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Extended Abstract
Introduction: Groundwater is an essential resource for agriculture in all areas, including arid and semi-arid regions. It also
plays an important role in the social and economic development of different regions (Savari & Amghani, 2022). Water is needed
for a variety of economic activities, including energy and food production (Marston et al., 2018). In addition, it is closely
related to the preservation of human generations (Singh et al., 2020). Increasing population growth in Iran as a result of land
use changes and increased urban, industrial and agricultural activities has increased the use of groundwater resources so that in
recent years these resources are at risk of pollution, quantitative decline and quality degradation. In recent years, due to the
reduction of surface water which results from frequent and successive droughts, there has been increased pressure from farmers
to exploit more groundwater through authorized and unauthorized wells, which has had many negative consequences for the
agricultural and environmental sectors. Therefore, farmers and policymakers in this area need to be aware of the consequences
of excessive use of groundwater to provide a comprehensive and strategic planning for safe use of groundwater. In this regard,
the present study was conducted with the general purpose of an analysis of the consequences of improper exploitation of
groundwater resources in rural areas of the western basin of Jazmourian Wetland.
Materials and Methods: This research is a descriptive correlational study in terms of the nature of quantitative research,
according to the applied purpose, in terms of data collection. The statistical population of the study included all operators with
wells (semi-deep and deep) in the area of Jazmourian wetland (N: 6112). Using Cochran's sampling formula, 153 of them were
selected as a sample. To increase the validity of the findings, 185 questionnaires were distributed by random sampling method.
Finally, 174 questionnaires were completed and analyzed. The main research tool was a researcher-made questionnaire which
was pre-tested. The questionnaire consisted of two parts. The first part included the item related to the individual, social and
economic characteristics of the exploiters, and the second part included 24 items to investigate the consequences of improper
exploitation of groundwater resources in the agricultural sector. To determine the validity of the questionnaire, a panel of
experts including experts in the field of agricultural extension and education of Khuzestan University of Agricultural Sciences
and Natural Resources was used. Based on their opinions and suggestions, the necessary amendments were made to the
questionnaire. In order to estimate the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient test was used. The alpha
value for the outcomes section was 0.88. Since the calculated Cronbach's alpha coefficients of the questionnaire are higher than
0.7, the questionnaire has good reliability. In order to analyze the data in both descriptive and inferential sections, SPSS software
was used. For this purpose, in the descriptive statistics section, frequency, percentage, mean and standard deviation were used.
In the inferential statistics section, exploratory factor analysis was used.
Results and Discussion: The results of descriptive statistics showed that the mean age of the beneficiaries studied was 43.58
with a standard deviation of 11.25 years, the youngest of who was 21 years old and the oldest of who was 74 years old. Their
average annual income according to the results was 7.63 million Tomans. Also, the average use of communication media
among the operators under study was 2.21 with a standard deviation of 2.25 hours per day. Their average agricultural work
experience was 19.82 years with a standard deviation of 11.14 years. The exploited farmers had an average of 7.50 ha of land.
In order to prioritize the consequences of improper exploitation of groundwater resources in the agricultural sector in the study
area, the coefficient of variation was used. Based on the respondents' views, the results showed that the most important
consequences of groundwater resources in the agricultural sector in the study area included «increasing the phenomenon of
poverty in the long run» and «difficult farm management» The analysis of the consequences of improper exploitation of
groundwater resources in the agricultural sector was the next case of statistical analysis, for which the exploratory factor
analysis method was used. KMO coefficient and Bartlett test were used to determine the suitability of the data for factor
analysis. The KMO value was 0.874 and the Bartlett test value was 632.895 (p= 0.000) which indicates the suitability of the
data for factor analysis. In the meantime, four factors with values higher than 1 were extracted. These four factors explained
76.846% of the total variance. 33.59% of the remaining variance was related to factors that were not identified in this analysis.
According to the specific value in Table 2, the first factor had the highest share (4.69) and the last factor (fourth) had the lowest
share (2.73) in explaining the total variance.
Conclusion: Increasing groundwater consumption in order to develop the agricultural sector combined with successive
droughts has led to a sharp decline in groundwater levels. This has led to landslides and soil erosion. In the current study, some
economic and social issues of landslides caused by improper use of groundwater in the western basin of Jazmourian Wetland
were investigated. The results of factor analysis summarized the consequences of improper use of groundwater in four
environmental, economic, social and psychological factors that could explain more than 75% of the total variance.
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چکیده
در سالهای اخیر به دلیل کاهش آبهای سطحی به دالیل مختلف ،فشار مضاعفی از طرف کشاورزان برای بهرهبرداری بیشتر از آبهای
زیرزمینی صورت گرفته است که این امر پیامدهای بسیاری را برای بخشهای کشاورزی و محیطزیست به دنبال داشته است؛ بنابراین نیاز
است کشاورزان و سیاستگذاران این حوضه با یک برنامهریزی جامع و استراتژیک زمینه استفاده ایمن از آبهای زیرزمینی را فراهم کنند
و خود را با شرایط جدید سازگار سازند .در این راستا هدف کلی این تحقیق ،پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در مناطق
روستایی میباشد .جامعه آماری تحقیق شامل همهی بهرهبرداران دارای چاههای نیمهعمیق و عمیق ،در حوضه غرب تاالب جازموریان در
سال  1248بوده ( )N: 6112و با استفاده فرمول نمونهگیری کوکران  180نفر برای مطالعه انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهای
بود که روایی آن توسط گروه متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد ( .)α>0.7نتایج ضریب تغییرات برای
اولویتبندی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی بر اساس دیدگاه پاسخگویان نشان داد که مهمترین
پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه شامل موارد «افزایش پدیده فقر در
بلندمدت» و «مدیریت سخت مزرعه» بود .همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در این پژوهش نشان داد که این پیامدها در میان جوامع
محلی منطقه در عاملهای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی طبقهبندی میگردند که این چهار عامل در مجموع  80/58درصد
از کل واریانس را تبیین مینمایند 32/20 .درصد واریانس باقیمانده مربوط به عواملی بوده که در این تحلیل شناسایی نشده است.
واژههای کلیدی :تاالب جازموریان ،توسعه پایدار ،مدیریت آب ،منابع آب زیرزمینی ،مناطق روستایی.

