبخیزداری و ریسک

تقویت ارتباط نهادهای مرتبط با آب

- توسعه نقش زنان در مدیریت منابع آب، توسعه مدیریت مشارکتی ذی نفعان منابع آب، توسعه هدف
کشت های گلخانه ای، حمایت های تشویقی مالی برای بهره برداران موفق و کم مصرف

-مؤلفه های تنظیمی

توسعه جنگل کاری، برگزاری دوره های مدیریت صحیح مزرعه و نظام زراعی کشت متناسب و اعمال وابسته و یا خروجی سیستم
قانون برای بازارهای غیرقانونی آب

بانک اطالعات دقیق از منطقهکم اثر و مستقل از سیستم
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  

بررسی تأثیرات مستقیم مؤلفه ها

پس از بررسی اولیه ماتریس تأثیرات متقاطع، باید نسبت به 
بررسی تأثیرات مستقیم مؤلفه ها اقدام نمود. الزم به ذکر است 
که در ماتریس اولیه که توسط پانلیست ها امتیازدهی شد، جمع 
تأثیرگذاری و جمع ستونی  سطری هر راهبرد  به عنوان میزان 
 هر  راهبرد  به عنوان  میزان  تأثیرپذیری  آن راهبرد در نظر گرفته 
می شود. هر چه  میزان  جمع  سطری  یک راهبرد  بیشتر  باشد، 
 نشان دهنده  اثرگذاری  بیشتر  آن راهبرد است. جدول  شماره 8 
مقادیر آثار  مستقیم که توسط پانلیست ها امتیازدهی شده است 
و نیز تأثیرات غیرمستقیم هر مؤلفه که توسط نرم افزار تعیین شده 
است،  را  نشان  می دهد. همان گونه که بیان شد در هر سطر مجمع 
اعداد نشان دهنده اثرگذاری مؤلفه بر سایر مؤلفه ها است، بدین 
معنا که اگر مجموع امتیازات تأثیرگذاری از امتیازات تأثیرپذیری 

بیشتر باشد، این چنین تفسیر می گردد که این مؤلفه نقش پیشران 
و مؤثری در زمینه مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در حوضه 
موردمطالعه است؛ و در مقابل نیز اگر مجموع امتیازات تأثیرپذیری 
مؤلفه بیشتر باشد به نسبت امتیازات تأثیرگذاری، از آن به عنوان 
غیر پیشران یاد خواهد شد. نتایج این قسمت نشان می دهد که از 
بین 19 مؤلفه نهایی شده، هشت مؤلفه را می توان جز مؤلفه های 
زیرساخت ها  »توسعه  از  عبارت اند  و  نمود  دسته بندی  پیشران 
برای جذب سرمایه گذاری ها، ارزش گذاری آب و حذف یارانه های 
آب، توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی، توسعه دانش 
ارتباط  تقویت  منطقه،  مشکالت  از  بهره برداران  آگاه سازی  و 
نهادهای مرتبط با آب، توسعه دانش کارشناسان و نخبه گزینی 
در ادارات، مدیریت یکپارچه در حوزه کرخه علیا، اجرا فعالیت های 

آبخیزداری«.

جدول 8. اولویت بندی تأثیرات مستقیم مؤلفه ها بر همدیگر.

مستقیم
مؤلفه ها

اختالف تأثیرپذیری تأثیرگذاری

14 12 26 توسعه زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری ها
12 13 21 ارزش گذاری آب و حذف یارانه های آب
9 19 28 توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی
7 19 26 توسعه دانش و آگاه سازی بهره برداران از مشکالت منطقه
6 25 31 تقویت ارتباط نهادهای مرتبط با آب
5 4 29 توسعه دانش کارشناسان و نخبه گزینی در ادارات
3 14 27 مدیریت یکپارچه در حوزه کرخه علیا
2 28 30 اجرا فعالیت های آبخیزداری

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  
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بر  پیشران  مؤلفه های  مستقیم  تأثیرات   ،3 شماره  تصویر 
سایرین را نشان می دهند که هر مؤلفه بر دیگر مؤلفه ها چگونه در 
ارتباط هست. خطوط قرمزرنگ، ارتباطات قوی را نشان می دهند. 
خطوط آبی رنگ نیز ارتباطات نسبتاً قوی را نشان می دهند. این 
ارتباط از خطوط قرمزرنگ کمتر خواهد بود. درواقع می توان با 
اعداد ۰ تا 3 این ارتباط ها را امتیازدهی نمود، در این دامنه، امتیاز 
3 به خطوط قرمز، امتیاز 2 به خطوط آبی پررنگ و به همین 
منوال تا خطوط آبی کم رنگ تر نیز امتیاز 1 اختصاص داده خواهد 
شد. تعداد فلش های قرمزرنگ عمدتاً از سمت راهبردهای پیشران 

به سمت سایر راهبردها ترسیم شده است.

