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:کیدهچ

انفجار جمعیت، باالرفتن استاندارد ناشی از ،آن را امروزه کمبود آب یکی از چالشهاي  مهم جامعه بشري محسوب می شودکه می توان
راهکاري که می توان به واسطه آن مشکل، کمبود آب را کاهش . منابع آب دانستزندگی، تغییرات آب و هوایی و مدیریت  نادرست 

نیاز به مدیریت درست آب در بخش کشاورزي ضرورت بیشتري دارد چون بخش کشاورزي .داد ،مدیریت صحیح آب است 
سط جهانی است و این میزان مصرف آب در بخش کشاورزي در ایران بیش از متو. بزرگترین مصرف کننده آب در سطح جهان است 

اقدامات متعددي در کشور جهت مدیریت منابع آب و همچنین .لزوم توجه به مدیریت صحیح آب در این بخش را بیشتر نشان می دهد
مدیریت مصرف آن در بخش کشاورزي انجام شده است ،در ناحیه مورد مطالعه یعنی شهرستان سرایان نیز فعالیتهایی در زمینه مدیریت 

برخی علی رغم کاهش مجموع دبی منابع درنتایج بررسی ها نشان می دهد ،. صورت پذیرفته استش کشاورزي،آب در بخ
که می تواندافزایش سطح زیر کشت، علی رغم کاهش دبی را دلیلی. ،سطح زیر کشت افزایش یافته است سکونتگاههاي روستایی 

، بین و توسعه سطح زیر کشت مقایسه صورت گرفته و نشان می دهدهمچنین بین اقدامات مدیریتی.توجیه نماید ،مدیریت آب است
توسعه بنا بر این مدیریت آب توانسته است نقش موثري در.بطه معنا دار و مطلوبی وجود دارددیریت آب و توسعه سطح زیر کشت رام

کشاورزي پایداري توسعه،ینی در ناحیهیر زمزلیکن به نظر می رسد ،با توجه به افت شدید سطح آب .ایفا نمایداین ناحیه کشاورزي 
.استو توجه به پایداري منابع آب منوط به مطالعات جامع تر و اقدامات وسیع تر و هدفمند تري  در زمینه مدیریت آب،

شهرستان سرایان–توسعه سطح زیر کشت –مدیریت  مصرف آب –مدیرت منابع آب :  کلید واژه ها

مقدمه-1



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
استان قم–1391اسفند  انفجار جمعیت، :علل اصلی مشکالت کمبود آب عبارتند از .از مشکالت بزرگ جامعه بشري، کمبود آب و نابودي محیط است 

Ilias) .باالرفتن استاندارد زندگی، تغییرات آب و هوایی و مدیریت منابع آب  رشد روز افزون جمعیت جهان و نیاز (2007,147:

پایدار از منابع آب را براي تولید محصوالت کشاورزي ضروري می سازد در ایران نیز  با توجه به اقلیم فزاینده به مواد غذایی ،استفاده 
خشک و پراکنش نامناسب بارش ، تولید مواد غذایی و کشاورزي پایدار، منوط به استفاده صحیح و منطقی از منابع آب و مدیریت 

ه دلیل عدم استفاده از تکنولوژي هاي پیشرفته به هدر می رود ،تعدادي از درصد از منابع آب ب80ولی بیش از .صحیح مصرف آن است 
مدیریت مناسبی نیست و موجب کاهش شدید آب و سطح زیر کارشناسان معتقدند وضعیت مدیریت در کشور ما در شرایط فعلی 

طلبد و نیازمند تحولی بزرگ می مدیریت آب در کشور ، راهکار مناسب و بهینه اي را می.کشت کشاورزي در برخی مناطق می شود
درصد منابع آب در این 90حدود بخش کشاورزي بزرگترین مصرف کننده آب در کشور است و.)1390فال سلیمان و همکاران ،(باشد

برخی از  عوامل اتالف آب را می توان،پایین بودن . بیشترین اتالف آب نیز مربوط به بخش کشاورزي می باشدبخش مصرف می شود،
دمان انتقال آب از منبع تا محل مصرف ،تلفات زیاد آب در مزارع و نامتناسب بودن الگوي کشت ،با امکانات منابع آبی مناطق ران

این از طرفی در . )26: 1382،سلیمانی(درصد منابع آب در بخش کشاورزي به مصرف می رسد 96در ناحیه تجت مطالعه نیز .دانست
متوسط کشور کمتر است و منابع آب زیرزمینی در تامین آب کشاورزي نقش بنیادي و اساسی ایفا می میزان بارندگی از میزان ،ناحیه 
در ناحیه . پایداري منابع آب بیش از هر چیز متاثر از  مدیریت پایدار منابع آب زیر زمینی در بخش کشاورزي است بنا براین ،. کند 