استناد :سواری ،م؛ و اسکندری دامنه ،ح .)1041( .تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه
غرب تاالب جازموریان .مدیریت جامع حوزههای آبخیز.04-04 ،)1(2 ،
حق چاپ:
حق چاپ برای نویسنده (گان) این مقاله محفوظ است .بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی
آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در این مجله بهصورت آزاد در وبسایت مجله برای عموم بدون
پرداخت هزینه قابلدسترس است.
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سواری و اسکندری دامنه

مقدمه
امروزه وقوع حوادث و بالیای شدید مربوط به تغییرات
آب و هوایی در جهان در حال افزایش است
(.)Feldmeyer et al., 2020; Savari & Moradi, 2022
در سالهای اخیر نگرانی اکثر کشورها در زمینه کمبود
منابع آب ،تغییر آب و هوا ،شدت و مدت زمان
خشک سالی و همچنین اثرات آن ،باعث توجه بیشتر
آنها به بحرانهای اقلیمی شده است ( Khatibi et al.,
 .)2019در مواجهه با این چالشها و بحرانهای اقلیمی،
چگونگی مقابله با تغییرات مختلف و اثرات نامطلوب آن
مسئله بسیار مهم و حیاتی میباشد ( Zhang et al.,
 .)2020کمبود آب و خشکسالی ،منابع روستایی و
امنیت غذایی در کشورهای مختلف را تهدید میکند،
زیرا اثرات منفی بر تولید محصوالت کشاورزی میگذارد
( .)Mohmmed et al., 2018کمبود آب بر بخشهای
دیگر اقتصادی اثرات مخربی میگذارد و عرصه را برای
محیطزیست انسانی محدود میکند ( Savari et al.,
 )2022و زیانهای شدیدی را بر تولید محصوالت
کشاورزی وارد کرده است ( )Jia et al., 2020زیرا
کشاورزی ذات ًا و ماهیتاً به کمبود آب و خشکسالی
حساس است و تغییرات آب و هوایی بهطور مستقیم بر
سیستم تولید محصوالت کشاورزی تأثیرگذار است
(.)Savari & Amghani, 2022
آب عالوه بر اینکه یک منبع ضروری برای کشاورزی
است نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق
مختلف ایفا میکند ( .)Savari & Amghani, 2022آب
برای انواع فعالیتهای اقتصادی ازجمله تولید انرژی و
مواد غذایی موردنیاز است ( )Marston et al., 2018و
ارتباط تنگاتنگی با حفظ نسلهای انسانی دارد ( Singh
 .)et al., 2020این در حالی است که به گزارش مجمع
جهانی اقتصاد ،کمبود آب و بحرانهای آن یکی از پنج
خطر مهم جهان است ( ;Warner & Diaz, 2021
 .)Warner, 2021کاهش کمیت و کیفیت آب مناسب
برای مصرف انسان یکی از مهمترین چالشهای
زیستمحیطی قرن  21است که بشر با آن مواجه است