تحلیل آثار غیرمستقیم راهبردهای پیشران

بر  عالوه  پیشران،  راهبردهای  بیان شد،  قباًل  که  همان گونه 
تأثیرت مستقیم، دارای تأثیرات غیرمستقیم بر موضوع مدنظر 
تأثیرگذاری  پتانسیل  دارای  نیز  برخی  دیگر  از سویی  هستند. 
بر موضوع هستند. در این قسمت که به تحلیل و بررسی آثار 
غیر مستقیم و پتانسیل آثار مستقیم مؤلفه ها اقدام شده است. در 
ابتدا به بررسی تأثیرات غیرمستقیم پرداخته می شود. نتایج این 
قسمت در جدول شماره 9 قابل مشاهده هست. نتایج این جدول 
باالترین  دارای  زیر  موارد  مؤلفه،  بین 19  از  نشان می دهد که 
تأثیرگذاری غیرمستقیم بر مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در 

حوضه کرخه هستند:

»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«

جدول 9. اولویت بندی تأثیرات غیرمستقیم مؤلفه ها بر همدیگر.

غیرمستقیم
مؤلفه ها

اختالف تأثیرپذیری تأثیرگذاری

11635 1882 13517 توسعه دانش کارشناسان و نخبه گزینی در ادارات
7731 5378 13109 توسعه زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری ها
5792 5890 11682 مدیریت یکپارچه در حوزه کرخه علیا
4292 4652 8944 ارزش گذاری آب و حذف یارانه های آب
3315 9270 12585 توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی
2763 12132 14895 تقویت ارتباط نهادهای مرتبط با آب
1983 10600 12583 توسعه دانش و آگاه سازی بهره برداران از مشکالت منطقه
362 14309 14671 اجرا فعالیت های آبخیزداری

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  
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»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«

تصویر شماره 4 نشان می دهد که هر مؤلفه چه تعداد ارتباط 
غیر مستقیم بر سایر مؤلفه ها دیگر را دارد. درواقع نشان دهنده این 
امر هست که کدام یک از مؤلفه ها به صورت غیر مستقیم بر مدیریت 

پایدار منابع آب زیر زمینی در حوضه کرخه اثرگذار هستند.

بحث و نتیجه گیری

آب که رکن اساسی توسعه پایدار است، مایه حیات بشری بوده 
و همانند بسیاری از نعمت های الهی ماهیت دوگانه خیر و شر در 
آن نهفته است به گونه ای که توسعه روزافزون جمعیت در برخی 
نقاط دنیا منجر به کمبود آب و عدم کنترل و بهره برداری نامناسب 
از آن مشکالت بسیاری را سبب گردیده است. به همین جهت 
مدیریت منابع آب و بحث اقتصادی و شناخت تغییرات کمی و 
کیفی آب ها از اهم مطالبی است که همواره در بررسی های منابع 
آب مطرح می شود (Sepahvand et al ., 2022). حال ایران به عنوان 
یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل 
کم آبی مواجه است. رشد فزاینده جمعیت و نیاز به محصوالت 
کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب وخاک به عنوان بستر 
اصلی تولیدات کشاورزی مسئله کم آبی را به گونه ای بسیار جدی 
فرا روی کشور قرار داده است. درواقع بحران آب و محدودیت 
منابع آب در حال حاضر برای بسیاری از کشورها و در آینده ای 
نزدیک برای کلیه کشورهای جهان به صورت یک معضل جدی 
تعالی  این محدودیت رشد و  قرار گیرد چراکه  باید موردتوجه 
کشورها را می تواند تحت الشعاع قرار دهد. ازاین رو باید مدیریت 
جامع آب در کشور و منطقه به خصوص در زمینه مدیریت پایدار 

منابع آب زیرزمینی موردتوجه جدی قرار گیرد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه کشاورزی مهم ترین عاملی است 
که به روستا معنا می دهد و حتی منظره روستا و کارکرد آن را 
تحت تأثیر قرار می دهد، پرداختن به چالش های آن باعث می شود 
هم نیاز به مواد غذایی که روزبه روز افزایش پیدا می کند تأمین 

شود و هم اینکه کشاورزان در سطح باالتری زندگی کنند. به نظر 
می رسد یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی روستاها و روستائیان 
طبیعی  و  مدیریتی  چالش های  وجود  کشاورزی،  آن  به تبع  و 
پژوهش  در  که  است  آب  منابع  مدیریت  زمینه  در  به خصوص 
حاضر مشخصاً مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در حوزه دز 

مدنظر بوده است. 

