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 چکیده

و حفظ  یصنعت ی،ورزکشا داتیتول شیافزاو با  توسعه دارد ندیدر فرآ یمهم گاهیجا که است یارکان زندگان نیتریاز اصل یکیآب 

ی مدیریت پایدار آب در هاسازه نیترمهمقنات یکی از  .شودیمدر روستا افراد  یماندگارو مردم  یزندگ تیفیک ی، باعث ارتقاییغذا تیامن

. قنات ودریمو عاملی نیرومند برای دستیابی به توسعه پایدار روستاها به شمار  خشکمهینی خشک و هامیاقلمواجهه با کمبود آب در 

افزایش اشتغال، افزایش درآمد، افزایش تولیدات کشاورزی، کاهش  ازجملهی مختلفی طیمحستیزی اقتصادی، اجتماعی و کارکردها

 ریتأثبنابراین در پژوهش حاضر اقدام به بررسی ؛ ی از این قبیل را داردو مواردآب، حفظ پوشش گیاهی  هدر رفتی از ریجلوگ مهاجرت،

کشاورزی، خبرگان و  بردارانبهرهاز طریق مصاحبه با  ازیموردنی توسعه پایدار روستایی شده است. اطالعات هاشاخصبر احیای قنوات 

ی معادالت ساختاری برآورد آن سازمدلی شد و با آورجمع شهرستان کاشمر کوه سرخی آنان در منطقهپرسشنامه از  لیو تکمکارشناسان 

تحقیق  جینتا ( پرداخته شد.ANPها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه )بندی آنین ضرایب اهمیت و اولویتانجام گرفت. در ادامه نیز به تعی

اقتصادی  شاخصدارد. احیای قنات بر  مثبت و معناداری ریتأثی طیمحستیزی اقتصادی، اجتماعی و هاشاخصنشان داد که احیای قنات بر 

های ی شاخصبنددر رتبه .باشدیم 010ی طیمحستیزرد و ضریب آن در شاخص اجتماعی و ی را داریرپذیتأثبیشترین  016.0با ضریب 

 0139300رتبه اول، شاخص اقتصادی با وزن  ..01434( شاخص اجتماعی با وزن ANPتوسعه پایدار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه )

سرمایه گذاری در احیای قنات به طور مشخص می تواند آثار  نیبرابنا رتبه سوم را دارد. 01.0060محیطی با وزن رتبه دوم، شاخص زیست

 ی به همراه داشته باشد.طیمحستیزمثبتی را از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
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 مقدمه

ترین خشک قرار دارد همواره آب یکی از مهمه کشور ایران در منطقه خشک و نیمهبا توجه به اینک

 مسائل پیش روی مردم این کشور بوده است.

های بعدی منتقل یکی از منابع مهم و طبیعی برای نیل به توسعه پایدار منابع آب است که باید به نسل

 م و محرک توسعه اجتماعی و اقتصادیبوعنوان عامل کلیدی حفاظت زیستشود. امروزه نقش آب به

 کنند دربینی میجوامع بشری روشن و آشکار است. متخصصان پیش

 کمبود آب در مقیاس جهانی تجربه خواهد شد های آیندهدهه

دهد. عواملی همچون رشد ازپیش خود را نشان میبنابراین ضرورت توجه به ماندگاری منابع آب بیش

ی ناکارآمد، عدم مدیریت صحیح منابع آبی، باعث کشاورز ش مصرف آب،جمعیت و به دنبال آن افزای

شده است. جهت شده و به یک چالش بزرگ برای همگان تبدیلبرهم خوردن تعادل مصرف و عرضه آب

 وری منابع آب تمرکز صورت پذیرد.باید تمرکز بیشتری بر مدیریت و بهرهدستیابی به توسعه پایدار

تواند برای پایداری منابع آب بسیار مؤثر باشد قنات ی استحصال آب که میهایکی از بهترین شیوه

ترین کاریزها در ترین و قدیمیمهم است و نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی و توسعه پایدار دارد.

ترین مهم کشور جهان قنات وجود. 34ایران، افغانستان و تاجیکستان وجود دارد. در حال حاضر در 

های کویری خراسان، یزد، کرمان، مرکزی و فارس وجود ران در فالت مرکزی ایران در استانهای ایقنات

 (.1333دارد )رنجبر نائینی و همکاران،
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های های جغرافیایی درزمینه استحصال آبهاوپدیدهترین فناوریقنات )کاریز( یکی از قدیمی

ای و حاصل تفکر پیشینیان است و شیوه زیرزمینی در مناطق خشک بوده که ریشه در تاریخ ایران داشته

سازد. بعد از ایران این دانش به شمال هندوستان، شمال آفریقا و حتی سنتی جهت تأمین آب را مهیا می

 (.1333اسپانیا نیز رسید )دشتکی،

گونه نیروی محرکه و کارگیری هیچصورت ثقلی به سطح زمین بدون بهجاری ساختن آب زیرزمینی به

های جانبی ازنظر اقتصادی بسیار های قنات است و با توجه به عدم هزینهترین ویژگیی از مهممصرف انرژ

باصرفه است. قنات آب را در سدهای زیرزمینی حفظ کرده و از تبخیر و برداشت غیرمجاز آن حفاظت 

ین کند. مکانیسم آن به گونه ایست که آب را با یک شیب مالیم و در یک سطح مشخص به سطح زممی

