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 چكیده
آن،  مدیریت منابع آب در یک دشت و یا حوضه آبی به دلیل ناهمگن بودن نواحییکسان در های اتخاذ سیاست

مورد  نطقهممختلف  هاناحیهشود. از این رو، سنجش قابلیت سازگاری ها میمنجر به کاهش اثربخشی سیاست اغلب
یت ارزیابی قابلز این بررسی هدف اتواند مهم و ضروری باشد. می آن، های حفاظت از منابع آببا سیاست بررسی

ه این بدستیابی  برای. باشدیم آب زیرزمینی منابعهای حفاظت از با سیاست ی دشت نیشابورهادهستان سازگاری
زیستی، آموزشی و فرهنگی و همچنین و زیرمعیارهای اقتصادی، جمعیتی، محیط ، در گام نخست معیارهاهدف

. شدمعیارها مشخص وزن هر یک معیارها و زیر Fuzzy AHPاز روش  با استفاده گاهآنو  انتخاب ،ارتباطات
های دشت نیشابور وضعیت هر یک دهستان (PROMETHEE)گیری چندمعیاره با استفاده از روش تصمیم سپس

زیستی نتایج نشان داد که معیارهای اقتصادی و محیط. شدمشخص  6931در سال  یموردبررسشاخص  مبنای بر
معیارها در شاخص قابلیت سازگاری دارا  دیگردرصد اهمیت باالتری در مقایسه با  63و  04های به ترتیب با وزن

ا سازگاری باالتری ب قابلیت دارای، مازول و زبرخان دوغشسه دهستان ار نتایج این تحقیق مبنای بر هستند.
، یغزال هایدهستانو  های دشت استهای حفاظت از منابع آب زیرزمینی در مقایسه با دیگر دهستانسیاست

و  یجنوب هایکشاورزان در دهستان یهمکار یشمنظور افزابهقرار دارد.  تریپایینهای در رتبهبلهرات  آباد وعشق
عنوان مناسب به یقیو تشو یآموزش هاییاستاز س شودیم یشنهادحفاظت از  منابع آب پ هایدشت با برنامه یغرب
 استفاده شود. هامنطقه ینمکمل در ا هاییاستس
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 مقدمه
ای بشر هترین چالشرشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، تغییر اقلیم و توسعه اقتصادی به مهم

منجر به افزایش  هاعاملاین  کهیطوربه(. Endo et al, 2017) اخیر مبدل شده است سدهدر 

است. با  شدهجهان  خشکنیمهخشک و  هایمنطقهدر  به ویژهتقاضا برای منابع آب شیرین 

 رایب هاها و اختالفدرگیریشود بینی میدر آینده نزدیک، پیش هامسئلهتوجه به افزایش این 

 .Hoff, 2011. Shayanmehr et al, 2020) ردگیشدت  هامنطقهدر این  ازیموردنآب  نیتأم

Radmehr and Shayanmehr, 2018). دهد میزان آب ها نشان میبینیپیش کهیطوربه

 درصد افزایش خواهد یافت 02حدود  0202تا سال  توسعهدرحالدر کشورهای  شدهاستخراج
(Flammini et al, 2017) .خاورمیانه  خشکهنیمدر کشورهای خشک و  به ویژه  این موضوع

ای اهمیت ویژه دارای است؛رو بهرو غذا همچون ایران که با بحران کم آبی و افزایش فزاینده تقاضا

 (.Badran et al, 2017. Radmehr et al, 2020) باشدمی

 رو،ین. ازاباشدیدر سال م متریلیم 122کمتر از  یبارندگ یدارا یرانا هایمنطقهاز  یاریبس

 هاییمنطقهدر  یراندر ا یتجمع بیشتر ی،سطح هایآب هایبر نوسان شدنیرهچمنظور به

سته واب یرزمینیشدت به منابع آب زبه یکشاورز یاریو آب یدنآشام یاست که برا متمرکزشده

ل شده مبددر جهان  یرزمینیکنندگان آب زمصرف ینتراز بزرگ یکی به یرانا بنابراین ؛هستند

از هند رتبه دوم افت آب  پس یرانا Dalin et al (2017) هاییافتهبر نا ب. (Nabavi, 2018)است 

 یرزمینیدرصد از کل افت آب ز 4/10غذا را در جهان دارا است که شامل  یداز تول یناش یرزمینیز

 برایهای حفاظت از منابع آب زیرزمینی اتخاذ سیاست ،رونیازا .باشدیغذا م لیدتو یبرا یجهان

ده ی بواگیرندگان ملی و منطقهریزان و تصمیمبرنامه موردتوجهعه پایدار همواره دستیابی به توس

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی از تفاوت درستدرک  نبود زمینه لیبه دلاست؛ اما 

ها در عمل این سیاستهای کشور ها و دشتنواحی مختلف آبخواندر غیره زیستی و و محیط

 Radmehr et)بر احیاء منابع آب زیرزمینی داشته باشد  یتوجهشایانخشی نتوانسته است اثرب

al, 2021) .ع های مدیریت مناببا سیاست هایمنطقهاز طریق قابلیت سازگاری  اغلبها این تفاوت

با ها دهستانوضعیت سازگاری ارزیابی و شناسایی  مبنااین  برباشد. سازی میآب قابل کمی

همچون دشت های بحرانی کشور ها و آبخواندر دشت زیرزمینی منابع آبهای حفاظت از سیاست

های مدیریت منابع آب زیرزمینی تلقی در افزایش کارآمدی سیاست یتواند گام مهممینیشابور 

 شود. 
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نظر توسعه کشاورزی، صنعتی  استان خراسان رضوی از یهادشت ینتردشت نیشابور یکی از مهم

خشک و  یماقل یکدشت در  ینقرار گرفتن ا یل. به دلآیدیر مو تراکم جمعیتی به شما

شت د ینا یازآب موردن ینتأم یاعتماد برامنبع قابل یکعنوان به یمنابع آب سطح خشک،یمهن

 یرزمینیلذا آب ز (،Razavi Khorasan Regional Water Company,2009) شودینم یتلق

طقه این من یرچند سال اخ ی. در طرودیبه شمار م منطقه یازن کنندهینتأم یعنوان منبع اصلبه

 و یترشد جمع یرزمینی و همچنیناز منابع آب ز برداریمناسب بهره یریتمد نبود یلبه دل

شده  امر باعث ینا .است بوده یرزمینیسطح آب ز یدوابسته به آب، شاهد افت شد یعتوسعه صنا

 مبدل شود یاستان خراسان رضو یدشت ممنوعه بحران ینتربه بزرگ ین منطقهاست که ا

(Radmehr et al, 2021). ای به دنبال اجرای گذاران منطقهریزان و سیاستبرنامه رونیازا

 نوانبه ع یشابوردشت ن کهایگونهباشند. به زمینی میاحیاء منابع آب زیر برایهایی سیاست

شده است و  یینلت تعمنابع آب توسط دو یریتدر مد یمردم هایمشارکت (یلوتپا) نمونه

. باشندیآبخوان م یاءاح برای یدر منطقه به دنبال راه حل عمل یستیز یطمح یهانهاد ینهمچن

مختلف این دشت از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و  هایناحیهبه اینکه  اما با توجه

یت های مدیرتتواند بر سطح همکاری با سیاسمی هاعاملباشد و این زیستی یکسان نمیمحیط

رای های یکسان بمختلف اثر بگذارد. در این شرایط اتخاذ سیاست هاناحیهمنابع آب زیرزمینی در 

تواند منجر به کاهش می هاناحیههای موجود در بین ن این تفاوتکل دشت بدون در نظر گرفت

 هاناحیهازگاری از این رو، سنجش قابلیت س (.Farhadi et al, 2016ها شود )اثربخشی این سیاست

 هایاتخاذ سیاست برایهای مدیریت منابع آب زیرزمینی مختلف دشت نیشابور با سیاست

تحقیق، دخیل بودن  مسئلهبا توجه به ماهیت چندمعیاره بودن تر الزم و ضروری است. اثربخش

اده از فهای تصمیم، استو وجود ارتباط متقابل بین معیارها و گزینه ریگمیتصمهای مختلف گروه

ارزیابی و سنجش سازگاری  برایتواند ابزار مناسبی می 1گیری چندمعیارههای تصمیمروش

 در اینهای حفاظت از منابع آب زیرزمینی باشد. مختلف دشت نیشابور با سیاست هایناحیه

اشاره   Ghazali et al (2018)و Mohammadi et al (2016)  هاینتایج بررسیتوان به زمینه می