- نتایج حاصل از تحلیل پیشران هایی مؤثر بر مدیریت پایدار 
منابع آب زیرزمینی در منطقه موردمطالعه نشان داد که هشت 
پیشران های کلیدی برای تحقق مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی 
حوضه کرخه علیا به نسبت سایر مؤلفه ها، مؤثرتر هستند. درواقع 
این پیشران ها حوزه های که باید در اولویت برنامه ریزی قرار بگیرند 
را مشخص می کنند. اولین پیشران »ارزش گذاری آب و حذف 
یارانه های مرتبط با آب در بخش کشاورزی« بود که این یافته 
تحقیق با نتایج تحقیق باللی و ویاجی11 )2۰15( و تزاناکازیس12 
و همکاران )2۰2۰( همسو هست که تأکید بر افزایش قیمت 
»توسعه  پیشران  دیگر  دارند.  در بخش کشاورزی  آب مصرفی 
زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری ها« بود که اهمیت توجه 
به توسعه جوامع روستایی را نشان می دهد و این یافته تحقیق 
همسو هست با نتایج تحقیق نادری مهدیی و همکاران )2۰19( 
خدمات  به  دسترسی  و  فیزیکی  سرمایه های  داشتند  بیان  که 
عمومی در جوامع روستایی به مدیریت بهینه آب کمک شایانی 
دارد. »توسعه دانش و آگاه سازی بهره برداران از مشکالت منطقه« 
از دیگر پیشران ها بود که در راستای مدیریت پایدار منابع آب 
زیرزمینی نقش بسزایی می تواند داشته باشد؛ این یافته همسو و 
هم راستا با نتایج تحقیقات سامانی )2۰2۰( و ساها13 و همکاران 

)2۰17( هست.

11. Balali & Viaggi
12. Tzanakakis
13. Saha

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیر مستقیم مؤلفه ها بر همدیگر. منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰
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توجه به »توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی« هم از 
دیگر پیشران هایی بود که در این تحقیق حاصل شد که همسو 
و هم راستا با نتایج تحقیق ساها و همکاران )2۰17( و تحقیق 

نادری مهدیی و همکاران )2۰19( است.

بود  از پیشران های مؤثر  آبخیزداری« هم  فعالیت های  »اجرا 
که همسو هست با نتایج تحقیق کالسا14 و همکاران )2۰2۰( 
درنهایت »تقویت ارتباط نهادهای مرتبط با آب و توسعه دانش 
کارشناسان و نخبه گزینی در ادارات« از دیگر پیشران های مؤثر در 
زمینه تحقق هدف مذکور بودند. برحسب نتایج این تحقیق برخی 

راهکارهای مؤثر به شرح زیر بیان می شوند:

راهکار 1. توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی 
و توجه به صنایع دستی و حمایت از بازارهای فروش: آمارها 
لرستان جز  استان  نشان می دهند که در طی 5 سال گذشته 
مهاجرفرست ترین استان و دارای باالترین خروج نیروی کار در 
بین استان های کشور بوده است )کرمانشاه، خوزستان و لرستان 
سه استان مهاجرفرست کشور هستند(. از سویی دیگر در بین 
و کوهدشت  لرستان، شهرستان خرم آباد  استان  شهرستان های 
دارای باالترین نرخ مهاجرت هستند که برای کسب شغل، یا بهبود 
وضعیت اقتصادی به مهاجرت اقدام کرده اند )جدول شماره 1۰(.

نتایج تحقیقات در منطقه موردمطالعه نشان داده است که از 
بین شهرستان های واقع در حوضه کرخه، شهرستان خرم آباد، 
توسعه  برای  باالیی  پتانسیل  از  کوهدشت  و  سلسله  پلدختر، 
بر  می توان  و   (Movahedi et al., 2021) برخوردارند  اکوتوریسم 
جوامع  در  اشتغال  توسعه  برای  موجود  پتانسیل های  اساس 
روستایی بهره برد و سبب ایجاد مشاغلی غیر زراعی شد و این گونه 
سبب کاهش فشار بر بخش کشاورزی خواهد شد، چراکه اگر 
معاش خانوارهای روستایی با تکیه بر بخش غیر زراعی تأمین گردد، 
بدون تردید سبب صرفه جویی بیشتر در منابع آبی خواهد شد و 
اقشار جوان و زنان روستایی نیز از فرصت های اشتغال بهره مند 
شوند، به موازات مزایای مذکور توسعه اشتغال نرخ مهاجرت از 
جوامع روستایی را کاهش خواهد داد و این امکان فراهم شده 
است که مشاغلی فراهم گردد که سبب شکوفایی و پویایی جوامع 
روستایی شوند. در این راستا تحقیقات نشان داده اند که ایجاد 
منافعی  و  فواید  دارای  روستایی  زراعی در جوامع  غیر  مشاغل 

همچون امنیت غذایی و توسعه منابع مادی خواهد شد.