عنوان یک میراث فرهنگی و شود. قنات بههای زیرزمینی نمیکند و باعث افت سطح آبهدایت می

مانده است اگر بستر الزم برای نمایانگر شدن این تمدن فراهم های دور برجایصنعت دیرینه که از گذشته

زایی و تواند منجر به شکوفا شدن صنعت گردشگری شود و به دنبال آن موجب اشتغالشود می

های عمیق به کند. عالوه بر آن آبی که از چاهاقتصاد منطقه کمک می شود که به چرخهکارآفرینی می

توجه به اهمیت  با به آب قنات کیفیت چندان مطلوبی ندارد. نسبت شودیمکمک قدرت پمپ استخراج 

، احیای قنوات یکی از ها در تأمین منابع آب برای جلوگیری از مهاجرت و نیل به توسعه پایدارقنات

شده است. شهرستان کاشمر که در های مهم و اصولی بوده است که در این مطالعه به آن پرداختهراه

هاست که با مشکل خشک قرار دارد همچون بسیاری از شهرهای دیگر کشور سالمنطقه خشک و نیمه

ها به لحاظ سال اخیر، قنات سالی چندباشد. کارشناسان معتقدند به خاطر خشکسالی مواجه میخشک
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رشته قنات  222اند. در شهرستان کاشمر درمجموع میزان دبی آب با افت بسیار شدیدی مواجه شده

قرار  کوه سرخرشته در بخش  131رشته در بخش مرکزی و  02دار وجود دارد که شده و شناسنامهثبت

صورت فصلی ریزی کرد و مابقی بهبرنامه توانرشته آن می 42تا  32دارد. از این مجموع تنها بر روی 

سو رونق شهرها و روستا و توسعه پایدار منطقه بیشتر از اند. بر این اساس با توجه به اینکه از یکدرآمده

های اصلی این منطقه است هر چیزی به آب وابسته است و از سوی دیگر کشاورزی یکی از فعالیت

های گوناگون امری برداری بهینه از آن با استفاده از روشمنظور بهرهبنابراین توجه به منابع محدود آب به

ضروری است. با توجه به اینکه تعداد قنوات در این منطقه باالست و فعالیت اغلب افراد کشاورزی است 

کند. همچنین باعث افزایش های مربوط به تأمین آب کشاورزان کمک میاحیای قنات به کاهش هزینه

 شود.تولید محصوالت کشاورزی و درآمد افراد منطقه می سطح زیر کشت،

عنوان راهکاری های آب زیرزمینی، به( نقش تغذیه مصنوعی سفره1303شهاب فر و رامش )

عنوان یک راهکار علمی و ها را موردبررسی قراردادند. در تحقیق ایشان بهمناسب برای احیای قنات

های های آب زیرزمینی با روش، تغذیه مصنوعی سفرهحال کاربردی در جهت رفع این مشکلدرعین

ها گونه بیان کرد که استفاده از این روشتوان اینطورکلی میشده است. بهتفصیل توضیح دادهمختلف به

تواند شوند میطور سطحی یا زیرزمینی از منطقه خارج میهایی که بهعالوه بر استحصال و مهار آب

ها و سالی و خشک شدن قناتقیمت برای مقابله با عواقب بروز خشکرزانحل مطمئن و تا حدی اراه

 های موجود در سطح کشور باشد.چاه
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ترین ( به مطالعه گردشگری قنات در استان کرمان پرداخت. قنات ازجمله مهم1334محمد برشان )

ابتدای تمدن  میراث فرهنگ کشاورزی در ایران و جهان است و همزیستی و وابستگی انسان به آب به

 شده است.رسد. درنتیجه راهکارهای مناسب برای توانمندی و پایداری گردش قنات ارائهبشری می

( در بررسی جایگاه قنات بلده در توسعه گردشگری شهرستان 1331خاتمی و بوزرجمهری )

مستعد  فردوس به این نتیجه رسیدند که قنات بلده گرچه از جنبه فنی مهندسی برای مقاصد گردشگری

تواند های بومی مانند آسیاب میسازی سازهاست ولی با توجه به میزان آبدهی آن، پرورش آبزیان یا شبیه

 جاذبه مضاعفی برای گردشگران باشد

خشک ترین پدیده اراضی خشک و نیمهای قنات را جغرافیایی(، در مطالعه1334فرخی و رحمانی )

بایست ها در مناطق خشک میر راستای کاهش هدر رفت بارندگیکشور ایران دانستند. نتایج نشان داد د

ها در این ها و تند سیالبآوری آب باران آگاهی داشت تا بتوان با مهار هرز آبهای مختلف جمعاز روش

یافت. تغذیه شده دستهای خشکبرداری درست از قناتهای آب زیرزمینی و بهرهمناطق به تغذیه سفره

تواند از اقدامات عمق از طریق استحصال مناسب و مفید آب باران میهای کمو آبخوان های زیرزمینیآب

 شده در کشور باشد.اجرایی و زیربنایی در راستای احیای قنوات خشک

پذیری استحصال آب زیرسطحی از طریق ای در رابطه با امکان(، مطالعه1332باقریان و همکاران )

آباد بجستان انجام دادند. این تحقیق نشان داد ازآنجاکه بحران سیناحداث سد زیرزمینی در منطقه ح

