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  چکیده
و  یتامن ینتأم کهطوريبه ،در مناطق ساحلی گردیده منابع موجود ییو حفظ کارآ یشتیمع اقدامات یاثربخشموجب  یمناطق ساحل جامع یریتمد

بـه صـورت    ،دیـده  یبآسـ  ینواح يو بازساز یاءاح ي،به بهساز يو توجه ضرور ها کاهش تعارضات و رفع چالش مناطق ساحلی با زیست یطحفظ مح
هاي آبخیـز سـاحلی   بع طبیعی و کشاورزي حوزههاي اصلی منادر این تحقیق اقدام به شناسایی و اولویت بندي چالش. پایدارتري قابل حصول است

اعتمـاد ابـزار    یتقابل یا یاییپا یزانکرونباخ  به منظور محاسبه م ياز روش آلفا تحقیق یندر اهمچنین  .استان بوشهر مبتنی بر نظر خبرگان گردید
چالش عمده بـوده کـه    13استان بوشهر مشتمل بر  هاي آبخیز ساحلی طبیعی و کشاورزي در حوزههاي اصلی منابع چالش .استفاده شد گیرياندازه

کننده هر  یینتب هاي شاخص يبند رتبهاقدام به  ،همچنین. گردیدند اي و نیز پرسش از خبرگان شناسایی در این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه
مسائل و مشکالت حـوزه کشـاورزي   . گردید کارشناس 70از  ینظر سنجبر اساس  ي فریدمنآمار یکناپارامتر هاي بر آزمون یاز مشکالت مبتن یک

ـ  اند، به ترتیب اولویـت شـامل    بوده 8که داراي بیشترین اهمیت نزد خبرگان استان بوشهر بوده و داراي میانگین رتبه باالتر از  از  یـه رو یبرداشـت ب
) 24/8میـانگین رتبـه   (یـاري  آب یسـتم کم س و راندمان) 23/9تبه میانگین ر(ي منابع آب کشاورز ، کمبود)84/9میانگین رتبه (ینی زمیرمنابع آب ز

، تهدید آفات گیاهی به خصوص آفات مرکبـات پسـیل و مینـوز    )74/4میانگین رتبه (همچنین کمبود اعتبارات تجهیز مزارع پرورش میگو . هستند
به ترتیب کمینه میـزان اولویـت را بـه    ) 68/5میانگین رتبه (دست  هاي حرا پایین زدایی باالدست یا تخریب جنگل و نیز جنگل) 29/5میانگین رتبه (

 .اند خود اختصاص داده
  

  ، پایایی، روایی، آلفاي کرونباخ، آزمون ناپارامتریکمناطق ساحلی مدیریت جامع :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
 هاي یهسرما یاثربخش یشافزا يبرا یمنطقه ساحل يتوسعه متعادل در فضا نسخه اصلی یمناطق ساحل یکپارچه یریتمدامروزه 

و  ها خطه با امعان نظر به کاهش تعارضات و رفع چالش ینا زیست یطو حفظ مح یتامن ینمنابع موجود، تأم ییو حفظ کار آ یشتیمع
از اینرو موفقیت هرگونه طرح توسعه در مناطق . شناخته شده است دیده یبآس ینواح يو بازساز یاءاح ي،به بهساز يتوجه ضرور

جهت حل  دهی یتو اولو يبند ، طبقهمسائل و مشکالت موجوداحصاء . حلی پس از رفع مسائل و مشکالت موجود تضمین خواهد شدسا
شرایط و وضعیت جدیدي که مسیر آینده بر اساس تعاریف موجود چالش . شود یمحسوب مریزان  برنامه یفمشکالت از وظا ینا یدارپا

داراي  چالش. سازد ساز می سخت و سرنوشت تالشیجامعه را از بیرون مورد هجوم قرار داده حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم 
اند و  طرآفرینها، هم خ چالش. است بودن آن و غیرارادي بودن بیرونی، وضعیت ناظر به آینده ،جدیدبودن، بودن عینیی همچون خصوصیات

شوند، ولی  خود چالش شمرده نمی خودي  هاي بیرونی و درونی به موانع و محدودیت .اینکه لزوما خطرساز باشند ساز؛ نه هم فرصت
تی است که در ابعاد مختلف چالش رو به سمت آینده داشته و نتایج منفی مشکال .(MPOB, 2017) ها باشند توانند مولود چالش می