همچنین صنایع دستی منابع درآمد مهمی برای خانواده های 
معقول  حد  تا  صنایع دستی  از  اگر  و  می کند  ایجاد  روستایی 
از  کار  این  و  می شود  روستائیان  مهاجرت  مانع  شود  حمایت 
اقتصادی  توسعه  موجب  و  شده  جلوگیری  روستائیان  بیکاری 
خصوصیاتی  دلیل  به  صنایع دستی   .(Saadati, 2017) می شود 
دادن  مشارکت  بودن،  کاربر  بودن،  سرمایه گذاری  مانند  ممتاز 

14. Klaasa

زنان در تولید، متنوع کردن منابع درآمد خانوار، کاهش ریسک 
درآمد، استفاده آن از منابع داخلی و بسیاری دیگر از پارامترهای 
اقتصادی و فرهنگی می تواند یکی از مهم ترین عوامل مبارزه با 
بیکاری باشد (Hosseinpour & Moradi, 2019). در برخی از مناطق 
)نظیر مناطق کم آب و کویری( به سبب فقدان امکانات کشاورزی 
و یا فعالیت های صنعتی به صورت جدید، صنایع دستی و خانگی 
می تواند مهم ترین منبع اشتغال باشد (Yousefi et al., 2016). در 
زمان خشکسالی درآمد غیرکشاورزی می تواند جایگزین مناسبی 
کاهش  به  درنهایت  که  باشد  کشاورزي  درآمد  کاهش  براي 
این گونه  که  روستایی  خانوارهاي  و  می انجامد  آسیب پذیري 
درآمدها را ندارند با آسیب پذیري بیشتر و تشدید شده ای مواجه 

 .(Poursaeid & Gholshani, 2015) می گردند

در  موجود  مسائل  یکی  آب:  ارزش گذاری   .2 راهکار 
مدیریت منابع آب، تخصیص بهینه آن بین بخش ها و مصارف 
مختلف است. جهت گیری مدیریت منابع آب نیازمند استفاده 
از ابزارهای اقتصادی است که یکی از مهم ترین ها ارزش گذاری 
آب است (Shahraki et al., 2015)؛ قیمت گذاری و دریافت آب بها 
باید با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آن در منطقه انجام گیرد؛ 
زیرا قیمت گذاری بر اساس ارزش اقتصادی سبب ایجاد انگیزه 
صرفه جویی و مصرف کمتر آب در میان کشاورزان خواهد شد. 
درنتیجه، افزایش تدریجی قیمت آب به منظور ایجاد تعادل بین 
منافع و هزینه های ناشی از اعمال این سیاست آثار اجتماعی و 
اقتصادی بهینه تری به همراه دارد. برای رسیدن به این هدف، 
نخست اجرای یک سیاست دریافت آب بهای تدریجی پیشنهاد 
می شود تا کشاورزان به تدریج بتوانند وضعیت خود را با شرایط 
جدید وفق دهند و سپس برنامه ریزی و اجرای این سیاست ها 
نیز با مشارکت آنان انجام گیرد؛ بنابراین اگر این قیمت به درستی 
در  موجود  مسائل  از  بسیاری  که  می رود  انتظار  گردد،  تعیین 
اهداف  به  بتوان  راه  این  از  و  برطرف گردد  منابع آب  مدیریت 
بلندمدت در حفظ منابع آب و افزایش امنیت غذایی دست یافت. 
تحقیقات نشان دادند که این مؤلفه سهم بسزایی در مدیریت 

 .(Hosni et al., 2014) منابع آب در جوامع روستایی دارد

اهمیت ویژه این بحث مستلزم ارزش گذاری تخصصی، بهینه 
و  آب  حوزه  در  تخصصی  بازیگران  و  نهادها  توسط  کارآمد  و 
تبعیت سایر نهاد و ارگان ها از آن است به این صورت که انتظار 
می رود مشخصاً وزارت نیرو و پس ازآن وزارت کشور، وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران و شورای عالی آب بتوانند با در نظر گرفتن 
کم و کیف های موردتوجه به ارزش گذاری به صرفه و همه جانبه ای 
از آب بپردازند. باتوجه به آنچه بیان شد، برآورد قابل اطمینان از 
ارزش آب برای تصمیمات سرمایه گذاری در توسعه منابع آب، 
در  آب  تخصیص  و  آب  از  پایدار  استفاده  سیاست گذاری های 

.(Lee et al., 2020) بخش های مختلف اهمیت زیادی دارد

»فاطمه سپهوند و همکاران. کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا«
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جدول 10. آمار مهاجرت فرستی در حوضه کرخه علیا.