رود لذا در شرایط آب در منطقه بسیار جدی بوده و قنات موجود تنها منبع آب پایدار منطقه بشمار می
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تواند روشی مناسب جهت افزایش آبدهی قنات و موجود احداث سد زیرزمینی در باالدست قنات می

 آباد معرفی شود.سینتأمین آب روستای ح

، یک 2221دادند که در سال  انجام ICARDA( تحقیق و اقداماتی در 2222) نیهوگو و  سلیو

در مدیریت سنتی مدیریت آب انجام  UNUنظرسنجی جامع درباره قنات سوریه در چارچوب طرح 

یافته و در هی کاهشتوجطور قابلها در طول نیمی از سال بهدادند. این مطالعه نشان داد برخی از آن

شده سال گذشته خشک 11سال ایجادشده و طی  1122آستانه نابودی قرار دارند. قنات برای استفاده در 

 است.

ای برای اولین بار به تعیین کمیت سطح آب و منابع آب ( در مطالعه2213موال و همکاران )

شرایط محدود، در دو دریاچه  عمق در آبایاچمو و اعتبارسنجی مدل هیدرولوژیکی درزیرزمینی کم

میلیارد لیتر در سال  2241درصد از  6441کند که شده آب آشکار میسازیپرداختند. بودجه ساالنه شبیه

رود و تنها درصد از طریق رواناب سطح از دست می 1146در کل بارش در حوضه از طریق تبخیر و تعرق، 

 کند.درصد سیستم آب زیرزمینی را شارژ می 346

محیطی که توسط فاضالب، ای، به بررسی تجربی اثرات زیست( در مطالعه2213وهری و همکاران )ز

دهد تا انتقال عناصر کمیاب فلزی )سلنیوم، آرسنیک، شود پرداختند. این تحقیق اجازه میناشی می

ه از های سولفات در شیل های شکسته شده ارزیابی و میزان توان آب با استفادنیکل و روی( و یون

های ای وجود چندین نوع باکتری در آبای تحلیل و بررسی شود. نتایج میکروبیولوژیمیکروبیولوژی
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های ها، انتروکوکها، فلور هوازی، باکتریی مدفوع، کلی فرمهافرم یکولزیرزمینی شامل اشریشیاکلی، 

 کند.دهنده سولفیت و سالمونال را تائید میکاهش

از یک مدل جریان آب زیرزمینی و ابزارهای سیستم اطالعات ( 2213چنینی و همکاران )

های زیرزمینی جغرافیایی برای مدیریت منابع آب در مناطق خشک استفاده کردند. تأثیر شارژ مجدد آب

برداری از مدل، شود. بهرهوتحلیل بودجه آب ارزیابی میسازی سرهای هیدرولیک و تجزیهتوسط شبیه

 دهد.روی سرهای هیدرولیکی را نشان میتأثیر شارژ مجدد آب بر 

های توسعه پایدار روستایی منطقه کاشمر هدف این مطالعه بررسی نقش احیای قنوات برشاخص

شود در مطالعات مختلف نقش قنات در مسائل مرتبط به ابعاد مختلف طور که مالحظه میمی باشد. همان

ن در این پژوهش سعی بر این است به تأثیر احیای پایدار کمتر موردتوجه قرارگرفته است بنابرای توسعه

های توسعه پایدار روستایی ازجمله شاخص اقتصادی، شاخص اجتماعی و شاخص قنات بر شاخص

های توسعه پایدار های اجتماعی در شاخصتوجه به نقش پررنگ سرمایه با محیطی پرداخته شود.زیست

های اجتماعی کوشش صورت پذیرد و ظ این سرمایهاین نکته حائز اهمیت است که درراه شناخت و حف

ها ارائه شود. لذا در این پژوهش قنوات که یکی از منابع مهم کارهای مناسب برای حفظ و افزایش آنراه

شود موردتوجه و سرمایه اجتماعی و تأمین آب است و همچنین عاملی مؤثر در توسعه پایدار محسوب می

 بررسی قرارگرفته است.

 هشروش پژو
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های توسعه پایدار روستایی است، یک با توجه به هدف مطالعه که بررسی تأثیر احیای قنوات بر شاخص

زمان این های توسعه پایدار وجود دارد که بایستی تأثیرات همرابطه علی بین احیای قنوات و شاخص

طور مستقیم سنجیده شود. ازآنجاکه برخی از متغیرها بهطور مستقیم و غیرمستقیم عوامل به

هایی صورت پذیرد، لذا بهترین ها باید از طریق معیارها یا شاخصگیری آنمشاهده نیستند، اندازهقابل

باشد که بر مبنای همبستگی بین متغیرهای سازی معادالت ساختاری میروش برای برآورد آن مدل

 شود.پژوهش انجام می

برای بررسی آثار  1(SEMزی معادالت ساختاری )ساهای مورداستفاده در این مطالعه شامل مدلروش

 ها است.های توسعه پایدار منطقه کاشمر و نشان دادن ارتباط علی بین آناحیای قنوات بر شاخص

ها با استفاده از همچنین در ادامه به تعیین عوامل درونی و بیرونی توسعه پایدار و ضرایب اهمیت آن

 شود.یپرداخته م 2(ANPشبکه ) لیتحل ندیفرآ

 سازی معادالت ساختاریمدل

وتحلیل های تجزیهترین روشهای جدید آماری و یکی از قویمدل معادالت ساختاری از روش

چندمتغیره است. مدل معادالت ساختاری یک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون 