( .)Aprile & Fiorillo, 2017; Liu et al., 2020کمبود
آب در بلندمدت که به دنبال آن سطح آب موجود در
طبیعت بهطور مداوم کمتر از میزان نیاز بشر باشد،
تحوالت اجتماعی و انسانی در وضعیت خطرناکی قرار
میگیرد (.)Omer et al., 2020; Aslam et al., 2021
رشد روزافزون جمعیت در کشور ایران و در نتیجهی
آن تغییرات کاربری اراضی و افزایش فعالیتهای شهری،
صنعتی و کشاورزی باعث افزایش بهرهبرداری از منابع
آب زیرزمینی شده است بهطوریکه این منابع در
سالهای اخیر در معرض خطر آلودگی ،افت کمی و تنزل
کیفی قرار دارند ( .)Savari et al., 2020از اولین
پیامدهای افزایش جمعیت ،فشار بیشازحد بر منابع آبی
میباشد و به دنبال آن مدیریت نادرست منابع ،باعث
کاهش کمی و کیفی منابع آبی و کشاورزی شده است
( .)Safa & Valinia, 2020ایران هم سرزمینی خشک و
بیابانی با نزوالت جوی بسیار کم بوده که میزان بارندگی
در آن کمتر از یکسوم بارندگی در دنیاست؛ بنابراین
استفاده از سفرههای آب زیرزمینی در کشور امری رایج
شده است .بیش از  21درصد سفرههای آبهای
زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیشازحد در شرایط
بحرانی قرار دارد؛ بر همین اساس ،برداشت آبهای
زیرزمینی بدون هیچ برنامهای در سالهای آینده کشور
را با چالشی بزرگ مواجه میکند ( Mohammadi et
 .)al., 2016مصرف بیرویه و هدررفت آب در بخش
کشاورزی و همچنین مدیریت پسابها از چالشهای
اصلی توسعه مدیریت منابع آب کشور است
( .)Nabiafjadi et al., 2014استحصال غیراستاندارد
آبهای زیرزمینی ،آلودگی ناشی از پساب و فاضالب و
فعالیتهای انسانی از دیگر مشکالت مدیریت منابع آب
زیرزمینی است ( .)Taherabadi et al., 2016امروزه در
اغلب نقاط کشور به دالیل مختلفی ازجمله استحصال
بیرویه و غیرمنطقی از منابع آب موجود ،بهویژه آبهای
زیرزمینی ،بروز مشکالتی مانند خشکسالی ،عدم رعایت
اصول حفاظت در بهرهبرداری از منابع آب ،برخی از
منابع آبی کشور از بین رفتهاند و یا اینکه در معرض
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خطر نابودی قرار گرفتهاند ( Eskndari Dameneh et

