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Abstract 

Background and Objective: The purpose of this study was to identify factors affecting sustainable 

management of agricultural water resources through a survey method.  
 

Materials and Methods: To achieve the research goal, correlation and multiple regression tests were 

used. The statistical population of the study was irrigated wheat farmers of Maragheh villages (N = 240). 

Using Morgan table, the sample size was 149 persons. In order to obtain samples in this study, stratified 

random sampling method was used.  
 

Results: According to the results of correlation test, the relationship between measures related to 

sustainable management of agricultural water resources with cultivation level and direct and significant 

income level and with membership variable in rural organizations was inverse and significant. The results 

of multiple regression showed that the variables of economic, educational, promotional, social and 

agronomic factors have the ability to explain 0.57% of dependent variable changes, ie measures related 

to sustainable management of agricultural water resources. 
 

Conclusion: Without providing sufficient information and knowledge and raising the level of awareness 

of wheat farmers cannot be expected to take steps to implement measures related to sustainable water 

management. In other words, it seems that the precondition and the initial step to guide farmers towards 

optimal and sustainable management of water resources is to pay attention to educational factors and 

provide the necessary conditions for the effective implementation of mechanisms related to this factor. 
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 مقدمه

 و انسان برای طبیعی منابع ترینضروری از یکی آب        

 در طبیعی منبع ترینحال، بحرانی عین در موجودات و

 جدی چالش و نگرانی یک آن شدید کمبود که است جهان

و )آیکس  شودمی محسوب آینده و حال حاضر در جهانی

است  آن از حاکی جهانی مجامع بینیپیش(. 1253په النگ

 افزایش نفر میلیارد 1/8 به جهان جمعیت 1212 سال تا که

 و درصد 72غذایی مواد برای تقاضا نتیجه، در و یافته

 براساس همچنین،. یافت خواهد افزایش رصدد 42 انرژی

 42 با جهان 1232سال  تا آمده، عمل به هایبینیپیش

 آینده در روند، این با که شد خواهد مواجه آب کمبود درصد

 دشدی خشکسالی یا آبیکم مناطق دچار از بسیاری نزدیک

 در مساله (. این1254و همکاران  )بیندرا شد خواهند

 و تهگرف قرار دنیا خشکی کمربند که در ایران نظیر کشوری

-می خشکنیمه و خشک صورت به آن مناطق از بسیاری

و  گلزار)محمدی کانی است دوچندان اهمیت باشند، دارای

 که است شرایطی در موضوع (. این1254همکاران 

قابل  آب منابع کاهش سبب کشور در اخیر هایخشکسالی

 و سطحی هایآب منابع که طوری به شده، دسترس

 کرده است پیدا کاهش توجهی قابل مقدار به زیرزمینی

 که است ذکر شایان البته،. (1251 همکاران و زند )لشتی

 یناش مستقیم به طور تواندمی آب کمبود خطر و آب بحران

 بآ تغییرات و انسانی جمعیت رشد مانند مختلفی عوامل از

(، 1254همکاران و  ؛ بولتر1254و همکاران  )باگاتین هوا و

و  )ریجسبرمن یتجار و اقتصادی هایفعالیت سریع رشد

 برای تقاضا افزایش (،1253 و همکاران ؛ لیو 1222همکاران 

؛ وانگ و 1254و همکاران  )چوئی مختلف هایبخش در آب

 و )شیرزادی زیرکشت سطح گسترش ،(1255هوانگ

 زیرزمینی آب منابع از حد از بیش برداشت (،1251 صبوحی

-روش از استفاده بارش، (، محدودیت1253)لیو و همکاران 

                 کارآمد نظارت و مدیریت عدم و سنتی آبیاری های

 توانمی ترتیب، بدین. باشد (،1254)جهرمی و همکاران 

 امری آب منابع محدودیت و کمبود چند هر داشت بیان

 طشرای زائیده فقط که نیست معنی آن به اما است، طبیعی

 انسانی، مهم عوامل نقش از حکایت بلکه، باشد؛ طبیعی

 هایبرنامه اجرای و برنامگیبی آب منابع مدیریت ضعف

 به تا است شده سبب که (1252 )نصرآبادی دارد نیز غلط

-سال طی ویژه به آب منابع کمبود طبیعی، عوامل موازات

 حال در تدریج به و کرده پیدا بیشتری اخیر شدت های

 باشد.  کشور برای جدی بحران یک به شدن تبدیل

 هایبخش از یکی عنوان به همواره کشاورزی بخش

 این است، ویژه اهمیت دارای و بوده کشور اقتصاد مهم

 سهم 5387، در سال اشتغال ایجاد در مشارکت ضمن بخش

 سهم ارزش نظر از و ملی ناخالص تولید در درصدی 52

( درصد 2 وزن نظر از) غیرنفتی صادرات در  درصد 5441

 فمصر بازار ایجاد غذایی، امنیت به دستیابی وشته است دا

 و ارزی درآمدهای کسب ها،بخش سایر تولیدات برای

 هایضرورت ترینعمده از اقتصادی و سیاسی استقالل

 . است کشاورزی بخش به توجه

و  هوایی و آب تغییرات دلیل به اخیر هایسال در

 بحران با کشاورزی بخش آبی، منابع نادرست مدیریت

 کشور در بارندگی متوسط است. مواجه شده آبی منابع

 میزان سوم یک از کمتر که باشد می مترمیلی112حدود 

 درصد 71نیز  میزان این از است؛ جهان در ساالنه بارندگی

 در آن از استفاده امکان و بوده فصل از خارج بارندگی

این موضوع  .(1254) ماندانی  ندارد وجود کشاورزی بخش

های سطحی و رویه از منابع آببرداری فراوان و بیبا بهره

زیرزمینی مسئله کمبود آب را بویژه در بخش کشاورزی 

های صورت بینیجنبه بحرانی پیدا کرده است. طبق پیش

 از شده برداشت آب کل از کشاورزی بخش گرفته سهم

 خواهد درصد 72، 1231سال در جهان شیرین آب منابع

از جمله  یافتهتوسعه کمتر کشورهای در رقم که این بود



 3111/ سال 4شماره  13نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                             عیدی، کاظمیه                  134