درمورد منابع آب سطحی ،مدیریت  از طریق .کشاورزي انجام پذیرفته استمورد مطالعه، اقداماتی در زمینه مدیریت آب در بخش 
هاي آب زیر زمینی و افزایش جریان ورودي به سفره هاي آب زیر زمینی در ایجاد سد و بند اعمال شده است وگرچه با  تغذیۀ سفره

یر زمینی هاي سفره آب زحفاظت از منابع آب و پایداري آن موثر است، ولی به تنهایی کافی نیست و در صورتی که بر خروجی
مدیریت منابع آب زیرزمینی در ناحیه در قالب پوشش انهار سنتی و . مدیریت مناسبی اعمال نشود،پایداري منابع آب تامین نخواهد شد

انجام شده در سطح بسیار محدود هاي نوین آبیاري تغییر الگوي کشت و استفاده از روشمرمت و الیروبی قنوات و مدیریت مصرف با 
سطح زیر توسعه موجب این تحقیق آن است که معلوم شود آیا مدیریت آب کشاورزي در این ناحیه ،توانسته است هدف از . است

ساله و همچنین تغییرات سطح 20کشت و در نتیجه توسعه کشاورزي گردد؟بدین منظور تغییرات وضعیت منابع آبی ناحیه در یک دوره 
.آب با توسعه سطح زیر کشت بررسی شده است زیر کشت مورد بررسی قرار گرفته و رابطه مدیریت

پیشینه موضوع-2

بسیاري از تمدنها در کنار رودها شکل گرفتند . شیوه هاي مدیریت آب در سراسر جهان قدمتی به درازاي تاریخ تمدن انسان دارد
،مربوط به سده چهارم ن زمینه وجود داردکه در ایقدیمترین اثري .و تمدنهایی هم تکامل یافتند که شیوه مدارا با آب اندك را آموختند 

ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب « تالیف» استخراج آبهاي پنهان«یا »انباط المیاه الخفیه«با عنوان)1362:63تقوي، (هجري است



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
استان قم–1391اسفند  - 68: 1338أنبوبا،(کرجی این کتاب را براي ابوغانم معروف به محمد،وزیر منوچهر قابوس که در طبرستان حاکم بود،نگاشت .»الکرجی

.و  داراي نکات و اطالعات ارزشمندي درباره آبهاي زیرزمینی و قنات است)67

مدیریت یکپارچه «در دهۀ اخیر درسطح بین المللی،مطالعات در زمینه مدیریت منابع آب  انجام گرفته، ازجمله پژوهش هایی در زمینه 
صرفه جویی « ، )2011) (Lopez-Gunn(توسط لوپز گان» ب زیر زمینیمدیریت آ«، )2011) ( Lenton(توسط لنتون» منابع آب

ارزیابی سیاستها و نهادهاي « ، )Yukun )(2010(توسط یاکان » آب کشاورزي و مدیریت پایدار آب زیر زمینی در شمال چین
مهار آب، تولید « ، )Nyagumbo)(2010(توسط نایاگامبو» کارکشاورزي بر مدیریت آب کشاورزي خرده مالکان در زیمبابوه

، آثاري هستند )Knox)) (2011توسط ناکس » محصول مدیریت آب کشاورزي، شناخت نگرش کشاورزان نسبت به راندمان آبیاري
.که در زمینۀ مدیریت آب در بخش کشاورزي  تالیف وتهیه شده اند

توان به پژوهش هاي  سعد اهللا از آن جمله می.در داخل کشور تحقیقات جغرافیایی فراوانی با موضوع آب ومدیریت آب انجام شده
، فرج زاده اصل )1385(، مطیعی لنگرودي )1383(،پاپلی یزدي )1386(، جعفر جوان )1367،1370،1374،1379،1381،1386(والیتی 

جام شده از آن پژوهش هاي دیگري نیز با موضوع آب ومدیریت آن در سایر رشته ها ان. اشاره نمود...و)1373(سیما بوذري ) 1385(
.توان ذکر نمودرا می)  1386(و صبوحی )1386(، سیاوش روحانی وهمکاران )1387(جمله پژوهش هاي نوحه گرا

مواد و روشها -3

و همچنین گرد آوري اطالعات در آن، از طریق مطالعات کتابخانه اي و اسنادي . استقرایی است در این پژوهش روش استدالل 
شهرستان و سکونتگاه روستایی 30از مجموع سکونتگاه روستایی 16جامعه آماري این پژوهش را .انجام شده است مطالعات میدانی 

انتخاب سکونتگاهها متاثر از عوامل زیر بوده .همچنین دو شهر آیسک و سه قلعه که معیشتشان بر پایه کشاورزي است ،تشکیل می دهد
سکونتگاه بند نو ،چاه پنیري ،چاه تریخی ،چاه خوشنري ،چاه طالب ،چاه 7مورد مطالعه سکونتگاه روستایی ناحیه 30از مجموع است ،