 .)al., 2019a; Moghaddam et al., 2013در صورتیکه
افت آب زیرزمینی در دشتهای کشور ادامه پیدا کند،
عالوه بر شوری آب منجر به تهی شدن کامل دشتها از
منابع آب خواهد شد و همه سرمایهگذاری انجام شده و
امکانات معیشتی به وجود آمده در این دشتها از بین
خواهد رفت .این امر مشکالت زیادی را به دنبال خواهد
داشت ( .)Bear & Cheng, 2010نتایج  Shahpasandو
 )2411( Savariدر حوزه سد قشالق استان کردستان
نشان داد به ترتیب موانع قانونی و سیاستگذاری،
اقتصادی -حمایتی ،آموزشی -ترویجی ،نظامهای
بهرهبرداری ،اجتماعی ،نهادی و سازمانی ،برنامهریزی و
طبیعی بهعنوان مهمترین موانع مدیریت پایدار آب
کشاورزی شناخته شدند .بر اساس نتایج پژوهش
 Panahiو همکاران ( )2410موانع موجود در بهکارگیری
مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی ،به ترتیب اهمیت ،به
چهار گروه اقتصادی و مالی ،برنامهریزی ،آموزش و
ترویج ،و موانع طبیعی دستهبندی شدند Savari .و
همکاران ( )2421تحت عنوان بررسی عوامل
تعیینکننده رفتار حفاظت از آب در میان گندمکاران
استان خوزستان نشان داد نه ساختار اولیه شامل آگاهی
از پیامدها ،آگاهی از نیاز ،مسئولیت موقعیتی ،اثربخشی
نتایج ،توانایی ،نفی مسئولیت ،هنجارهای شخصی ،غرور
احساسات و احساس گناه همه اثرات قابلتوجهی بر
رفتار حفاظت از آب کشاورزان دارندEbrahimi .
( )2442در پژوهشی در زمینه پیامدهای بهرهبرداری
بیرویه از آب زیرزمینی در شهرستان رفسنجان به این
نتیجه رسید که بهرهبرداری بیرویه از آب موجب خالی
شدن آبخوانها و به وجود آمدن شرایط بحرانی در
منطقه شده است )2412( Moslemi .در پژوهشی در
زمینه بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در
استان هرمزگان عنوان نمود که در نتیجه برداشت
بیرویه از سفرهی آب زیرزمینی در این استان،
پیامدهایی نظیر تغییر کیفیت آب زیرزمینی ،افزایش
آسیبپذیری دشت به خشکسالی و نشست زمین رخ
داده است .عالوه بر این ،نتایج این پژوهش بیانگر آن بود

اگر بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و شرایط تغذیه و
تخلیه در منطقه به شکل کنونی ادامه یابد تا سال 1040
تراز آب زیرزمینی بیش از  0/2متر دیگر افت خواهد
کرد .در این حالت اندازهی افت در نواحی مرکزی دشت
بیش از  12متر خواهد بود و ممکن است بحرانهای
اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی در منطقه شکل
بگیرد.
بهطور کلی میتوان گفت که در چند سال اخیر به
دلیل کاهش آبهای سطحی در اثر خشکسالیهای
مکرر ،فشار مضاعفی از طرف کشاورزان برای بهرهبرداری
بیشتر از آبهای زیرزمینی از طریق چاههای مجاز و
غیرمجاز صورت گرفته است که پیامدهای منفی بسیاری
را برای بخشهای کشاورزی و محیطزیست به دنبال
داشته است؛ بنابراین نیاز است کشاورزان و
سیاستگذاران این حوزه با پیامدهای استفاده بیرویه از
آبهای زیرزمینی آشنا شوند تا با یک برنامهریزی جامع
و استراتژیک زمینه استفاده ایمن از آبهای زیرزمینی
را فراهم کنند .در راستای این مهم پژوهش حاضر با
هدف کلی تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از
منابع آب زیرزمینی در مناطق روستایی حوضه غرب
تاالب جازموریان انجام شد.

مواد و روشها
معرفی منطقه
این پژوهش در میان بهرهبرداران حوضه غرب تاالب
جازموریان انجام شد (شکل  .)1حوضه غرب تاالب
جازموریان با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر آن و
کمبود بارش و خشکسالیهای متوالی و خشک شدن
رودخانه دائمی و پر آب هلیلرود در آن به علت احداث
سد جیرفت و نیز افزایش تراکم جمعیت به منابع آب
زیرزمینی وابسته است ( Eskandari Damaneh et al.,
 .)2018بهطوریکه در حال حاضر به علت برداشت
بیرویه از این منابع و پیامدهای حاصل از آن یکی از
دشتهای ممنوعه در کشور محسوب میشود .بر اساس
آخرین آماربرداری ،حدود  0112چاه (نیمهعمیق و
عمیق) 1444 ،چشمه و  240قنات وجود دارد که
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تخلیهای بالغبر  414میلیون مترمکعب در سال را به
آبخوان حوضه غرب تاالب جازموریان اعمال میکنند .از
اینرو میزان تخلیه ،بخش صنعت با مصرف  4/20درصد

میزان کل تخلیه ،کمترین مقدار و بخش کشاورزی با
 4/40درصد بیشترین میزان بهرهبرداری را به خود
اختصاصدادهاند (.)Eskandari Damaneh et al., 2018