بود همچنین میزان هدررفت  خواهد درصد 82 از ایران بیش

درصد است در حالی که این مقدار  32تا  19 ایرانآب در 

درصد گزارش شده است که یکی از  51تا  8اتالف در دنیا 

از شبکه آبرسانی  های غیرمجازعوامل اصلی آن برداشت

های آبرسانی و فرسودگی تاسیسات آب و شبکه

  (.1257است)رضانژاد و همکاران 

 1/35ر حال حاضر به دلیل کمبود آب، نزدیک به د

 شودهای زراعی در ایران کشت نمیمیلیون هکتار از زمین

ها، مراتع و بق گزارش سازمان جنگلط (.1259)یان 

های کشور به سوم زمینآبخیزداری کشور بیش از دو 

سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان هستند. در حالی که 

تقاضای آب و اندازه جمعیت افزایش یافته است. از حجم 

 42آب مصرفی استفاده شده در بخش کشاورزی حدود 

های درصد آن به سبب سوء مدیریت و استفاده از روش

ها ررسی(. ب1253)پناهی و همکاران  شودنامناسب تلف می

هوایی  های مکرر و تغییرات آب ودهد خشکسالینشان می

همراه با مدیریت نامطلوب موجب کاهش سهم بخش 

کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی و 

 از طرفی دیگر موجب افزایش واردات موادغذایی و تورم در

کشور شده است. آنچه امروزه کشور به آن نیازمند است 

بنابراین  باشد. یت صحیح عرضه و مصرف آب میمدیر

 فمصر کارایی افزایش و آب صحیح منابع مدیریت به توجه

 دارای که کشاورزی بخش در و عام طور به جامعه در آب

است و نیز ارتباط  جهان در آب مصرف باالترین میزان

ای همستقیم این بخش با آب و طبیعت که به شدت از تنش

 و اجتناب ضروری امری خاص، طور پذیرد بهآبی تاثیر می

 به حاضر پژوهشبا توجه به اهمیت موضوع، است.  ناپذیر

 آب منابع پایدار مدیریت بر موثر عوامل شناسایی

 شهرستان روستاهای در کشاورزان دیدگاه از کشاورزی

به برخی از مطالعات  در این بخش .است پرداخته مراغه

 شود:انجام شده در این زمینه اشاره می

 در( 1252)  اقتصادی همکاری و توسعه سازمان

 دامنه کشاورزی آب پایدار مدیریت که داد نشان پژوهشی

 از اعم) اقدامات و کشاورزی هایسیستم از ایگسترده

 تأثیر تحت و دهدمی پوشش را( فنی و زراعی مدیریتی،

 فرهنگی، سیاسی، عوامل مانند پرشماری وعوامل متغیرها

 ای منطقه و اجتماعی اقتصادی، قانونی، و نهادی بسترهای

 . دارد قرار مالی و

 بررسی هدف با خود پژوهش در( 1252) همکاران و هو

 مدیریت و کشاورزی آب جویی صرفه برای هاییروش

 رد شیجیژوانگ آبیاری محدوده در زیرزمینی آبهای پایدار

 از درصد1/18 که رسیدند نتایج این به چین شمالی دشت

 در را زیرزمینی آب افت تواند می آبیاری میزان در کاهش

 در کاهش از درصد 52 این، بر افزون. کند متوقف دشت

 های آب بازیابی در توجه قابل تأثیر به منجر آبیاری پمپاژ

 آن از حاکی تحقیق نتایج همچنین،. شد خواهد زیرزمینی

 و بوده ناکارآمد فعلی کشاورزان آبیاری عملکرد که بود

 .دارد وجود آب محدود منابع در زیادی اتالف

عوامل  با عنوان یدر پژوهش( 1251) و همکاران یاصول

 طیتحت شرا یدر کشاورز داریمنابع آب پا تیریموثر بر مد

که تمام عوامل  ندنشان داد در لرستان یخشکسال

 یو آموزش یفرهنگ یاجتماع ،یکشاورز ،یفن ،یاقتصاد

ر د منابع آب داریپا تیریمد یبر رو یقابل توجه راتیتاث

 % 88 طیبا شرا یخشکسال طیاستان لرستان تحت شرا

و عوامل  یفن عوامل، عوامل نیا انیدارد. در م نانیاطم

  را دارند. ریتاث نیتر نییپا یو فرهنگ یاجتماع

 رامونیپ یقیدر تحق( 1254) و همکاران ردامادیم

 یکشاورز منابع آب داریپا تیریعوامل موثر بر مد یبررس

 یهاتیفعال ،یکه پنج عامل اقتصاد افتندیدست  جینتا نیبه ا

دانش و اطالعات  ،یاجتماعی هاتیفعال ،یجیو ترو یآموزش

 راتییدرصد از تغ 71در حدود  یدولت یهاتیو حما
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 یم نییرا تب یمنابع آب کشاورز داریپا تیریمد یرهایمتغ