دهد که به محقق امکان می است 3(GLMتر بسط مدل خطی کلی )چند متغیری و به بیان دقیق

سازی برخی از این مدل در زمان مورد آزمون قرار دهد.طور همای از معادالت رگرسیون را بهمجموعه

                                           
1 - Structural Equation Model 
2 - Analytical Network Process 
3 - General Linear Models 
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های پرسشنامه گیری مدل( که عموماً همان گویهشود )بخش اندازهگیری میطور مستقیم اندازهموارد به

شود )بخش تحلیل سنجیده میها آمده و روابط آنستدها بهاست و برخی از موارد با ترکیب این گویه

کند که متغیرهای دیگر این مدل مشخص میبیانبه مسیر مدل( تا بتوان مدل نهایی خود را رسم کرد.

ها شوند و هریک از شاخصها سنجیده میاند و از طریق آنمشاهده مرتبطپنهان چگونه با متغیرهای قابل

 .عاد متغیر پنهان هستندتا چه حد متضمن مفهوم اب

های توسعه پایدار که خود به سه بعد اقتصادی، اجتماعی و متغیرهای احیای قنات و شاخص 

شده های مشخصشوند متغیرهای پنهان پژوهش هستند که تحت عنوان گویهی تقسیم میطیمحستیز

 شوند.مشاهده میقابل

کشت  یالگورشد علوفه، تغییر د، اشتغال، درآم یهاشاخص از مؤلفه نی: در ساخت ایاقتصاد شاخص

 شده است.ها استفادهآن یآوربا توجه به امکان جمع یامنطقه

و کاهش افراد در روستا  ی، ماندگارتیجمعرشد  یهاشاخص از مؤلفه نی: در ساخت ایاجتماع شاخص

شده استفادهت و پراکندگی جمعیها آب به تشکل نیتأم ییامور اجرا یواگذار یسازنهی، زممهاجرت

 است.

 تیفیو ک تیکم متغیراستفاده از  ریتأث یهاشاخص از مؤلفه نی: در ساخت ایطیمحستیز شاخص

شده است. استفاده و جلوگیری از فرسایش خاکاز گسترش جلوگیری  ی،نیرزمیو ز یسطح یهاآب

کوه  ینامه در منطقه پرسش 222 لیو تکم یبرداران کشاورزمصاحبه با بهره قیاز طر ازیاطالعات موردن

 .شد یآورجمع یتصادف یریگسرخ شهرستان کاشمر و با استفاده از روش نمونه
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 (ANP) یاشبکه لیتحل ندیفرا

گیری با معیارهای ها برای تصمیم( یکی از کارآمدترین تکنیکANPای )فرآیند تحلیل شبکه 

مطرح شد. در حقیقت هدف  1302چندگانه است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال 

 یبررس یبرا این مطالعه در باشد.اصلی این فرآیند تعیین تأثیر کلی تمام عوامل در رویارویی باهم می

توسعه  یرونیو ب یعوامل درون نییمنطقه کاشمر و تع داریتوسعه پا یهاقنوات بر شاخص یایآثار اح

( ANPشبکه ) لیتحل ندیاز فرآ داریتوسعه پا یهاشاخص یبندتیو اولو تیاهم بیضرا نییو تع داریپا

 .شودیاستفاده م

 (:2221و  1302دارای چهار گام اصلی زیر است )ساعتی، ANPفرآیند  

طور واضح بیان و به سازی، مسئله بایستی بهگام اول: ایجاد مدل و تدوین مسئله: در مرحله مدل

دوم: ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه  یک سیستم منطقی برای مثال یک شبکه تجزیه شود، گام

سوم: تشکیل سوپر ماتریس، مفهوم سوپر ماتریس شبیه به فرآیند زنجیره مارکوف  گام بردارهای اولویت،

چهارم:  گام است جهت به دست آوردن اولویت نهایی در یک سیستم که متأثر از وابستگی درونی است،

 ها.انتخاب بهترین گزینه

های توسعه بندی شاخصشده است. سطح اول مربوط به تعیین اولویتتشکیل سطح 4این مدل از  

معیارهای  ریز باشد.شده برای توسعه پایدار میپایدار و سطح دوم در ارتباط با معیارهای در نظر گرفته

 های مرتبط با هر شاخص در سطح چهارم مدل قرار دارد.توسعه پایدار در سطح سوم و گزینه
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 ANP. مدل 1شکل 

نفر از  3های توسعه پایدار از نظرات بندی شاخصمنظور اولویتبرای انجام مقایسات زوجی به

صورت مصاحبه حضوری کارشناسان خبره در این زمینه استفاده و پرسشنامه مربوطه توزیع گردید و به

اهمیت  های توسعه پایدار و همچنین ترتیباین مدل به ما اولویت شاخص تیدرنها تکمیل گردید.