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Location of the study area

این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی ،با
توجه به هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها جزء
تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
تحقیق شامل همهی بهرهبرداران دارای چاه (نیمهعمیق
و عمیق) ،در حوضه تاالب جازمویان بودند (.)N=6112
با استفاده فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  110نفر از
آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند که برای افزایش اعتبار
یافتهها  121پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی
توزیع شد که در نهایت تعداد  120پرسشنامه بهصورت
کامل تکمیل گردید و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
ابزار اصلی تحقیق ،پرسشنامهای محقق ساخته و از
پیشآزمون شده بود .پرسشنامه مذکور شامل دو
قسمت بود .بخش اول :گویه مربوط به ویژگیهای فردی،
اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداران و قسمت دوم شامل
 20گویه جهت بررسی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از
منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی بود .جهت

تعیین روایی پرسشنامه از گروه متخصصان که شامل
متخصصان رشتههای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بودند استفاده
شد و بر اساس نظرها و پیشنهادهای آنان اصالحات الزم
در پرسشنامه به عمل آمد .بهمنظور برآورد پایایی
پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده
گردید که مقدار آلفا برای قسمت بخش پیامدها 4/22
به دست آمد .با توجه با اینکه ضرایب آلفای کرونباخ
مـحاسبـه شده پرسشنامه باالتر از  4/2است
پرسشنامه از پایایی خوبی برای انجام تحقیق برخوردار
بود.
بهمنظور تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و
استنباطی از نرمافزار  SPSSwin23استفاده شد .بدین
مـنظور در بخش آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار در بخش آمار استنباطی از
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.

تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه غرب تاالب جازموریان
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نتایج
بررسی

ویژگیهای

اقتصادی

و

حرفهای

مـطالعه به طـور متـوسط دارای  2/14هکتار زمین
بودند.

بهرهبرداران مورد مطالعه

اولویتبندی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از

نـتایج نشان داد که میانگین سن بهرهبرداران مطالعه
شده  00/12با انحراف معیار  11/21سال بود که
جوانترین آنان  21سال و مسنترین آنان  20سال
داشت .مـیانگین درآمد سـالیـانه آنها برحـسب نتایج
به دست آمده  2/00میلیون تومان بود ،همچنین
مـیانگین استفاده از رسانه ارتباطی در بین بهرهبرداران
مـورد مطالـعه  2/21با انحراف معیار  2/21ساعت در
روز میباشد .میانگین سابقه کار کشاورزی آنها 14/22
با انحراف معیار  11/10سال بود .بهرهبرداران مورد

منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی
بهمنظور اولویتبندی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از
منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی در منطقه مورد
مطالعه از ضریب تغییرات استفاده شد .بر اساس دیدگاه
پاسخگویان نتایج نشان داد که مهمترین پیامدهای
استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش
کشاورزی در منطقه مورد مطالعه شامل موارد «افزایش
پدیده فقر در بلندمدت» و «مدیریت سخت مزرعه» بود
(جدول .)1

جدول  -1اولویتبندی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی
Table 1- Prioritization of the consequences of improper exploitation of groundwater resources in the
agricultural sector
ضریب تغییرات

انحراف معیار

Priority

Coefficient of
variation

Standard
deviation

Mean

1

0.310

1.12

3.61

2

0.325

1.08

3.32

3

0.327

1.13

3.45

4

0.331

1.22

3.68

5

0.336

1.15

3.42

6

0.344

1.19

3.45

7

0.346

1.17

3.38

8

0.351

1.24

3.53

9

0.352

1.15

3.27

10

0.356

1.17

3.28

11

0.359

1.21

3.37

12

0.360

1.18

3.27

اولویت

میانگین

آیتمها
Items

 افزایش پدیده فقر در بلندمدت- Increasing the phenomenon of poverty in the long run

 مدیریت سخت مزرعه- Hard farm management

 فرونشست یا کاهش تخلخل خاک- Subsidence or reduction of soil porosity

 افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آبخوانها- Decrease in groundwater level and reduction of aquifer
volume

 تخریب سیستمهای آبیاری- Destruction of irrigation systems

 افزایش فشارهای روانی بر اثر تنگی معیشت- Increased psychological stress due to poverty

 کاهش سرزندگی و نشاط در جوامع محلی- Decreased vitality and vibrancy in local communities

 افزایش وابستگی به نهادهای دولتی- Increasing dependence on government institutions

 افزایش ضایعات زراعی و باغی- Increasing crop and garden waste

 کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و باغی- Quantitative and qualitative reduction of agricultural and
horticultural products

 کاهش تنوع زیستی و تغییرات پوشش گیاهی- Reducing biodiversity and vegetation changes