غیاث و گوشمیر روستاهاي عشایري هستند و به دلیل اینکه از طریق دامداري امرار معاش می کنند ،لذا مدیریت آب کشاورزي در 
مورد بررسی قرار نمی گیرند ،همچنین به دلیل عدم توسعه وضعیت اقتصادي آنها نقش بنیادي و اساسی ندارد و در این پژوهش

متشکل از جمعیت (دسترسی به آمار مربوط به منابع آبی چهار روستاي دوست آباد ،عمرویی ،کامرود و شهرك شهید دستغیب 
روستایی ناحیه سکونتگاه 16لذا از بررسی روستاهاي مذکور نیز صرف نظر شده است ) روستاهاي قاسم آباد ،قدرت آباد ،حجت آباد 

سکونتگاه روستایی ناحیه بررسی می شود ،همچنین شهرهاي آیسک و سه قلعه نیز علی رغم اینکه اخیرا به شهر تبدیل 30از مجموع 
شده ،ولی کشاورزي اساس معیشت مردم این دو سکونتگاه را تشکیل می دهد بنا براین این دو سکونتگاه نیز در این پژوهش مورد 

.یرد بررسی قرار می گ

مبانی نظري-4



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
استان قم–1391اسفند  : 1374والیتی، (مدیریت در هر زمینه اي به معناي استفاده صحیح تر از آن استمدیریت منابع آب یا اصوالً:مدیریت آب 

مفهوم مدیریت منابع آب، طی زمان با تغییر در عوامل مختلف آن از قبیل دانش محیطی، تکنولوژي و تشخیص تفاوت ارزش ).280

معموال استفاده 1990کهقبل از دهه »بهره وري آب«به عنوانمثال، مفهوم)Harrington،2009: 390(کندمیمنابع تغییر 
.(Zoebl,2006:265-273)شد،یک مفهوم مفید در مدیریت آب کشاورزي نیست می

عادل و توازن میان داندکه هدف آن برقراري تمدیریت منابع آب را مجموعه اي از تمهیدات فنی، اداري و قانونی میربرتسون ه
بانک جهانی مدیریتمنابعآب را، مفهومیتلفیقی).35، 1390:خراسانی (تقاضابراي آب از یک سو و تأمین آن از سویی دیگر است 

داند، بهگونه ایکهبهرهگیریازچشماندازییکپارچهدرخصوص منابعآب،ضامنتوجهبهابعاداجتماعی،اقتصادي،زیست می
درواقعمدیریتمنابعآب،پیوندهایمیانمنبع . وزیرزمینیاست) رودخانه ها،دریاچههاوتاالبها(طحیمحیطیوفنیدرمدیریتوتوسعهآبهایس

).19: 1389میرزایی، (ومدیریتخدماتراهدفگیریمیکند
گیرد، توسعه روستایی، کشاورزي، مدیریت آب کشاورزي مجموعه فعالیتهایی است که بین چهار بخش توسعه اقتصادي قرار می

تواند به ایجاد توانمندیهایی که براي ایجاد کاربریهاي متفاوت محیطی نیاز است مدیریت آب می. و مدیریت محیطیعرضه و تامین آب 
.کمک کند و شرایط دستیابی به سطوح باالتر منطقه اي و شکوفایی ملی را از طریق افزایش بهره وري میسر سازد

ود کننده کشاورزي ودرآمد فقراي روستایی است و مدیریت آب در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه آب یک عامل اصلی محد
بهبود دسترسی به آب مهم است ولی براي کاهش پایدار فقر کافی نیست و نیازمند سرمایه .تواند به کاهش فقر کمک کندکشاورزي می

است ...بادالت کشاورزي جهانی  و گذاري در علم و تکنولوژي کشاورزي، قوانین و سیاستها، اصالحات اقتصادي، توجه به نابرابري م
(Vallejo,2011:129).تواند از طریق وارد کردن بیشتر مواد غذایی از کشورهاي داراي آب مدیریت آب در کشورهاي کم آب می

. (Bouwer,2000:217-228)بیشتر و استفاده از آب ذخیره شده براي اهدافی با کارایی بیشتر اقتصادي و اجتماعی اعمال گردد
» سرویس نظارت بر فعالیت آبیاري«انجام داد، » سرویس نظارت بر فعالیت آبیاري«توان از طریق یت آب کشاورزي را میمدیر

(SIAR) در یک منطقه نیمه خشک وسیع در اسپانیا اجرا شده و این سرویسها، تواناییها، ظرفیتها و آگاهی کشاورزان را در استفاده از ،
دین طریق، اثرات زیست محیطی منفی آبیاري و هزینه هاي تولید را کاهش و پایداري کشاورزي آبی را بخشد و بآب آبیاري  بهبود می