  .ردک

                                           
1 Multi-Criteria Decision Making 
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Golfam et al (2019) ابیو ارزی بندیگیری چندمعیاره اقدام به اولویتبا استفاده از روش تصمیم 

گیری یممعیارهای تصمسازگاری با تغییر اقلیم در حوضه آبریز قرنقو پرداختند.  برایتخصیص آب 

نان اطمی پذیری، قابلیت اطمینان زمانی، قابلیتذیری، آسیبپفشامل انعطا ارزیابیدر این 

نشان داد کاهش  ارزیابی آنانباشد. نتیجه مجموع کسری مخزن می و ی، در دسترس بودنحجم

ر سازگاری با تغییر اقلیم د برای (سناریوفرض )پیشبهترین  عنوانبهدرصدی در مصرف آب  00

 .باشدمی نظرمنطقه مورد 

 Ghazali et al (2018)  های مدیریتی منابع آب استپذیری با سیسازشبه ارزیابی سازگاری و

 محققانفارس پرداختند.  روستایی شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن استان هایمنطقهدر 

معیارهای اقتصادی،  ، ازپذیریسازشدرجه  مبنایروستایی بر  هایمنطقهبندی طبقه برای

در  نظرمورد  فرهنگی، جمعیتی و  اجتماعی استفاده کردند. نتایج نشان داد روستاها در منطقه

سازی روستاها با درجه سازگاری توانمنددر این شرایط همگن نیستند و  یموردبررسشاخص 

 Khademi and. های مدیریت منابع آب ضروری استبهبود کارآمدی سیاست برایپایین 

zarepour (2015)  ندی برتبه ریز از روش های شهرستان نییافتگی دهستانسنجش توسعه برای

جتماعی و فرهنگی شاخص اقتصادی، ا 44عددی استفاده کردند. در این تحقیق  (نومیتاکسو)

. نتایج این تحقیق نشان داد که از نظر توسعه یافتگی از میان نه دهستان شهرستان، شد بررسی

 Yilmazهای برخوردار قرار دارند. های ریزآب، آباده طشت، رستاق در گروه دهستاندهستان

and Harmancioglu (2010)  ترینانتخاب مناسب برایگیری چندمعیاره از یک الگوی تصمیم 

بر نتایج بنا در ترکیه استفاده کردند.  1های حفاظت از منابع آب در حوضه رودخانه گدیزسیاست

های مدیریت منابع آب سامانهارزیابی  برایقابلیت باالیی دارای  شدهداده، الگوی توسعه آنان

یافتگی کشاورزی جه توسعهسنجش در برای Kohansal and Rafiedarani (2009) است.

شاخص استفاده  12عددی در چارچوب  بندیرتبههای استان خراسان رضوی از روش شهرستان

ی درجه دارایهای چناران، فریمان و سبزوار . نتایج این تحقیق نشان داد که شهرستانکردند

یک رویکرد  Qin et al (2008).شهرستان ها است  یگردتوسعه یافتگی کشاورزی باالتری نسبت به 

های بین تغییر اقلیم و سیاست 0بر ارتباطات متقابل شدنچیره برایگیری چند معیاره را تصمیم

شان ن محققانکانادا توسعه دادند. نتایج  -سازگاری با مدیریت منابع آب در حوضه آبی جورجیا

                                           
1 Gediz River Basin 
2 Interrelationships 
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ین تغییر اقلیم بر منابع آب و همچن هایارزیابی اثرگذاری قابلیت شدهکار گرفتههبداد که رویکرد 

های حفاظت از منابع آب را در منطقه مورد سازی سیاستمدل برای ازیموردنارائه اطالعات 

 دارا است.  بررسی
ف مختل هایناحیهدهد با توجه به اهمیت ارزیابی سازگاری بررسی پیشینه تحقیق نشان می

جامعی که  ارزیابیهای حفاظت منابع آب در ایران، تاکنون با سیاستهای آبی ها و حوضهدشت

زیستی، ارتباطی و همچنین آموزشی و فرهنگی را در بتواند معیارهای اقتصادی، جمعیتی، محیط

ا المللی صورت نگرفته است. بو بین ایملی، منطقه، در سطح مطالعات کندگیری لحاظ تصمیم

ای ههای دشت نیشابور با سیاستارزیابی سازگاری دهستانبا هدف  این بررسیتوجه به این مهم، 

ی، زیستحفاظت از منابع آب زیرزمینی با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، جمعیتی، محیط

 برای یتواند اطالعات مناسبمی آنارتباطی و همچنین آموزشی و فرهنگی صورت پذیرفت. نتایج 

منابع آب زیرزمینی در دشت نیشابور فراهم آورد. همچنین  تر حفاظت ازجامعهای اتخاذ سیاست

 تفادهاسهای اقتصادی و اجتماعی در دشت نیشابور سازیدر شبیهتواند های این تحقیق مییافته

  شود.
 

 ها مواد و روش

 بررسیمحدوده مورد 

 20/3027 گسترهحوضه آبی دشت نیشابور بخشی از حوضه آبریز کویر مرکزی ایران با 

درصد آن را دشت و بقیه آن را ارتفاعات تشکیل  43حدود  گسترهلومترمربع است که از این یک

طول شرقی و  00°، 72'تا  00°، 17'حدفاصل موقعیت جغرافیایی در  ازنظردهد. این دشت می
دشت  .(Farajzadeh and Hossieni,2007) عرض شمالی قرارگرفته است 74°، 72'تا  °70، 42'

است زیرا اگرچه این  ایاهمیت ویژه دارایبرداری از منابع آب زیرزمینی ظ بهرهنیشابور ازلحا

تولید غذا در شرق  های شایانتوجهمرکزاست اما یکی از  شدهدشت در یک ناحیه خشک واقع

واقع در  هایدهستان و هابه همراه چاه یشابور،دشت ن یاییجغراف یتموقع شود.ایران تلقی می

 یروزه،ف ینالود،دهستان شامل ب 13 ی،کشور هایتقسیم مبنایشده است. بر ائه( ار1آن در شکل )

ژن،  یوهآباد، پمازول، اسحق یوند،ر ی،باالرخ، غزال یچه،تخت جلگه، طاغنکوه، اردوغش، رق

 ,Danesh et al) شده استواقع یشابوربلهرات و زبرخان در دشت ن ضل،ف ی،آباد، دربقاضعشق

، باال رخ ینالود،در چهار دهستان ب اطالعات و هابه داده یدسترس بود زمینهن. با توجه به (2016
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( 1لحاظ نشدند که در شکل ) بررسیتحلیل این وها در تجزیهیروزه، این دهستانو ف یچهرق

 شده است.صورت هاشور مشخصبه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بررسینقشه منطقه مورد  (5)شکل 

Figure (1) map of study area 
 

 

 روش پژوهش
شود، فرایند روش پژوهش از چهار مرحله اصلی تشکیل مشاهده می (1) نمودارکه از  طورهمان

-ژوهشپ نتایج کارشناسان و با استفاده از نظرمطرح و  موردنظر مسئلهدر گام نخست شده است. 

حفاظت از  یاهارزیابی سازگاری با سیاست برایمعیارهای مناسب پیشین، معیارها و زیر یها

از معیارها و  های هر یکوزن سپسشود. منابع آب زیرزمینی در دشت نیشابور انتخاب می

. شودیمحاسبه م یفاز یسلسله مراتب یلتحلکارشناسان توسط روش  آوری نظرگردزیرمعیارها با 
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 های حفاظتبا سیاست شانیسازگاردرجه  مبنای های دشت نیشابور بردر گام نهایی دهستان

  شوند.بندی میاز منابع آب زیرزمینی رتبه

 
 اصلی تحقیق هایمرحله (5) نمودار

Chart (1) the main steps of research 
 

 تعیین معیارها
ای هسازگاری دهستان سنجش ،با توجه به نظر کارشناسان و دسترسی به اطالعات بررسیدر این 

عیارهای مررزمینی با استفاده از معیارهای و زیهای حفاظت از منابع آب زیدشت نیشابور با سیاست

ای هر )اجز ه  استصورت گرفت ارتباطیو  یو فرهنگ یآموزش ،یستیزطیمح یتی،جمع ی،اقتصاد

  قابل مشاهده است(. (0) یک از معیارها در شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زیرزمینی آبمنابع های حفاظت از اجزای شاخص سازگاری با سیاست (2)شکل 

Figure (3) components of the adaptation to groundwater protection policies index  
 

 

 

 

 

 

تعیین معیارها گردآوری داده ها
وزن دهی معیارها با 

Fuzzy AHPاستفاده از 

سنجش وضعیت 
ه دهستان ها با استفاد
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 معیارهای اقتصادی 

ری قابلیت باالت دارایبا شرایط اقتصادی بهتر،  هادهستانفرض بر این است که  بررسیدر این 

  ر معیارچها هابررسی و ارزیابیهای مدیریت آب زیرزمینی هستند. در این یاستسدر پذیرش 

ی عمیق و نیمه عمیق به هاچاه شمارمتوسط درآمد به ازای یک هکتار، سطح زیر کشت سرانه، 

یی هاشاخصعنوان کشاورزی به شاغالنغیر کشاورزی به  شاغالنهکتار و نسبت  1222ازای 

  گزینش شد. هادهستانبرای سنجش وضعیت اقتصادی 

یی که درآمد باالتری از یک هادهستانرزان در فرض شده است، کشاو: درآمد به ازای یک هکتار

یت بنابراین این معیار دارای قطب؛  دارند نیز هکتار زمین زیر کشت دارند، وضعیت اقتصادی بهتری

 در ساخت شاخص کل است. 1مثبت

با سطح زیر کشت  هادهستانفرض شده است کشاورزان در : سطح زیر کشت سرانه دهستان

بنابراین این ؛ (Kohansal and Rafiedarani,2009)نیز دارند ادی بهتری اقتص آبی باالتر، وضعیت

 معیار دارای قطبیت مثبت در ساخت شاخص کل است.