 روستاگریزی و تغییر نوع معیشت- Village escape and change of livelihood
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ادامه جدول -1
Table 1- Continued
 -تجمیع نمک در سطح خاک و کاهش حاصلخیزی خاک

13

0.364

1.21

3.32

14

0.373

1.19

3.19

15

0.378

1.18

3.12

16

0.385

1.36

3.53

17

0.386

1.27

3.29

18

0.390

1.28

3.26

19

0.415

1.31

3.15

20

0.428

1.34

3.13

21

0.429

1.28

2.98

22

0.450

1.10

2.44

23

0.473

1.24

2.62

24

0.383

1.19

3.10

تحلیل پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع
آب زیرزمینی در بخش کشاورزی
تحلیل پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب
زیرزمینی در بخش کشاورزی مورد بعدی تحلیلهای
آماری بود که برای این منظور از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .جهت تعیین مناسب بودن دادهها
برای تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آزمون بارتلت
استفاده شد .مقدار  KMOبرابر  4/220و مقدار آزمون
بارتـلت بـرابر  )p= 0.000( 002/241به دسـت آمده که

- Accumulation of salt in the soil surface and reduction of soil
fertility

 کاهش وابستگی معیشت به کشاورزی- Reducing dependence of livelihood on agriculture

 افزایش عمق چاهها و افزایش کف شکنی- Increasing the depth of wells and increasing floor breaking

 ناامیدی از بهبود وضعیت کشاورزی- Disappointment with the improvement of the agricultural
situation

 افزایش پدیده گردوغبار در منطقه- Increased dust phenomenon in the area

 کاهش ریسکپذیری در میان بهرهبرداران- Reducing risk among operators

 تغییر الگوی کشت- Changing the cultivation pattern

 بیابانزایی و تغییر اکوسیستم منطقه- Desertification and change of ecosystem of the region

 خشک شدنها چشمهها و تاالبها- Drying springs and wetlands

 کاهش نقدینگی و سودمندی مزرعه- Reduction of liquidity and profitability of the farm

 کاهش امنیت معیشت در بلندمدت- Decreasing the security of livelihood in the long run

 کاهش قیمت اراضی زراعی و باغی- Reducing the price of agricultural and garden lands

نشاندهنده مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
است .در این بین ،چهار عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک
استخراج گردید .این چهار عامل  20/200درصد از کل
واریانس را تبیین نمودهاند 00/14 .درصد واریانس
باقی مانده مربوط به عواملی بوده که در این تحلیل
شناسایی نشده است .با توجه به مقدار ویژه در جدول
 ،2عامل اول بیشترین سهم ( )0/04و عامل چهارم
کمترین سهم ( )2/20را در تبیین واریانس کل داشته
است.

جدول  -3مقدار ویژه عاملها
درصد تجمعی

Table 2- Eigenvalues of factors
واریانس

The cumulative percentage
24.735
42.639
60.36
76.846

Variance
24.735
17.904
17.771
16.486

مقدار ویژه

عامل

Eigenvalue
7.662
4.110
4.015
3.373

Factors
1
2
3
4

تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه غرب تاالب جازموریان

 پس از بررسی متغیرهای مربوط به هر عامل و بار.است
: عوامل به این ترتیب نامگذاری شده است،عاملی آنها
.پیامدهای محیطی؛ اقتصادی؛ محیطی و روانشناختی
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 از،به منظور استخراج عاملها به صورت واضحتر
 بار عاملی.چرخش عاملی واریماکس استفاده شده است
 ارائه شده0 هر متغیر پس از چرخش عاملی در جدول

 تحلیل پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی-2 جدول
Table 3- Analysis of the consequences of improper exploitation of groundwater resources
عامل

گویههای هر عامل

Factors

Items of each factor

بار عاملی
Factor load

 فرونشست یا کاهش تخلخل خاک-

0.784

- Subsidence or reduction of soil porosity

 بیابانزایی و تغییر اکوسیستم منطقه- Desertification and change of ecosystem of the region

 تجمیع نمک در سطح خاک و کاهش حاصلخیزی خاک- Accumulation of salt in the soil surface and reduction of soil fertility

* پیامدهای محیطی
Environmental
consequences

 افزایش عمق چاهها و افزایش کف شکنی- Increasing the depth of wells and increasing floor breaking