:Ortega.J.F&…,2005)دهدافزایش می 37-58).
هاي گوناگون مدیریت منابع آب همچون مدیریت مبتنی برعرضه آب، مدیریت هاي پیش آمده در زمینه آب رهیافتبا توجه به بحران

در حال حاضر حفظ پایداري منابع آب از اهداف نظام .هاي راهبردي با گذشت زمان نشو و نما یافته اندبع آب و رهیافتیکپارچه منا
وامروزه مدیریت منابع طبیعی به ویژه مدیریت منابع آب زیر زمینی، اساس توسعه پایدار )202: 1385بلداجی،(مدیریت منابع آب است

).1387:124، نوحه گرا و دیگران(شود محسوب می

معرفی ناحیه مورد مطالعه-5
وضعیت اقلیم ناحیه طبق اقلیم نماي دومارتنخشک و متوسط بارندگی .شهرستان سرایان یکی از شهرستانهاي استان خراسان جنوبی است

دراین ).19: 1382سلیمانی،(درجه سانتی گراد است15.85میلی متر و 153.5ساله به ترتیب 15ةدر یک دورآن و درجه حرارت 



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
شهرستان برخالف آب، خاك عامل محدود کنندة کشاورزي به شمار نمی آید و ارزش زمین  در مبادالت ناحیه در قیاس با آب بسیار استان قم–1391اسفند 

.ناچیز است
شهر به اسامی سرایان، 3نفر و 13519روستا با جمعیت 30این شهرستان  داراي ، 1385طبق سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال

به لحاظ ساختار و عملکرد اقتصادي و شهرهاي آیسک و سه قلعه. جمعیت داردنفر21940جموعا  است که مه آیسک و سه قلع

تولیدات کشاورزي طریقازمنطقه اعم از شهري وروستاییآمد ساکنان صد دردر90حدود واجتماعی بیشتر روستا هستند تا شهر
).140: 1382سلیمانی، (شودحاصل می

موقعیت شهرستان خراسان در استان خراسان جنوبی)1(ه نقشه شمار

سکونتگاههاي شهري و روستایی در ناحیه مورد مطالعهیوضعیت پراکندگ)2(نقشه شماره 

ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
شهرستان برخالف آب، خاك عامل محدود کنندة کشاورزي به شمار نمی آید و ارزش زمین  در مبادالت ناحیه در قیاس با آب بسیار استان قم–1391اسفند 

.ناچیز است
شهر به اسامی سرایان، 3نفر و 13519روستا با جمعیت 30این شهرستان  داراي ، 1385طبق سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال

به لحاظ ساختار و عملکرد اقتصادي و شهرهاي آیسک و سه قلعه. جمعیت داردنفر21940جموعا  است که مه آیسک و سه قلع

تولیدات کشاورزي طریقازمنطقه اعم از شهري وروستاییآمد ساکنان صد دردر90حدود واجتماعی بیشتر روستا هستند تا شهر
).140: 1382سلیمانی، (شودحاصل می

موقعیت شهرستان خراسان در استان خراسان جنوبی)1(ه نقشه شمار

سکونتگاههاي شهري و روستایی در ناحیه مورد مطالعهیوضعیت پراکندگ)2(نقشه شماره 



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
استان قم–1391اسفند 

وضعیت منابع آب و مدیریت آب در دشت سرایان-5-1
در این ناحیه رودخانه دایمی وجود ندارد لیکن تعدادي رودخانه فصلی وجود دارد که فقط چند روز یا :منابع آب سطحی-الف

).46: 1356مهندسین مشاور مهاب، (یابدچند هفته از سال جریان می
: 1370والیتی،(تهیه شده است 1345ناحیه تحت مطالعه در سال منابع آب زیر زمینی اولین آمار :منابع آب زیر زمینی-ب

همان طور که . هاي مختلف استبیانگر تعداد چاهها و میزان تخلیه آنها در شهرستان سرایان به تفکیک سال) 2(جدول شماره.)242
تعداد قنوات آمار برداري . ها افزوده شده استهمواره بر تعداد چاه1359دهد علی رغم ممنوعه بودن دشت از سال جدول نشان می



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
استان قم–1391اسفند  شرکت (شود میلیون متر مکعب، آب از طریق آنها استحصال می4.8رشته است که 80اي خراسان ی آب منطقهشده توسط شرکت سهام

میلیون مترمکعب آب /.63دهنه فراتر نمی رود و قادر است ساالنه  4تعداد چشمه هاي  دشت از ).1381سهامی آب منطقه اي خراسان، 
).1382جهاد کشاورزي فردوس، واحد آب و خاك(از مخازن آب زیر زمینی برداشت کند 