رومشکانسلسلهپلدخترکوهدشتدلفانخرم آبادشهرستان

36/438/3915/385/244/452/01نرخ مهاجرت

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: مرکز ملی آمار ایران )1395(                                                                                          

در منطقه موردمطالعه بی بها بودن )درواقع کم بها بودن( آب 
مصرفی در این بخش کشاورزی سبب هدررفت فراوان آن شده 
است، اکثریت مزارع به صورت سنتی آبیاری می شوند و کشت های 
نامناسب با اقلیم انتخاب می شوند، و در انتخاب کشت عمدتاً منافع 
حاصل مدنظر هست و هدررفت آب در نظر اعمال نمی گردد و 
موارد بیان شده نشان از تبعات رایگان بودن آب است که به درستی 

نمی توان برای مصرف آن تصمیم علمی اخذ شود.

تعادل  و  احیاء  طرح های  تقویت  و  اجرا   .3 راهکار 
بخشی سفره های آب زیر زمینی: در منطقه موردمطالعه از 
سال 1398که  فروردین  دادن سیل  رخ  از  بعد  و  سال 1398 
استان های لرستان، ایالم و خوزستان را در برگرفت، و آسیب های 
جبران ناپذیری را بر بخش کشاورزی وارد نمود، بودجه های برای 
اعمال فعالیت های آبخیزداری، پخش سیالب و.. در استان لرستان 
در نظر گرفته شد و این در صورتی است که برای سال های قبل 
اندک بوده و ناچیز بوده است  تعداد طرح های اجراشده بسیار 
به گونه ای که می توان آن را نادیده گرفت و اهمیت این موضوع 
نادیده گرفته شده است. بر اساس آمار اخذشده از ابتدای تشکیل 
اداره کل منابع طبیعی در استان لرستان تا ابتدای سال 1397 
آبخیزداری صورت گرفته شده  فقط 273۰۰۰ هکتار عملیات 
است و در سال 1397 ازطریق اعتبارات اختصاص داده شده از 
صندوق توسعه ملی با دستور مستقیم مقام معظم رهبری توجه 
خاص تری به این موضوع شد به گونه ای که در این سال به تنهایی 
465۰۰۰ هکتار عملیات آبخیزداری انجام شد. این آمار در سال 
1398 به 152۰۰۰ هکتار و در سال 1399 به 54۰۰۰  رسید 
و از سال 14۰۰، این اعتبارات حذف شده و تنها 13۰۰۰ هکتار 
عملیات آبخیزداری صورت گرفته شده است؛ اما عمده تمرکز 
در  زیر زمینی  آب  بخشی سفره های  تعادل  و  احیا  فعالیت های 
مرکز استان )شهرستان خرم آباد( صورت گرفته شده است و در 
دشت های ممنوعه کوهدشت و رومشکان در این زمینه با جدیت 
انجام نشده است. کارشناسان امر علت این مسئله را عدم همکاری 
به موازات  کارشناس  نبود  و  کار  نیروی  نبود  روستایی،  جوامع 

کمبود بودجه، بیان داشتند.

برای  )صرفاً  قراردادی  کشاورزی  توسعه   .4 راهکار 
دارای  لرستان  منطقه(:  در  بر  کم آب  محصوالت  تولیدات 
باغی  اراضی  هکتار   43851 و  زراعی  اراضی  هکتار   567۰25
و  زراعی  محصوالت  تن  از 1935779  بیش  سالیانه  که  بوده 

2928۰9 تن محصوالت باغی از این اراضی تولید می گردد و یکی 
از تأمین کنندگان اصلی محصوالت کشاورزی در کشور محسوب 
می گردد و با توجه به اینکه ضایعات محصوالت کشاورزی کشور 
بیش از 3۰ درصد بوده که نشأت گرفته از کشاورزی غیرعلمی، 
عدم توجه به میزان عرضه و تقاضای بازار است پیاده سازی الگوی 
کشاورزی  ضایعات  کاهش  می تواند ضمن  قراردادی  کشاورزی 
به ثبات مشاغل کشاورزی، افزایش صادرات و افزایش بهره وری 
و  بیکاری  کاهش  تولید،  رونق  به  درمجموع  و  نموده  کمک 
 (Kazem-Nejad et جلوگیری از مهاجرت روستائیان منجر گردد
(al., 2020. توصیه می شود دولت با فراهم آوردن زمینه مشارکت 