 هادهستانفرض شده است کشاورزان در  :هکتار 5111ی عمیق و نیمه عمیق به ازای هاچاهتعداد 

 ینا رو،ینازا .نیز دارند اقتصادی بهتری ی )عمیق و نیمه عمیق( بیشتر، وضعیتهاچاه شماربا 

نظر کارشناسان و  برمبنایاین شاخص  مثبت در ساخت شاخص کل است. یتقطب یدارا یارمع

  شد. گزینش متخصصان

فرض شده است که کشاورزان در  :شاغلین دهستان کلبهنسبت شاغلین غیر کشاورزی 

ت بیشتر است، وضعی در آن شاغالن کلبهغیر کشاورزی  شاغالنیی که شاخص نسبت هادهستان

 یمستقکه به طور م است یمشاغل کشاورزی، از مشاغل غیر منظور .دارند نیزیافتگی باالتری توسعه

به  .یرهو غ یصنعت ی،آموزش ی،ارتباط ندارند به عنوان نمونه مشاغل خدمات یبه بخش کشاورز

است که  نیباشد، نشان دهنده ا یشتردهستان ب یکمشاغل در  ینا سهم که هر چه یطور

 یهایتفعال یانجر رد یرزمینیبه منابع آب ز یکمتر یاتکا هامنطقه یندر ا ییروستا یخانوارها

 یرباال بودن سهم مشاغل غ یلنشان دهنده آن است که به دل یندارند و همچن شانیاقتصاد

 یدارارو  ین. از اهستندبرخوردار  یباالتر ی، سطح توسعه اقتصادهامنطقه یندر ا یکشاورز

                                           
تر آن معیار خواهد بود. برای دهنده وضعیت مطلوبمنظور از قطبیت مثبت این است که هر چه شاخص بیشتر باشد، نشان 1

 باشد.قطبیت منفی برعکس می
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مثبت در ساخت شاخص کل  یتقطب یدارا یارمع ینا، لذا .باشندمی یباالتر یسازگار یتقابل

  .شد گزینشنظر کارشناسان و صاحبنظران  مبنایاین شاخص  است.

  جمعیتیمعیارهای 

ا و نرخ اشتغال ب جمعیت، متوسط اندازه خانوار، نسبت جنسیتی، نرخ باسوادیمعیارهای تعداد 

 گزینش شد.معیارهای جمعیتی زیر عنوانبهشده در مقدمه ارائه یهاتوجه به توضیح

ی یافتگی باالترتوسعهها با جمعیت باالتر درجه فرض شده است که دهستان: جمعیت دهستان

منابع آب  حفاظت ازهای یاستباستوانند یم ترآسانرو ازاین .نیز دارند هامنطقه دیگرنسبت به 

 Ghazali et) مثبت در ساخت شاخص کل است یتقطب یادار یارمع یناهمکاری کنند. 

al,2018) . 

 سطحهای روستایی با جامع Downey (1995) نتایج بررسی بربنا: متوسط اندازه خانوار دهستان

ه فرض شده است کرو اغلب میانگین اندازه خانوارشان کمتر است. ازاینیافتگی باالتری توسعه

ب منابع آ حفاظت ازهای یاستباستوانند می ترآسانانوار کمتر اندازه خ میانگینبا  هادهستان

 در شاخص کل است. یمنف یتقطب یدارا یارمع یناهمکاری کنند. 

  Ghazali et al (2018)هاینتایج بررسی بربنا: دهستان نسبت مرد به زن() یتیجنسنسبت 

زان شناسایی می ایبرعنوان یک شاخص مهم شاخص جنسیتی در یک جامعه روستایی بهنسبت 

 دهندهکه پایین بود این شاخص نشانطوریشود. بهمهاجرت نیروی کار از آن ناحیه تلقی می

مثبت در ساخت شاخص کل  یتقطب یدارا یارمع ینایافتگی دهستان خواهد بود. توسعهعدم 

 است.

و آگاهی  با سطح سواد باالتر، درک یهادهستانفرض بر این است که : دهستان نرخ باسوادی 

 یموردنظر دارا یارمع رو،ینازامنابع آب منطقه دارند.  هایمسئلهباالتری نسبت به بحران و 

 .(Tavakoli et al, 2014) مثبت در ساخت شاخص کل است یتقطب

سطح شتغال باالتر، با سطح ا یهادهستانفرض بر این است که : نرخ اشتغال دهستان

معیار موردنظر دارای قطبیت مثبت در ساخت شاخص  مبنابر این ، دارند نیزیافتگی باالتری توسعه

 .(Tavakoli et al, 2014) کل است

 زیستیمعیارهای محیط 
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، فرض بر این شد که بررسیموردمیدانی و مصاحبه با کشاورزان منطقه  مبنای مشاهدهایبر 

یر تری برای تغیزیستی، دغدغه و انگیزه باالبا وضعیت نامناسب محیط هادهستانکشاورزان در 

از سه معیار سطح  لذامنابع آب زیرزمینی دارا هستند.  حفاظت ازی هابرنامه با سازشوضعیت و 

 سنجش برایعنوان ابزاری به هاچاهآب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی و میزان آبدهی )دبی( 

 شود.یممبتنی بر آب استفاده  هادهستانزیستی وضعیت محیط

در این  ،ی میدانی با کشاورزان منطقههامصاحبه مبنایبر  :)عمق چاه( سطح آب زیرزمینی

ارند، تری دیینپایی که سطح آب زیرزمینی هادهستانفرض بر این شد که کشاورزان در  بررسی

ذاران گبا دولت و سیاست سازشیل عدم دسترسی به منابع آب کافی انگیزه باالتری برای به دل

 رو این معیار دارای قطبیت مثبت در ساخت شاخص کل است.زایناجهت بهبود وضعیت دارند. 

فرض  یبررس، در این ی میدانی با کشاورزان منطقههامصاحبه مبنایبر : کیفیت آب زیرزمینی

 ازشس تر، انگیزه باالتری براییفیت آب نامناسبباکهایی بر این شد که کشاورزان در دهستان

 سنجش کیفیت آب زیرزمینی لذا برایهبود وضعیت دارند. های حفاظت از منابع آب و بیاستباس

یری شوری آب است، استفاده گاندازه برایکه ابزاری  1TDSاز شاخص کل مواد جامد محلول 

 یرشپذ یتشاخص قابل سازییمثبت در کم یتقطب یآب دارا یفیتشاخص ک روینازا. 0شد

 .باشدیم یرزمینیحفاظت منابع آب ز هاییاستس
 

 

 ای آموزشی و فرهنگیمعیاره 

هایی که دسترسی بیشتری به امکانات آموزشی و فرهنگی فرض شد، دهستان بررسیدر این 

دارند، کشاورزان درک و آگاهی بهتری نسبت به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در منطقه 

عه این مطال های مدیریت منابع آب همکاری کنند. دریاستس باتوانند تر میرو آساندارند، ازاین

ای و خدمات مروجان از معیارهای درصد برخورداری دهستان از امکانات آموزشی، کتابخانه

 شده است.کشاورزی استفاده

                                           
1  Total Dissolved Solids 

بنابراین ؛ شودهای کلوئیدی و گازهای محلول نمیکل مواد جامد شامل مواد جامدی است که در آب محلول است، ولی شامل رسوب  2