1378شرکت آب و  از فاضالب روستایی خراسان، (1378متر در سال /.59افت سالیانه ي سطح آب زیر زمینی این دشت از میزان 
نشان می هد  میزان آبدهی چاهها در 2همچنین جدول شماره . رسیده است) 1388منابع طبیعی سرایان، (1388سالمتر در 1.2به )89:

اقلیم خشک حاکم بر دشت، باال بودن درجه حرارت هوا و کمی بارش از عوامل تاثیر گذار بر . این ناحیه کاهش یافته است 
ها نیز بر افت سطح آب زیر زمینی تاثیر گذاشته است، لیکن در مطالعات انجام شده در استان بحران آب دشت سرایان است،خشکسالی

والیتی، (هاي دشتها، دانسته شده استهاي عمیق از آبخاناضافه برداشتهاي مستمر،توسط چاههاي خراسان، عامل اصلی بحران آب،
در چنین دشتهایی مدیریت منابع آب و مدیریت مصرف آن نقش حیاتی در افزایش بهره وري منابع آب و پایداري آن ). 213: 1386

.ایفا می کند 

کیک سالهاي مختلف در دشت سرایانتعداد چاهها و میزان تخلیه آنها به تف):2(جدول 
13451358136313711387سال

691150156228تعداد چاهها
تخلیه به میلیون 

مترمکعب
1860918190

.1387-88سالنامه آماري آب کشورشرکت سهامی آب منطقه اي خراسان، :منبع 

تفکیک سالهاي مختلف در دشت سرایانمقایسه تعداد چاهها و میزان تخلیه آنها به )1(نمودار شماره 

مدیریت منابع آب و مدیریت مصرف آن در بخش کشاورزي : وضعیت مدیریت منابع  آب و مدیریت مصرف آن-ج
در منابع آب سطحی  این مدیریت  از طریق  . مدیریت منابع آب سطحی  وزیرزمینی انجام گرفته استدر ناحیه تحت مطالعه در قالب 

هاي آب زیر زمینی و افزایش جریان ورودي به سفره هاي آب زیر زمینی در حفاظت سد و بند اعمال شده است وگرچه با  تغذیۀ سفره
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استان قم–1391اسفند  هاي سفره آب زیر زمینی مدیریت افی نیست و در صورتی که بر خروجیاز منابع آب و پایداري آن موثر است، لیکن  به تنهایی ک

.مناسبی اعمال نشود،پایداري منابع آب تامین نخواهد شد
تغییر الگوي کشت و استفاده از مدیریت منابع آب زیرزمینی با پوشش انهار سنتی و مرمت و الیروبی قنوات و مدیریت مصرف با 

با توجه به این مساله که سهم قنوات در استحصال آب زیرزمنی ناحیه بسیار کم و در حدود .استهاي نوین آبیاري انجام شده روش
گیرد وقنوات به دلیل تخلیه درصد می باشد و از طرف دیگر ،مرمت و الیروبی قنوات با هدف افزایش آبدهی قنوات صورت می6

هاي آبیاري نوین در سطح بسیار محدود انجام در قالب روشبخش هیدرولیک آبخان در ناپایداري تاثیر ندارندو مدیریت مصرف نیز

مدیریتهاي سایرنقش به در ادامه لذا از بررسی آن صرف نظر می شود و )1390کارشناسان جهاد کشاورزي سرایان، (شده است
. فوق که عمدتا در اغلب سکونتگاههاي مورد مطالعه صورت پذیرفته است ، در توسعه سطح زیر کشت پرداخته می شود

بررسی رابطه  مجموع دبی منابع آب و سطح زیر کشت در ناحیه مورد مطالعه -6
گروه .دو گروه تقسیم شده است جهت بررسی رابطه فوق سکونتگاههاي روستایی از نظر تغییرات وضعیت مجموع دبی منابع آب به 

افزایش یافته است و شامل 1)1382-1363(اول سکونتگاههایی را شامل می شود که مجموع دبی منابع آب آن طی سالهاي مورد بررسی

تا کنون افزایش چندانی در میزان دبی منابع آب ناحیه ایجاد نگردیده 1382به دلیل تبدیل دشت سرایان از یک دشت ممنوعه به یک دشت بحرانی ،از سال 1
ا به ارائه آمار لذ)  اظهار نظر شفاهی کارشناسان جهاد کشاورزي شهرستان سرایان در مصاحبه(و بسیاري از موارد میزان دبی با کاهش مواجه بوده است 

.سالهاي گذشته اکتفا شده است



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
مل گروه دوم روستاهایی را شا.،آیسک ،زنگویی ، سه قلعه ،ابامنصوري ،خورزاد ،دره پر،سراب ،کریمو،مصعبی ،نرم و نوده می باشد استان قم–1391اسفند 