 . ندینما

 مؤثر عوامل ایمطالعه در( 1251) همکاران و سامیان  

 ینا نتایج. کردند بررسی را کشاورزی آب بهینه مدیریت بر

 و فنی قانونی، و نهادی عامل چهار که داد نشان تحقیق

 درصد 34 حدود در مشارکتی اجتماعی و اقتصادی دانشی،

 کشاورزی آب بهینه مدیریت بر مؤثر عوامل واریانس کل از

  .نمودند تبیین را

 مدیریت بررسی در( 1251) برتاکی و چارتژوالکیس  

 که دادند نشان اقلیم تغییر شرایط در آب منابع پایدار

 میزان کاهش خاک، مدیریت شامل کشاورزی اقدامات

 دارپای مدیریت با وبیماریها آفات کنترل و کود از استفاده

 ارتباط محیطزیست از وحفاظت کشاورزی در آب منابع

 رشپذی که بود آن از حاکی تحقیق این نتایج همچنین،. دارند

 لکهب نبوده، تکنولوژیکی مسأله یک تنها آب پایدار مدیریت

 جوامع رفتاراجتماعی ویژه به دیگری مالحظات شامل

 در کشاورزان مشارکت و توانمندسازی و روستایی

 و نهادی چارچوب و اقتصادی محدودیتهای آب، مدیریت

 .میشود نیز منطقه یک در رایج قانونی

 به بررسی یادر مطالعه( 1252) و همکاران یاحمد 

 در یمنابع آب کشاورز داریپا تیریعوامل مؤثر بر مد

 نیای هاافتهیشهرستان زنجان پرداختند.  یینواحی روستا

-اجتماعی ،یتحقیق نشان داد که چهار عامل اقتصاد

کشاورزان  دولتی و دانش و اطالعات یهاتیفرهنگی، حما

تأثیرداشتند که در  یمنابع آب کشاورز داریپا تیریبر مد

عوامل  ریسا دولتی نسبت به یهاتیبین، نقش حما نیا

  .بیشتر بود

تحلیل ای به ( در مطالعه1259) افشاری و همکاران

کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب عوامل تبیین

تحقیق  جینتا در شهرستان کمیجان پرداختند. کشاورزی

زراعی، فنی، کنترلی و  تی،یرینشان داد که پنج عامل مد

 انسیاز وار درصد 28/93 در حدود ،یو بازسازی نگهدار

را  یمنابع آب کشاورز داریپا تیریاقدامات مرتبط با مد

تحلیل عاملی حاکی از آن بود  جیتبیین کردند. همچنین، نتا

عوامل مؤثر بر  انسیدرصد از کل وار 85/29 که در مجموع

را چهار عامل دانشی  یمنابع آب کشاورز داریپا تیریمد

 لیمشارکتی تعاملی و استفاده از وسا جی،یترو تی،یحما

  کردند. ارتباط جمعی تبیین

 جامع ایمطالعه تاکنون شده، انجام مطالعات وجود با  

 این و نگرفته صورت مراغه شهرستان در خصوص این در

 عمناب پایدار مدیریت بر موثر عوامل شناسایی به پژوهش

 روستاهای در کشاورزان دیدگاه از کشاورزی آب

، زراعی، اقتصادی، فردی عوامل بررسی،مراغهن شهرستا

 نهادی و سیاستگذاری و ترویجی و آموزشی، اجتماعی

 اب مرتبط اقداماتکشاورزی و  آب پایدار مدیریت بر موثر

 . پرداخته است آن

 

  هامواد و روش

 نحوه لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به حاضر پژوهش

 شناسایی هدف با که باشدمی میدانی هاداده گردآوری

 مطالعه) کشاورزی آب منابع پایدار مدیریت بر موثر عوامل

 سال در( مراغه شهرستان روستاهای گندمکاران موردی

 یکلیه را تحقیق آماری جامعه. است شده انجام 5389

 پژوهش انجام زمان در که مراغه شهرستان آبی گندمکاران

 هامونهن به دستیابی منظور به. دادند تشکیل بودند نفر 142

 انتساب با ایطبقه گیرینمونه روش از پژوهش، این در

-نمونه انتخاب ینحوه( 5)جدول در. گردید استفاده متناسب

 .است شده ذکر شده انتخاب روستاهای اسامی با همراه ها

 هدف به توجه با که بود پژوهش اصلی ابزار پرسشنامه

 موضوع، ادبیات و تحقیق پیشینه همچنین و پژوهش

 اتنظر از استفاده با سپس. گردید طراحی اولیه پرسشنامه

 آب سازمان و کشاورزی جهاد کارشناسان اساتید،
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 منطقه در میدانی های¬بررسی چنین¬هم و ای¬منطقه

 محتوایی روایی و شد تهیه نهایی پرسشنامه مطالعه مورد

 زاراب پایایی بررسی منظور به. گرفت قرار تأیید مورد آن

 آن کرونباخ آلفای مقدار و تکمیل پرسشنامه  32تحقیق

 دهنده نشان که آمد بدست 91/2ر مقدا که شد محاسبه

  .باشدمی پرسشنامه قبول قابل پایایی

 مرتبط اقدامات و اصول شامل تحقیق در وابسته متغیر

 و( گویه12) کشاورزی آب منابع پایدار مدیریت با

 پاسخگویان فردی هایویژگی شامل نیز مستقل متغیرهای

 درآمد، زیرکشت، سطح بعدخانوار، تحصیالت، میزان سن،)

 هایتشکل در عضویت4  کشاورزی فعالیت یسابقه

 ،(گویه8) اقتصادی ،(گویه52) زراعی عوامل ،(روستایی

 و( گویه55) ترویجی-آموزشی ،(گویه1) اجتماعی

 و تجزیه منظوربه. بودند( گویه53) نهادی و اریزسیاستگ

 هب چندگانه رگرسیون و همبستگی آزمون از هاداده تحلیل

 زا یکی رگرسیون تحلیل. شد استفاده SPSSافزارنرم کمک

. است اقتصادی -اجتماعی مطالعات در پرکاربرد هایروش

 و هداشت همبستگی ضریب با تنگاتنگی ارتباط روش این

       قرار استفاده مورد مطالعات در همزمان طوربه عموما

 همفرا محقق برای را امکان این رگرسیون تحلیل. گیرندمی

 متغیرهای طریق از را وابسته متغیر تغییرات تا کندمی

  بستهوا متغیر تبیین در را هریک سهم و بینیپیش مستقل

 سهم مطالعه برای روشی چندگانه رگرسیون.  کند تعیین

. ستا وابسته متغیر بینیپیش در متغیرمستقل چند یا یک

 زا استفاده با را وابسته متغیر بخواهد پژوهشگر اگر حال

 از ورمنظ این برای کند بینیپیش مستقل متغیر چند یا یک

(. 1252 همکاران و سرمد) کندمی استفاده خطی مدل یک

 ترکیب از ساده رگرسیون برخالف چندگانه، رگرسیون

-یم وابسته متغیر پیشگویی به مستقل متغیر چند خطی

 گرددمی محاسبه روش چند به چندگانه رگرسیون.  پردازد

. است شده استفاده گام به گام روش از پژوهش این در که

 متغیرها ترینقوی آن در که است روشی گام به گام روش

 ادامه زمانی تا کار این و شوندمی معادله وارد یک به یک

 .برسد درصد پنج به داریمعنی آزمون خطای که یابدمی

 