ها و کیفیت آن نقش دولت در اقتصاد محیط زیست بیش از هر چیز به نحوه ارایه کاالهاي عمومیهمچنین  .در آینده تداوم دارند
   ).2008غالمپور، ( مرتبط است

کشاورزي پایدار، سیستمی است که ضمن مدیریت  .اي استالزمه توسعه در هر منطقهکشاورزي  پایدار منابع طبیعی و نیزمدیریت 
همچنین این . میدهدایر منابع طبیعی را افزایش صحیح و استفاده از منابع براي تأمین نیازهاي غذایی بشر، کیفیت محیط زیست و ذخ

سیستم از نظر اقتصادي پویا بوده و مواد غذایی حاصل از آن، اثر سوء بر زندگی بشر ندارد و در حفظ و مراقبت از منابع براي نسلهاي 
ایدار کشاورزي ایران را در چالش هاي اساسی در توسعه پ) 1387(قنبري و برقی  ).1371صداقتی،( آینده نیز کوشش شده است

  .هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار دادند زمینه
از  یکیعنوان  همواره به یاییدر یعیو استفاده از منابع طب یانورديمحور، در یادر توسعه در یخیاستان بوشهر باسابقه و قدمت تار

 یزکشور در استان بوشهر و ن يگاز یراز ذخا یمیقرار گرفتن بخش عظ.  کشور محسوب شده است یالتیو ش یصنعت ي،تجار يها قطب
منطقه  یتوسعه صنعت. خطه فراهم آورده است ینتوسعه ا يرا برا بدیلی یب يها فرصت یغن یمعدن یرو ذخا نفتیمنابع  یروجود سا

 ینرات اآن همراه بوده است که مجاو ییرو تغ یدر خط ساحل يا گسترده هاي با مداخله ي،استان بوشهر در بخش حامالن انرژ یساحل
داده و  یشافزا یريچشمگ یزاناستان بوشهر را به م یمنطقه ساحل پذیري یبآس حسط یادشده، یشناخت بوم هاي یتها با حساس تنش
بوشهر  یاساس توسعه متعادل منطقه ساحل ینبر ا. اثربخش نموده است یستیز یطرا مستلزم مالحظات مح یریتیمد هاي گیري یمتصم

 یتامن ي،اقتصاد یتدر جهت حفظ و توسعه امن ضعیمو -یموضوع یریتطرح و برنامه مد یک یازمندن یدار،افزوده پا ارزش یجادا يبرا
  . است یستیز یطمح یتو امن یفرهنگ یتامن ی،اجتماع

ها بدون توجه به  ربرياند و رشد و بقاء کا اي اجرا شده و پیش رو در پایاب حوزه هاي آبخیز واقع شده از طرفی کلیه برنامه هاي توسعه
ی پیش در مناطق ساحل ییشناسا قابل يها مسائل، مشکالت و چالش یلتحللذا . هاي آبخیز امکان پذیر نیست مدیریت یکپارچه حوزه

 . توسعه پایدار هدف اصلی این تحقیق بوده است یابیو بلندمدت جهت دست یبخش ینب یزير برنامهتیاز 
  

 ها مواد و روش
این روش امـروزه  .استفاده شده است )Likert, 1932(یکرت از روش پرسشنامه لتحقیق به منظور دستیابی به هدف یاد شده این در 
تهیه پرسشنامه و سایر . شود میدهی به مشکالت بدست آمده استفاده  به منظور تحلیل و وزنها  ترین مقیاس در پژوهش عنوان رایج به

مقیاس و پرسشنامه ازجمله . نمایند دیریت وعلوم رفتاري ایفا میهاي علوم اجتمـاعی، مـ ابزارهاي سنجش، نقش مهمی در پژوهش
اگرچـه اصـطالحات مقیـاس و پرسـشنامه قابـل . شـوند و یکـسان در نظـر گرفتـه مـی ابزارهاي سنجش هستند که گاه متـرادف

ها  ها یا مقیاس تهیه پرسشنامه. وجـود داردهاي ساخت و کـار آنهـا  اي بین شیوه مالحظه هاي قابل هستند، اما تفاوت تبـدیل بـه یکدیگر
رغم این که پاسخ  به. اي کامالً درخور توجه تنظیم کرد توان طی یک روز پرسشنامه رسد، با یک برنامه واژه پرداز می نظر می کار آسانی به

