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Abstract 

The purpose of this descriptive- survey research was analysis of explaining factors of actions related 

to sustainable management of water resources and the factors affecting it. The statistical population of the 

research consisted of 5100 agricultural heads of household in the rural areas of the Komijan County,  which a 

sample size of 300 was selected using multiple stage sampling technique. Data collected using research-

made questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. A pilot study 

was conducted to establish the reliability of the instrument. The Cronbach alpha's coefficient for main scales 

of the questionnaire was at an appropriate level (higher than 0.75). The results showed that evif factors of 

management, farming, technical, control and maintenance and restoration explained about 69.83 percent of 

variances of actions related to sustainable management of agricultural water resources. Also, the results 

revealed that 68.91 percent of variances of factors affecting the sustainable management of agricultural water 

resources were explained by four factors, including knowledge- supportive, extension, participatory- 

interactional and the use of mass media. 
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 مقدمه

 که باشديمهم در جهان م يعيمنابع طب از يکی آب

 یاهبخش در یارکان قابل ريغ و یمحور نقش یدارا

 بخش است؛ یشاورزک جمله از یاقتصاد مختلف

 يوابستگ و آن يکیولوژيب تيماه علت به یشاورزک

 به آب منابع کنندهمصرف نیرتبزرگ، عتيطب به دیشد

 هکبه نحوی  (0214 نو همکارا ینور( روديم شمار

 حال در یشورهاک دربخش این مصرف آب در  زانيم

از تمامي  درصد 62 حدوددر  رانیا هجمل از توسعه

نسب و ي)بهرام شوديم شامل رامنابع آب مصرف شده 

افزون بر (. 0210 یيرزايو م یانصارو  0210همکاران 

 هکبل ،کخش مناطق در تنها نه ریدپذیتجد آب منابعن، یا

 اهشک حال در زين فراوان بارش مقدار با طقمنا در

 موسسه رياخ مطالعات .(0210 يلي)خل باشديم
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 روند ادامه با هک است تهکن نیا انگريب آب يلمللانيب

 گسترش و ينيشهرنش توسعه ت،يجمع شیافزا ينونک

 بخش صيتخص قابل آب زانيم ،0200 سال تا عیصنا

 ،جهينت در و شده محدودتر جهان لک در یشاورزک

 یيغذا مواد متيق شیافزا و غذا ديتول اهشک با جهان

 با ن،یبنابرا .(0210 همکاران و پوريتق )شوديم مواجه

و به موازات  یشاورزک داتيتول در آب نقش به توجه

ش روزافزون یافزا و متعدد یاهيسالکخشآن، وقوع 

منفي  تأثيرز يها و ننهيزم تماميدر آب منابع استفاده از 

 استفاده ر،ياخ یاهسال در يبر منابع آب يميات اقلرييتغ

منزله  به آب منابع داریپا تیریمد ژهیو به وکارآمد 

)فال  استمورد توجه قرار گرفته  مهم اريبسموضوعي 

 و 0210 يکرم و هیپاخوان؛ 0211 يمان و چکشيسل

 ساده، طور به (.0216و همکاران  يبنادکوک یبرزگر

 یهاتيفعال از یامجموعه آب منابع داریپا تیریمد

 از نهيبه استفاده تیریمد و عیتوز توسعه، ،یزیربرنامه

 یاوهيش به يآب منابع هک یاگونه به است آب منابع

 نسل منافع و عیتوز بردارانبهره نيب هعادالن و ارآمدک

 ،ياجتماع یهاطهيح )در آب یبرداربهره از يآت و يفعل

سازمان ) دشو نيمأت مرتبط( يطيمحزیست و یاقتصاد

 تیریمد واقع، در .(0212همکاری و توسعه اقتصادی 

 اربرانک و شاورزانک هک است يروش آب منابع داریپا

 بدون را خود یازهاين تا سازديم قادر را آب منابع

 سازند محقق انگندیآ یازهاين به رساندنبيآس

 توانيم ب،يترت نیا به(. 0214 یاری)رضادوست و اله

 ندمنظام ردکیرو کی آب منابع داریپا تیریمد داشت انيب

 شیافزا آن هدف هک است مزرعه در آب نترلک به

 یشاورزک آب از مؤثر استفاده و یاقتصاد ردکعمل

 ان و همکارانيسام؛ 0226اران همک و یمحمد) است

 (.0210 و همکاران يانیساترو  0210

 در مربع لومتريک 1606 وسعت با جانيمک شهرستان

 و آب یدارا هک شده واقع یزکمر استان يغرب الشم

 در مردم عمده تيفعال. است کخشمهين و سرد یهوا

. است استوار یدامپرور و یشاورزک یرو بر منطقه نیا

 1165 شامل جانيمک شهرستان ينيرزمیز آب منابع

 يمصرف آب نيانگيم و بوده قنات رشته 38 و چاه حلقه

 ونيليم 134 ودحد شهرستان نیا در یشاورزک بخش

 ،يآب و مید شتک قابل ياراض لک. است عبکم متر

 تارکه 18122 زانيم نیا از هک باشديم تارکه 06122

 )سازمان است مید ياراض تارکه 38222و يآب ياراض

 رغم به. (0210 جانيمک شهرستان یشاورزک جهاد

 و یشاورزک بخش توجه قابل یاهليپتانس و اهتيظرف

 یاهسال در منطقه، توسعه در آن ارکان قابل ريغ تياهم

 یهارودخانه نبود از اعم مختلف لیدال به بنا رياخ

 یبرداربهره یهاچاه از هیرويب یهابرداشت ،يدائم

 ریز سطح شیافزا ،ينيرزمیز آب منابع رمجازيغ و مجاز

 تا آب منابع یداریپا موارد، ریسا و يآب ياراض شتک

 به يآبمک لکمش و تهگرف قرار دیتهد مورد یادیز حد

 شده لیتبد جانيمک شهرستان مسائل نیترمهم از يکی

 يبارندگ زانيم گرفتن نظر در با مسأله نیا تياهم. است

 حدود تنها متوسط طور)به شهرستان نیا در ساالنه

 نيچن در. است چندان دو سال( در متريليم 042

 (0214) یاریاله و رضادوست هک همانطور ،يطیشرا

 ياصل یهاوهيش از يکی هک رسديم نظر به دارند، دتأکي

 منطقه، در آب منابع مبودک یجد چالش با مواجهه یبرا

 و آب منابع داریپا و حيصح تیریمد یرو بر زکتمر

 سطح در هک يموضوع ،باشديم آن با مرتبط یهاوهيش

 توجه با. است شده پرداخته آن به مترک نونکتا منطقه

 يبررس ،پژوهش نیا ياصل هدف شده،اشاره مطالب به

 تیریمد با مرتبط اقدامات کنندهنييتب عوامل ليتحل و

 بر مؤثر عوامل نييتع وکشاورزی  آب منابع داریپا

 بر. بود جانيمک شهرستان در اقدامات نیا یريارگکهب

 دودهمح یمبنا بر و قيتحق ياصل هدف ساسا

 جینتا مرور و نييتب به ادامه در پژوهش، يموضوع

 از خارج و داخل در مرتبط يتجرب مطالعات از يرخب

  .است شده پرداخته شورک

 يبررس به یامطالعه در (0216و همکاران ) یاحمد

 در یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد بر مؤثر عوامل

 یهاافتهی. ندپرداخت زنجان شهرستان یيروستا ينواح

 -ياجتماع ،یاقتصاد عامل چهار هک داد نشان قيتحقاین 

 اطالعات و دانش و يدولت یهاتیحما ،يفرهنگ

 تأثير یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد بر شاورزانک
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 به نسبت يدولت یهاتیحما نقش ن،يب نیا در هک ندداشت

در  (0210و همکاران ) يپناه .بود شتريب عوامل ریسا

منابع آب در  نهمدیریت بهي یمطالعه موانع به کارگير

 یکارگير بهموانع  ینترمهم ،انایر ینظام کشاورز

به ترتيب اهميت را  یمنابع آب کشاورز همدیریت بهين

ریزی، و مالي، برنامه یچهار گروه اقتصاد در

به  .نمودند یبنددسته يو طبيع يترویج -يآموزش

 یامطالعه( در 0226و همکاران ) يميابراه ،همين منوال

ت یریمدبهبود  یل مشکالت و سازوکارهايتحلبا عنوان 

به د انگور در شهرستان تاکستان يدر تول یآب کشاورز

ارتقاء سطح مشارکت کشاورزان  دند کهيجه رسين نتیا

تر و قيل دقیت آب، استفاده از ابزار و وسایریدر مد

ات ياز منابع آب، بهبود عمل یبردارتر در بهرهمدرن

ش یاه با آزمايگ ياز آبين نييدر سطح مزرعه، تع يزراع

 نیترمهم از ،انتقال آب یهاحفاظت از کانالخاک و 

 مورد منطقه در یت آب کشاورزیریمد یازوکارهاس

ن ان و همکارايسامدر پژوهش دیگری، بودند.  مطالعه

را  ینه آب کشاورزيت بهیریعوامل مؤثر بر مد( 0210)