 باشد.یم TDSهای و سیلیس محلول در آب )شوری( معادل ی نمکمجموع عددی همه
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فرض شده است، کشاورزان در روستاها با  :نفر 5111امکانات آموزشی به ازای  دسترسی به

نی وضعیت منابع آب زیرزمیدسترسی باالتر به امکانات آموزشی درک و آگاهی باالتری نسبت به 

 ,Tavakoli et al) مثبت در ساخت شاخص کل است یتقطب یدارا یارمع ینا روینازا، دارند

2014). 
فرض شده است، کشاورزان در روستاها با دسترسی  :ی دهستان از کتابخانهبرخورداردرصد 

 .دارند بع آب زیرزمینیی درک و آگاهی باالتری نسبت به وضعیت منااکتابخانهباالتر به امکانات 

عه دهنده توسها از کتابخانه باالتر باشد نشانداری دهستانرهمچنین در صورتی که درصد برخو

مثبت در ساخت  یتقطب یدارا یارمع ینا روینازا.  (Ghazi et al, 2018) باشدیافتگی باالتر آن می

 شاخص کل است.
: فرض شده است، کشاورزان در ی دهستان از خدمات مروجان کشاورزیبرخورداردرصد 

روستاها با دسترسی باالتر به خدمات مروجان کشاورزی درک و آگاهی باالتری نسبت به وضعیت 

  مثبت در ساخت شاخص کل است. یتقطب یدارا یارمع ینا روینازا، منابع آب زیرزمینی دارند

 

  اطیارتب 

 ارتباطات دارند، کشاورزان درکهایی که دسترسی بیشتری به فرض شد، دهستان بررسیدر این 

ر تآسان لذاو آگاهی باالتری نسبت به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در منطقه دارند، 

 های مدیریت منابع آب همکاری کنند.یاستباستوانند می

اها با فرض شده است، کشاورزان در روست: ی دهستان از روزنامه و مجالتبرخورداردرصد 

 درک و آگاهی باالتری نسبت به های به ویژه ترویجیها و نشریهه روزنامه، مجلهدسترسی باالتر ب

مثبت در ساخت شاخص کل  یتقطب یدارا یارمع ینا لذا، وضعیت منابع آب زیرزمینی دارند

  .(Mohammadi et al, 2016) است

ا فرض شده است، کشاورزان در روستاها ب :ی دهستان از اینترنت عمومیبرخورداردرصد 

 ،دسترسی باالتر به اینترنت درک و آگاهی باالتری نسبت به وضعیت منابع آب زیرزمینی دارند

 ;Charkhtaban et al, 2014) مثبت در ساخت شاخص کل است یتقطب یدارا یارمع ینا لذا

Ghazi et al, 2018) . 
ی پستدهستانی که دسترسی باالتری به خدمات  :ی دهستان از خدمات پستیبرخورداردرصد 

 هاییاستسبا توانندیتر مآسان لذا روستاییان. داشتنیز خواهددارد، سطح توسعه یافتگی باالتری 
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مثبت در ساخت شاخص کل  یتقطب یدارا یارمع ینا کنند. یحفاظت از منابع آب همکار

 . (Charkhtaban et al, 2014; Mohammadi et al, 2016)است

فرض شده است، کشاورزان در روستاها با دسترسی : ITCی دهستان از دفاتر برخورداردرصد 

 این درک و آگاهی باالتری نسبت به وضعیت منابع آب زیرزمینی دارند. ITCباالتر به خدمات 

 .(Mohammadi et al, 2016) مثبت در ساخت شاخص کل است یتقطب یداراشاخص 
 

 های تحقیقداده گردآوری

جهاد کشاورزی، شرکت آب سازمان  در تحقیق از دهمورداستفامعیارهای  زمینهاطالعات در 

 میانگین زمینههمچنین اطالعات در شد.  یآورگردو مرکز آمار ایران ای خراسان رضوی منطقه

 تبه دس پرسشنامه از کشاورزان یلتکمهای دشت نیشابور از طریق درآمد کشاورزان در دهستان

پرسشنامه از کشاورزانی  044 شمارای ی طبقهگیردر این تحقیق با استفاده از روش نمونهآمد. 

 1724 های سالداده مبنایاین تحقیق برکه از منابع آب زیرزمینی استفاده کرده اند، تکمیل شد. 

 گرفت.  صورت
 

 5یفاز یسلسله مراتب یلتحل

و  یارهامع ینسب یتاهم یبایست تحقیقاشاره شد، در مرحله دوم  یشینگونه که در بخش پهمان

محاسبه شود.  یو ارتباط یو فرهنگ یآموزش زیستی،یطمح یتی،جمع ی،اقتصاد عیارهاییرمز

 یارهامع ینسب هایمحاسبه وزن برای یفاز یسلسله مراتب یلتحلاز روش  بررسی یندر ا رونیازا

 .شودیروش پرداخته م ینا یرها استفاده شد. در ادامه به معرفیرمعیاو ز

در  کارایی الزم این روش نداشتن، به دلیل یسلسله مراتب یللتحرغم کاربرد گسترده روش علی

داد گیرندگان با اعیمتصمی هاادراکترکیب ابهام ذاتی و نبود صراحت مربوط به در نظر گرفتن 

. با توجه به این مهم، منطق فازی در (Deng,1999) ن استبسیاری از محققا موردانتقاددقیق، 

مربوط به  هایمسئلهابزار قدرتمندی برای حل که  برابر منطق کالسیک ارائه شد

وابسته به استدالل،  مسئله)های( هاآنشود که در های پیچیده تلقی میگیرییمتصم

عی همواره های واقیدهپداست که  انکارناپذیریک حقیقت یناگیری و استنباط بشری است. تصمیم

کالسیک مجموعه دو عضوی صفر و ی هاروشعضویت  هایتابعباشند. برد یردقیق میغفازی و 

                                           
1 Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) 
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 ,Korepazan) باشدی فازی، بازه بسته صفر و یک میهاروشکه برای یدرحالباشد، یک می

. در این روش، برای مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها از اعداد فازی و برای به دست (2007

 یسادگبهیرا این رویکرد شود، زیماز روش میانگین هندسی استفاده  هااولویتو  هاوزنآوردن 

ای زوجی در نظر یسهمقاواحدی برای ماتریس  پاسخیم است و تعمقابل به حالت فازی

 است. شدهارائه( 1(. اعداد فازی مثلثی معیارهای مقایسه زبانی در جدول )Ataei, 2010گیرد)یم

 
 های دوتاییمقایسه( معیار 5) جدول

Table (1) fuzzy comparison measures 
 

 زبانی هایاصطالح

Linguistic terms 
 مقیاس فازی مثلثی

Triangular fuzzy numbers 
 کامل

Perfect 

(8,9,10) 

 مطلق
Absolute 

(7,8,9) 

 خیلی خوب
Very good 

(6,7,8) 

 خوب به نسبت
Fairly good 

(5,6,7) 

 خوب
Good 

(4,5,6) 

 قابل ترجیح
Preferable 

(3,4,5) 

 قابل ترجیح به نسبت
Not bad 

(2,3,4) 

 برتری ضعیف
Weak advantage 

(1,2,3) 

 یکسان به دقت
Equal 

(1,1,1) 

 Gumus (2009): نبعم
دگان گیرنیمتصم، پس از تهیه نمودار سلسله مراتبی از یفاز یسلسله مراتب یلتحل روش در

 صورت زوجی نسبت به هم مقایسه شوند و اهمیتشود تا هر یک از معیارها بهیم درخواست

ظور منبهشده است. ( تابع عضویت فازی برای متغیرهای زبانی ارائه7نسبی را بیان کنند. در شکل )

وگل در گ یفاز یسلسله مراتب یلتحلروش  ینپرسشنامه آنال یرمعیارها،و ز یارهاوزن مع یینتع

 یاآب منطقه ی،نفر از متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورز 12و به  یفرم  طراح

 شد. آوریگردو اطالعات موردنظر  شدارسال  ینظران کشاورزو صاحب یخراسان رضوتان اس
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-بررسی ینفر از خبرگان برا 12مشارکت Saaty (1990)  یدگاهد مبنایاست بر یادآوریالزم به 

 است. یکاف یزوج یسهبر مقا یمبتن های

تعیین وزن هر یک از پنج  ظورمنبهبا توجه به ساختار معیارها و زیرمعیارهای تحقیق، در ابتدا 

کدیگر با ی دودوبه، معیارها و ارتباطات یو فرهنگ یآموزش زیستی،یطمح یتی،جمع ی،اقتصادمعیار 

 عدرمجموشوند که یکدیگر مقایسه میبا  دودوبهزیرمعیارهای هر معیار  گاهآنشود. مقایسه می

ماتریس برای  0معیارها و  ماتریس برای 1فازی ) دوتایی )زوجی( هایماتریس مقایسه 4

 زیرمعیارها( ایجاد خواهد شد. 