می شود که مجموع دبی منابع آن طی سالهاي مذکور کاهش یافته و روستاهاي آویز ،بسطاق ،بغداده ،بنی خانیک،چرمه ،دوحصاران و 
جدول نشان می دهد در کلیه سکونتگاههاي مورد .تهیه شده است ) 3(و )2(نوبهار را شامل می شود و در این رابطه جدول شماره 

رابطه بین دبی و توسعه سطح زیر .افزایش یافته است 1389تا1382و همچنین از سال 1382تا 1363اي بررسی سطح زیر کشت طی ساله
یک )3(همچنین رابطه بین دبی و توسعه سطح زیر کشت در جدول شماره .یک رابطه نمایی است ) 2(کشت در جدول شماره 

بررسی هاي میدانی نگارنده در این .ت افزایش یافته است همبستگی منفی نشان می دهد یعنی به ازاي کاهش میزان آب ،سطح زیر کش

رابطه فوق نشانگر نقش پر اهمیت مدیریت آب در این سکونتگاههاست که توانسته است علی رغم کاهش سکونتگاهها و همچنین 
.مجموع دبی منابع آبی توسعه سطح زیر کشت را در آنها به همراه داشته باشد 

»1«مجموع دبی و سطح زیر کشت در گروه تغییرات مقایسه )2(جدول شماره 

مجموع دبی نام سکونتگاه
1363

مجموع دبی 
1382

سطح زیر 
1363کشت 

سطح زیر 
1382کشت 

سطح زیر 
1389کشت 

تغییرات سطح تغییرات دبی
زیر کشت 

1363-1389
760.9947141930785174186.13755آیسک
68184.2260526767116.2507زنگو

415503.6659.51623.5260688.61946.5سه قلعه
0.8115.29351040.288.5ابامنصوري

1.61.844118.53870.2343خورزاد
0.64.236.6936.71123.675دره پر
1.85.659.574.61573.897سراب
16.6123.6103210.54666.99363کریمو
2.9838.2234.5267.571735.22482.5مصعبی

0.0184530.61077.9962نرم
1730.17692.225013.1174نوده



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
استان قم–1391اسفند  »2«مقایسه مجموع دبی و سطح زیر کشت در گروه ) 3(جدول شماره 

مجموع دبی نام سکونتگاه
1363

مجموع دبی 
1382

سطح زیر 
1363کشت 

سطح زیر 
1382کشت 

سطح زیر 
1389کشت 

تغییرات سطح تغییرات دبی
زیر کشت 

1363-1389
34-0.80.53428.351740.3آویز

1337-2061943321220.576712بسطاق
257-8522107.641088260663بغداده

69-5.32.518.3650.41042.8بنی خانیک
290-25.2117123195.73878.21چرمه
324-6.666178112184.2نوبهار

528-24762.888714151570.6دوحصاران

بع آب در توسعه سطح زیر کشت انقش مدیریت من-7

نقش آب بندهاي خاکی ،سنگی و بتونی در توسعه سطح زیر کشت -7-1

آب بند ایجاد گردیده که عمدتا نقش آنها  تغذیه قنوات و کنترل سیالب براي جلوگیري از فرسایش خاك می 11در این ناحیه حدود 
احداث این سد بر روي رودخانه فصلی زو ،توانسته نقش سد شهید پارسا در توسعه سطح زیر کشت این ناحیه موثر بوده است .باشد 

کمیته امور آب (هکتار از راضی زیر سد را زیر کشت محصوالت زراعی برد 600ا مهار نماید و حدود است سیالبهاي این رودخانه ر
لیکن بررسیهایی میدانی نگارنده نشانگر آن است که خشکسالی هاي اخیر و همچنین کاهش حجم سد به دلیل رسوبات باعث )4: 1368،

.د به میزان قابل توجهی کاهش یابگریده سطح زیر کشت ذکر شده

در توسعه سطح زیر کشت سکونتگاههاي مورد مطالعه»پوشش انهار«نقش عملیات-7-2
بنا بر گزارش واحد . هاي منابع آب که در سطح فراگیري در دشت سرایان  انجام شده، پوشش انهار سنتی استاز جمله مدیریت

روباز و  لوله گذاري است، توانسته  راندمان انتقال آب خاك جهاد کشاورزي، عملیات پوشش انهار سنتی  که شامل احداث کانال بتنی 
متر 50000متر پوشش کانال آبیاري 1000بنا براین با اجراي پوشش انهار به ازاي هر . درصد افزایش دهد95درصد به 40آب را از 

واحد آب و (افزایش داد هکتار 3توان حدود شود که با این میزان صرفه جویی آب، سطح زیر کشت را میمکعب آب صرفه جویی می
).1382خاك جهاد کشاورزي شهرستان فردوس، 

در » 1389تا 1363حجم عملیات انهار سنتی که از سال «در توسعه سطح زیر کشت ، » پوشش انهار« جهت بررسی نقش عملیات
با 1363زیر کشت در سال میزان سطح همچنین،.هریک از سکونتگاههاي مورد مطالعه انجام گرفته جمع بندي و محاسبه شده است 