 کند.طور کامل مشخص میها را بههرکدام از گزینه

 نتایج و بحث

ضرورت تحقیق گیرد با توجه بههای مختلف مورداستفاده قرار میهای آماری که در تحقیقتکنیک

 باشد. در این قسمت به بررسی نتایج مربوط به ارتباطهای تحقیق میو در جهت رد یا اثبات فرضیه
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سازی ها از طریق مدلهای توسعه پایدار و تعیین میزان روابط آنقنوات بر شاخص علی تأثیر احیای

ها با معادالت ساختاری در ادامه نیز به تعیین عوامل درونی و بیرونی توسعه پایدار و ضرایب اهمیت آن

 شود.می ( پرداختهANPاستفاده از فرآیند تحلیل شبکه )

 مورد آزمون قرار گیرد.در مدل معادالت ساختاری دو مدل باید 

 گیریمدل اندازه

شده ی بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهدهندهگیری است که نشانهای اندازهمدل اول شامل مدل

گیری همان تحلیل عاملی تأییدی است که در جدول زیر برای هر متغیر پنهان هست. درواقع مدل اندازه

شده است. قدرت رابطه بین عامل )متغیر ار مدل ارائهارتباط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشک

شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک وسیله بار عاملی نشان داده میمشاهده بهپنهان( و متغیر قابل

توان نتیجه باشد می 2٫4است. اگر مقدار بار عاملی بین سؤاالت پرسشنامه و متغیرهای پنهان بیشتر از 

 همچنین خوبی متغیر پنهان موردنظر را سنجیده است.ایم بهکاربردهای آن سازه بهگرفت که سؤالی که بر

باشد. دهنده تأثیر منفی آن در تبیین سازه مربوطه میاگر بار عاملی یک شاخص منفی باشد، نشان

 شده است.صورت معکوس طراحیدیگر سؤال مربوط به آن شاخص بهبیانبه
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 یریگمدل اندازه جینتا. 2شکل 

شده و زیر عامل بررسی 1شده است، عامل احیای قنوات با نشان داده 1گونه که در جدول همان

بیشترین تأثیر را بر احیای قنات دارد  24012ها با دهد که متغیر نصب کنتور و انسداد چاهنتایج نشان می

رویه گرفته حفر بی ها طی مطالعات صورتترین عامل در نادیده گرفتن قنوات و نابودی آنکه مهم

تواند کمترین تأثیر را شامل هست که می 24422های عمیق است. وضعیت آبدهی قبل از احیا نیز با چاه

 های اخیر به قنوات و عملیات الیروبی باشد.توجهی سالدرنتیجه بی

 



 

2222 

 

 گیری برای احیای قنات. ضرایب مدل اندازه1جدول 

 T value دار شدهضرایب استان ها و متغیرهای آشکارعامل

 

 دبی

 تداوم و استمرار جریان آب

 هاکیفیت آب قنات

 اجرای الیروبی، آبخیزداری

 های غیرمجازنصب کنتور، انسداد چاه

 وضعیت آبدهی قبل از احیا

 

24621 

24626 

24421 

24131 

24012 

24422 

 

114212 

114433 

44212 

34264 

314110 

34031 

   های تحقیقمنبع: یافته

شده و نتایج نشان زیر عامل بررسی 4شده است، شاخص اقتصادی با نشان داده 2گونه که در جدول همان

بیشترین تأثیر را بر شاخص اقتصادی دارد. با  24013و متغیر اشتغال با  24043دهد که متغیر درآمد با می

شوند استفاده از ود متحمل میتوجه به اینکه کشاورزان معموالً هزینه زیادی را برای آبیاری محصوالت خ

ها کمک کند و تواند به کشاورز در کاهش هزینهکه جاری و عمومی است میها به لحاظ اینآب قنات

 .کیفیت مطلوب آن باعث افزایش تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد شود
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 گیری برای شاخص اقتصادی. ضرایب مدل اندازه2جدول 

 

 

 

 

هما

گون

نه 

 دهدشده و نتایج نشان میزیر عامل بررسی 4شده است، شاخص اجتماعی با نشان داده 3که در جدول 

بیشترین تأثیر را بر شاخص اجتماعی دارد. با توجه به  24021که متغیر ماندگاری افراد در روستا با ضریب 

شود آن های آبریز، احیای قنات در یک منطقه باعث میها و تأثیر آب قنات در حاصلخیزی حوزهمزیت

در  241ش مهاجرت و در بهبود کاه 240عنوان یک منطقه حاصلخیز مشخص شود و به میزان منطقه به

 بهبود تمرکز جمعیت در آن منطقه مؤثر باشد.

 

 

 

 T value رایب استاندار شدهض ها و متغیرهای آشکارعامل

 درآمد

 رشد علوفه

 اشتغال

 ایتغییر الگوی کشت منطقه

24043 

24024 

24013 

24636 

214234 

234341 

104611 

134213 

   های تحقیقمنبع: یافته 
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 گیری برای شاخص اجتماعی. ضرایب مدل اندازه3جدول 

 T value ضرایب استاندار شده ها و متغیرهای آشکارعامل

 ماندگاری افراد در روستا

 هاواگذاری امور اجرایی به تشکل

 رشد سریع جمعیت

 پراکندگی نامناسب جمعیت 

24021 

24432 

24122 

24142 

134321 

44224 

14342 

14114 

   های تحقیقمنبع: یافته

شده زیر عامل بررسی 3محیطی با زیست شده است، شاخصنشان داده 4گونه که در جدول همان

بیشترین تأثیر را  24663با  های سطحی زیرزمینیدهد که متغیرهای کمیت و کیفیت آبو نتایج نشان می

دهد محیطی دارد. قنات پس از جذب آب یک فرآیند تصفیه طبیعی آب را انجام میص زیستبر شاخ