تـوان گفت تهیه  پس می. گیرند کس یا حداقل طراحان آن، نتایج آنها را جدي نمی دادن به این پرسشنامه، کار مفرحی است ولی هیچ
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اساس  توان بر هاي ارزشمندي شـود، کـاري دشـوار است و هیچ پژوهش خوبی را نمی پرسشنامه یا مقیاسی که منجر به گردآوري داده
» بنـدي مقیـاس«هـا، مبتنـی بـر نظریـه  مقیـاس .)et al., 2008 یمیسل( انـد اسـتوار ساخت هایی که با کم دقتی گرد آمـده داده

هاي آماري و منطقی استوار بوده و اعدادي را که بایـد بـراي  است و بر روش» گیري نظریـه اندازه«اي از  هـستند، کـه خـود شـاخه
هاي مناسب است  بندي، ایجاد مقیاس هدف نظریـه مقیاس. کند کار برده شوند را مشخص می ههاي مختلف یک صفت ب نمایش ویژگی
هـم اکنـون . کننـد هـاي سـازمان یافتـه است کـه همـه آنهـا یـک صـفت یـا ویژگـی را انـدازه گیـري مـی انـدازهاي از  کـه مجموعـه

ها،  بندي است و از میان این مقیاس هاي درجه هـا، عقایـد و باورهـا بـه ویـژه مدیریت، مقیاس گیري نگرش متداولترین شکل براي اندازه
  . رود به شمار میترین نوع  حبوببنـدي لیکـرت م مقیاس درجه

  
  مراحل ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت

هاي  تدوین گویه، گیري دهندة پدیدة مورد اندازه هاي تشکیل انتخاب مقوله، انتخاب موضوعگیري به روش لیکرت شامل  مراحل اندازه
سنجش ، دهنده محاسبۀ نمرة کل براي هر پاسخ، برگزیدههاي  ها و انتخاب گویه حلیل گویه، تها بندي گویه مربوط به موضوع و درجه

هاي مجاز براي  نوع مقیاس لیکرت و روش، تعیین ضریب پایایی مقیاس، هاي برگزیده میزان هماهنگی و پایداري درونی و انتخاب گویه
است که هرچـه بیـشتر ایـن اصـول ها داراي اصولی  گیري نگرش اندازه. است هـاي ناشـی از اجراي مقیاس لیکرت تجزیـه وتحلیـل داده
تجانس یا . 1: تـوان بـه پـنج قـسمت تقسیم کردطور خالصـه مـی شود، این اصول را به تر انجام می گیري دقیق رعایـت شـود، اندازه
داراي ها  از این روشهرکدام . يا اي یا انباشته تکثیرمرحله. 5روایی . 4پایـایی . 3حالت خطـی یـا فواصـل برابـر . 2داراي یک بعد بودن 

بهترین روش، همیشه آن روشی است که براي موضوع مورد . وجوه مهـم و الزمـی اسـت، در عـین حال بر هر یک انتقادي وارد است
که هـاي مـردم و طـرح عباراتی  توان براي تقسیم کلی و قابـل قبـولی از نگـرش از طیف لیکرت می. تتر اس بررسی از سایرین مناسب

تر و  توان انشعابات دقیق به این ترتیب می. وضـوح روشـن نباشـد، استفاده کرد بهارتباط معناي ظاهري آن با نگرش مورد بررسـی 
اي با ساختار روش  اي پرسشنامه اساس پویش رسانه براین تحقیق، در . )et al., 2008 یمیسل(تـر یـک نگـرش را کـشف کرد  عمیق
خبر در دوره سه ساله اخیر منتهی به  600اي بالغ بر  در پویش رسانه). 1جدول(تنظیم شده است  تهیه ورده  5گیري لیکرت و  اندازه

هاي ملی و استانی و  رسانهاستان که در حوزه منابع طبیعی و کشاورزي مسائل و مشکالت . سال جاري موردبررسی قرار گرفته است
حوزه منابه طبیعی و بندي مسائل و مشکالت  به منظور اولویت. شناسایی و دسته بندي شدنداند،  هاي معتبر منعکس شده خبرگزاري
شوندگان مطابق  پرسش. سازان اصلی و ذینفعان پرسشنامه حاضر تهیه شد استان و کسب نقطه نظرات ذیمدخالن و تصمیمکشاورزي 