چهار که  نشان داداین تحقيق ج ی. نتااندبررسي کرده

و  یاقتصاد ،يدانشو  يفن ،يو قانون ینهادعامل 

 کل از درصد 56 حدود در يمشارکت -ياجتماع

را  یکشاورز آب نهيبه تیریمد بر مؤثر عوامل انسیوار

 یاریاله و رضادوستبه طور مشابه، نمودند.  نييتب

 نهيبه تیریمد بر مؤثر واملبررسي عدر ( 0214)

کشاورزان  دگاهیداز در شهرستان املش  یکشاورز

 ،يفن ون،يزاسيعامل مکانپنج مشخص کردند که 

و دانش و تجربه کشاورزان در  ياجتماع ،یاقتصاد

درصد  0/51در حدود  یکشاورز آب تیریخصوص مد

 آب نهيبه تیریمد بر مؤثر عوامل انسیاز کل وار

و  يپناه ،همچنين .کردند نييرا تب یکشاورز

 تیریمد بر مؤثر عوامل ليتحل رد (0212) یمحمدملک

 نیا به رانیا یروستاها در یاورزشک آب منابع نهيبه

 ،يدولت یهابرنامه عامل سه هک دنديرس جهينت

 ان،یپاسخگو یفرد یهايژگیو و يجیترو یاهتيفعال

 منابع تیریمد بر مؤثر عوامل انسیوار لک از درصد 35

 نیشتريب عامل، سه نیا نيب در هک ردندک نييتب را آب

 دولت یسو از شده انجام یهاتيفعال به مربوط تأثير

( 0210چارتژوالکيس و برتاکي )، یگریدر مطالعه د. بود

در بررسي مدیریت پایدار منابع آب در شرایط تغيير 

شامل مدیریت که اقدامات کشاورزی نشان دادند اقليم 

و کنترل آفات و  استفاده از کودکاهش ميزان خاک، 

آب در کشاورزی و منابع ها با مدیریت پایدار بيماری

. همچنين، نتایج این ارتباط دارندزیست ز محيطحفاظت ا

تحقيق حاکي از آن بود که پذیرش مدیریت پایدار آب 

مالحظات  تنها یک مسأله تکنولوژیکي نبوده، بلکه شامل

دیگری به ویژه رفتار اجتماعي جوامع روستایي و 

توانمندسازی و مشارکت کشاورزان در مدیریت آب، 

ب نهادی و قانوني های اقتصادی و چارچومحدودیت

( در 0214) کولماتو د.شورایج در یک منطقه نيز مي

 داریپا استفاده و تیریمشکالت مد يبه بررس یامطالعه

 بر. است پرداخته ازبکستان کشور در اب منابع از

 از استفاده عدم ت،یریمد ضعف ق،يتحق جینتا اساس

 يآگاه و دانش سطح بودن نیيپا د،یجد یهایفناور

مرتبط و  يآموزش یهادوره ین، عدم برگزارکشاورزا

 مشکالت نیتردولت، مهم یاز سو يکاف تیعدم حما

سازمان همکاری و  .بودند آب منابع داریپا تیریمد

در پژوهشي نشان داد که ( 0212توسعه اقتصادی )

 ای ازمدیریت پایدار آب کشاورزی دامنه گسترده

یتي، های کشاورزی و اقدامات )اعم از مدیرسيستم

متغيرها و  تأثيردهد و تحت را پوشش ميزراعي و فني( 

عوامل پرشماری مانند عوامل سياسي، فرهنگي، 

-بسترهای نهادی و قانوني، اقتصادی، اجتماعي و منطقه

ای و مالي قرار دارد. افزون بر این، تغييرپذیری اقليمي 

 یبندرات در زمانييمانند تغ يبه ویژه مشکالت فصل

ذوب برف، نيز از  یهاا دورهیساالنه  يندگبار یالگوها

دیگر عوامل اصلي اثرگذار بر مدیریت منابع آب 

( در پژوهش 0228لونر و همکاران ) .بودندکشاورزی 

سازی خطرات خود مدیریت پایدار منابع آب و کمينه

نتایج این اند. محيطي را مورد بررسي قرار دادهزیست

منظور مدیریت  تحقيق نشان داد که توسعه مدلي به

پایدار منابع آب مستلزم توجه به شرایط اقتصادی، 

فيزیکي و زیرساختي و اجتماعي استفاده از آب در 
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دانگومارو و مادولو باشد. در نهایت، مناطق مختلف مي

( در مطالعه مشارکت عمومي در مدیریت 0223)

که دریافتند یکپارچه منابع آب کشاورزی در تانزانيا 

ها و رکت عمومي افراد محلي در پروژهمداخله و مشا

های مرتبط با مدیریت منابع آب کشاورزی یک برنامه

-ها محسوب ميعامل حياتي برای موفقيت این برنامه

های شود. نتایج این تحقيق حاکي از آن بود که سيستم

مرتبط با مدیریت پایدار منابع طبيعي از جمله آب 

های اجتماعات ایدهنيازمند استفاده از دانش، تجارب و 

-محلي به عنوان ذینفعان اصلي در حفاظت از منابع مي

همچنين، با توجه به نتایج این تحقيق مشخص شد  باشد.

که استفاده پایدار از منابع آب در سطح مزرعه بيش از 

 هر چيز جنبه مدیریتي و فني دارد. 

 

 هامواد و روش

 رها،يمتغ نترلک درجه زانيم لحاظ از قيتحق نیا

 یآورگرد روش نظر از ،يفيتوص و يشیزماآريغ

 نوع از ا،هافتهی ميتعم تيقابل لحاظ به و يدانيم ا،هداده

 تمامي پژوهش، نیا یآمار جامعه. است يشیمايپ

 یيروستا ناطقمکشاورزی در  یخانوارها سرپرستان

 خانوار 0122 هاآن تعداد هک بود جانيمک شهرستان

 یدارا جانيمک هرستانش هک است رکذ انیشا. باشديم

 به دهستان چهار شامل و الجرديم و یزکمر بخش دو

 در روستا( 12) اسفندان و روستا( 15) وفس یاهنام

 الجرديم و روستا( 11) گيخسروب و یزکمر دهستان

 جدول اساس بر. باشديم الجرديم بخش در روستا( 6)

 نييتع نفر 322 نمونه حجم( 0221بارتلت و همکاران )

 یريگهنمون روش از هاآن به يابيدست منظور به هک شد

که ابتدا در داخل  بيترت نیبد؛ شد استفاده یامرحلهچند

دهستان انتخاب و در  کی يصورت تصادفهر بخش به

انتخاب شده،  یهادهستان از کیمرحله بعد، از داخل هر 

. در دیمشخص گرد يصورت تصادفهشت روستا به

با انتساب  یاطبقه یريگنمونه روش اساس بر ت،ینها

در  یبا در نظر گرفتن حجم جامعه آمار يعنیمتناسب )

از  کیاز روستاها(، تعداد نمونه مناسب به هر  کیهر 

صورت  ها بهو پرسشنامه افتهیطبقات اختصاص 

 و عیتوز ینمونه آمار یاعضا نيدر ب يتصادف

 .(1)جدول  شد یگردآور
 

 

 هاک از دهستاني فته به هراياختصاص ه تعداد نمون -1جدول 

 روستا نام نام دهستان شماره

  نمونه تعداد

 صيتخص

 افتهی

 روستا نام نام دهستان شماره

  نمونه تعداد

 صيتخص

 افتهی

 گيخسروب 1

 31 گيخسروب

 اسفندان 0

 30 اسفندان

 31 يچلب 4 رآباديخ

 14 راستگردان 12 سردرآباد

 10 اسبالغی 34 نگ ملکی

 10 ساولی 11 آباد يعل

 15 کوت آباد 10 سبز آباد

 05 کلوان 16 محمود آباد

 01 دره سبز 4 طرالن

 150 جمع 100 جمع

 

 هپرسشنام قيتحق نیا در اهداده یگردآور ابزار

 یاههمشخص یاهبخش بر افزون هک بود ساختهمحقق

 امنظ یاهمشخصه ،پرسش( سه)شامل  یاحرفه -یفرد

 زانيم سنجش، پرسش( شش)شامل  یبردارهبهر
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ها )شامل هفت مشارکت اجتماعي کشاورزان در تشکل