برد عالوه بر این آبی ای که با توجه به امالح معدنی موجود در شرایط محیطی کیفیت آب را باال میتصفیه

شود و امکان های زیرزمینی میشود کمترین هدر رفت را دارد، بخشی از آن وارد سفرهکه وارد قنات می

شده و در کشاورزی، آشامیدن و غیره استفاده تبخیر سطحی ندارد و بقیه آن در مسیل اصلی قنات جاری

های زیرزمینی مؤثر است. در شرایط عادی فعالیت در بهبود کمیت و کیفیت آب 66/2شود و با می

 گردد. هرچهود در خاک میشده و همین امر سبب افزایش رطوبت موجهای زیرزمینی تغذیهها سفرهقنات

شود و های مختلف گیاهی فراهم میمیزان رطوبت موجود در خاک افزایش یابد شرایط برای رشد گونه

 در بهبود وضعیت جلوگیری از فرسایش خاک مؤثر است. 2411ها درنتیجه احیای قنات

 محیطیگیری برای شاخص زیست. ضرایب مدل اندازه4جدول 
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 Tvalue ضرایب استاندار شده آشکارها و متغیرهای عامل

 های زیرزمینیکمیت و کیفیت آب

 جلوگیری از فرسایش خاک

 هاجلوگیری از گسترش بیابان

24663 

24113 

24623 

34322 

24031 

34121 

 های تحقیقمنبع: یافته

 ارزیابی مدل ساختاری

متغیرهای پنهان است دهنده ارتباط بین گیری، مدل ساختاری که نشانپس از آزمون مدل اندازه

، ضریب تعیین و ضریب tباید بررسی شود. با استفاده از معادالت ساختاری با توجه به معیارهای آماره 

شود. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از های پژوهش پرداخته میمسیر به بررسی فرضیه

درواقع مالک اصلی تائید یا رد فرضیات  tاره شود. مقدار آماستفاده می t-valueیا همان  tآماره آزمون 

گیریم که آن فرضیه در بیشتر باشد نتیجه می 2٫10و  1٫31، 1٫14است. اگر این مقدار به ترتیب از 

 شود.درصد تائید می 33و  31، 32سطوح 
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 نتایج مدل ساختاری 3شکل

تصادی و اجتماعی و شده است احیای قنوات بر شاخص اقنشان داده 1طور که در جدول همان

دهنده این است داری دارد و نشاناثر مثبت و معنی 34233و  34033و  114113محیطی با ضرایب زیست

شود و فرضیه تحقیق تائید های توسعه پایدار روستایی میکه احیای قنوات موجب افزایش شاخص

 شود.می

 هاداری آن. ضرایب مسیر و میزان معنی1جدول 

 tآماره  استاندارد ضریب جهت مسیر

 

 احیای قنوات بر شاخص اقتصادی

 

24111 

 

114113 

 34033 24110 احیای قنوات بر شاخص اجتماعی

 34233 -24241 یطیمحستیزاحیای قنوات بر شاخص 
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 های تحقیقمنبع: یافته

 معیارهای برازش مدل 

کویی برازش است که ترین معیار سنجش نیشود، معروفنمایش داده می 2Rضریب تعیین که با 

 2Rمقدار شود. کند چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین میبیان می

دهد که خط رگرسیون تر باشد نشان میکند. هر چه ضریب تعیین بزرگهمیشه بین صفر و یک تغییر می

این معیار برای  2-4توجه به شکل  تغییرات متغیر وابسته را به متغیر مستقل بهتر نسبت داده است. با

دهد مدل در حد قابل قبولی است؛ یعنی است و نشان می 24311و  24363شاخص اقتصادی و اجتماعی 

های اقتصادی، اجتماعی توسط متغیر پنهان احیای درصد تغییرات متغیر پنهان شاخص 24311و  24363

دهد است نشان می 24211محیطی ی شاخص زیستگردد. با توجه بااینکه این معیار براقنوات تبیین می

خوبی توضیح داده نشده است و به عبارتی باید متغیرهای محیطی توسط احیای قنات بهشاخص زیست

جز احیای محیطی بهتواند گفت شاخص زیستبرای توضیح این شاخص در نظر گرفته شود همچنین می

 پذیرد.قنات از موارد دیگری هم تأثیر می

 

 GOFشاخص 

است. وتزلس و  GOFترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزئی شاخص مهم

معرفی  Gofعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای را به 2431و  2421، 241( سه مقدار 2223همکاران )

های افزونگی و میانگین شاخص 2Rاند. این شاخص با استفاده از میانگین هندسی شاخص نموده
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حلی عملی برای بررسی برازش کلی مدل بوده و از آن راه PLSدر مدل  GOFمحاسبه است. شاخص بلقا

صورت کلی استفاده کرد. این شاخص بین صفرتا یک به PLSتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل می

دار این شاخص قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. با توجه به اینکه مق

بینی ی این است که مدل آزمون شده در پیشدهندهآمده است نشاندستبه 2411در پژوهش حاضر 

 زا موفق بوده و کیفیت مطلوب رادار است.متغیرهای پنهان درون

 ANPایجاد و تدوین مدل 

ن های توسعه پایدار روستایی تعییوزن معیارها و شاخص ANPدر این قسمت با استفاده از 

شود در این مرحله هدف بندی میها در فرآیند توسعه پایدار رتبهگردد و بر اساس اهمیت این شاخصمی

 و معیارها باید به شکل یک ساختار تبدیل شود.

 ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردارهای اولویت

ا استفاده از میان معیارهای پایداری منابع و حداکثر کردن سود ب ابتدا ماتریس مقایسات زوجی

شود. نتیجه مقایسات در جداول زیر با محاسبه میانگین هندسی مقایسات تشکیل می 6مقیاس ا تا 

 شده است.زوجی نشان داده

 . ماتریس مقایسات زوجی معیارهای توسعه1جدول 
 

  پایداری منابع حداکثر سود وزن

2401614 

 پایداری منابع 1 2401

2414201 
 حداکثر سود 2414 1
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CR=24222 
   

 های تحقیقمنبع: یافته

 
 . ماتریس مقایسات زوجی معیارهای توسعه با توجه به پایداری منابع6جدول 

  اقتصادی اجتماعی محیطیزیست وزن

 اقتصادی 24203 2446 24122 24261

 اجتماعی 2433 2413 2.16 2422

 محیطیزیست 2410 2461 2461 2413

CR=24263     

 های تحقیقمنبع : یافته 
 

 . ماتریس مقایسات زوجی معیارهای توسعه با توجه به حداکثر کردن سود0جدول 

 اقتصادی اجتماعی یطیمحزیست وزن
 

 اقتصادی 2410 2461 2411 2416

 اجتماعی 2416 2410 2433 2422

2412 

2411 2421 2413 

محیطزیست

 ی

CR:240244    
 

                           های تحقیق                                                                                                      منبع : یافته    

   

های درونی میان عوامل اصلی از طریق بررسی تأثیر هر عامل بر روی عامل در مرحله بعد وابستگی

 شود.دیگر با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی تعیین می
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 . ماتریس وابستگی درونی زیر معیارهای توسعه با توجه به شاخص اقتصادی3جدول 
 شاخص اقتصادی اجتماعی یطیمحزیست وزن

2403333 2403333 1 
 اجتماعی

2411111 
1 2411111 

 محیطیزیست

CR=24222 

   

 های تحقیقمنبع: یافته 

       
 . ماتریس وابستگی درونی زیر معیارهای توسعه با توجه به شاخص اجتماعی12جدول 

 شاخص اجتماعی اقتصادی محیطیزیست وزن

240 

 اقتصادی 1 240222

 محیطیزیست 2422222 1 242

CR=24222 

     

 های تحقیقمنبع: یافته

 
 محیطی. ماتریس وابستگی درونی زیر معیارهای توسعه با توجه به شاخص زیست11جدول 

محیطیشاخص زیست اقتصادی اجتماعی وزن  

 اقتصادی 1 2422222 242

 اجتماعی 2402222 1 240

CR= 22/2  
   

 یقهای تحقمنبع: یافته
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 آیدهای هر شاخص با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی به دست میاهمیت نسبی گزینه در ادامه

 . ماتریس مقایسات زوجی شاخص اقتصادی12جدول 
   درآمد شغل رشد علوفه تغییر الگوی کشت وزن

 درآمد 1 2422 2442 2443 2423103

 شغل 2461 1 2412 2446 2411141

 رشد علوفه 2421 2413 1 2422 2420203

 ی کشتالگو رییتغ 2422 2423 2421 1 2411132

 CR=2422301 
 

         

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 . ماتریس مقایسات زوجی شاخص اجتماعی13جدول 

 وزن

پراکندگی 

 جمعیت

در  ماندگاری

 رشد جمعیت روستا

واگذاری به 

   هاتشکل

 هاواگذاری به تشکل 1 2424 2411 2426 2420120 

 رشد جمعیت 2421 1 2411 246 24141136

 ماندگاری در روستا 2414 2431 1 2423 2411161

 پراکندگی جمعیت 2421 2434 2411 1 2421224

CR=2420313       

 های تحقی منبع: یافته 

                                                        
 محیطی. ماتریس مقایسات زوجی شاخص زیست14جدول 

   هاگسترش بیابان کمیت و کیفیت آب فرسایش خاک وزن

 هاگسترش بیابان 1 0.17 2431 2421020 

 کمیت و کیفیت آب 2431 1 2412 2413133

 فرسایش خاک 2423 2412 1 2412463

CR 432632=      

 های تحقیقمنبع: یافته 
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های توسعه محاسبه نهایتاً اولویت کلی زیرمعیارهای با در نظر گرفتن رابطه درونی میان عوامل شاخص

 شود.می

 . اولویت نهایی عوامل توسعه پایدار11جدول 
 معیارها هااولویت معیار های توسعهزیرمعیارهای شاخص اولویت زیر عوامل اولویت نهایی زیر عوامل

 درآمد 2423103 2411134

 اقتصادی 2433326

 شغل 2411141 2422112

 رشد علوفه 2420203 2423163

 تغییر الگوی کشت 2411132 2424422

 هاواگذاری به تشکل 2420120  2423120

 اجتماعی 2443411

 رشد جمعیت 24141136 2421113

 ماندگاری در روستا 2411161 2422431

 پراکندگی جمعیت 2421224 2411200

 هاگسترش بیابان 2421020  2424413

 محیطیزیست 2416212

 کمیت و کیفیت آب 2413133 2412331

 فرسایش خاک 2412463 2421020

 های تحقیقمنبع: یافته

عه در جدول بندی تمامی زیر عوامل توسعه موردمطالبرای تعیین اولویت با توجه محاسبات صورت گرفته