بخش خصوصی و با کشف استعدادهای تولید محصوالت پرارزش 
و کم توقع در مناطق مختلف، به توسعه و راه اندازی نظام های 
پایدار کشاورزی  توسعه  به سوی  گامی  که  قراردادی  کشاورزی 
است، کمک نماید (Derke et al., 2018). در این زمینه وزارت جهاد 
کشاورزی، اهداف و رسالت هایی چون اصول و مبانی کشاورزی 
قراردادی، سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای 
توسعه کشاورزی قراردادی، جایگاه و نقش تشکل های روستایی و 
کشاورزی در کشاورزی قراردادی و همچنین ارائه الگوها و تجارب 
موفق کشاورزی قراردادی در کشور را در دستور کار خود قرار داده 
است. در منطقه موردمطالعه مشاهدات و نتایج مصاحبه ها نشان 
می دهد که کشت قراردادی عمدتاً در شهرستان کوهدشت رواج 
دارد و نکته قابل توجه اینکه کشت قراردادی فقط برای چغندرقند 
کشت  زیر  سطح  افزایش  سبب  امر  همین  و  می گیرد  صورت 
این محصول در شهرستان کوهدشت شده است. در شهرستان 
سلسله، خرم آباد و دلفان عمدتاً کشت اجاره ای در طی چند سال 
اخیر رواج یافته است و محصول که در اراضی اجاره ای کشت 
می گردد سیب زمینی و هندوانه است. وجود مواردی این چنینی 
می طلبد که با اعمال یک الگوی کشت متناسب با پتانسیل و 
ظرفیت منطقه، برای محصوالت کم آب بر و یا گیاهان دارویی 
کشت قراردادی را رواج دهند تا بتوانند نظام کنونی کشت را 

تغییر دهند.

راهکار 5. توسعه فناوری های کم آب بر و توسعه کشت 
گلخانه در منطقه: یکی از جنبه های مهمی که مدیریت آب باید 
به آن دقت کافی داشته باشد، استفاده از فناوری های مدیریت آب 
است که با استفاده از فناوری های جدید )نظیر آبیاری تحت فشار، 
و...(  خاص  زراعتی  سیستم های  از  استفاده  اراضی،  تسطیح 
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کشاورزان آب کمتری در واحد سطح برای محصوالت خودمصرف 
شد  خواهد  آب  مصرف  در  صرفه جویی  به  منجر  و  می نمایند 
(Panahi, 2012). درواقع در این بخش توجه به امر اطالع رسانی 

و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب در بخش های مختلف 
خانگی، صنعت و کشاورزی ازجمله دغدغه هایی است که در حال 
حاضر آب ایران با آن روبه روست. در بخش کشاورزی متأسفانه 
هم اکنون با 7۰ درصد پرت آب روبه رو هستیم و بخش خانگی و 
صنعت ما با مصرف 4 برابر استاندارد های جهانی روبه رو هستیم. 
استفاده از رسانه های جمعی به صورت گسترده و شیوه های دیگر 
اطالع رسانی ازجمله وظایفی است که باید کلیه بخش های مرتبط 
آگاهی  سطح  ارتقای  باشند.  داشته  توجه  بدان  آب  صنعت  با 
با اطالع رسانی و آموزش همگانی میسر نمی شود.  به جز  مردم 
در منطقه موردمطالعه از دهه 137۰ به موازات سایر استان های 
کشور، استان لرستان هم اقدام به تجهیز مزارع به سیستم نوین 
آبیار نموده است. این امر با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد 
کشاورزی صورت گرفته است و تاکنون بر حسب آمارهای واصله 
ایستگاه پمپاژ در حوضه احداث شده است؛ ولی علی رغم   34
بحرانی بودن دشت های کوهدشت و رومشکان تاکنون سهمی 
از تجهیز به سیستم نوین را نداشته اند. در منطقه موردمطالعه 
ایستگاه پمپاژهایی در دست طراحی و احداث هستند که بعد از 
گذشت حدود یک دهه و گاهاً بیشتر، تاکنون این طرح ها مسکوت 
مانده اند و در صورت تکمیل این طرح ها می توانند تأثیر بسزایی در 
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشند، این طرح ها 

به شرح زیر هستند :