 یاهتيفعال و هابرنامه در آنان تکشرميزان پرسش( و 

 شامل ياصل بخش در ،پرسش( پنج)شامل  يجیترو

 اقدامات یريارگکهب زانيم سنجش با مرتبط یاهاسيمق

 شاورزانک یسو از آب منابع داریپا تیریمد با مرتبط

بر مبنای طيف ليکرت در دامنه بين  پرسش 00)شامل 

 مؤثر عوامل تياهم زانيم و( = خيلي زیاد0= هيچ تا 2

 10)شامل  یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد بر

= خيلي کم 1بر مبنای طيف ليکرت در دامنه بين  پرسش

 با پرسشنامه یيمحتوا یيروا. بود = خيلي زیاد(0تا 

 نهيزم در ارشناسانک و متخصصان از يسنجنظر

 اصالحات انجام از پس و پژوهش مورد وعموض

 از قيتحق ابزار یيایپا سنجش یبرا. شد تأیيد یضرور

 بیضرا مقدار هک شد استفاده رونباخک یآلفا بیضر

 زانيم يعنی پرسشنامه ياساس یاهاسيمق یبرا

 از آب عمناب داریپا تیریمد با مرتبط اقدامات یريارگکهب

 بر مؤثر عوامل تياهم زانيم و شاورزانک یسو

 88/2 بيترت به یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد

 مناسب اعتماد تيقابل از يکحا هک آمد دست به 82/2و

 SPSS افزار نرماز  استفاده با اهداده. بود قيتحق ابزار

 و هیتجز یبرا ،ضمن در. شد ليتحل و هیتجز 02 نسخه

 يفيتوص یاهآماره از قيتحق از حاصل عاتاطال ليتحل

 ليتحل و نيانگيم و درصد ،يفراوان رينظ ياستنباط و

 .شد استفاده يتشافکا يعامل

 

 بحثو  جينتا

 يفيتوص ياهافتهي

 شاورزانک يسن نيانگيم هک داد نشان قيتحق جینتا

 از آنان درصد 5/51 و بود سال 01/04 مطالعه مورد

 ق،يتحق جینتا به توجه با .داشتند سن سال 40 از شتريب

 سطح در درصد( 3/42) شاورزانک شتريب التيتحص

 6/08 آنان یشاورزک ارک سابقه نيانگيم و بود یيابتدا

 با مرتبط یاههیگو یبندهرتب از حاصل جینتا. بود سال

 نشان مطالعه مورد شاورزانک ياجتماع تکمشار زانيم

 رد انیپاسخگو ياجتماع تکمشار نیشتريب هک داد

 بود ديتول يتعاون در آن نیمترک و يمذهب یاهأتيه

 .(0)جدول 

 

 کشاورزان يمشارکت اجتماعزان يمهاي مرتبط با بندي گويهرتبه-2 جدول

 هیگو *نيانگيم اريانحراف مع

 يمذهب یهاأتيه 62/3 166/1

 روستا ياسالم یشورا 50/0 261/1

 ج محالتيبس 03/0 046/1

 یيتاروس يتعاون 44/0 105/1

 تشکل آب بران 31/0 162/1

 مدرسه یأت امنايه 02/0 000/1

 ديتول يتعاون 86/1 836/2

 کل 03/0 106/1
 (0 :ادیز يليخ، 4:ادیز 3:متوسط، 0 :کم، 1:کم يليخچ: صفر، يهاس: ي)مق*

 یبردارهبهر نظام هک بود آن از يکحا قيتحق جینتا

 5/1 ،يکمل مطالعه مورد شاورزانک از درصد 8/65

. بود یربسهم درصد 0/2فقط  و یااجاره درصد

 سطح نيانگيم هک داد نشان قيتحق یاهافتهی ،نيهمچن

 بود تارکه 21/13 منطقه در شاورزانک يزراع شتکریز

 درصد( 5/02) شاورزانک تیثرکا شتک ریز سطح هک

 شده، سبک جینتا اساس بر .بود تارکه ده تا کی نيب

 0/4 حدود انیپاسخگو ياراض عاتقط تعداد نيانگيم
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 نیرتجیرا هک داد نشان پژوهش یاهافتهی. بود قطعه

 شتريب و بوده يکخا نهر درصد( 62) آب انتقال لهيوس

 یاريآب روش از درصد( 3/86) مطالعه مورد شاورزانک

 نیا هک ردندکيم استفاده خود مزارع یاريآب یبرا يسنت

 از شاورزانک مناسب یمندبهره عدم از نشان امر

 مسأله نیا. دارد منطقه در یشاورزک نینو یهایفناور

 منابع یوربهره آمدن نیيپا ياصل لیدال از يکی توانديم

 ي. بررسباشد جانيمک شهرستان در یشاورزک آب

 3/8 حدود در تنها هکق نشان داد يتحق جینتاها و داده

 و اعتبارات از گذشته سال پنج در انیپاسخگو از درصد

 مزرعه یاريآب ستميس ینوساز ای جادیا یبرا التيتسه

 آن از يکحا جینتا ن،يهمچن. بودند ردهک استفاده خود

 زانيم ،يجیترو یاهتيفعال و اهبرنامه نيب درکه  بود

 مزارع از دیبازد و یشاورزک یاهشگاهینما در تکشر

 يحال در نیا. بودند رتبه زانيم نیباالتر یدارا يشینما

 يجیترو -يآموزش یتئاترها در تکشر زانيم هک بود

 به توجه با البته. (3 )جدول داشت را رتبه نیرتنیيپا

 در هک داشت انيب توانيم شدهمحاسبه لک نيانگيم

 و اهبرنامه در شاورزانک تکشر زانيم مجموع

 .داشت قرار نیيپا سطح در يجیترو یاهتيفعال
 

 

 يجيترو يهاتيها و فعالدر برنامهاورزان کشزان شرکت يمهاي مرتبط با بندي گويهرتبه -3 جدول

 اريمع انحراف *نيانگيم يجیترو یاهتيفعال و اهبرنامه

 03/1 13/0 یکشاورز یهاشگاهینما

 12/1 24/0 يشید از مزارع نمایبازد

 26/1 21/0 روز مزرعه

 855/2 65/1 يجیترو یهاجشنواره

 544/2 36/1 يجیترو -يآموزش یتئاترها

282/1 80/1 کل  
 (0 :ادیز يليخ ،4:ادیز 3:متوسط ،0 :مک ،1:مک يليخ صفر، چ:يه اس:ي)مق*

 

 با مرتبط اقدامات یريارگکهب زانيم سنجش یبرا

 هیگو 00 از شاورزانک یسو از آب منابع داریپا تیریمد

 در هاآن یبندهرتب از حاصل جینتا هک شد استفاده

 شده، سبک جینتا اساس بر. است شده آورده 4 جدول

 نترلک مناسب، خیتار در محصوالت اشتک هیگو سه

 مثل یيايميش ريغ روش به مزرعه در هرز یاهعلف

 و کيپالست لش،ک و اهک از استفاده و چراندن و نيوج

 حفظ یبرا پوشش عنوان به دهيپوس يدام یودهاک

 داده اختصاص خود هب را رتبه نیباالتر ،کخا رطوبت

 يلنيات ياستفاده از لوله پل هیگو سه ه،ک يحال در. بودند

تحت  یاريانتقال آب، استفاده از آب یدر مزرعه برا

 ،ش آب و خاک به طور منظمیفشار و انجام آزما

 مطالعه مورد یاههیگو نيب در را رتبه نیرتنیيپا

  .داشتند
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 حسب بر مطالعه مورد شاورزانک بندیسطح جینتا

 منابع داریپا تیریمد با مرتبط اقدامات یريارگکبه زانيم

 از هک همانطور. است شده داده نشان 0 جدول در آب

 مربوط درصد( 3/44) يفراوان نیشتريب داست،يپ جینتا

 مرتبط اتاقدام متوسط سطح در هک بود يانیپاسخگو به

 قابل تهکن. اندگرفته ارکبه را آب منابع داریپا تیریمد با

درصد از  14تنها در حدود  هک است آن توجه

 ادیز سطح در را اقدامات نیا مطالعه مورد شاورزانک

 اندگرفته ارکبه درصد( 5/2) ادیز يليخ و درصد( 3/13)

 .(0 )جدول

 

ت پايدار منابع آب از سوي کارگيري اقدامات مرتبط با مديريبا ميزان به هاي مرتبطگويه بنديرتبه -4 جدول