 افزایش پدیده گردوغبار در منطقه- Increased dust phenomenon in the area

 کاهش تنوع زیستی و تغییرات پوشش گیاهی- Reducing biodiversity and vegetation changes

 افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آبخوانها- Groundwater level drop and reduction of aquifers

 خشک شدنها چشمهها و تاالبها- Drying springs and wetlands

 تخریب سیستمهای آبیاری- Destruction of irrigation systems

 کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و باغی* پیامدهای
اقتصادی
Economic
consequences

- Quantitative and qualitative reduction of agricultural and horticultural products

 افزایش ضایعات زراعی و باغی- Increasing crop and garden waste

 کاهش نقدینگی و سودمندی مزرعه- Reduction of liquidity and profitability of the farm

 کاهش قیمت اراضی زراعی و باغی- Reducing the price of agricultural and garden lands

 تغییر الگوی کشت- Changing the cultivation pattern

 کاهش وابستگی معیشت به کشاورزی- Reducing dependence of livelihood on agriculture

 افزایش وابستگی به نهادهای دولتی- Increasing dependence on government institutions

* پیامدهای
اجتماعی
Social *
consequences

 افزایش پدیده فقر در بلندمدت- Increasing the phenomenon of poverty in the long run

 مدیریت سخت مزرعه- Strict farm management

 کاهش امنیت معیشت در بلندمدت- Decreased livelihood security in the long run

 روستاگریزی و تغییر نوع معیشت- Rural exodus and change of livelihood

0.685
0.625
0.745
0.766
0.587
0.485
0.658
0.784
0.788
0.752
0.745
0.766
0.652
0.788
0.744
0.685
0.777
0.565
0.577

 ناامیدی از بهبود وضعیت کشاورزی- Disappointment with the improvement of the agricultural situation

* پیامدهای
روانشناختی
Psychological *
consequences

 کاهش سرزندگی و نشاط در جوامع محلی-

0.985

- Decreased vitality in local communities

 کاهش ریسکپذیری در میان بهرهبرداران- Reducing risk among operators

 افزایش فشارهای روانی بر اثر تنگی معیشت- Increased psychological stress due to poverty

0.854
0.524
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بحث و نتیجهگیری
افزایش مصرف آبهای زیرزمینی بهمنظور توسعه بخش
کشاورزی توأم با خشکسالیهای متوالی باعث کاهش
شدید سطح آبهای زیرزمینی شده است .این مسئله
پدیده نشست زمین و فرسایش خاک را به همراه داشته
است .در این مطالعه برخی از مسائل اقتصادی و
اجتماعی پدیده نشست زمین ناشی از بهرهبرداری
بیرویه از آبهای زیرزمینی در حوضه غرب تاالب
جازموریان مورد بررسی قرار گرفت که این پیامدها در
ادامه مورد تحلیل قرار میگیرند.
پیامدهای محیطی :این آسیب بهعنوان مهمترین
پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در
حوضه غرب تاالب جازموریان شناخته شد .این عامل
شامل موارد فرونشست یا کاهش تخلخل خاک،
بیابانزایی و تغییر اکوسیستم منطقه ،تجمیع نمک در
سطح خاک و کاهش حاصلخیزی خاک ،افزایش عمق
چاهها و افزایش کفشکنی ،افزایش پدیده گردوغبار در
منطقه ،کاهش تنوع زیستی و تغییرات پوشش گیاهی،
افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آبخوانها و
خشک شدنها چشمهها و تاالبها بود .نتایج این بخش
نشان میدهد که بخش محیطی بیش از همه بخشها از
بهرهبرداری بیرویه منابع آب زیرزمینی آسیب میبیند.
در میان عاملهای این بخش بر اساس بار عاملی آنها
میتوان گفت که دو عامل فرونشست یا کاهش تخلخل
خاک و افزایش پدیده گردوغبار در منطقه بیش از سایر
عاملها برای کشاورزان اتفاق میافتد که با نتایج
 Eskandari Damanehو همکاران ( 2414ب) مطابقت
دارد.
پیامدهای اقتصادی :بخش اقتصادی بعد از آسیبهای
محیطی بهعنوان دومین پیامد مهم ناشی از
بهرهبرداریهای بیرویه از آبهای زیرزمینی شناخته
شد .این عامل شامل تخریب سیستمهای آبیاری ،کاهش
کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و باغی ،افزایش ضایعات
زراعـی و باغـی ،کاهـش نقدینگی و سـودمـندی مزرعه،