 مطالعه مورد روستاهای در هانمونه حجم و آماری جامعه توزیع -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فردی پاسخگویانویژگی

میانگین سن پاسخگویان  با توجه به نتایج بدست آمده

بود که حاکی از  92/51معیار سال، با انحراف  522/48

به لحاظ سطح پراکنش نسبتا باالی سن کشاورزان بود. 

 9/11سواد و درصد پاسخگویان بی58قریب به ، یالتتحص

راهنمایی و  1/14سواد )خواندن و نوشتن(، درصد کم

نس و باالتر درصد لیسا 1/9درصد دیپلم و  1/11متوسطه، 

سال  19شاورزان نزدیک به میانگین سابقه فعالیت کبودند. 

 تعداد نمونه گندمکاران آبیتعداد کل  نام روستا

 43 72 آهق

 51 58 خانقاه

 12 41 کردحاجی

 52 12 خرمازرد

 11 93 سرج

 548 142 جمع کل
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درصد( بودند. تمامی  89مرد )و اکثریت آنها بود 

 نفر با 1 پاسخگویان متاهل و میانگین بعد خانوار آنان

پژوهش،  هاییافته اساسبود. بر 29/1 انحراف معیار

 در مطالعه مورد کشاورزان اجتماعی مشارکت بیشترین

درصد در شورای  4/3درصد،  9/14تعاونی روستایی با 

درصد عضو بسیج محالت و حدود  4/7اسالمی روستا و

تشکل  درصد از کشاورزان عضویتی در هیج 4/24

 کشاورزان زیرکشت سطح میانگین روستایی نداشتند.

 52هکتار و اکثر پاسخگویان کمتر از  34/9 مطالعه مورد

 داشتند. میلیون تومان در سال درآمد
 

بندی عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب در اولویت

 بخش کشاورزی

عوامل متعددی در خصوص مدیریت پایدار منابع آب 

کشاورزی وجود دارد که در نهایت عوامل زیر با استفاده 

از بررسی کامل چارچوب نظری استخراج شدند و با 

( تا 5کم)ای لیکرت که از خیلی پنج گزینهاستفاده از طیف 

های بدست ( مورد سنجش قرار گرفتند. یافته1د )خیلی زیا

آمده در خصوص عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب 

 کشاورزی در ادامه آورده شده است. 
 

بندی عوامل زراعی موثر بر مدیریت پایدار منابع اولویت

 در بخش کشاورزی از دیدگاه کشاورزان

  مؤثر عوامل زراعی بندیاولویت از آمده دست به نتایج

 کشاورزان در دیدگاه از آب منابع پایدار مدیریت بر

 نتایج از طورکههمان ( نشان داده شده است.1جدول)

های های مبارزه به موقع و صحیح با علفگویه پیداست

هرز، رعایت تناوب زراعی و استفاده از ارقام گندم با نیاز 

و  19/11، 43/12 5به ترتیب با ضریب تغییراتآبی کمتر  

رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و   75/13

 بودند. دارای اهمیت بیشتریها گویهنسبت به سایر 

 

 برحسب ضریب تغییرات عوامل زراعی موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی بندی رتبه -2 جدول

 گویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات اولویت

5 43/12  72/2  71/3 های هرزمبارزه به موقع و صحیح با علف   

1 19/11  99/2  81/3  رعایت تناوب زراعی 

3 75/13  97/2  27/3  استفاده از رقم های گندم با نیاز آبی کمتر 

4 97/12  87/2  25/3  جلوگیری از تجمع زباله در کانال آب 

1 24/19  93/2  82/1 های تلفاستفاده مجدد ازآب   شده واضافی 

2 33/19  21/5  2/3   کاهش تعداد دفعات شخم 

7 19/45  94/2  21/1 کردن اراضی برای جلوگیری از هدررفتن آبیکپارچه   

9 92/41  21/5  41/1 های ذخیره آب درفصول پربارانذخیره سازی آب در حوضچه   

8 14/44  22/5  39/1 کوددهی همزمان با آبیاریانجام    

52 21/15  5 82/5  کاشت زودتر ازموعدگیاه به منظور فرار ازخشکی وتنش 

 

بندی عوامل اقتصادی موثر بر مدیریت پایدار منابع رتبه

 آب در بخش کشاورزی از دیدگاه کشاورزان

                                                           
Coefficient Variation 1 

       

 اساس برعوامل اقتصادی  بندیاولویت از حاصل نتایج

 سه متغیر دهد،می ( نشان3در جدول) تغییرات ضریب
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  تمسیس از استفاده سرمایه تامین در کشاورز مالی توانایی

 هایروش از استفاده هایهزینه آبیاری، کاهش نوین های

 نهاده مکمل عنوان به انرژی قیمت مدرن و افزایش آبیاری

تغییرات  ضریب با ترتیب زیرزمینی به هایدرآب آب

بیشترین اهمیت را ازدید  12/35و  15/18، 15/18

 پاسخگویان دارا بودند.
 