 کشاورزان

هاگویه رتبه  انحراف معيار ميانگين* 

10/4 کاشت محصوالت در تاریخ مناسب 1  866/2  

46/3 های هرز در مزرعه به روش غيرشيميایي مثل وجين و چراندنکنترل علف 0  161/1  

3 
ش برای حفظ رطوبت استفاده از کاه و کلش، پالستيک و کودهای دامي پوسيده به عنوان پوش

 خاک
45/3  380/1  

02/3 های انساني و حيواني به منابع آبي یا کانال انتقال آبکنترل آلودگي آب به ویژه ورود فاضالب 4  302/1  

26/3 کاهش مصرف کود شيميایي و سموم در مزرعه 0  110/1  

26/3 انجام آبياری در زمان مناسب به ویژه بعد از ظهر و شب 6  064/1  

203/3 ها و جلوگيری از نشت آب در انهاريير دریچهتغ 5  165/1  

8 
های انتقال آب )برای نمونه عدم پرپيچ و خم بودن کانال، در نظر گرفتن طراحي مناسب کانال

 شيب مناسب برای کانال، متناسب کردن ظرفيت کانال نسبت به حجم آب ورودی به آن(
202/3  155/1  

63/0 ل رطوبت خاک و جلوگيری از فرسایشانجام شخم حفاظتي برای کنتر 6  068/1  

88/0 رویه آب در مزرعهجلوگيری از پمپاژ و مصرف بي 12  304/1  

50/0 جلوگيری از پاشيده شدن سموم در مسير انتقال آب 11  061/1  

53/0 کشها به جای استفاده از علفهای هرز در مسير جویچراندن علف 10  415/1  

66/0 ت با نياز آبي زیاد به همراه محصوالت با نياز آبي کمکشت همزمان محصوال 13  143/1  

66/0 سرویس و نگهداری از تجهيزات آبياری 14  800/2  

63/0 انتخاب الگوی کشت متناسب با آب موجود  10  025/1  

63/0 استفاده مجدد از هرز آب 16  035/1  

040/0 عهاصالح و مرمت مستمر سازه کانال انتقال آب در سطح مزر 15  140/1  

043/0 به روز کردن اطالعات و دانش خود در زمينه آبياری 18  086/1  

46/0 پوشش انهار انتقال آب )با سيمان و غيره( 16  064/1  

44/0 عدم انجام آبياری در شرایط گرم و بادی 02  118/1  

16/0 استفاده از ارقام مقاوم به خشکي 01  222/1  

10/0 گيری و مدیریت آب مصرفياندازهاستفاده از کنتور برای  00  062/1  

66/1 استفاده از لوله پلي اتيلني در مزرعه برای انتقال آب 03  438/1  

61/1 استفاده از آبياری تحت فشار 04  421/1  

82/1 انجام آزمایش آب و خاک به طور منظم 00  126/1  

   کل
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  آب منابع داريپا تيريمد با مرتبط اقدامات يريارگکبه زانيم حسب بر کشاورزانبندي سطح -5 جدول

 درصد تجمعي فراواني درصد فراواني اقدامات  سطح

 3/0 3/0 16 خيلي کم 

 5/41 4/36 126 کم 

 86 3/44 133 متوسط 

 3/66 3/13 42 زیاد 

 122 5/2 0 خيلي زیاد 

  122 322 کل

 

 بر ؤثرم عواملهای مرتبط با گویه یبندهرتب جینتا

 داد نشان نشاورزاک دگاهید از آب منابع داریپا تیریمد

 تیریمد در شاورزانک ریسا با یارکهم ه،یگو سه هک

 در يدولت نیمأمور با یارکهم، آب انتقال و آب منابع

کشت مناسب  یالگو يو معرف یاريآب یاهچاه نترلک

مناطق مختلف بر اساس منابع آب در دسترس و  یبرا

 سه ل،یمقا در و رتبه نیباالتر یدارا ،ياز آبيزان نيم

 از استفاده با مرتبط ينید دستورات به یبندیپا ه،یگو

 يجیترو يچاپ مواد به شاورزانک يدسترس ،آب

 در يجیترو یبروشورها و هاهینشر پوسترها، همچون

-آن دانش سطح شیافزا یبرا آب با مرتبط مسائل نهيزم

 نهيزم در يمحل يیویراد یهابرنامه پخش و نیتدو و ها

 را رتبه نیرتنیيپا ،یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد

 .(6 )جدول داشتند
 
 

 شاورزانک دگاهيد از آب منابع داريپا تيريمد بر مؤثر عوامل با مرتبط يهاهيگو يبندهرتب -6 جدول

هاهیگو *نيانگيم اريانحراف مع هرتب   

 1 و انتقال آب يت منابع آبیریر کشاورزان در مدیبا سا یهمکار 52/3 686/2

 0  یاريآب یهادر کنترل چاه ين دولتیبا مأمور یهمکار 60/3 863/2

 3 ياز آبيزان نيمناطق مختلف بر اساس منابع آب در دسترس و م یکشت مناسب برا یالگو يمعرف 62/3 600/2

 4 مناطق ریموفق در سا یاريآب یهاد از شبکهیبازد یهاشرکت در برنامه 05/3 614/2

 0 در سطح مزرعه یاريآب یهاد مستمر و به موقع از کانالیبازد 03/3 246/1

856/2 02/3  
ژه یبه و يمحل ینهادهاها با آنو همکاری مرتبط با آب های محلي تشکل مشارکت کشاورزان در

 جهت مدیریت مناسب منابع آبها یاريشوراها و ده
6 

 5 ن در سطح مزرعهینو یاريآب یهاشبکه یا نوسازیجاد یا یرات براالت و اعتبايافت تسهیدر 34/3 661/2

 8 یت منابع آب کشاورزیرینه موضوعات مرتبط با مديدر زم يونیزیتلو یهان و پخش برنامهیتدو 33/3 630/2

528/2 03/3 
و  یدار از منابع آب کشاورزینه حفاظت و استفاده پاين مقررات مشخص و شفاف در زمیتدو

 ها آن یبه اجرا یبندیپا
6 

 12 نه موضوعات مرتبط با آب يبرداران در زمبهره یبرا يآموزش یهاها و کارگاهشرکت در دوره 10/3 860/2

146/1 24/3 
ش ارتباط و تعامل یق افزایبرداران از طردار منابع آب به بهرهیت پایریانتقال اطالعات مرتبط با مد

  یاريخصصان آبج و متیها با کارشناسان ترون آنيب
11 

 10 نه منابع آبيت بهیرینه استفاده و مديبرداران در زمبهره يش سطح دانش فنیافزا یتالش برا 22/3 031/1

 13 مرتبط با استفاده از آب ينیبه دستورات د یبندیپا 66/0 106/1

626/2 66/0 
 يجیترو یورهاها و بروشهیهمچون پوسترها، نشر يجیترو يمواد چاپ کشاورزان به يدسترس

 هاش سطح دانش آنیافزا یبرا مرتبط با آب مسائلنه يدر زم
14 

 10 یدار منابع آب کشاورزیت پایرینه مديدر زم يمحل یيویراد یهان و پخش برنامهیتدو 06/0 668/2

 کل 06/3 660/2
 (0 :ادیز يليخ ،4:ادیز ،3:متوسط ،0 :مک ،1:مک يليخ اس:ي)مق*
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 ياستنباط ياهافتهي

 داريپا تيريمد با مرتبط اقدامات يعامل ليتحل -الف

 شاورزيک آب منابع

اکتشافي  يعامل ليتحل اربردک از هدف بخش نیا در

 با مرتبط یاهعامل نمودن مشخص و یبنددسته

 «کشاورزی آب منابع داریپا تیریمد با مرتبط اقدامات»