 
 تابع عضویت فازی برای متغیرهای زبانی (3)شکل 

Figure (3) fuzzy membership function for Linguistic terms 

 

 یفاز یسلسله مراتب یلتحلانجام روش  هایمرحله

شود. برای انجام میاستفاده  1نگاز روش چا یفاز یسلسله مراتب یلتحلانجام روش  اغلب برای

 زیر طی شود:  هایمرحلهاین روش الزم است 

 : ترسیم نمودار سلسله مراتبی1مرحله 

 زوجی هایمقایسهمنظور : تعریف اعداد فازی به0مرحله 

 ی اعداد فازیریکارگبهبا  Ã: تشکیل ماتریس مقایسه زوجی 7مرحله 

گیرنده است، از روش گیرنده دارای چندین تصمیمیمتصمکمیته  بررسیکه در این ییازآنجا

 شود. یمگیرندگان استفاده یمتصممیانگین هندسی برای اجماع نظر 

                                           
1  Chang 
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که  Si میزانبرای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی  Siهایمیزان: محاسبه 4مرحله 

  .مثلثی است (پارامترفراسنجه ) یک

 ها نسبت به همدیگر Si: محاسبه درجه بزرگی 0مرحله 

 های مقایسه زوجییسماتر: محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها در 4مرحله 

 : محاسبه بردار وزن نهایی3مرحله 

 Ho et al (2012)شده توسط یمعرفمحاسبه ضریب سازگاری از روش  برای بررسیدر این 

 .شداستفاده 
 

 )پرامتی( 1هایابیارزسازی یغنی ترجیحی برای بندرتبه یافتهساختارروش 

-یاستس سازگاری با مبنایبر های دشت نیشابور دهستان زیابیرسنجش و ا برای بررسیدر این 

 سازییغنی ترجیحی برای بندرتبه یافتهساختاریرزمینی از روش منابع آب زاز  حفاظت های

ه معیاره است کگیری چند یکی از رویکردهای تصمیمپرامتی  استفاده شد. )پرامتی(ها یابیارز

 یلهوسبهمیالدی  1202ی دههی است. این روش در بندرتبهقابلیت باالیی برای انجام  دارای

Brans et al (1986)  شدارائه. 

 ،یاقتصادها در هر معیار )دوتایی دهستان هایهای دشت نیشابور با مقایسهی دهستانبندرتبه

تابع  یکیهپاشود. مقایسه بر یم(، انجام طاتو ارتبا یو فرهنگ یآموزش زیستی،یطمح یتی،جمع

، برای مقایسه دو P. تابع برتری شودیمی ریگاندازه [1, 0]شده با دامنه یفتعربرتری از پیش 

باشد( به گونه زیر گیری میتصمیم برای شدهیمعرفمعیار  0)منظور  jمعیار  ازنظر bو  aدهستان 

 : شودیمتعریف 
(1) 𝑃𝑗(𝑎, 𝑏) = 𝑃𝑗[𝐻𝑗(𝑎, 𝑏)] 

,Hj(aکه b) = fi(a) − fi(b)  در معیار هااندازهدهنده تفاوت نشان j  .است 
 شود: یمصورت زیر است تعریف انجام این روش به هایمرحله

 یتی،جمع ی،اقتصادمعیار ) 0هر  Hk(d)عمومی هایبرای ترجیح fk الزم است یک تابع آغازدر -1

 هایحدر این روش، شش تابع ترجی( در نظر گرفت. و ارتباطات یو فرهنگ یآموزش زیستی،یطمح

 است.  شدهارائه( جزئیات آن 0شود که در جدول )یمتعریف  هاشاخصمتناسب با نوع و ماهیت 

                                           
1 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) 
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گیری اهمیت نسبی هر اندازه برایالزم است تعیین شود.  یارمع یرزاهمیت نسبی هر معیار و -0

است که در بخش بعدی به شده استفاده  یفاز یسلسله مراتب یلتحل از روش اریمع یرزمعیار و 

 شود. یمجزئیات آن اشاره 

𝑎𝑡 برای هر دهستان ستیبایم πنسبت برتری -7 , 𝑎�́� ∈ 𝐴 شودصورت زیر تعریف به:  

(0) 
π: {

𝐴 × 𝐴 → [0,1]                                                 

𝜋(𝑎𝑡 , 𝑎�́� ) = ∑ 𝑤𝑘 . 𝑝𝑘(𝑓𝑘(𝑎𝑡) − 𝑓𝑘(𝑎�́� ))

𝐾

𝐾=1

 

𝜋(𝑎𝑡 هایشاخص ترجیح , 𝑎�́� )  ی هانهیگز زمینهتصمیم گیران در  هایداوری ترجیحبرای𝑎𝑡 

از ها شاخص ترجیح شود. درنهایت،می، استفاده شوندیممقایسه   𝑎�́�با  زمانهمطور زمانی که به

 Geldermann)  کندیم( استفاده 4و چارچوب همانند شکل )  𝑝𝑘(𝑑)یک تابع میانگین وزنی

et al, 2000).  

 
 برتری نمودار (4)شکل 

Figure (4) Outranking-graph 

 

𝑎𝑡برتری یک دهستان  داوریمنظور به-4 ∈ 𝐴  صورت رابطه زیربه تواندیمی بندرتبهجریان 

 ها اشاره داد. دهستان شماربه  tمحاسبه شود. در این رابطه 

(7) 
∅+(𝑎𝑡) =

1

𝑇 − 1
∑ 𝜋(𝑎𝑡 , 𝑎�́� )

𝑛

𝑡′=𝑙,𝑡′≠𝑡

 

های دیگر اولویت دارد. به چه میزان بر دهستان 𝑎𝑡دهد که دهستان این جریان نشان می

 ین دهستان است. به معنای بهتر (𝑎𝑡)+∅ نیتربزرگ

𝑎𝑡دهستان ضعف یک  داوریمنظور محاسبه و به-0 ∈ 𝐴  ی منفی یا جریان ورودی بندرتبهجریان

 صورت رابطه زیر محاسبه شود.به تواندیم

(4) 
∅−(𝑎𝑡) =

1

𝑇 − 1
∑ 𝜋(𝑎�́� , 𝑎𝑡)

𝑛

𝑡′=𝑙,𝑡′≠𝑡
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. دارندتیاولو 𝑎𝑡یگر تا چه میزان بر دهستان های ددهد که دهستاناین جریان نشان می

 ی بهترین دهستان است. دهندهنشان (𝑎𝑡)−∅ نیترکوچک

ع دهد. این موضوترین جریان ورودی عملکرد دهستان را نشان مییینپاباالترین جریان خروجی و 

برتر  𝑎𝑡ستان ، اگر دهنخستشود. در حالت یمارائه  PROMETHEE IIو  PROMETHEE Iدر 

 تأمین( 14شده در معادله )یکی از شرایط ارائه کمدستباشد، در این صورت   𝑎�́�از دهستان

 .(Dağdeviren, 2008) شودیم
 

(0) 𝑎𝑡𝑃𝑎�́�  𝑖𝑓 ∶ ∅+(𝑎𝑡) > ∅+(𝑎�́� ) 𝑎𝑛𝑑 ∅−(𝑎𝑡) < ∅−(𝑎�́� ) 𝑂𝑅 
 ∅+(𝑎𝑡) > ∅+(𝑎�́� )  𝑎𝑛𝑑   ∅−(𝑎𝑡) = ∅−(𝑎�́� )  𝑂𝑅 
   ∅+(𝑎𝑡) = ∅+(𝑎�́� )  𝑎𝑛𝑑   ∅−(𝑎𝑡) < ∅−(𝑎�́� )   

 هنگامی که. شودمی سنجشتفاوتی و غیر مقایسه یبمسیرهای  نخستدر حالت 

𝑎𝑡) تفاوتییب  𝑙 𝑎�́� ) های درونی و بیرونی یانجرهر شرایطی افزایش یافت، در این حالت  در

 :(Dağdeviren, 2008) ردیگیمیکسان مدنظر قرار   𝑎�́� و 𝑎𝑡های دهستان
(4) 𝑎𝑡  𝑙 𝑎�́�  𝑖𝑓 ∶ ∅+(𝑎𝑡) = ∅+(𝑎�́� ) 𝑎𝑛𝑑 ∅−(𝑎𝑡) = ∅−(𝑎�́� ) 