 )5(زیاد  بسیار و) 4(زیاد  ،)3(، متوسط )2(، کم )1(کم  رده بسیار 5مسائل و مشکالت احصاء شده را در  یکرت درجه اهمیتروش ل
  .خواهند کرد مشخص

  
  یريگ اندازه قابلیت اعتماد بودن یبررس

 يمقدار آلفا. استفاده شد گیريابزار اندازه 1اعتماد یتقابل یا یاییپا یزانکرونباخ  به منظور محاسبه م ياز روش آلفا مطالعه یندر ا 
  .یدمحاسبه گرد SPSS افزاربا کاربرد نرم 1بر رابطه  یکرونباخ مبتن

                                                            )1(  
  :که در آن 

Kها، شاخص یا ها یه، تعداد گو  

 
2
iSشماره  یهنمرات مربوط به گو یانسوارj ام و  

 
2
tSاست) کل شاخص یانسوار(هر پاسخگو  هاي جمع نمره یانسوار.  
  ها شاخص بندي  و رتبه یدمنآزمون فر ياجرا - 3- 4-5
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 هاي گروه يبند رتبه یانگینم یسهمقا ینو همچن يبند رتبه یقدو طرفه از طر یانسوار یهتجز يبرا من یدمرحله آزمون فر این در 
 kکه  یدآزما یرا م یهفرض این من، یدفر يدو طرفه رتبه ا یانسوار یلتحل یبه طور کل. شد انجام SPSSمختلف با کاربرد نرم افزار 

گرفته شده اند  یکسان یانگینبا م ها یعدر صورت تقارن توز یاو  یکسان یانهبا م یعاز چند توز یاو  يواحد یوستهپ یعگروه همتا از توز
  ):                                                  2رابطه (

                                                    )2(  
  :در آن که

Kسئواالت، یا ها ، تعداد ستون Nتعداد سطرها و ،  jRستون در ها حاصل جمع رتبه j به صورت  يحالت، درجه آزاد ینا در .ام است
k-1 است .  

  
  استان بوشهر يکشاورزمنابع طبیعی و  حوزه مشکالتمسائل،  - 1جدول 

یف
رد

  

  هاي حوزه کشاورزي چالش
  اي و اطالعات قبلی اساس پایش رسانه بر

  انتخاب درجه اهمیت 
  )5(بسیار زیاد   )4(زیاد   )3(متوسط   )2(کم  )1(بسیارکم

            دست حرا پایین   هاي جنگلزدایی باالدست یا تخریب  جنگل  1
            کمبود منابع آب کشاورزي  2
            وجود اراضی شور و غیر قابل کشاورزي  3
            تهدید آفات گیاهی به خصوص آفات مرکبات پسیل و مینوز  4
            الگوي کشت نامناسب  5
            زمینی رویه از منابع آب زیر برداشت بی  6
            راندمان کم سیستم آبیاري   7
            مجاز اراضی کشاورزي تغییر کاربري غیر  8
            تصرف اراضی منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی  9
            کمبود اعتبارات تجهیز مزارع پرورش میگو  10
            وجود محدودیت در صادرات محصوالت کشاورزي  11
            نوین اجرا شدههاي آبیاري  تکمیل پروژه عدم  12

  
  نتایج

 یندر ا. ارائه شده است يآمار یکناپارامتر هاي بر آزمون یاز مشکالت مبتن یککننده هر  یینتب هاي شاخص يرتبه بندبخش،  یندر ا
هاي کارگزاران کلیدي که عمدتاً  کارشناسان خبره از مجموعهبا  يمراجعه به منطقه و مصاحبه حضور ،پرسش از کارشناسان ،مرحله

بر نظرات خبرگان و اعمال نظرات  مبتنی نامه پرسش ییروا یتدر نها. عضو کمیته ساماندهی سواحل استان بوشهر بودند به انجام رسید
در ارتباط با  يآمار یکناپارامتر هاي آزمون کاربرد با ها شاخص يبند یتاولو یق،تحق یندر ا ینکها یحتوض. یدرس یینها ییدبه تا یشانا

و  یفیک یبیترت متغیرهاي نوع از نامه پرسش یرهايمتغ ی،چند پاسخ يبر روش کدگذار یمبتن یقتحق ینا رد. مشکالت صورت گرفت
مرحله، اقدام به نظر  یندر ا یکهبوده، بطور)) 5( یادز یلیو خ) 4( یاد، ز)3(، متوسط )2(، کم )1(کم  یلیخ( یکرتل یفمنطبق با ط