 ازک ی هر توسط شدهنييتب انسیوار مقدار نييتع و

جهت  .بود شده یبنددسته یهاعامل قالب در ،رهايمتغ

و آزمون  KMOها از آزمون بودن دادهتعيين مناسب

بدست آمد  KMO ،826/2بارتلت استفاده گردید. مقدار 

 هانمونه توان بيان داشت، تعدادکه بر این اساس مي

مناسب بودند. همچنين، مقدار  يعامل انجام تحليل یبرا

 21/2 سطح در دست آمد کهب 628/3650آماره بارتلت 

تفکيک  که گرفت نتيجه توانرو، ميبود؛ از این دارمعني

ها به درستي انجام شده و متغيرهای هر عامل عامل

 منظور به ای باالیي با یکدیگر دارند.همبستگي ریشه

 وشد  استفاده ژهیو مقدار اريمع از ا،هعامل یبندهدست

 اهآن ژهیو رمقدا هک گرفت قرار مدنظر یياهعامل

 با همراه شدهاستخراج یاهعامل. بود کی از بزرگتر

 يتجمع انسیوار درصد و انسیوار درصد ژه،یو مقدار

 اساس بر. نداشده داده نشان 5 جدول در اهآن

 080/0 ژهیو مقدار با اول عامل آمده، دست به یاهافتهی

 عامل و بود لک انسیوار از درصد 665/03 کنندهنييتب

 در را سهم نیمترک درصد 531/1 ژهیو مقدار اب آخر

 عامل پنج ،يلک طورهب. داشت اهعامل لک انسیوار نييتب

 را انسیوار لک درصد 831/66 مجموع در شدهاستخراج

 انسیوار یباال درصد از نشان هک ردندک نييتب

 .دارد اهعامل نیا توسط شدهنييتب

 

 اهآن يتجمع انسيوار درصد و انسيوار درصد ژه،يو ريمقاد با همراه شده استخراج عوامل -7 جدول

 يتجمع انسیوار درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار اهعامل

 665/03 665/03 080/0 اول

 368/35 421/13 648/0 دوم

 265/02 666/10 588/0 سوم

 666/61 866/11 618/0 چهارم

 831/66 860/5 531/1 پنجم

 

 با مرتبط یرهايمتغ مجموعه یريقرارگ تيوضع

 با ،کشاورزی آب منابع داریپا تیریمد با مرتبط اقدامات

 شدنواقع فرض با شدهراجخاست عوامل به توجه

 از پس ،0/2 از بزرگتر يعامل بار یدارا یرهايمتغ

 ارائه 8 جدول در ماکسیور روش به هاعامل چرخش

 از پس که ردک اشاره نکته نیا به دیبا البته. است شده

 بار بودننیيپا ليدل به ريمتغسه  ماکس(،یور) چرخش

 نبودنداريمعن جهينت در و (0/2 از )کمتر يعامل

 .شدند حذف ليتحل از رها،يمتغ گرید با هاآن يهمبستگ

 

 

تحليل عوامل مؤثر بر مديريت پايدار منابع آب  -ب

 کشاورزي

عوامل مؤثر بر »بندی در این بخش به منظور دسته

و تعيين مقدار « ع آب کشاورزیمدیریت پایدار مناب

شده به وسيله هر کدام از متغيرها در واریانس تبيين

شده، از تحليل عاملي اکتشافي بندیهای دستهقالب عامل

بدست آمد که این  KMO ،506/2مقدار استفاده شد. 

ها برای انجام موضوع بيانگر مناسب بودن تعداد نمونه

ماره بارتلت تحليل عاملي بود. همچنين، مقدار آ

بود  دارمعني 21/2 سطح در ، محاسبه شد که208/1861

ها تفکيک عامل بيان داشت که توانکه بر این اساس، مي

به درستي انجام شده و متغيرهای هر عامل همبستگي 
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، شدههای استخراجعاملای باالیي با یکدیگر دارند. ریشه

انس همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واری

نتایج، با توجه به . ارائه شده است 6جدول تجمعي در 

عامل  566/0 با مقدار ویژه «حمایتي -دانشي»عامل 

به تنهایي بود که عامل استخراجي  چهارنخست از بين 

واریانس کل مجموعه از درصد  481/01کننده تبيين

عامل . پس از آن، عامل دوم با نام استمورد تحليل 

درصد  586/16توانست  650/0ویژه  با مقدار« ترویجي»

های در نهایت، عامل کند.واریانس مجموعه را تبيين از 

استفاده از وسایل ) چهارمتعاملي( و  -مشارکتي) سوم

 به ترتيب 326/1و  325/0یژه با مقادیر و (ارتباط جمعي

واریانس کل را از  درصد 886/6و  501/15در حدود 

درصد  61/68عامل  هارچطور کلي، این ه ب. ندکردتبيين 

ميزان که حاکي از  کردندواریانس کل را تبيين از 

استخراج های عامل به وسيلهشده تبيين واریانس باالی

 شده بود.

 
 افتهي چرخش سيماتر از آمده دست به يعامل يبارها زانيم و عوامل از کي هر به مربوط يرهايمتغ -8 جدول

 يعامل بار رهايمتغ اهعامل

 يتیریمد اقدامات

 886/2 استفاده مجدد از هرز آب
 801/2 ه آب در مزرعهیروياز پمپاژ و مصرف ب یريجلوگ

 561/2 شیاز فرسا یريکنترل رطوبت خاک و جلوگ یبرا يانجام شخم حفاظت
 560/2 در زمان مناسب به ویژه بعد از ظهر و شب یاريانجام آب

 516/2 ن و چراندنيمثل وج یيايميرشيهرز در مزرعه به روش غ یهاکنترل علف
 یده به عنوان پوشش برايپوس يدام یک و کودهاياستفاده از کاه و کلش، پالست

 حفظ رطوبت خاک
658/2 

 634/2 ر انتقال آبيده شدن سموم در مسياز پاش یريجلوگ

 اقدامات زراعي

 804/2 کشت متناسب با آب موجود  یانتخاب الگو
 563/2 کم ياز آبياد به همراه محصوالت با نیز ياز آبين کشت همزمان محصوالت با

 521/2 ياستفاده از ارقام مقاوم به خشک
 665/2 خ مناسبیکاشت محصوالت در تار

 ياقدامات فن

 561/2 تحت فشار یارياستفاده از آب
 500/2 انتقال آب یدر مزرعه برا يلنيات ياستفاده از لوله پل

 666/2 از نشت آب در انهار یريها و جلوگچهیر درييتغ
 625/2 انتقال آب یهامناسب کانال يطراح

 ياقدامات کنترل

ا ی يو حيواني به منابع آب يانسان یهاکنترل آلودگي آب به ویژه ورود فاضالب
 کانال انتقال آب

566/2 

 685/2 ش آب و خاک به طور منظمیانجام آزما
 608/2 زرعهو سموم در م یيايميکاهش مصرف کود ش

 044/2 يت آب مصرفیریو مد یريگاندازه یاستفاده از کنتور برا

اقدامات نگهداری و 
 بازسازی

 608/2 یاريزات آبياز تجه یس و نگهداریسرو
 053/2 اصالح و مرمت مستمر سازه کانال انتقال آب در سطح مزرعه

 020/2 ره(يمان و غيپوشش انهار انتقال آب )با س



 1931/ بهار 1شماره  82جلد نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/                                         و ..   افشاری، رضائی                     812

 

 

 هاآن يتجمع درصد و ژهيو ريمقاد با همراه شده استخراج عوامل -9 جدول

 يتجمع انسیوار درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار عامل

 481/01 481/01 566/0 اول

 05/41 586/16 650/0 دوم

 201/06 501/15 325/0 سوم

 61/68 886/6 326/1 چهارم

 

 با مرتبط یرهايمتغ مجموعه یريقرارگ تيوضع

 با ،یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد بر مؤثر عوامل

 شدنواقع فرض با شدهراجخاست عوامل به توجه

 از پس ،0/2 از بزرگتر يعامل بار یدارا یرهايمتغ

 ارائه 12 جدول در ماکسیور روش به هاعامل چرخش

 ليدل به ريمتغ سه چرخش، از پس که است شده

 داريمعن جهينت در و (0/2 از )کمتر يعامل بار بودننیيپا

 حذف ليتحل از رها،يمتغ گرید با هاآن يهمبستگ نبودن

 .شدند

 

  افتهي چرخش سيماتر از آمده دست به يعامل يبارها زانيم و عوامل از کي هر به مربوط يرهايمتغ -11 جدول

 يبار عامل رهايمتغ اهعامل

 يتیحما -يدانش

 840/2 آبمنابع نه يت بهیریمداستفاده و نه ير زمدبرداران بهره يفنش سطح دانش یفزاا یبراتالش 

 585/2 ن در سطح مزرعهینو یاريآب یهاشبکه یا نوسازیجاد یا یالت و اعتبارات برايافت تسهیدر

و  یدار از منابع آب کشاورزینه حفاظت و استفاده پاين مقررات مشخص و شفاف در زمیتدو

 هاآن یبه اجرا یبندیپا
636/2 

 يجیترو یها و بروشورهاهیهمچون پوسترها، نشر يجیترو يمواد چاپ اورزان بهکش يدسترس

 هاش سطح دانش آنیافزا یبرا مرتبط با آب مسائلنه يدر زم
034/2 

 يجیترو

 821/2 نه موضوعات مرتبط با آبيبرداران در زمبهره یبرا يآموزش یهاها و کارگاهشرکت در دوره