1- ایستگاه پمپاژ افرینه خرم آباد شروع از سال با 1395؛

2- ایستگاه بن الر زیودار پلدختر شروع از سال 1393؛ 

3- ایستگاه پمپاژ جلگه خلج پلدختر شروع از سال 1393؛

4- ایستگاه پمپاژ آمیران کوشکی پلدختر شروع از سال 1389؛

5- ایستگاه پمپاژ میشاخور پلدختر  شروع از سال 1381؛

6- ایستگاه پمپاژ میلیون پلدختر شروع از سال 1391؛

7- ایستگاه پمپاژ چم کوشک پلدختر شروع از سال 1388؛

8- ایستگاه پمپاژ چم کلود خاصی آباد رومشکان شروع از سال 
1393؛

9- ایستگاه پمپاژ اسماعیل آباد شهرستان دلفان شروع از سال 
1384 که در صورت تکمیل آب موردنیاز 1۰5۰ هکتار از اراضی 
دیم منطقه به آبی تبدیل خواهد شد و اشتغال زایی 6۰۰ نفر را 

در پی خواهد داشت؛

1۰- ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی ایوشان از سال 1384 
شروع و در صورت تکمیل، امکان شرایط کشت آبی جهت 25۰۰ 
هکتار اراضی دیم منطقه ایجاد خواهد شد و عالوه بر مورد فوق 

شرایط اشتغال 125۰ نفر را فراهم خواهد کرد؛

11- ایستگاه پمپاژ فیض آباد سلسله که از سال 1384 شروع 
شده و در صورت تکمیل آن 275۰ هکتار از اراضی به کشت آبی 

تبدیل می شوند؛

12- ایستگاه پمپاژ گرخوشاب کوهدشت از سال 1386 شروع 
آبی  به کشت  شده است و در صورت تکمیل آن 25۰ هکتار 

تبدیل می شوند؛

13- ایستگاه پمپاژ جایدر پلدختر از سال 1388 شروع شده 
است و در صورت تکمیل آن 195۰هکتار به کشت آبی تبدیل 

می شوند؛

14- ایستگاه پمپاژ واشیان پلدختر از سال 1383 شروع شده 
است و در صورت تکمیل آن 125۰ هکتار به کشت آبی تبدیل 

می شوند؛

15- ایستگاه پمپاژ چم مهر پلدختر از سال 1383 شروع شده 
است و در صورت تکمیل آن 13۰۰ هکتار به کشت آبی تبدیل 

می شوند.

از سویی دیگر آمارها نشان می دهند که مساحت اراضی تحت 
کشت گلخانه در منطقه موردمطالعه بسیار ناچیز بوده و به گونه ای 
از این مساحت به  که درمجموع31/7 هکتار را در برمی گیرد؛ 
تفکیک سهم شهرستان خرم آباد 25 هکتار، کوهدشت 4 هکتار، 
سلسله و پلدختر هرکدام 1 هکتار، شهرستان دلفان ۰/5 هکتار 
هست و شهرستان رومکشان فاقد کشت گلخانه است. درمجموع 
نتایج این قسمت نشان می دهد باید با جدیت به اجرایی کردن 
شاهد  آتی  سال های  طی  در  بتوان  تا  نمود  اقدام  فوق  راهکار 
با توجه به  باشیم.  بهتر در بخش کشاورزی  بهره وری  و  عملکرد 
شرایط موجود هم اکنون در حوضه مذکور طرح هایی وجود دارد 
که با وجود اضطراری بودن اجرای آن ها، همچنان به علت های 
مختلف مسکوت مانده که بدون تردید تکمیل آن ها می تواند در 
این زمینه مؤثر واقع شوند، در زمینه کشت های گلخانه موارد 

مذکور به شرح زیر هستند:

1-گلخانه 25 هکتاری دلفان از سال 1396 شروع شده است 
و تاکنون 5 درصد پیشرفت داشته است که در صورت تکمیل 
این طرح 5 هزار تن انواع صیفی جات و سبزیجات تولید و زمینه 

اشتغال 25۰ نفر فراهم خواهد شد؛

2- مجتمع گلخانه هیدروپونیک 2۰ هکتاری واشیان پلدختر 
از سال 1395 شروع شده است و تاکنون 25 درصد پیشرفت 
داشته است که در صورت تکمیل این طرح ظرفیت تولید 6 هزار 
تن گوجه فرنگی و 21 میلیون شاخه گل رز و زمینه اشتغال 25۰ 

نفر فراهم خواهد شد؛

3- گلخانه 1۰ هکتاری کوهدشت از سال 1395 شروع شده 
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است و تاکنون 54 درصد پیشرفت داشته است که در صورت 
تکمیل این طرح ظرفیت تولید 3۰۰ تن گوجه فرنگی،3۰۰ تن 
توت فرنگی و 2/7 میلیون شاخه گل رز و زمینه اشتغال 25۰ نفر 

فراهم خواهد شد؛

از  4- گلخانه مجتمع کشت و صنعت فجر صنا - خرم آباد 
سال 1395 شروع شده است و تاکنون 3۰درصد پیشرفت داشته 
است که در صورت تکمیل این طرح ظرفیت تولید 25۰۰۰ تن 

محصول و زمینه اشتغال 15۰ نفر فراهم خواهد شد.