 ي،استان، راه و شهرساز یزداريو آبخ یعیاز کارشناسان اداره کل منابع طب یقن تحقیدر ا ینکه،ا یحتوض. یدکارشناس گرد 70از  یسنج
الب، بوشهر، شرکت گاز، آب و فاض يفرماندار ي،ا آب منطقه ی و گردشگري،فرهنگ یراثم هاي آن، ي و معاونتبرنامه و بودجه، استاندار

صورت  یاستان نظرسنج یستز یطحفاظت مح لاداره ک ینو همچن یالت، اداره کل شو دریانوردي عامل، اداره کل بنادر یرپدافند غ
الزم بذکر است، . اند ئه شدهارا براي جدول 5تا  1ها تکمیل شده، حاوي نظرات خبرگان در دامنه امتیازات  پرسشنامه .ه استگرفت

همچنین الزم بذکر . اند ف الفباء انگلیسی نمایش داده شدهاز باال به پائین به ترتیب حرو 2سئواالت یا موضوعات طرح شده در جدول 
ل ها بعضاً به نام و با مشخصات کامل و عمدتاً بدون مشخصات ولی با مأخذ مشخص از نهادهاي یاد شده وصو است که پرسشنامه

)1(3
)1(
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لذا در محاسبات سطرهاي . اند جدول پرسشنامه به برخی پاسخ داده و به برخی سئواالت پاسخ نداده 5برخی از خبرگان نیز از . اند شده
  . اند خالی بدون پاسخ حذف شده

  هاي آبخیز استان بوشهر حوزه يکشاورز منابع طبیعی و هاي چالشبه سئواالت مربوط  پاسخنامه خبرگان- 2جدول
ABCDEFGHIJKLMنخبگانذیمدخالن  
4544554454344نخبه 1منابع طبیعی
3233233232332نخبه 2منابع طبیعی
4443555553555نخبه 3منابع طبیعی
5555555555555نخبه 4منابع طبیعی

5544555443453نخبه 5راه و شهرسازي
2444555443455نخبه 6راه و شهرسازي
5555555555555نخبه 7راه و شهرسازي
5554555554455نخبه 8راه و شهرسازي
4543444443332نخبه 9برنامه و بودجه
5533455553442نخبه 10برنامه و بودجه
3453454332325نخبه 11برنامه و بودجه

4544555554544نخبه 12استانداري 
3442344344444نخبه 13استانداري 
3543254454334نخبه 14استانداري 

4554354434433نخبه 15میراث فرهنگی
1524233244443نخبه 16میراث فرهنگی
5435555555553نخبه 17میراث فرهنگی
4554354434433نخبه 18میراث فرهنگی
2444455543444نخبه 19آب منطقه اي
3434454443444نخبه 20آب منطقه اي

3434453444343نخبه 21فرمانداري بوشهر
3544454443443نخبه 22شرکت گاز

1122234544444نخبه 23آب و فاضالب
4554444554554نخبه 24آب و فاضالب
3544454332444نخبه 25آب و فاضالب
2344433334343نخبه 26آب و فاضالب
2453445222445نخبه 27برنامه و بودجه
3542444332244نخبه 28برنامه و بودجه
3343555554445نخبه 29پدافند غیرعامل
4443444433333نخبه 30برنامه و بودجه
1453455554544نخبه 31برنامه و بودجه
2544243333334نخبه 32برنامه و بودجه
5543555422253نخبه 33پدافند غیرعامل
4543454435434نخبه 34اداره کل بنادر
3554555535344نخبه 35اداره کل بنادر
5555555554455نخبه 36اداره کل بنادر

3543444343444نخبه 37استانداري 
5554555443354نخبه 38پدافند غیرعامل
4454444444445نخبه 39اداره کل شیالت
4554555552344نخبه 40اداره کل شیالت
5545555454444نخبه 41اداره کل شیالت
3533355454445نخبه 42آب منطقه اي
5554555554455نخبه 43آب منطقه اي