عوامل توسعه  بیشترین اولویت و اهمیت در بین همه زیر از 2422431متغیر ماندگاری در روستا با وزن  ،1

دهنده بیشترین تأثیرگذاری این عامل درروند توسعه پایدار است. متغیر برخوردار بوده است و نشان

، ارتقای کمیت و کیفیت آب با 2411134 دوم را دارد. متغیرهای درآمد با وزن تیاولو 2422112با وزن  شغل

های بعدی از اهمیت باالیی در ایجاد فضایی برای تحقق توسعه پایدار برخوردار در اولویت 2412331 وزن

 باشند.می

 گیری و پیشنهادهانتیجه
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تواند در پایداری منابع آب بسیار هایی که میآب جایگاه مهمی در توسعه پایدار دارد. یکی از روش

های ثر باشد استفاده از قنات است. دراین مطالعه به بررسی ارتباط علی تأثیر احیای قنوات بر شاخصمؤ

 سازی معادالت ساختاری و نتایج نتایج داد.توسعه پایدار منطقه کاشمراز طریق مدل

دهنده این داری دارد و نشاناثر مثبت و معنی 114113احیای قنوات بر شاخص اقتصادی با ضریب  •

شود و متغیر تولید و درآمد بیشترین تأثیر را است که احیای قنوات موجب افزایش توسعه اقتصادی می

 در شاخص اقتصادی دارد.

دهنده این داری دارد و نشاناثر مثبت و معنی 34033احیای قنوات بر شاخص اجتماعی با ضریب  •

دگاری افراد در روستا بیشترین تأثیر را شود و متغیر ماناست که احیای قنوات موجب توسعه اجتماعی می

 در شاخص اجتماعی دارد و کاهش مهاجرت را در پی دارد.

داری دارد و اثر مثبت و معنی 34233محیطی با ضریب احیای قنوات بر شاخص زیست •

شود و متغیر ارتقای کمیت و محیطی میدهنده این است که احیای قنوات موجب توسعه زیستنشان

 محیطی دارد.های زیرزمینی بیشترین تأثیر را در شاخص زیستکیفیت آب

( که نتایج ANPها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه )بندی آنتعیین ضرایب اهمیت و اولویت 

 دهد:نشان می

، رتبه 2433326، رتبه دوم شاخص اقتصادی با وزن 2443411رتبه اول شاخص اجتماعی با وزن  •

 2416212ی با وزن محیطسوم شاخص زیست
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از  1بندی بین تمامی زیر عوامل توسعه موردمطالعه، متغیر ماندگاری در روستا با وزن در اولویت

، 241106، درآمد با وزن 240311بیشترین اولویت و اهمیت را برخوردار بوده است. متغیر شغل با وزن 

، رشد جمعیت با 244322با وزن  ، ارتقای کمیت و کیفیت آب241232جلوگیری از فرسایش خاک با وزن 

 های بعدی قرار دارند.در اولویت 242640وزن 

 پیشنهادها

توان در راستای بهبود وضعیت قنوات آمده در مطالعه حاضر، میدستبا توجه به مجموع نتایج به

 پیشنهادهای زیر را مطرح نمود.

روستایی بهتر است های توسعه پایدار با توجه به تأثیر مثبت احیای قنوات بر شاخص -1

های دولت به این سمت گرایش یابد و بخشی از بودجه دولتی و نهادهای عمومی که در سیاست

زمان صورت همشود با اولویت به احیای قنوات اختصاص یابد تا بهمناطق روستایی هزینه می

ظ های توسعه روستایی در ابعاد مختلف مثل اشتغال و درآمد، حفبه بهبود وضعیت شاخص

 شود.جمعیت روستایی و ارتقای وضعیت آب منطقه می

شود با در نظر گرفتن های توسعه روستایی، پیشنهاد میبا توجه به تأثیر مثبت قنات بر شاخص -2

 گذاری در زمینه توسعه گردشگری پرداخته شود.های موجود در منطقه به سرمایهپتانسیل
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ک و نیز غنی بودن آب قنات از امالح با توجه به اهمیت و ارزش غذایی محصوالت ارگانی -3

 شود نسبت به پرورش این سبک از محصوالت اقدام شود.معدنی پیشنهاد می

های عمیق و نیمه عمیق در نابودی و نادیده گرفته شدن رویه چاهبا توجه به تأثیر زیاد حفر بی -4

ه شود در ها خواستها از آنشود بجای گرفتن جریمه از صاحبان چاهقنوات پیشنهاد می

عملیات احیای قنوات مشارکت کنند. همچنین بخشی از میزان آب در دسترس قنوات 

های عمیق و نیمه عنوان حق آبه در اختیار کسانی قرار گیرد که نسبت به مسدود کردن چاهبه

 اندعمیق پیرامون قنوات اقدام کرده

 و ایجاد انگیزه در آنان گری جهت حمایت از این حرفههای مقنیها و اتحادیهتأسیس تشکل -1

ها توسط نهادهای های درمانی و بازنشستگی برای مقنیان و پرداخت حق بیمه آنبرقراری بیمه -1

 حمایتی ازجمله کمیته امداد امام
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