 برحسب ضریب تغییرات عوامل اقتصادی موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی بندیرتبه  -3جدول

 گویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات اولویت

1 15/18  24/5  12/3  های نوین آبیاریسرمایه استفاده از سیستم کشاورز در تامینتوانایی مالی   

2 15/18  29/5  22/3  های آبیاری مدرنهای استفاده از روشکاهش هزینه 

3 12/35  27/5  38/3  های زیرزمینیآب درآب افزایش قیمت انرژی به عنوان مکمل نهاده 

4 32/31  55/5  43/3   های کشاورزیکاهش یارانه نهاده 

5 33/31  59/5  34/3  بها(افزایش قیمت حق آبه)آب 

6 72/31  53/5  52/3  بندی تولید محصوالت براساس میزان آب در دسترسسهمیه 

7 25/32  15/5  32/3  بندی عرضه محلی آبسهمیه 

8 52/39  52/5  24/3  میزان اعتبارات دریافتی توسط کشاورزان برای بهبود سیستم آبیاری 

9 46/64  41/4  46/1  کشاورزی استفاده از بیمه محصوالت  

بندی عوامل اجتماعی موثر بر مدیریت پایدار منابع رتبه

 آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان

 از های استفاده(، گویه4بر مبنای نتایج مندرج در جدول)

کشاورزی،  آب مدیریت برای بومی قوانین و هاسنت دانش،

 در مردمی هایتشکل و دولتی هایسازمان بین هماهنگی

 تمام در مردم کشاوری و مشارکت منابع آب  مدیریت

 مدیریت هایپروژه نگهداری و اجرا گیری،تصمیم مراحل

 98/17و 11/14، 11/13آب به ترتیب با ضریب تغییرات 

 بیشترین اهمیت را از دید پاسخگویان دارا بودند.

 

 برحسب ضریب تغییرات بندی عوامل اجتماعی موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزیرتبه -4 جدول

 گویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات اولویت

5 11/13  99/2  78/3  ها و قوانین بومی برای مدیریت آب کشاورزیاستفاده از دانش، سنت 

1 11/14  82/2  85/3  های مردمی در مدیریت اب کشاوریدولتی و تشکلهای هماهنگی بین سازمان 

3 98/17  88/2  11/3  
های مدیریت آب پروژه  گیری، اجرا و نگهداریمشارکت مردم در تمام مراحل تصمیم

 کشاورزی

4 44/35  55/5  13/3  
استفاده بهینه از  های مردمی مثل نعاونی آب بران برای مدیریت و نظارت برتشکیل گروه

 منابع آب

5 73/39  78/2  24/1  کشت گروهی با یکپارچه سازی اراضی 
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ترویجی موثر بر مدیریت  -بندی عوامل آموزشیرتبه

 پایدار منابع آب در بخش کشاورزی از دیدگاه کشاورزان

ترویجی  -بندی عوامل آموزشیرتبه از حاصل نتایج

متغیر، داد سه  ( نشان1در جدول) تغییرات ضریب براساس

 از آب پایدار مدیریت زمینه در آموزشی هایفیلم پخش

 ارسال برای همراه تلفن و پیامک از تلویزیون، استفاده

کشاورزی  آب پایدار با مدیریت در رابطه آموزشی مطالب

 آموزشی هایدر کالس شرکت به کشاورزان و تشویق

، 83/59تغییرات  ضریب با ترتیب آب به منابع مدیریت

بیشترین اهمیت را از دید پاسخگویان دارا   32/15و 52/58

 بودند.

اری و نهادی موثر بر مدیریت زبندی عوامل سیاستگرتبه

 پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان

هستند که  هاییآن اری و نهادیزعوامل سیاستگ ترینمهم

 ترینمهمبنابراین تغییرات کمتری باشند. دارای ضریب

اری و نهادی از دیدگاه کشاورزان، زسیاستگعوامل 

، 29/59با ضریب تغییراتهای غیرمجاز مسدودکردن چاه

اجرای قوانین و مقررات کنترل مصرف آب کشاورزی با 

کنندگان و اخذ جریمه از برداشت 57/58ضریب تغییرات 

 باشند.می 15/58غیرمجاز با ضریب تغییرات 

 

 

 

 

 
 

 

 برحسب ضریب تغییرات موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی ترویجی -آموزشیبندی عوامل رتبه -5 جدول

 گویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات اولویت

  مدیریت پایدار آب در تلویزیون های آموزشی در زمینهپخش فیلم  19/4 95/2 83/59 1

2 52/58 91/2 19/4 
بامدیریت پایدار آب  استفاده از پیامک و تلفن همراه برای ارسال مطالب آموزشی دررابطه

 کشاورزی

 های آموزشی مدیریت منابع آبتشویق کشاورزان به شرکت درکالس 88/3 91/2 32/15 3

 های نوین آبیاریآموزش نحوه نگهداری و تعمیر سیستم 84/3 84/2 92/13 4

5 84/14 88/2 87/3 
گندم و ارائه راهکارهای مدیریت کاهش مصرف آب  بازدید منظم کارشناسان از مزارع 

 کشاورزی

 های مدیریت پایدار آب کشاورزینمایشی مربوط به طرح بازدید از مزارع موفق و  95/3 88/2 89/11 6

  های آبیاری جدیدسیستم بازدیداز مزارع گندم با  42/3 28/5 12/35 7

 توزیع مجالت و بروشورهای آموزشی درزمینه مدیریت بهینه آب 11/3 51/5 75/31 8

های آموزشی در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزیبرگزاری کالس 3/3 15/5 27/32 9  

10 72/32 59/5 15/3 
های  کردن کشاورزان با مزایای سیستمهای آموزشی ترویجی جهت آشنابرگزاری کالس

 نوین آبیاری
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11 52/39 19/5 32/3 
پایدار منابع  میزان مهارت و تخصص کارشناسان بخش ترویج و آبیاری در زمینه مدیریت

 آب

 تغییرات ضریب برحسب کشاورزی آب منابع پایدار مدیریت بر موثر نهادی و سیاستگذاری عوامل بندیرتبه-6 جدول