ضریب سپس اقدام به محاسبه.،محاسبه گردیده استو میزان افزایش آن مورد مقایسه قرار گرفته 1389میزان سطح زیر کشت در سال 
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استان قم–1391اسفند  و نتایج آن در زیر گردیدهبا استفاده از رابطه » افزایش سطح زیر کشت«و » حجم عملیات پوشش انهار«همبستگی  خطی میان دو متغییر 

r): 1(رابطه شماره : نشان داده شده  است)4(جدول شماره  = n∑ (∑ )(∑ )[n(∑ 2) (∑ )2][n(∑ 2) (∑ )2]
n :    جمع داده هاي : ∑جمع داده : ∑تعداد دادهx ∑ ∑)جمع توان دوم داده ها : 2 جمع حاصل ضرب دو گروه داده ها: ∑توان دوم جمع داده ها: 2(

r :تریوال،همان(محاسبه شده استضریب همبستگی(
rضریب همبستگـی محاسبـه شده عـدد  = است که بیانگر ارتباط قـوي و مثبت میان دو متغیر حجم عملیات پوشش انهار سنتی 0/973

وافزایش سطح زیر کشت است  یعنی  به موازات افزایش حجم عملیات پوشش انهار، برسطح زیر کشت نقاط مورد مطالعه افزوده شده
.است 

مقایسه دو متغیر افزایش سطح زیرکشت و حجم عملیات پوشش انهار سنتی)4(جدول 
1360-1389هايدر فاصله سال

نام سکونتگاه
( سطح زیر کشت 

)هکتار
میزان افزایش 

سطح زیر کشت 
)هکتار(  1389سال 1363سال 

141951743755154700آیسک1
2607675078000زنگو2
659.526061946.550700سه قلعه3
15.2910488.57000ابامنصوري4
443873437800خورزاد5
36.69112755200دره پر6
59.5157975000سراب7
1034663638000کریمو8
234.5717482.54100مصعبی9

45107624000نرم10
762501748000نوده11
34611343000آویز12
332166913377500بسطاق13
107.643652573700بغداده14
18.3687694000بنی خانیک15
1234132902534چرمه16
6138532410000نوبهار17
88714155281950دوحصاران18



ي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمینزهمایش کشوري کشاور
rاستان قم–1391اسفند  =0/937

جهاد کشاورزي 1389کشت و حجم عملیات پوشش انهار سنتی محاسبات نگارنده بر مبناي آمار مربوط به سطح زیر :منبع 
مرکز تحقیقات روستایی استان خراسان1363شهرستان سرایان و آمار سطح زیر کشت 

نقش مدیریت مصرف در توسعه سطح زیر کشت -8
در توسعه سطح زیر کشت سکونتگاههاي مورد مطالعه»تغییر الگوي کشت«نقش  -8-1

ح ناحیه مورد بررسی انجام گرفته، تغییر الگوي کشت است به عبارتی سطح زیرکشت محصوالتی که مدیریت دیگري که در سط
محصوالت عمدةکشاورزي منطقه . به آب زیاد  نیازدارند کاهش یافته و به سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی کم افزوده شده است

، 15500، 1700، 12800، 12500وپسته است که به ترتیب نیازهاي آبی آنها  شامل گندم و جو، جالیز، پنبه، انار، زغفران، زیره و بادام 
مقایسه سطح زیر کشت محصوالت مختلف در روستاهاي مورد نظر  در فاصله . متر مکعب  در هر هکتار است10000، 4000، 4380

که حدود سه ) متر مکعب 12800( دهد، با کاهش سطح زیر کشت محصوالتی چون جالیز با نیاز آبی نشان می1389و1363سالهاي 
توان به ازاي کاهش هر هکتار سطح زیر کشت محصولی مثل جالیز بر سه هکتار برابر زعفران، زیره و بادام است، با میزان معین آب می

.از اراضی  زیر کشت محصوالتی نظیر زعفران وزیره افزود
تهیه شده و ضریب همبستگی آن با استفاده از ) 5(، جدول شماره»شتافزایش سطح زیر ک«بر » تغییر الگوي کشت« جهت بررسی تاثیر

=rمحاسبه شده و میزان ) 1(رابطه  این همبستگی آماري میان دو متغیر سطح زیر کشت محصوالت جدید .حاصل شده است 0/87
وافزایش سطح زیر کشت، نشانگر آن است که در ناحیه به موازات افزایش سطح زیر کشت محصوالت )بادام، پسته، زعفران  و زیره (

توان از این تالزم آماري نتیجه گرفت، یگر میبر سطح زیر کشت افزوده شده است به عبارت د) محصوالتی با نیاز آبی کم(جدید
.مدیریت اعمال شده توانسته است منجر به افزایش سطح زیر کشت در ناحیه گردد