1553554554545نخبه 44شهرداري بوشهر 
4443344443434نخبه 45اداره کل حفاظت محیط
5533554441444نخبه 46اداره کل حفاظت محیط
5534554441544نخبه 47اداره کل حفاظت محیط
5545454543343نخبه 48اداره کل حفاظت محیط
4543554554434نخبه 49اداره کل حفاظت محیط
5555555555355نخبه 50اداره کل حفاظت محیط

3543443334334نخبه 51اداره کل بنادر
5534555453442نخبه 52اداره کل بنادر
4334444334432نخبه 53اداره کل بنادر
3553353454435نخبه 54اداره کل بنادر
1433344333333نخبه 55اداره کل بنادر
  5544555543353نخبه 56اداره کل بنادر
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هاي حوزه  هاي تجمیع شده مسائل و مشکالت و چالش نامه و نیز گویه پرسش 56گویه و تعداد  13مقدار آلفاي کرونباخ محاسباتی 
 یاییاز پا یريگ ابزار اندازه یب،ضر ینا 7/0باالتر از  یزانبا توجه به م. بدست آمده است 843/0منابع طبیعی و کشاورزي استان بوشهر 

 .برخوردارند ییباال یدرون زگاريو سا یاییدر نظر گرفته شده از پا هاي یهگو یگر،برخودار بوده و به عبارت د ییباالیا قابلیت اعتماد 
بندي من براي تجزیه  واریانس دو طرفه از طریق رتبه بندي و همچنین مقایسه میانگین رتبهنتایج حاصل از اجراي آزمون فرید

  . ارائه شده است 3اي مختلف در جداول ه گروه
  

  کشاورزي استان بوشهر با استفاده از آزمون فریدمنمنابع طبیعی و هاي مشکالت حوزه بندي شاخصرتبه -3جدول
 

میانگین  زیر شاخص
-Chi تعداد رتبه

square 
 .Asymp درجه آزادي

Sig. 
 9.84 برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی

56 132.801 12 0.000 

 9.23 کمبود منابع آب کشاورزي
 8.24 راندمان کم سیستم آبیاري

 7.58 الگوي کشت نامناسب
 7.27 تصرف اراضی منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

 7.22 تغییر کاربري غیر مجاز اراضی کشاورزي
 7.2 وجود اراضی شور و غیر فابل کشاورزي

هاي آبیاري نوین اجرا شده تکمیل پروژهعدم   6.52 
 6.27 کمبود منابع آب کشاورزي

 5.92 وجود محدودیت در صادرات محصوالت کشاورزي
 5.68 جنگل زدایی باالدست یا تخریب جنگلهاي حرا پایین دست
 5.29 تهدید آفات گیاهی به خصوص آفات مرکبات پسیل و مینوز

اعتبارات تجهیز مزارع پرورش میگوکمبود   4.74 

 
  گیري نتیجه
چالش عمده بوده که در این تحقیق  13مشتمل بر  هاي آبخیز ساحلی استان بوشهر طبیعی و کشاورزي در حوزههاي اصلی منابع چالش

مسائل و مشکالت حوزه کشاورزي که داراي . مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي و نیز پرسش از خبرگان شناسایی و اولویت بندي گردیدند
از  یهرو یبرداشت بشامل به ترتیب اولویت اند،  بوده 8رتبه باالتر از میانگین بیشترین اهمیت نزد خبرگان استان بوشهر بوده و داراي 

میانگین ( یاريآب یستمس کم و راندمان )23/9میانگین رتبه ( يمنابع آب کشاورز ، کمبود)84/9میانگین رتبه ( ینیزم یرمنابع آب ز
، تهدید آفات گیاهی به خصوص آفات )74/4میانگین رتبه ( کمبود اعتبارات تجهیز مزارع پرورش میگوهمچنین . هستند )24/8رتبه 

) 68/5میانگین رتبه ( هاي حرا پایین دست و نیز جنگل زدایی باالدست یا تخریب جنگل) 29/5میانگین رتبه (مرکبات پسیل و مینوز 
همانگونه که از رتبه بندي بدست آمده مشهود است، مسائل و مشکالت . اند ترتیب کمینه میزان اولویت را به خود اختصاص داده به

تواند در تصمیم گیري مدیران در خصوص  لذا این مهم می. اصلی بخش کشاورزي استان بوشهر به نحوي با بحران آب مرتبط است
 . ی و اصالح الگوي کشت و آبیاري بهینه بسیار تأثیرگذار باشداتخاذ راهبردهاي سازگاري با کم آب
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