راهکار 6. مدیریت صحیح الگوی کشت: وزارت کشاورزی 
به عنوان محوری ترین بازیگر اثرگذار در این راهکار و با توجه به 
هدررفت بخش عمده ای از منابع آبی در حوزه کشاورزی الزم 
است ورود جدی به تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی 
هر منطقه و روش آبیاری متناسب با تکنولوژی های روز داشته 
باشد. در همین راستا و برابر با ماده 12 سند ملی آمایش سرزمین 
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به مفاد سند؛ الگوی 
کشت ملی و منطقه ای را با در نظر گرفتن آب قابل برنامه ریزی 
مصوب ظرف مدت یک سال و بازنگری آن در دوره های حداکثر 
پنج ساله اقدام نموده و برای بررسی به کمیسیون تخصصی و 
تصویب به شورای عالی ارائه نماید. در این راستا بر اساس سند 
آمایش سرزمین با افق 1424 به بازآرایی فضایی قلمروهای تولید 
محصوالت کشاورزی با تولید محصوالت کشاورزی راهبردی در 
پهنه های مستعد توسعه با تأکید بر استفاده از فناوری هایی 145 
نوآورانه با اولویت گندم و جو و اولویت دانه های روغنی در استان 
لرستان و ارزش و تأمین محصوالت دام و طیور و ایجاد و توسعه 
زنجیره ارزش عسل با ایجاد و توسعه زنجیره ارزش گوشت قرمز 
در لرستان تأکید شده است. بدون تردید تغییر الگوی کشت و 
ارائه الگوی کشت ملی از الزامات قانونی کشور است و با وجود 
تصویب الیحه الگوی کشت از سال 88، اما اجرای این مصوبه 

است  مانده  مسکوت  تاکنون  کشاورزی  جهاد  وزارت  سوی  از 
با  مرتبط  ماده 35  بخش 8،  برنامه ششم  قانون  در  همچنین 
آب به اهمیت راهکار فوق اشاره شده است و ذکر شده است که 
»طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی 
و ارتقای بهره وری آب در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و تأمین منابع و الزامات موردنیاز در قالب بودجه ساالنه 
و اعمال حمایت و مشوق های مناسب فقط در چهارچوب الگوی 
کشت« باید تا انتهای برنامه عملی گردد که تاکنون در منطقه 
موردمطالعه محقق نشده است. اما نتایج تحقیق نشان داد که در 
منطقه موردمطالعه عمدتاً کشت بر اساس منافعی که بهره بردار 
کسب می کند، انتخاب می گردد، این در شرایطی انجام می گردد 
که در حوضه کرخه علیا دو دشت بحرانی کوهدشت و رومشکان 
وجود دارد و مابقی دشت ها سال ها با افت سطح ایستایی آب 
مواجه بوده اند و در طی 2 سال اخیر منابع آبی در این دشت ها 
نیز رو به کاهش شده است. آمارها نشان می دهد که در دو دشت 
دیگر  دشت های  سایر  نسبت  به  رومشان  و  کوهدشت  بحرانی 
همچنان کشت محصوالت آب دوست و پرمصرف آبی نظیر کشت 
اخیر روندی روبه رشد و  هندوانه و چغندرقند در طی 5 سال 
صعودی داشته است )جدول شماره 11( و این در حالی است 
که دو دشت مذکور فاقد مزارع با سیستم آبیاری نوین هستند و 
عمدتاً از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیق و با سیستم سنتی 

به آبیاری مزارع خود اقدام می کنند.

تشکر و قدردانی

هست.  اول  نویسنده  دکتری  رساله  از  مستخرج  مقاله  این 
نویسندگان بر خود الزم می دانند که از دانشگاه بوعلی سینا برای 

تامین منابع مالی این مقاله، تشکر و قدردانی کنند.

جدول 11. روند کشت محصوالت آب دوست و پرمصرف آبی در حوضه کرخه علیا در بازه زمانی 14۰۰-1395.

انواع ذرتهندوانهجوگندمچغندرقندشهرستان

139514۰۰139514۰۰139514۰۰139514۰۰139514۰۰

2446644000361061935015775782357331خرم آباد
929114648759264704100034452700476620856کوهدشت
06170001493554353379150992604پلدختر
2141744161611176566508104251224سلسله

67161840064709500693007000215رومشکان
551440323451718600150442000054دلفان
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