در جریان بیرونی باشد، در این شرایط دو   𝑎�́�از دهستان  ترارجح 𝑎𝑡دهستاندر شرایطی که 

تعریف است صورت زیر قابلکه به ( 𝑎𝑡𝑅 𝑎�́�) ردیگیمصورت غیر مقایسه مدنظر قرار گزینه به
(Dağdeviren, 2008): 

(3) 𝑎𝑡  𝑅 𝑎�́�  𝑖𝑓 ∶ ∅+(𝑎𝑡) > ∅+(𝑎�́� ) 𝑎𝑛𝑑 ∅−(𝑎𝑡) > ∅−(𝑎�́� ) 𝑂𝑅 
∅(𝑎𝑡) < ∅+(𝑎�́� ) 𝑎𝑛𝑑 ∅−(𝑎𝑡) < ∅−(𝑎�́� )  

ها انجام آن جریان خالص دهستان برای ؛ کهدهدی را ارائه میترکاملی بندرتبهحالت دوم مدل، 

، بدین  𝑎�́�در مقایسه با دهستان  𝑎𝑡ستان . در این حالت جریان خالص برای دهشودیممحاسبه 

𝑎𝑡معنی است که دهستان صورت جریان خالص را به توانیمباشد که می  𝑎�́�از دهستان ترارجح  

 :زیر تعریف کرد

(0) ∅𝑛𝑒𝑡(𝑎𝑡) = ∅+(𝑎�́� ) − ∅−(𝑎𝑡) 
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 پرامتی هایترجیح هایتابع (2)جدول 

Table (2) PROMETHEE Preference Functions 

 معیار
Criterion 

 فراسنجه
Parameter 

 رابطه
Function 

 هایتابع ترجیح

Preference function 

 عادی

Usual 
- 

  

U  شکل 

U-shape 
q 

  

V  شکل 

V-shape 
p 

  

 سطحهم
Level 

q,p 

  
V  یشکل با ناحیه 

 تفاوتییب

V-shape with 

indifference 
criterion 

q,p 

  

 گاوسی
Gaussian 

σ 

  
 et al (2004)  Chou:منبع

 

 نتایج و بحث

-گردپس از دهد. کار رفته در این تحقیق را نشان میهمعیارهای ب( میانگین ارزش زیر7جدول )

-رمیت هر یک از معیارها و زینیاز، در گام بعدی الزم است درجه اهآوری آمار و اطالعات مورد

عیین و ت یفاز یسلسله مراتب یلتحل الگویبا استفاده از در این تحقیق  مورداستفاده یمعیارها

  مشخص شود.
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  هادهستانها در آن  و میانگین ( معیارها، زیرمعیارها3جدول )
Table (3) the criteria, sub-criteria, and their mean in the rural districts  

 معیارها
Criteria 

 یر معیارهاز

Sub-criteria 

 میانگین

Mean 

 (C1) اقتصادی

Economic (C1) 

  (S11)  سطح زیر کشت آبی سرانه
Per capita irrigated cropland (S11) 

0.57 

 (S12)  هکتار 1222ی عمیق و نیمه عمیق به ازای هاچاهتعداد 
Number of deep and semi-deep wells per 1000 hectares (S12) 

24.43 

 (S13)  شاغلین کلبهنسبت شاغلین غیر کشاورزی 
Ratio of non-agricultural employees to total employees (S13) 

0.40 

 (S14) میلیون ریال(  12متوسط درآمد کشاورزان به ازای یک هکتار )
Average income of farmers per hectare (10 million Rials) 

4.82 

 (C2)جمعیتی 

Demographic (C2) 

 (S21)     جمعیت 

Population (S21) 

14778.87 

 (S22)اندازه خانوار 

Family size (S22) 
3.29 

 (S23)نسبت جنسیتی 

Gender ratio (S23) 
0.99 

 (S24)نرخ باسوادی 

Literacy rate (S24) 
0.79 

 (S25)نرخ اشتغال 

Employment rate (S25) 
0.93 

 (C3) محیطییستز

Enviromental (C3) 
 (S31)سطح آب زیرزمینی )متر( 

Groundwater level (S31) 
143.93 

 (S32)( TDSکیفیت آب زیرزمینی )

Groundwater quality (TDS) (S32) 
2230.77 

 (S33))لیتر بر ثانیه(  هاچاهآبدهی 

(Flow rate of wells) (liters per second) 
23.48 

 (C4) آموزشی و فرهنگی

Educational and 
cultual 

 (S41)نفر  1222دسترسی به امکانات آموزشی به ازای 

Access to educational facilities per 1000 people (S41) 
3.86 

 (S42) ی از کتابخانه عمومی برخورداردرصد 

Percentage of access to educational facilities (S42) 
16.15 

 (S43) ان کشاورزی ی از مروجبرخورداردرصد 
Percentage of access to agricultural extension agent (S43) 

13.05 

 (C5) ارتباطات

Communications (C5) 

 

 

 

 (S51)ی از روزنامه برخورداردرصد 

Percentage of access to newspaper (S51) 
4.74 

 (S52)ی از اینترنت عمومی برخورداردرصد 

Percentage of access to public internet (S52) 
18.16 

 (S53)ی از خدمات پستی برخورداردرصد 

Percentage of access to post services (S53) 
20.02 

 ICT (S54) ی از خدماتبرخورداردرصد 

Percentage of access to ICT services (S54) 

15.82 
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 یازف یسلسله مراتب یلتحلاز الگوی  آمدهبدست یمعیارهاوزن هر یک از معیارها و زیر (4جدول )

برای شاخص اقتصادی  بر نتایج این جدول، درجه اهمیت معیارها به ترتیببنا دهد. را نشان می

(C1) 42 ( درصد، جمعیتیC2) 14 درصد، محیط( زیستیC3 )12  درصد، آموزشی و فرهنگی

(C4 )12  ارتباطاتدرصد و شاخص (C5 )10  دهدکه نتایج نشان می طورهمان. شددرصد تعیین 

ی اقتصادی و ارتباطات به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را در سازگاری با هاشاخص

    آب زیرزمینی در دشت نیشابور دارا هستند.منابع های حفاظت از یاستس

درآمد کشاورزان به ازای دهد شاخص متوسط معیارهای اقتصادی نشان مینتایج مربوط به زیر

 3و  47به ترتیب با  (S13) ینکل شاغل به یکشاورز یرغ یننسبت شاغلو  (S14) تاریک هک

ینی زمهای حفاظت از منابع آب زیربیشترین و کمترین اهمیت را در سازگاری با سیاست ،درصد

های دهد افت سفره( نشان می7که نتایج جدول ) طورهماندارا هستند.  بررسیر منطقه مورد د

 هایاملعدسترسی به منابع آب کافی در این منطقه یکی از  نبود زمینه یجهدرنت آب زیرزمینی و

باشد که نتیجه آن افزایش کشاورزی در این منطقه می هایاصلی پایین بودن سودآوری فعالیت

 یبررساز منابع آب در منطقه مورد  های حفاظتبا سیاست همکاریفقر روستایی و کاهش سطح 

واند تتحقیق، بهبود درآمد کشاورزان در این منطقه میاز نتایج این بخش  . با توجه بهباشدمی

 افزایش دهد.  های حفاظت از منابع آب زیرزمینیرا با سیاست انآنسطح همکاری 

درجه دهد که ینشان م یتیجمع یارهایمعیرز یبرا یفاز (یزوج) های دوتایینتایج مقایسه

 نسبت جنسیتی درصد،  11( S22، اندازه خانوار )درصد 10( S21یار جمعیت )مع یرزاهمیت 

(S23)0  درصد، نرخ باسوادی (S24)74  درصد و نرخ اشتغال (S25)77 باشد که درصد می

های آگاهی و اشتغال در افزایش سطح همکاری کشاورزان با سیاست باالیاهمیت  دهندهنشان

 02میانگین حدود  طوربه( 7) اساس نتایج جدول است. بر در این منطقهحفاظت از منابع آب 

های بررسی بربنا  ند. همچنینباشسواد میروستایی در این دشت بی هایمنطقه درصد از ساکان

سال  0تا  1درصد از کشاورزان این منطقه دارای سطح سواد ابتدایی )داشتن  70حدود  ،میدانی

مدیریت منابع آب در این  هایاثربخشی سیاست بهبود منظوربه روینازاباشند. تحصیل( می

  ای شود.منطقه، الزم است به افزایش سطح آموزش و آگاهی کشاورزان در این منطقه توجه ویژه
درجه دهد که نشان میزوجی فازی برای زیرمعیارهای آموزشی و فرهنگی  هاینتایج مقایسه

 یبرخوردار رصددرصد، د 72 (S41) یاز امکانات آموزش یدرصد برخوردارمعیارهای اهمیت زیر

درصد  43 (S43) یاز مروجان کشاورز یبرخوردار درصد، درصد 14 (S42) یاز کتابخانه عموم
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معیار آموزشی و فرهنگی از اهمیت  اگرچه کهمورد اشاره این است  ضروریی نکتهتعیین شد. 