 گویه میانگین انحراف معیار تغییراتضریب  اولویت

5 29/59  77/2  12/4 های غیر مجازمسدود کردن چاه   

1 57/58  78/2  51/4  مصرف آب کشاورزی اجرای قوانین ومقررات کنترل  

3 15/58  79/2  22/4 کنندگان غیرمجازاخذ جریمه از برداشت   

4 11/15  97/2  52/4 هارعیات حریم و فاصله قانونی الزم بین چاه   

1 28/11  85/2  51/4 های نوین آبیاریتر کردن سیستم باز پرداخت تسهیالت سیستمبلند مدت   

2 33/11  8/2  23/4 گذاری بخش خصوصی در بخش مدیریت آب کشاورزیحمایت از سرمایه   

7 22/11  81/2  22/4  تسهیل مقررات برای گرفتن اعتبارات بانکی بکارگیری سیستم های نوین آبیاری 

9 92/11  99/2  92/3 های دولتی مرتبط با امورآبهماهنگی بین سازمان   

8 29/14  82/2  98/3  اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت برای بازسازی و احیا منابع آب 

52 15/11  5 81/3 های غیر مجازرویه چاهجلوگیری از افزایش بی   

55 22/19  25/5  22/3 های آبنصب کنتور هوشمند روی چاه   

51 45/18  5/5  74/3  پایین آوردن نرخ بهره تسهیالت مربوط به مدیریت منابع آب 

53 22/12  52/5  31/1 های گازوئیلیبرقی نمودن چاه   

 

اصههول و اقدامات مرتبب با مدیریت پایدار  بنهدی رتبهه 

 منابع آب در بخش کشاورزی

پایدار منابع آب ترین اقدامات مرتبط با مدیریت مهم

هایی هستند که دارای ضریب تغییرات کمتری کشاورزی آن

بندی اقدامات مرتبط باشند. نتایج به دست آمده از اولویت

( نشان 2با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در جدول)

 کاشت هایگویه(، 7باتوجه نتایج جدول )داده شده است. 

از بذور اصالح شده ، استفاده مناسب تاریخ در محصوالت

های انسانی به منابع کم و کنترل ورود فاضالببا نیاز آبی

، 47/13آبی یا کانال انتقال آب به ترتیب با ضریب تغییرات 

 اختصاص خود به را بیشترین اولویت 22/14و 13/13

 .دادند

 

 برحسب ضریب تغییرات منابع آب کشاورزیبندی اقدامات مرتبب با مدیریت پایدار رتبه -7 جدول

 گویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات اولویت
5 47/13  99/2  71/3  کاشت محصوالت در تاریخ مناسب 
1 13/13  99/2  74/3  استفاده ازبذرهای اصالح شده  با نیاز آبی کم )میهن، پیشگام و..( 
3 22/14  25/2  39/1  انسانی به منابع آبی یا کانال انتقال آبهای کنترل ورود فاضالب 
4 23/11  85/2  11/3  مزرعه  در آب از بهینه استفاده برای تالش 
1 79/12  84/2  15/3  های نوین آبیاری برای کاهش هزینهاستفاده ازسیستم 
2 57/18  89/2  32/3  هارعایت حریم و فاصله قانونی احداث چاه 
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7 74/18  21/5  43/3  انتقال آب )سیمان و غیره(پوشش انهار  

9 12/32  92/2  91/1  های مرتبط با تأمین آب و آبیارییادداشت هزینه 
8 78/32  25/5  19/3  کنترل آلودگی منابع آب زیرزمینی 
52 22/35  21/5  18/3  سرویس و نگهداری از تجهیزات آبیاری 

55 94/31  55/5  39/3  زمستانبرنامه ذخیره آب مازاد قنوات و غیره در  
51 53/33  22/5  12/3  های حیوانی به منابع آبی یا کانال انتقال آبکنترل ورود فاضالب 
53 43/33  55/5  31/3  انتخاب الگوی کشت متناسب با آب موجود 
54 49/33  71/2  14/1  هااستفاده از کنتورهای هوشمند درچاه 

51 14/33  27/5  58/3  غیرشیمیایی مثل وجین و چراندنهای هرز در مزرعه به روش کنترل علف 
52 81/34  29/5  28/3  کاهش مصرف کود شیمیایی و سموم در مزرعه 
57 44/31  51/5  52/3  مزرعه سطح در آب ذخیره استخرهای از استفاده 

نتایج آزمون همبستگی بین اقدامات مرتبب با مدیریت 

 متغیرهای تحقیقپایدار منابع آب کشاورزی با سایر 

های حاصل از تحقیق یافته(، 9) باتوجه به نتایج جدول      

بین اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع بین  که نشان داد

میزان درآمد و  آب از سوی کشاورزان با سطح زیرکشت

با متغیر و داری در سطح یک درصد مثبت و معنی رابطه

 داریعکس و معنی های روستایی رابطهتشکلعضویت در 

این درحالی است که بین  .درسطح پنج درصد وجود دارد

متغیرهای سن، سطح تحصیالت، تعداد اعضای خانوار و 

ی فعالیت کشاورزی با اقدامات مرتبط با مدیریت سابقه

داری مشاهده ی معنیپایدار منابع آب کشاورزی رابطه

(، رضانژاد و همکاران 1251همکاران)سامیان و نگردید. 

( به نتایج مشابهی 1259( و افشاری و همکاران )1257)

نتایج حاصل از ضریب همبستگی  دراین زمینه دست یافتند.