کاهش قیمت اراضی زراعی و باغی و تغییر الگوی کشت
بود .در بخش اقتصادی جوامع روستایی به دلیل
وابستگی زیاد به منابع آبی ،در صورت کاهش این منابع،
میزان تولیدات کشاورزان از لحاظ کمی و کیفی افت
خواهد کرد و از طرفی افزایش فشار به بخش آب
زیرزمینی موجب افزایش نمک در آب میشود که باعث
آسیب به سیستمهای آبیاری میشود و کشاورزان از نظر
مالی خسارات باالیی را متحمل میشوند که با نتایج
 Savariو همکاران ( )2424مطابقت دارد.
پیامدهای اجتماعی :پیامدهای این بخش شامل
کاهش وابستگی معیشت به کشاورزی ،افزایش وابستگی
به نهادهای دولتی ،مدیریت سخت مزرعه ،کاهش امنیت
معیشت در بلندمدت و روستاگریزی و تغییر نوع معیشت
است .در تحلیل این بخش میتوان گفت که آسیبهای
وارده به مناطق روستایی در اثر استفاده بیرویه از منابع
ال به هم وابسته هستند در صورتیکه بخش
آب کام ً
محیطی آسیب ببیند بهتبع آن سایر بخشهای اقتصادی
و اجتماعی و روانشناختی نیز آسیب خواهند دید؛
بنابراین پیامدهای اجتماعی نتیجه آسیبهای وارد به
جوامع روستایی در بخشهای محیطی و اقتصادی است.
کاهش دسترسی به منابع آب همواره موجب افزایش فقر
و ناامنی غذایی در جوامع روستایی خواهد شد زیرا سطح
تولید کشاورزی وقتی کاهش یابد میزان درآمد
خانوارهای روستایی نیز آسیب خواهد دید و در صورت
تکرار آن بخش اعظم کشاورزان از بخش کشاورزی خارج
خواهند شد زیرا سطح وابستگی معیشت به بخش
کشاورزی کاهش پیدا میکند.
پیامدهای

روانشناختی:

آخرین

پیامدهای

بهرهبرداری بیرویه در میان جوامع محلی حوضه غرب
تاالب جازموریان پیامدهای روانشناختی بود .پیامدهای
روانشناختی در این پژوهش شامل ناامیدی از بهبود
وضعیت کشاورزی ،کاهش سرزندگی و نشاط در جوامع
محلی ،کاهش ریسکپذیری در میان بهرهبرداران و
افزایـش فـشارهای روانی بر اثر تنـگی معیـشت بـود .در
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نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مهمترین پیامدهای
استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی را در عاملهای
 اجتماعی و روانشناختی خالصه کرد، اقتصادی،محیطی
 درصد از واریانس21 که این عاملها توانستند بیش از
 بهطور کلی نتایج این پژوهش.کل را تبیین نمایند
میتواند به سیاستگذاران بخش کشاورزی و منابع
طبیعی جهت اعمال سیاستها و برنامههای کاربردی
.کمک شایانی نماید

تحلیل این یافته میتوان گفت که در زمان خشکسالی
 بسیاری از کشاورزان نشاط اجتماعی خود،و کمبود آب
را از دست میدهند و با ناامیدی فعالیتهای کشاورزی
 بسیاری از کشاورزان با کفشکنی هر.را دنبال میکنند
ساله میزان دسترسی خود را به آبهای زیرزمینی فراهم
میکنند آنها نگران این وضعیت هستند زیرا در
صورتیکه این وضعیت ادامه داشته باشد قطع ًا آنان در
آینده دچار مشکل خواهند شد زیرا این وضعیت
 این شرایط کشاورزان.نمیتواند در بلندمدت ادامه یابد
را در وضعیت بحرانی قرار داده و آنان را لحاظ
.روانشناختی تحت فشار گذاشته است

سپاسگزاری

نتیجهگیری کلی

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان انجام شده است؛ بنابراین
نویسندگان مراتب قدردانی خود را از این دانشگاه اعالم
.میدارند

این پژوهش با هدف کلی تحلیلی بر پیامدهای
بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه
 نتایج.غرب تاالب جازموریان در استان کرمان انجام شد
پژوهش نشان داد که مهمترین پیامدهای استفاده

منطقه مورد مطالعه شامل موارد «افزایش پدیده فقر در
، عالوه بر این.بلندمدت» و «مدیریت سخت مزرعه» بود
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