دمدت ناما توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی در بل معیارها برخوردار است؛ دیگربت به کمتری نس

در  …مستقیم بر معیارهای اقتصادی، جمعیتی، محیط زیستی و غیرمستقیم و  طور بهتواند می

 Purkey) اثر بگذاردهای مدیریت منابع آب افزایش سطح همکاری کشاورزان با سیاستجهت 

et al, 2007) .( نشان می7نتایج جدول )ای داری از امکانات آموزشی، کتابخانهردهد، سطح برخو

توجه  روینازاباشد. های این دشت پایین میو همچنین خدمات مروجان کشاورزی در دهستان

های مدیریت منابع آب تواند در ارتقاء کارایی سیاستبه توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی می

  داشته باشد.  یمؤثرنقش در این منطقه 

-درجه اهمیت زیرکه  دهدنشان میمعیارهای ارتباطات زوجی فازی برای زیر هایتایج مقایسهن

   یعموم ینترنتاز ا یبرخوردار درصد، درصد 0 (S51)از روزنامه  یدرصد برخوردارمعیارهای 

(S52) 40 یاز خدمات پست یبرخوردار درصد، درصد (S53) 3 از  یبرخوردار درصد و درصد

داری از ر( سطح برخو7در جدول ) شدهارائهنتایج اشد. بنا بر بمیدرصد  ICT (S54) 73 خدمات

باشد. با توجه به های این منطقه پایین میامکانات ارتباطات و فناوری اطالعات در دهستان

اینترنت در ایجاد و گسترش عادالنه ترویج و آموزش کشاورزی و نقش  توجهشایانهای ظرفیت

گذاران و تمنابع آب، سیاس های حفاظت ازآن در افزایش سازگاری کشاورزان با سیاست مؤثر

 هایای به افزایش توسعه امکانات ارتباطات و فناوریریزان منطقه الزم است توجه ویژهبرنامه

 هایدهد نرخ سازگاری برای مقایسه( نشان می7)در منطقه داشته باشند. نتایج جدول  روزآمد

-ماتریس یمهه دهنده سازگاریکه نشان باشدیم 1/2معیارها و زیرمعیارها کمتر از  زوجی فازی

  باشد.در این تحقیق میزوجی  هایهای مقایسه
نتایج این شکل زیرمعیارهای  بربنادهد. را نشان می ی تحقیقشده زیرمعیارها( وزن نرمال0شکل )

 یمهو ن یقعم یهاتعداد چاه، درصد 04/14با  (S14)هکتار  یک یمتوسط درآمد کشاورزان به ازا

درصد  00/12با  (S33)ها چاه یآبدهو  درصد 22/11با  (S13)  رهکتا 1222 یبه ازا یقعم

 .هستنددر این تحقیق دارا  یموردبررس یزیرمعیارها یهمهترین اهمیت را در مقایسه با بیش

  شود.استفاده می پرامتیروش  درنرمال شده در این مرحله از تحقیق  یهاوزن
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 ( وزن معیارها و زیر و معیارها4جدول )
Table (4) criteria and sub-criteria weights 

 

 

 
 معیارهای اصلی

The main criteria 
C1 C2 C3 C4 C5 

 وزن

Weight 
0.40 0.16 0.19 0.10 0.15 

  CR=0.04 CI=0.05   

 اقتصادی زیر معیار

The economic sub-criteria 
S11 S12 S13 S14 

 

 وزن

Weight 
0.21 0.30 0.07 0.43 

 

  CR=0.09 CI=0.08   

 جمعیتی زیر معیار

The demographic sub-criteria 
S21 S22 S23 S24 S25 

 وزن

Weight 
0.12 0.11 0.08 0.36 0.33 

  CR=0.02 CI=0.02   

 محیط زیستی زیر معیار

The environmental  sub-criteria 
S31 S32 S33 

  

 وزن

Weight 
0.37 0.08 0.56 

  

  CR=0.05 CI=0.03   

 آموزشی و فرهنگی زیر معیار

The educational and cultural sub-criteria 
S41 S42 S43 

  

 وزن

Weight 
0.39 0.14 0.47 

  

  CR=0.05 CI=0.03   

 ارتباطات زیر معیار
The communication sub-criteria 

S51 S52 S53 S54 
 

 وزن

Weight 
0.08 0.47 0.07 0.37 

 

  CR=0.07 CI=0.06   
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 وزن نرمال شده زیرمعیارها (1شکل )

Figure (5) Normalized weight of sub-criteria 
 

بدست  ها، خالص، رتبه و نمره کارایی تجمیع شده دهستانخروجی، ورودی( جریان 0جدول )

منابع آب  حفاظت ازهای یاستسشاخص سازگار با  مبنایرا بر  PROMETHEEاز الگوی  آمده

باالتر باشد، آن دهستان رتبه و کارایی باالتری  Phiه جریان خالص دهد. هر چزیرزمینی نشان می

و ، مازول ی اردوغشهادهستان. با توجه به این معیار، باشدمیشاخص موردنظر دارا  مبنایبر 

آب  حفاظت از منابع های سیاست با سازگاریشاخص  مبنایبر را  7تا  1دارای رتبه زبرخان 

دهستان به  7شد، این  عنوانکه  طورهماند. ارنموردبررسی د یهادهستانزیرزمینی در میان 

 مورد. همچنین در دارا هستندرا  Phiترتیب باالترین کارایی و باالترین جریان خالص 

 ،ی غزالیهادهستانتوان گفت که یماین شاخص  مبنایبر یین پای هارتبهبا  یهادهستان

 و درستمنظور درک . بهانددادهبه خود اختصاص  راسه رتبه آخر به ترتیب و بلهرات  آبادعشق

، موقعیت مکانی یموردبررسشاخص  مبنایبر  هاآنو جایگاه  هادهستاناز موقعیت مکانی  بهتر

( 4شکل ) درکه  طورهمان شده است.( مشخص4در شکل ) هاو میزان کارایی تجمیع شده آن

-پذیری با سیاستسازشی در ترمناسبو شمالی وضعیت  ی شرقیهادهستاناست،  مشاهدهقابل

که سه دهستان غزالی، بلهرات  است یحالمنابع آب زیرزمینی دارا هستند. این در  اظت ازحفهای 

ا ترین رتبه در مقایسه بیینپا، دارای اندشدهواقع که در قسمت غربی و جنوبی دشت آبادعشقو 

یق، درآمد سرانه، نسبت یق و نیمه عمهای عمدر واقع تعداد چاهباشند. می هادهستان دیگر
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بت نس آبادعشقدر سه دهستان غزالی، بلهرات و به کل مشاغل و دبی چاه  یکشاورز یرغمشاغل 

غربی و جنوبی  هایناحیهدر واقع  .باشدکمتر میبه سه دهستان برتر اردوغش، مازول و زبرخان 

نابع عدم دسترسی به م منابع آب و یاء منابع آب، شور بودنبه دلیل پایین بودن ظرفیت احدشت 

 .قی و شمالی دشت دارندشر هایناحیهتری نسبت به آب سطحی وضعیت اقتصادی نامناسب

ع های حفاظت از منابسیاستاثربخشی ، دهدیماز این قسمت از تحقیق نشان  آمدهدستبهنتایج 

های مدیریت منابع است، اتخاذ سیروینازاباشد. های دشت نیشابور یکسان نمیدهستانآب در 

ها است. با توجه به از وجود این تفاوت درست و بهتریآب زیرزمینی در این دشت نیازمند درک 

چند  ها در یک یاهای آب زیرزمینی در این دشت با یکدیگر، اثربخشی این سیاستارتباط سفره

این، پیش از اجرای تواند تضمینی برای حل بحران آب در این منطقه باشد. بنابرنمی دهستان

 یغربی و جنوب یهاهای مدیریت منابع آب زیرزمینی الزم است به توانمندسازی دهستانسیاست

  .مام ورزیداین دشت اهت

 ها( جریان خروجی، ورودی، خالص، نمره کارایی و رتبه دهستان1جدول )

Table (5) leaving flow, entering flow, net flow, performance score and rank of 

rural districts 
 
 