دهد که بین عوامل زراعی، اقتصادی، اسپیرمن نشان می

ترویجی و عوامل سیاستگذاری و نهادی به  -آموزشی

د رابطه مثبت و درص 81درصد و  88ترتیب در سطح 

داری وجود دارد به این معنی که با افزایش یکی معنی

. (8)جدولیابددیگری نیز افزایش می

 

 های فردی کشاورزاناقدامات مرتبب با مدیریت پایدار منابع آب با ویژگی متغیر بین همبستگی آزمون نتایج  -8 جدول

 متغیر اول متغیر دوم ضریب همبستگی داریسطح معنی

0/851 -0/016 

 اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب

 سن

 سطح تحصیالت 0/006 0/938

 تعداد اعضای خانوار 0/067 0/42

 عضویت در تشکل های روستایی *0/165- 0/044

 سابقه فعالیت کشاورزی 0/126- 0/125

222/2  سطح زیرکشت **0/325 

 میزان درآمد **0/271 0/002

 درصد پنج سطح در داری معنی *درصد، یک سطح در داری معنی**
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  آناقدامات مرتبب با مدیریت پایدار منابع آب با عوامل موثر بر بین رابطه -9جدول 

 متغیر اول متغیر دوم ضریب همبستگی داریسطح معنی

222/2  0/552** 

 اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب

 زراعیعوامل 

222/2  عوامل اقتصادی **0/701 

523/2  عوامل اجتماعی 0/134 

222/2  ترویجی -عوامل آموزشی **0/547 

25/2  نهادی -عوامل سیاستگذاری *0/194 

 درصد پنج سطح در داری معنی* درصد، یک سطح در داری معنی**

 

 عوامل رگرسیونی چندگانه خطی  تحلیلنتایج حاصل از 

منابع آب  پایدار مدیریت با مرتبب اقدامات بر مؤثر

 کشاورزی

 متغیر بر مستقل تحقیق متغیرهای تأثیر بررسی برای

 امگبهخطی به روش گام چندگانه رگرسیون مدل وابسته، از

گام عوامل در اولین (، 52طبق نتایج جدول) .شد استفاده

اقتصادی وارد معادله گردید. مقدار ضریب همبستگی 

بدست  484/2و ضریب تعیین  723/2( برابر Rچندگانه)

درصد از تغییرات متغیر وابسته را عوامل  48آمد. یعنی 

نماید. در گام دوم تحلیل، اقتصادی به تنهایی تبیین می

ترویجی وارد معادله گردید. این متغیر  -عوامل آموزشی

و ضریب تعیین  714/2را به  (R)ضریب همبستگی چندگانه

عوامل  واردشدن با سوم گام افزایش داد. در 114/2را به 

به  (R)اجتماعی به معادله، مقدار ضریب همبستگی چندگانه

افزایش یافت. و در نهایت  112/2و ضریب تعیین به  724/2

با ورود عوامل زراعی به معادله، مقدار ضریب همبستگی 

ایش زاف177/2تعیین به و ضریب 722/2به  (R)ندگانهچ

 7/17اس ضریب تعیین به دست آمده، یافت. بنابراین براس

ی چهار عامل وابسته بوسیله رصد تغییرات متغیرد

ترویجی، اجتماعی و زراعی تبیین  -اقتصادی، آموزشی

خلیلیان و (، 1221) عزیزی ،که با نتایج تحقیقات شودمی

(، عمانی 1253(، نوروزی و چیذری )1222زارع مهرجردی )

باشد.( همسو می1251( و سامیان و همکاران )1255)

 

 

  

 

 چندگانه رگرسیونی مدل در شده تبیین واریانس میزانو همبستگی ضرایب -11 جدول

 شده ضریب تعیین تعدیل

 (Adujested square) 

 ضریب تعیین

) (𝑹𝟐 

 ضریب همبستگی

(R) 
 مدل

48/2  484/2  723/2  5 

159/2  114/2  714/2  1 

147/2  112/2  742/2  3 

121/2  177/2  722/2  4 
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( پیداست عوامل 55طور که از نتایج جدول)همان

اقتصادی و آموزشی و ترویجی با خطای یک 

زراعی با خطای ( و عوامل اجتماعی و Sig=222/2درصد)

اند. این در ( در مدل وارد شدهSig=212/2پنج درصد)

د درصاست که میزان خطای سایر عوامل بیشتر از پنجحالی

اند. ی رگرسیون نشدههمین دلیل وارد معادلهبود و به

باشد که ضریب بدست آمده برای عوامل اجتماعی منفی می

دیریت پایدار حاکی از اثر منفی آن بر اقدامات مرتبط با م

جهت مقایسه و قضاوت در منابع آب کشاورزی است. 

مورد سهم و اهمیت نسبی هریک از متغیرهای وارد شده 

 در مدل، در تبیین متغیروابسته از مقدار بتای استاندارد

شده استفاده گردید. مقدار بتای بدست آمده برای عوامل 

 باشد. براساس بتای بدست آمده برایمی48/2اقتصادی 

معیار عوامل اقتصادی به ازای یک واحد تغییر در انحراف

معیار در انحراف48/2ی عوامل اقتصادی، به اندازه

اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در )متغیروابسته 

گردد. مقادیر بدست آمده تغییر ایجاد می (بخش کشاورزی

معادله ( ارائه شده است. 52برای سایر متغیرها در جدول)

:باشدمی( 5)خطی رگرسیون به شکل رابطه 

Y= 318/12 + 229/5 (𝑋1)+ 189/2  (𝑋2) 953/2- (𝑋3)+ 21/2 (𝑋4)                                                                        [5رابطه ] 
 

  معادله رگرسیونهای مدل نهایی مشخصه  -11 جدول

 

 پیشنهادات

یر ز اتبا توجه به نتایج کسب شده از پژوهش، پیشنهاد      

   شود:ارایه می

رگرسیون تحلیل به نتایج حاصل از  توجه با        

عوامل  بین دار،ی مثبت و معنیهمچنین وجود رابطهو

 آب منابع مدیریت پایدار و اقدامات مرتبط با اقتصادی

Sig T Beta B مدل متغیر مستقل 

0/000 10/858 - 36/186 Constant 5 

 عوامل اقتصادی 1/447 0/703 11/976 0/000

0/000 5/554 - 25/916 Const ant  1 

 عوامل اقتصادی 1/196 0/581 8/34 0/000

 عوامل آموزشی ترویجی 0/457 0/213 3/06 0/003

0/000 6/502 - 31.434 Const ant  3 

 عوامل اقتصادی 1/265 0/614 8/997 0/000

 عوامل آموزشی ترویجی 0/609 0/284 4/002 0/000

 عوامل اجتماعی 0/859- 0/202- 3/229- 0/002

0/002 3/213 - 20.329 Const ant  4 

 عوامل اقتصادی 1/008 0/49 5/988 0/000

 ترویجیعوامل آموزشی  0/598 0/279 4/01 0/000

 عوامل اجتماعی 0/813- 0/191- 3/115- 0/002

 عوامل زراعی  0/62 0/19 2/648 0/009
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 ی موردکشاورزان در منطقه با عنایت بر اینکهو  کشاورزی