به منظور  یاريج و متخصصان آبیبرداران با کارشناسان تروهرهن بيش ارتباط و تعامل بیافزا

 دار منابع آب به آنانیت پایریانتقال اطالعات مرتبط با مد
501/2 

 646/2 ياز آبيزان نيمناطق مختلف بر اساس منابع آب در دسترس و م یکشت مناسب برا یالگو يمعرف

 004/2  ر مناطقیوفق در سام یاريآب یهاد از شبکهیبازد یهاشرکت در برنامه

 تعاملي -يمشارکت

 836/2 و انتقال آب يت منابع آبیریر کشاورزان در مدیبا سا یهمکار

ژه یبه و يمحل یها با نهادهاهای محلي مرتبط با آب و همکاری آنمشارکت کشاورزان در تشکل

 ها جهت مدیریت مناسب منابع آب یاريشوراها و ده
810/2 

 664/2 یاريآب یهادر کنترل چاه ين دولتیموربا مأ یهمکار

ل یاستفاده از وسا

 يارتباط جمع

 805/2 یت منابع آب کشاورزیرینه موضوعات مرتبط با مديدر زم يونیزیتلو یهان و پخش برنامهیتدو

 040/2  یدار منابع آب کشاورزیت پایرینه مديدر زم يمحل یيویراد یهان و پخش برنامهیتدو

 

ل عوامل تبيين کننده اقدامات مرتبط با يحلنتایج ت

نشان داد که اقدامات  کشاورزیدار منابع آب یت پایریمد

بيشترین ميزان واریانس  ،به عنوان عامل اولمدیریتي 

اهميت این عامل در را به خود اختصاص داده است. 

(، سازمان 0210مطالعات چارتژوالکيس و برتاکي )

( و دانگومارو و 0212همکاری و توسعه اقتصادی )

قرار گرفته است. در این  تأیيد( مورد 0223مادولو )

دارند که  تأکيد( 0213) یيزارع و شمساخصوص، 
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در وهله  يآب منابع از نهيبه یبرداربهره و حفاظت

و انجام اقدامات مرتبط  يتیریمد برنامه ازمنديننخست 

با آن است که بر اساس نتایج این تحقيق مهمترین این 

از  یريامات شامل استفاده مجدد از هرز آب، جلوگاقد

ه آب در مزرعه، انجام شخم یرويپمپاژ و مصرف ب

از  یريکنترل رطوبت خاک و جلوگ یبرا يحفاظت

در زمان مناسب به ویژه بعد از  یاريش، انجام آبیفرسا

هرز در مزرعه به روش  یهاظهر و شب، کنترل علف

يره، بودند. ن و چراندن و غيمثل وج یيايميرشيغ

پيداست  همانطور که از ماهيت اقدامات اشاره شده

بر نبوده و انجام چنين مواردی چندان پيچيده یا هزینه

است، این در  اجرابه سادگي از سوی کشاورزان قابل 

حالي است که به دليل کم توجهي و عدم اعتقاد و ادراک 

صحيح نسبت به مدیریت پایدار منابع آب، این اقدامات 

ميزان بسيار اندکي از سوی کشاورزان به کار گرفته  به

پس از اقدامات مدیریتي، عامل (. 0216)افشاری شود مي

بعدی از عوامل تبيين کننده اقدامات مرتبط با مدیریت 

پایدار منابع آب کشاورزی، اقدامات زراعي بود که این 

و ( 0226و همکاران ) يميابراهیافته با نتایج تحقيق 

( همخواني 0212کاری و توسعه اقتصادی )سازمان هم

دهد، یکي تحقيق نشان مياین داشت. همانطور که نتایج 

از مهمترین اقدامات زراعي در راستای مدیریت پایدار 

-کشت بهينه مي یمنابع آب کشاورزی، انتخاب الگو

 ديتول منابع کمبود به توجه ؛ در این زمينه، باباشد

آب از یک  و زيلخحاص یاهنيزم ژهیبه و یکشاورز

مصرف آب در بخش  یاصالح الگوسو و لزوم 

 راهکار کیکشت  یالگو رييتغ از سوی دیگر، یکشاورز

به برای مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی  ياساس

-جليل و 0210نسب و همکاران رود )بهرامييشمار م

 مناسبکشت  یانتخاب الگودر واقع، . (0210پيران 

نه آب، يجهت مصرف به طیضمن فراهم آورن شرا

ش عملکرد ی، افزایاريش راندمان آبیموجب افزا

شده و به  ات خاکيحفظ و بهبود خصوصو  محصوالت

 یدن به کشاورزيرساساسي برای  يگاماین ترتيب، 

(. 0212ن زاده و همکارافي)لط رودبه شمار ميدار یپا

افزون بر این، با توجه به پایين بودن ميزان بارندگي 

کاشت محصوالت در در شهرستان کميجان، ساالنه 

 ياز آبيخ مناسب، کشت همزمان محصوالت با نیتار

کم و به ویژه  ياز آبياد به همراه محصوالت با نیز

از دیگر اقداماتي  ياستفاده از ارقام مقاوم به خشک

توانند به مدیریت پایدار منابع آب هستند که ميزراعي 

ک نمایند. برای کشاورزی در منطقه مورد مطالعه کم

 یاشهیر یاهستميبا س يخشک به مقاوم اهانيگنمونه، 

خود قادرند رطوبت موجود در خاک را جذب نموده و 

در نتيجه، و  ندینما رهيخود ذخ یاهآب را در اندام

 درجه نوسانات و گرما ،یيهوا و آب سخت طیشرا

گرم را  یبادها وزش و ريتبخ شدت بودن باال حرارت،

هر چند عليرغم  (.0212 و همکاران ی)اسد کنندتحمل 

مفيد و اثربخش بودن اقدامات اشاره شده، همانطور که 

نتایج توصيفي نشان داد در مجموع تعداد بسيار کمي از 

کشاورزان در منطقه مورد مطالعه اقدامات مرتبط با 

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را در سطح مطلوب 

به نتایج تحليل عوامل تبيين با توجه اند. به کار گرفته

کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب 

کشاورزی مشخص شد که پس از دو عامل اقدامات 

مدیریتي و زراعي، عامل بعدی که بيشترین ميزان 

اقدمات فني بود. این واریانس را تبيين نموده، عامل 

ابع یافته بر این موضوع داللت دارد که مدیریت پایدار من

آب کشاورزی عالوه بر داشتن ماهيت مدیریتي و 

باشد که زراعي، دارای جنبه فني و تکنيکي نيز مي

ضروری است به طور جدی از سوی کشاورزان مورد 

توجه قرار گيرد. برای نمونه، همانطور که از نتایج 

 از استفادهفني، پيداست یکي از مهمترین اقدامات 

باشد که ميمزرعه ر های آبياری تحت  فشار دسيستم

های سنتي آبياری پایين روشراندمان با در نظر گرفتن 

های یکي از راه ي هایسيستمچنين گسترش در مزارع، 

جویي در وری آبياری و صرفهسازی بهرهاصلي بيشينه

اصولي و همکاران ) روديشمار مبه  آب مصرف
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ها در سطح این در حالي است که بررسي (.0211

های ميجان حاکي از آن است که سيستمشهرستان ک

و به شکل گسترده  در این منطقهآبياری تحت فشار 

سازمان جهاد کشاورزی اند )توسعه پيدا نکردهمناسب 

عالوه بر استفاده از سيستم (. 0210شهرستان کميجان 

آبياری تحت فشار، بر اساس نتایج تحقيق بخش دیگری 

یدار منابع آب از اقدامات فني در راستای مدیریت پا

استفاده از کشاورزی، مدیریت انتقال منابع آب از طریق 

در های انتقال آب یا ایجاد کانال ياتيلنيپل هایلوله

و همکاران  یگودرزدر این خصوص، . باشدميمزرعه 

 يناش آب تلفات انتقال، يردر مسدارند که  تأکيد( 0210)

 که است آب آزاد سطح از تبخير یاو  ياز نفوذ عمق

کاهش  اهکانال مناسب طراحي و پوشش با تواندمي

تا حدود  آن مقدار لوله، در آب گرفتن قرار با و یافته

های انتقال آب زیادی کاهش یابد. البته، استفاده از کانال

و پر  یرسوب گل و ال دارای برخي مشکالت اعم از

رز ه یهارشد علف و  شدن مقطع، سرعت کم انتقال آب

تا ( که این مشکالت 0210 و همکاران یزارلهباشد )المي

هایي حدود زیادی از طریق طراحي مناسب چنين کانال

به هر حال، اهميت عامل اقدامات فني باشند. قابل رفع مي

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی های در پژوهش

قرار  تأیيدمورد  (0223( و دانگومارو و مادولو )0212)

افزون بر سه عامل اشاره شده،  در نهایت،گرفته است. 