 دهستان

Rural district 

 جریان خالص

Net flow 

 Phi 

 خروجی جریان

Leaving flow 

 Phi+ 

 ورودیجریان 
Entering flow 

 Phi- 

 رتبه

Rank 

 تجمیع شده کارایینمره 

Performance 

aggregated score 

OR 0.22 0.33 0.11 1 100 
MA 0.22 0.34 0.12 2 99.90 
ZE 0.09 0.22 0.12 3 77.02 
PI 0.08 0.21 0.13 4 74.69 

TA 0.08 0.30 0.22 5 74.20 
FA 0.05 0.20 0.14 6 71.19 
RI 0.02 0.20 0.17 7 66.46 
DA -0.01 0.17 0.19 8 61.40 
ES -0.02 0.18 0.20 9 61.11 
TJ -0.13 0.07 0.21 10 48.91 
BE -0.15 0.11 0.26 11 46.70 

ESH -0.22 0.06 0.28 12 40.43 
GH -0.23 0.10 0.33 13 39.76 

                                                                         Source: Research Findings   های تحقیق: یافتهمنبع
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 های مدیریت منابع آب زیرزمینییاستس سازگاری بافضایی شاخص  پراکنش( 6)شکل 

Figure (6) the spatial distribution of the adaptation to groundwater protection 

policies index  

 
 هاپیشنهاد گیری ونتیجه

های های دشت نیشابور با سیاستبا هدف ارزیابی و سنجش سازگاری دهستان این بررسی

 رایب یفاز یسلسله مراتب یلتحلدر این تحقیق از الگوی حفاظت از منابع آب صورت گرفت. 

 وزیستی محیط ،تعیین وزن معیارها و زیرمعیارهای اقتصادی، جمعیتی، آموزشی و فرهنگی

 رها ببه سنجش وضعیت دهستان پرامتیبا استفاده از روش  همچنینستفاده شد. ارتباطات ا

ق . نتایج تحقیپرداخته شدهای حفاظت از منابع آب زیرزمینی با سیاست شانیسازگار مبنای

ارتباطات و فناوری در  ها از امکانات آموزشی و  فرهنگی،دهستان برخوردارینشان داد که سطح 

رد که با توجه به پایین بودن سطح تحصیالت کشاورزان در این دشت، سطح پایینی قرار دا

های مدیریت منابع آب در این منطقه روی اجرای سیاستجدی پیش باز دارندهتواند یک می

ر اهمیت باالتری د دارایزیستی بر این نتایج نشان داد، دو معیار اقتصادی و محیط افزونباشد. 

منابع آب زیرزمینی  حفاظت ازهای ها با سیاستازگاری دهستانمعیارها در س دیگرمقایسه با 

ها های عمیق و نیمه عمیق و آبدهی چاهدرآمد سرانه، تعداد چاه ،در بین زیرمعیارها .هستند

. همچنین نتایج الگوی هستندزیرمعیارها برخوردار  دیگراهمیت باالتری در مقایسه با  دارای

 ،غزالی دهستان، مازول و زبرخان وضعیت بهتری و سه ردوغشاسه دهستان که نشان داد  پرامتی
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 یموردبررسها در شاخص دهستان دیگرتری در مقایسه با مناسبناو  بلهرات وضعیت  آبادعشق

 شود: زیر ارائه می در این تحقیق پیشنهادهای آمدهدستبهبا توجه به نتایج . دارند

و  هنگیاز امکانات آموزشی، فر ی دشت نیشابورهادهستان داریربا توجه به سطح پایین برخو

بهبود این امکانات در  برای ازیموردنهای گذاری، الزم است سرمایههمچنین ارتباطات و فناوری

 اران قرار گیرد. گذهای سیاستبرنامه رأس

، گسترش شوری منابع آب سطح تحصیالت بودن نییپاهای زیرزمینی، کاهش سطح آب

 هایعامل عنوانبهتواند دسترسی به منابع آب کافی در این منطقه می مینهنبود ززیرزمینی و 

تیجه شود که نتلقی روستایی این دشت  هایمنطقهاثرگذار بر کاهش سودآوری و تشدید فقر در 

های حفاظت از منابع آب در این منطقه شده است. آن کاهش مشارکت کشاورزان با سیاست

 هایشتک مانندزی و غیر کشاورزی با وابستگی کمتر به منابع آب )، توسعه مشاغل کشاوررونیازا

 ثرمؤتواند در ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان این دشت ( می…و  یدستعیصناای، گلخانه

 همکاریتواند نقش مهمی در افزایش واقع شد. در واقع بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان می

 .کندع آب در منطقه ایفا های مدیریت مناببا سیاست آنان

-اخصش دیگراهمیت باالتری نسبت به  دارایهای اقتصادی نشان داد بهبود مولفه همچنیننتایج 

های مدیریت منابع آب زیر زمینی هستند. از این رو، اجرای یاستها با سها در سازگاری دهستان

ای هازگاری پایین )دهستانبا س هایمنطقه که منجر به تضعیف درآمد کشاورزان درهایی سیاست

را افزایش دهد. در واقع  هاکاهش اثربخشی آنتواند احتمال ، میدنجنوبی و غربی دشت( شو

های مدیریت منابع آب، ریزان الزم است به منظور افزایش مشارکت کشاورزان با سیاستبرنامه

شی و ترویجی، همچون افزایش خدمات آموز های مکملای به استفاده از سیاستهتوجه ویژ

 هامنطقهاین در حفظ و یا بهبود درآمد کشاورزان  برای (…پرداخت تسهیالت و اعتبارات و 

 . کنند

ی در زمینحفاظت از منابع آب زیرهای تواند در افزایش اثربخشی سیاستمی نیزنتایج تحقیق 

بان برای ات پشتیاطالع عنوانبهتواند ق میی. همچنین نتایج این تحقاستفاده شوددشت نیشابور 

گیری مورد توجه و بهرهآتی در این دشت  هایبررسیهای اقتصادی و اجتماعی در سازیشبیه

 پژوهشگران قرار گیرد. 
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Extended Abstract 
Introduction 
The adaptation of the same water resources management policies in a plain 

or watershed due to the heterogeneity of its areas generally leads to a 

reduction in the effectiveness of policies. Hence, the evaluation of the 

adaptability of different areas of the study area with water resources 

protection policies can be important and necessary. As a whole, our literature 

review generally shows that there seem to be no empirical studies that have 

attempted to consider the economic, demographic, environmental, 

communication, educational, and cultural criteria in evaluating the 

adaptability of rural districts of plains or watersheds to groundwater 

protection policies in the national and international levels. Due to this 

importance, the aim of the current study is to evaluate the adaptability of rural 

districts of Neyshabour plain to groundwater protection policies by 

considering the mentioned criteria. The results of the current study provide 

valuable information to adopt more comprehensive polices for the protection 

of groundwater resources in the Neyshabour plain. Furthermore, the findings 

of this research can be used to simulate economic, social, and environmental 

models for the case study. 

 
Materials and Methode 
The research methodology of this study consists of three main parts. In the 

first part, economic, demographic, environmental, educational, and cultural, 

as well as communication criteria and sub-criteria are selected based on the 

opinions of experts and the results of previous studies. In the second step, the 

weights of the criteria and sub-criteria are determined using Chang's fuzzy 

AHP method. In the next step, the status of each of the rural districts in the 
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Neyshabour plain based on the studied index is determined using a multi-

criteria decision-making method (PROMETHEE). The data required for this 

study are collected from the Statistics Center of Iran, Khorasan Razavi 

Regional Water Authority, the Khorasan Razavi Agriculture – Jihad 

organization. In addition, the required data on the average income of farmers 

in each rural district are collected through face-to-face interviews with 

farmers in 2017. 

 
Results and discussion 

The results of this study indicate that most of rural districts in the case study 

are deprived of access to the educational and cultural as well as 

communication facilities. Moreover, the level of literacy of farmers in this 

area is very low. All these factors can be considered an obstacle to the proper 

implementation of water resources management policies in this area. The 

results show that economic and environmenral ctritera with weights of 40 and 

19%, respectively, are of higher importance compared to other criteria in the 

adaptability index. According to the results of this study, three the rural 

districts of Ardoghsh, Mazol, and Zeberkhan have a higher adaptability to 

groundwater protection policies than other the rural districts of plain, and the 

rural districts of Ghazali, Eshghabad, and Belherat are in the final ranks. 
 
Suggestion 
In order to increase the cooperation of farmers in the southern and western 

rural districts of the plain with groundwater conservation programs, it is 

suggested to use appropriate training and incentive policies as 

complementary policies in these areas. Also, the implementation of 

supportive policies that lead to an increase in farmers' incomes in  region, can 

play an important role in increasing the cooperation of farmers with water 

resources management policies. 
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