مقایسه افزایش  سطح زیر کشت و میزان افزایش سطح زیر کشت محصوالت جدید) :5(جدول
1389تا 1360در سالهاي 

نام 
سکونتگاه

)ارهکت( میزان افزایش سطح زیرکشت 
زعفران، زیره، ( محصوالت جدید با نیاز آبی کم

کلیه محصوالت)پسته و بادام

11003755آیسک1
185507زنگو2
1871946.5سه قلعه3
22.5888.5ابامنصوري4
92.5343خورزاد5
2375دره پر6
3597سراب7
122363کریمو8
145482.5مصعبی9

62-نرم10
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استان قم–1391اسفند  32.5174نوده11

34-آویز12
4081337بسطاق13
250257بغداده14

بنی 15
3769خانیک

120290چرمه16
40.5324نوبهار17
440528دوحصاران18

r = 0/87
زیر کشت جهاد کشاورزي شهرستان سرایان و آمار سطح1389محاسبات نگارنده بر مبناي آمار مربوط به سطح زیر کشت :منبع 

مرکز تحقیقات روستایی جهاد کشاورزي استان خراسان1363
نتیجه گیري و پیشنهادات

انفجار جمعیت، باالرفتن امروزه کمبود آب یکی از چالشهاي  مهم جامعه بشري محسوب می شودکه می توان آن را ناشی از ،
راهکاري که می توان به واسطه آن مشکل، کمبود آب . استاندارد زندگی، تغییرات آب و هوایی و مدیریت  نادرست منابع آب دانست

نیاز به مدیریت درست آب در بخش کشاورزي ضرورت بیشتري دارد چون بخش .را کاهش داد ،مدیریت صحیح آب است 
میزان مصرف آب در بخش کشاورزي در ایران بیش از متوسط جهانی . کننده آب در سطح جهان است کشاورزي بزرگترین مصرف

اقدامات متعددي در کشور جهت مدیریت منابع آب .است و این لزوم توجه به مدیریت صحیح آب در این بخش را بیشتر نشان می دهد
یه مورد مطالعه یعنی شهرستان سرایان در شمال استان و همچنین مدیریت مصرف آن در بخش کشاورزي انجام شده است درناح

مدیریت منابع آب و مدیریت مصرف آن در بخش .خراسان جنوبی نیز  اقداماتی در زمینه مدیریت منابع و مصرف آب انجام شده است 
آب سطحی  این مدیریت  در منابع. مدیریت منابع آب سطحی  وزیرزمینی انجام گرفته استکشاورزي در ناحیه تحت مطالعه در قالب 

هاي آب زیر زمینی و افزایش جریان ورودي به سفره هاي آب زیر زمینی در از طریق  سد و بند اعمال شده است وگرچه با  تغذیۀ سفره
هاي سفره آب زیر زمینی حفاظت از منابع آب و پایداري آن موثر است، لیکن  به تنهایی کافی نیست و در صورتی که بر خروجی

.ریت مناسبی اعمال نشود،پایداري منابع آب تامین نخواهد شدمدی
تغییر الگوي کشت و استفاده از مدیریت منابع آب زیرزمینی با پوشش انهار سنتی و مرمت و الیروبی قنوات و مدیریت مصرف با 

سطح زیر کشت در برخی از رابطه بین دبی و توسعه،بررسیهاي انجام شده نشان می دهد .استهاي نوین آبیاري انجام شده روش
و این رابطه، . سکونتگاههاي ناحیه یک همبستگی منفی است ، یعنی به ازاي کاهش میزان آب ،سطح زیر کشت افزایش یافته است 

توسعه سطح ،نشانگر نقش پر اهمیت مدیریت آب در این سکونتگاههاست که توانسته است علی رغم کاهش مجموع دبی منابع آبی 
بررسی و توسعه سطح زیر کشتهمچنین رابطه مدیریتهاي اعماي شده بر روي منابع آب.در آنها به همراه داشته باشد زیر کشت را 

رابطه مدیریت مصرف و توسعه سطح زیر کشت نیز معنادار و مثبت .شده و نشان می دهد بین این دو رابطه قوي و مثبت وجود دارد 
بنا براین پیشنهاد می شود ،با توجه به نقش مدیریتهاي .مدیریت آب افزایش یافته است است که نشان می دهد سطح زیر کشت به مدد 
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اعمال شده در توسعه سطح زیر کشت و همچنین افت سطح آبخوان دشت ،سایر روشهاي مدیریتی ،از جمله اجراي روشهاي نوین استان قم–1391اسفند 

.  یت آب مد نظر قرار گیردآبیاري با جدیت بیشتري دنبال شود و پایداري منابع آب نیز در طرح هاي مدیر
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