به عنوان يق نشان داد که اقدامات کنترلي نتایج این تحق

)شامل مواردی مانند کنترل آلودگي آب به  عامل چهارم

 يو حيواني به منابع آب يانسان یهاویژه ورود فاضالب

یا کانال انتقال آب، انجام آزمایش آب و خاک به طور 

و مدیریت  یگيراندازه یمنظم و استفاده از کنتور برا

( و اقدامات نگهداری و بازسازی به عنوان آب مصرفي

)در بردارنده مواردی همچون سرویس و  عامل پنجم

از تجهيزات آبياری، اصالح و مرمت مستمر  ینگهدار

سازه کانال انتقال آب در سطح مزرعه و پوشش انهار 

از دیگر عواملي هستند که به انتقال آب با سيمان، 

توانند زمينه ازات اقدامات مدیریتي، زراعي و فني، ميمو

فراهم الزم جهت مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را 

 نمایند. 

ت یریعوامل مؤثر بر مد يعامل ليتحل جینتا اساس بر

 عامل هک شد مشخص یدار منابع آب کشاورزیپا

 وارد نخست عامل عنوان به يتیحما -يدانش يبيکتر

 بر مؤثر عوامل انسیوار زانيم نیترشيب و شده ليتحل

 خود به را یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد

 در عوامل نیا از کی هر تياهم. است هداد اختصاص

پناهي و ، (0216و همکاران ) یحمدا یاهپژوهش

 مورد زين( 0210ن )ان و همکارايسامو  (0210همکاران )

و  یشايب ،خصوص نیا در. است گرفته قرار تأیيد

 دانش سطح شیفزاا و یسازيآگاه (0221مکاران )ه

 آب با مرتبط موضوعات و مسائل نهيزم در شاورزانک

 داریپا تیریمد یسو به آنان تکحر ياصل عوامل از را

 زين (0214)کولماتو  منوال، نيهم به. داننديم آب منابع

 داریپا تیریمد ياصل التکمش از يکی هک دکنيم بحث

 در بردارانبهره يفن دانش سطح نبودنیيپا آب، منابع

 یشاورزک آب منابع نهيبه تیریمد و استفاده نهيزم

 يفن يگستردگ گرفتن نظر در با مسأله، نیا تياهم ؛است

 منابع داریپا تیریمد با مرتبط اقدامات بودنیچندبعد و

 التيتحص سطح بودننیيپا و سو کی از یشاورزک آب

 گر،ید یسو از طقهمن در مطالعه مورد شاورزانک شتريب

 ارائه بدون است مسلم آنچه حال، هر به .است دوچندان

 يآگاه سطح شیافزا و يافک دانش و اطالعات

 در شاورزانک هک داشت انتظار وانتيمن شاورزانک

 گام آب داریپا تیریمد با مرتبط اقدامات انجام یراستا

 و رطششيپ هک رسديم نظر به بهتر، عبارت به بردارند؛

 و نهيبه تیریمد یسو به شاورزانک تیهدا نیآغاز گام

 يفن دانش سطح شیافزا به توجه آب، منابع داریپا

 تیریمد با مرتبط اقدامات خصوص در شاورزانک

و همکاران  ير پناهگید یسو از .باشد آب منابع داریپا

 یبرا یاعتبار و يمال نظام فقدان هک دارند تأکيد (0210)

 نبود و دولت یسو از انشاورزک به مساعده پرداخت

 تیریمد موانع نیرتمهم از شاورزانک یقو يمال هيبن
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 هکنیا به توجه با. رونديم شمار به آب منابع نهيبه

 مزرعه سطح در یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد

 و يکینولوژکت اناتکام يبرخ یسازفراهم ازمندين

 نینو یاههکشب جادیا ژهیو به یفزاراسخت زاتيتجه

 مزرعه سطح در اههکشب نیا ینوساز ای و یاريبآ

 ارائه بدون اهتيفعال نیا هک است يهیبد باشد،يم

 یاعطا ژهیو به دولت یسو از الزم یاهتیحما

 یدشوار با يمحل بردارانبهره به اعتبارات و التيتسه

 موضوع، تياهم رغمبه. شد خواهد مواجه یندک و

از  درصد 3/8 حدود در تنهاطور که گفته شد همان

 التيتسه و اعتبارات از گذشته سال پنج درکشاورزان 

 خود مزرعه یاريآب ستميس ینوساز ای جادیا یبرا

 يمال توان و هيبن ضعفبا توجه به . بودند ردهک استفاده

 ين ماليدر منطقه مورد مطالعه مسأله تأم شاورزانک

. است برخوردار یشتريب ضرورت از یيهان پروژهيچن

 عامل هک شد مشخص يعامل ليتحل جینتا به هتوج با

از عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب  دوم

 رد،ک نييتب را انسیوار زانيم نیشتريب هککشاورزی 

 يپناهمطالعات  جینتا با افتهی نیا هک بود يجیترو عامل

( 0212) یمحمدو ملک يپناه ( و0210و همکاران )

 یمحمدو ملک يپناهباره  نیا در. داشت يهمخوان

 نقش وانندتيم يجیترو عوامل هک دارند تأکيد( 0212)

 انجام یسو به شاورزانک قیتشو در را يمهم اريبس

 در .ندینما فایا آب منابع داریپا تیریمد با مرتبط اقدامات

 یبرگزار ژهیو به يجیترو عوامل به توجه قت،يحق

 در بردارانبهره یبرا يآموزش یهاارگاهک و هادوره

 بر عالوه واندتيم آب با مرتبط موضوعات نهيزم

 ارانهمک و ی)نور شاورزانک يفن دانش سطح شیافزا

 به نسبت آنان در مساعد نگرش جادیا در ،(0214

 مهارت سطح بهبود زين و آب منابع داریپا تیریمد

 آنان رفتار رييتغ ت،ینها در و نهيزم نیا در شاورزانک

 داریپا تیریمد با مرتبط تاقداما یريارگکبه یراستا در

 تياهم رغمبه. باشد مؤثر اريبس یشاورزک آب منابع

 نشان زين يفيتوص جینتا هک همانطور ،يجیترو عوامل

 مطالعه مورد منطقه در شاورزانک تکمشار زانيم ،داد

 اريبس يجیترو مختلف یاهتيفعال و اهبرنامه در

 ياصل لیدال از يکی احتماالً مسأله نیا هک است فيضع

 تیریمد با مرتبط اقدامات یريارگکبه زانيم بودننیيپا

 پس .است منطقه در شاورزانک نيب در آب منابع داریپا

 تعاملي -يمشارکت عامل شده،اشاره عامل دو از

عوامل  انسیوار زانيم نیشتريب عنوان عامل سوم،به

ن ييتب رامؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

و همکاران  يميابراه یاهپژوهش جینتا با جهينت نیا. کرد

. داشت يهمخوان (0210ن )ان و همکارايسام و( 0226)

 سنگ را يمردم تکمشار (0214و همکاران ) رفیمهدو

 تهکن نیا بر و داننديم آب منابع داریپا تیریمد یبنا

 يمحل افراد نهینهاد تکمشار جلب هک دارند تأکيد

 امور يسامانده و يبانيتپش در را ياصل نقش توانديم

 مشابه، طور به. دینما فایا آب منابع تیریمد به مربوط

رزاده و ي( به نقل از بص0214و همکاران ) يعرب

 شاورزانک هک آنجا از دارند،يم انيب (0212همکاران )

 آب مصرف تیریمد در عامل نیمهمتر و نیرتياصل

 ياماقد و ندیفرا گونه هر رو،نیا از شوند،يم محسوب

 شاورزان،ک نقش به توجه بدون یاريآب یاههکشب در

 به توجه با. داشت نخواهد مطلوب يبازده و تياهم

 تا است یضرور ،تعاملي -يتکمشار عامل تياهم

 منابع تیریمد در شاورزانک تکمشار یبرا الزم طیشرا

 خود نيب مناسب ارتباط و تعامل یبرقرار قیطر از آب

 جمله از يمحل ینهادها اب آنان یارکهم و شاورزانک

 شود؛ فراهم يدولت نیمأمور زين و هایاريده و شوراها

 تکمشار جلب شد، اشاره هک همانطور نهيزم نیا در

 قالب در ژهیو به شده نهینهاد صورت به بردارانبهره

 یواگذار و رانبآب یاهيتعاون مانند يمحل یاهلکتش

 ضمن دوانتيم یادیز حدود تا هاآن به اهتيمسؤل

 یبرداربهره یاهنهیهز اهشک درآمد، و هیسرما انباشت

 ينجف و ياتيح) یاريآب تحت مناطق شیافزا ،ینگهدار و

 يليتحل و يفن یاهمهارت سطح بهبود (0210 يقرقان

 و يهماهنگ ،يانسان هیسرما تیتقو و بردارانبهره
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 ياجتماع هیسرما بهبود و شاورزانک شتريب انسجام