 وکردند را درک میو بحران آن مطالعه کاهش منابع آبی 

 ازمندنی کشاورزی آب منابع پایدار مدیریت اینکه به توجه با

 سخت تجهیزات و تکنولوژیکی امکانات برخی سازی فراهم

 نوسازی یا و آبیاری نوین هایشبکه ایجادبه ویژه  افزاری

 این که است بدیهی است، مزرعه سطح در هاشبکه این

 هب دولت سوی از الزم های حمایت ارائه بدون ها فعالیت

ا ب محلی برداران بهره به اعتبارات و تالتسهی اعطای ویژه

 پیشنهاد رو، این از. شد خواهد مواجه کندی و دشواری

 از اعم مختلف سازوکارهای طریق از دولت شودمی

 انکشاورز به پایین بهره نرخ با بلندمدت هایوام تخصیص

 یبهینه مدیریت با مرتبط اقدامات بردن بکار در را آنان

 ارینگهد و تعمیر آبیاری، نوین هایسیستم خرید) آب منابع

 البته،. نماید یاری شانمزارع در...( و آب انتقال هایکانال

 مقررات تدوین دولت، سوی از مالی هایحمایت بر افزون

 از پایدار استفاده و حفاظت زمینه در مشخص و شفاف

 سوی از هاآن اجرای به پایبندی و کشاورزی آب منابع

باتوجه به باید مورد توجه قرار گیرد.  ربط، ذی نهادهای

ترویجی با  -بین عوامل آموزشی ،نتایج حاصل از پژوهش

 رابطه کشاورزی آب منابع مدیریت پایدار اقدامات مرتبط با

 اصلی تالمشک از ییک .مشاهده گردید داریمعنی و مثبت

 فنی دانش سطح بودن پایین آب، منابع پایدار مدیریت در

 آب منابع بهینه مدیریت و استفاده درباره بردارانبهره

 از کشاورزان از بسیاری که نحوی به است، کشاورزی

 برخوردار زمینه این در پایینی آگاهی و آشنایی سطح

 نیف گستردگی، گرفتن نظر در با مسأله، این اهمیت. هستند

 بآ منابع پایدار مدیریت با مرتبط اقدامات بودن چندبعدی و

 تربیش تالتحصی سطح بودن پایین و سو یک از کشاورزی

 دوچندان دیگر، سوی از منطقه در مطالعه مورد کشاورزان

 کافی دانش و عاتالاط ارائه بدون است، مسلم آنچه. است

 هک داشت انتظار تواننمی گندمکاران آگاهی سطح افزایش و

 آب پایدار مدیریت با مرتبط اقدامات انجام راستای در هاآن

 طشر پیش که رسدظرمین به بهتر، بارتعبه . بردارند گام

 و بهینه مدیریت سوی به کشاورزان هدایت آغازین گام و

 کردن فراهم و آموزشی عوامل به توجه آب، منابع پایدار

 سازوکارهای اثربخش سازیپیاده برای ضروری شرایط

 آموزشی، عوامل اهمیت به ناب .است عامل این با رتبطم

 هایکارگاه و ها دوره برگزاری با شودمی پیشنهاد

 آن مدیریت و آب با مرتبط موضوعات حوزه در آموزشی

 هرهب بین تعامل و ارتباط افزایش طریق از عاتالاط انتقال و

 سطح آبیاری، متخصصان و ترویج کارشناسان با برداران

 بهینه مدیریت و استفاده زمینه در کشاورزان فنی دانش

 اهمیت و تحقیق نتایج به توجه با .یابد افزایش آب منابع

 و هاتوانمندی ارتقاء برای شودمی پیشنهاد ترویجی، عامل

 منابع مدیریت حوزه در کشاورزان مدیریتی هایمهارت

 جمله از ترویجی فمختل سازوکارهای و هابرنامه آب،

 حوزه در وتلویزیونی رادیویی هایبرنامه پخش و تدوین

 مواد ریتکث و تدوین کشاورزی، آب با مرتبط موضوعات

 بروشورهای و هانشریه پوسترها، همچون ترویجی پیاچ

 برنامه برگزاری و آب با مرتبط مسائل زمینه در ترویجی

 و مناطق سایر در موفق آبیاری های شبکه از بازدید های

 دیج طور به ها، برنامه این در شرکت به گندمکاران تشویق

 و حاکم که است واضح دیگر، طرف از .گیرد قرار نظر مد

 در. باشدمی نیرو وزارت ایران در آب امور به مربوط فاعل

 وزارت میان هاییهماهنگی که شودمی پیشنهاد راستا، این

 هایزمینه تا شود ایجاد کشاورزی جهاد وزارت و نیرو

 بهبود به کمک در کشاورزی ترویج مأموران مشارکت

 مراغه شهرستان کارانگندم آب بهینه مدیریت رفتار

دار بین ی معنیبا عنایت بر وجود رابطه .یابد گسترش

مدیریت  عوامل سیاستگذاری و نهادی با اقدامات مرتبط با

 های متولی امرآب، نیاز است دولت و سازمان منابع پایدار

آب کشاورزی، قوانین مفید و  یبهینه مصرف در خصوص
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رسانده موثری را در جهت بهبود مصرف آب به تصویب 

های غیرمجاز بعد از این تاریخ به شدت و از حفر چاه

های غیرمجاز حفر شده قبلی را نیز جلوگیری کرده و چاه

 با رعایت جوانب احتیاطی از بین ببرند. 
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