 یبرقرار و یبرابر به يابيستد و يمحل جوامع

 در یديلک نقش، (0212 ارانهمک و يفیشر) يراسکدمو

 یشاورزک آب منابع مصرف داریپا و نهيبه تیریمد

ل ارتباط یعامل استفاده از وسا ت،ینها در .باشد داشته

 بر آنتأثير بود که  ين عاملین و آخريچهارم يجمع

ل يتحل قیطر از یشاورزک آب منابع داریپا تیریمد

 نه،يزم نیا در. قرار گرفته است تأکيدمورد  يعامل

 با ونیزیتلو و ویراد ژهیو به يجمع ارتباط یاهرسانه

 گسترده یاهتيرفظ و اهیتوانمند از یريگهبهر

 جهت یمؤثر یابزارها ،يبخشيآگاه و يسانراطالع

 مرتبط اقدامات یريارگکهب یسو به شاورزانک قیتشو

 قت،يحق در .رونديم شمار به آب بعمنا داریپا تیریمد با

 انتقال سرعت و یريفراگ بر افزون اهرسانه نیا

 با شتريب تعامل یاهيژگیو از مخاطبان، به اطالعات

 و يدسترس قابل اطالعات شتريب حجم و مخاطب

 نقش تواننديم و بوده برخوردار يدسترس سهولت

 فرهنگ توسعه و جادیا یراستا در يپررنگ اريبس

 داریپا و نهيبه استفاده یبرا شاورزانک نيب در مناسب

 در. نندک فایا مصرف نهيبه یالگو تیرعا و آب منابع از

 و یيویراد یاهبرنامه پخش و هيته نه،يزم نیا

 آب منابع داریپا تیریمد موضوعات با مرتبط يونیزیتلو

 و يمحل زبان با اهبرنامه نیا تناسب بر تأکيد با

 از کی هر خاص يجتماعا و يفرهنگ یاهمشخصه

 جهت یبسترساز یبرا ياساس يگام ،یيروستا مناطق

 محسوب شاورزانک یسو از آب منابع داریپا تیریمد

  .شوديم

 

 يريگجهينت

 یاهبخش نیرتمهم از يکی یشاورزک بخش

 و،رنیا از. باشديم شورک هر ياجتماع و یاقتصاد

 یجد طور به بخش نیا در آب منابع از نهيبه استفاده

 در گر،ید یسو از. است گرفته قرار توجه مورد

 و متعدد یاهيسالکخش وجود ليدل به رياخ یاهسال

 و آب منابع از درست و نهيبه استفاده آب، دیشد مبودک

 در ژهیو به آب منابع داریپا تیریمد ر،تاملک عبارت به

 شده لیتبد ياتيح اريبس یامر به یشاورزک بخش

 نیا ياصل هدف موضوع، تياهم گرفتن نظر در با. است

 با مرتبط اقدامات کنندهنييتب عوامل ليتحل قيتحق

 زانيم بر مؤثر عوامل و آب منابع داریپا تیریمد

در مجموع،  .بود جانيمک شهرستان در آن یريارگکهب

از  ينتایج این تحقيق نشان داد که تعداد بسيار اندک

با درصد( اقدامات مرتبط  14کشاورزان )در حدود 

را در سطح مناسب  یمدیریت پایدار منابع آب کشاورز

بيشتر کشاورزان است که  ياند، این در حالکار گرفتهبه

مورد مطالعه این اقدامات را در سطح متوسط، کم و 

که این مسأله به طور مستقيم اند خيلي کم انجام داده

منجر به استفاده نامناسب از منابع آب موجود در منطقه 

در بين کشاورزان  يآبآن و در نهایت، کمو کاهش 

اهميت این مسأله با در شهرستان کميجان شده است. 

نظر گرفتن کمبود منابع آب سطحي و زیرزميني از یک 

سو و پایين بودن سطح بارندگي ساالنه در شهرستان 

ان از سوی دیگر دو چندان است که در صورت جکمي

-ندان دور ميای نه چبه آن، در آیندهجدی عدم توجه 

ناپذیری را بر پيکره بخش های جبرانتواند خسارت

همچنين، بر کشاورزی و اقتصادی منطقه وارد نماید. 

اساس نتایج تحليل عاملي اقدامات مرتبط با مدیریت 

توان نتيجه گرفت که پایدار منابع آب کشاورزی مي

به منزله یک پدیده  یمدیریت پایدار منابع آب کشاورز

تشکيل شده  يمختلف یاهز اقدامات و مؤلفها یچندبعد

، مدیریتيها شامل اقدامات رین آنتاست که اصلي

و اقدامات  ي، اقدامات کنترلفنياقدامات زراعي، اقدامات 

بودند. آنچه مسلم است نگاه  یبازسازنگهداری و 

 يمند در توجه به تمامو نداشتن رویکرد نظام یبعدتک

واند به طور قابل تشده مي اشاره یاهاقدامات و مؤلفه

مدیریت  یاهبرنامه يمنجر به کاهش اثربخش يتوجه

عالوه بر موارد اشاره شده،  شود. یمنابع آب کشاورز

با توجه به نتایج تحليل عاملي عوامل مؤثر بر مدیریت 
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توان بيان داشت که پایدار منابع آب کشاورزی مي

یریت تأثيرگذار بر مد یرین عوامل و متغيرهاتاصلي

در منطقه مورد مطالعه  یپایدار منابع آب کشاورز

 -حمایتي، ترویجي، مشارکتي -شامل عوامل دانشي

در بودند که  تعاملي و استفاده از وسایل ارتباط جمعي

 بيشتریحمایتي از ميزان تأثير  -این بين، عوامل دانشي

مقایسه با سه عامل دیگر برخوردار بودند. در  در

دانش و آگاهي کشاورزان در زمينه بهبود سطح حقيقت، 

موضوعات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

ها به ویژه از و به موازات آن حمایت و پشتيباني از آن

نظر مالي و قانوني، نقش حياتي در تسهيل و تسریع 

مرتبط  سوی به کارگيری اقداماتحرکت کشاورزان به 

 تان کميجان دارد. با مدیریت پایدار منابع آب در شهرس

 یشنهادهايپ ق،يتحق از آمده دست به جینتا بر اساس

 شوند:يم ارائه ریز

 عوامل تياهم و تحليل عاملي جینتا به توجه با -1

 و اهبرنامه شوديم شنهاديپ ،يجیترو و يدانش

به ویژه معرفي الگوی  يجیترو مختلف یارهاکسازو

بع آب بر اساس منا)کشت مناسب برای مناطق مختلف 

های رنامهبرگزاری ب( و در دسترس و ميزان نياز آبي

در  ،های آبياری موفق در سایر مناطقبازدید از شبکه

ای مدیریتي هها و مهارتراستای ارتقاء توانمندی

 مستمر لکش بهکشاورزان در حوزه مدیریت منابع آب 

 امر نیا است مسلم آنچه .شوند اجرا منطقه در هدفمند و

 يتخصص ینهادها با جیترو سازمان یارکهم مستلزم

 .باشديم آب نهيزم در فعال

 ،يتیحما عامل تياهم و قيتحق جینتا به توجه با -0

 ارياخت در مناسب التيتسه و اعتبارات شوديم شنهاديپ

 و هاروش ارتقاء سمت به آنان قیتشو یبرا شاورزانک

از  و گرفته قرار مزارع در آب تیریمد یهایفناور

 یاهیفناور به مزارع زيتجه عیتسر جهتزان در کشاور

 .دیآ عمل بهت یحما یاريآب نینو

 -ینهاد عامل تياهم و قيتحق جینتا به توجه با -3

 بهبود جهت الزم نهيزم شوديم شنهاديپ ،يتکمشار

 و مسائل حوزه در شاورزانک تکمشار سطح

 قیطر از ژهیو به آب منابع تیریمد با مرتبط موضوعات

 یهاتیحما ارائه و برانآب يتعاون یهالکشت جادیا

 از يتیریمد و يمال ،يآموزش ،یامشاوره و يفن ،يقانون

 .دشو فراهم نهادها، نیا
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