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چکيده
هدف این تحقيق توصيفي -پيمایشي تحليل عوامل تبيينکننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی و
عوامل مؤثر بر ميزان بهکارگيری آن بود .جامعه آماری این تحقيق را  0122نفر از تمامي سرپرستان خانوارهای
کشاورزی در سطح مناطق روستایي شهرستان کميجان تشکيل دادند که بر اساس جدول بارتلت ،تعداد  322نفر از آنها
از طریق روش نمونهگيری چند مرحلهای برای انجام تحقيق انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
محققساخته استفاده گردید .روایي محتوایي پرسشنامه با نظر پانلي از متخصصان و کارشناسان تأیيد شد .برای تعيين
پایایي ابزار تحقيق پيشآزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از مقياسهای اصلي
پرسشنامه در حد مناسب (باالی  )2/50بود .نتایج تحقيق نشان داد که پنج عامل مدیریتي ،زراعي ،فني ،کنترلي و نگهداری
و بازسازی ،در حدود  66/83درصد از واریانس اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را تبيين کردند.
همچنين ،نتایج تحليل عاملي حاکي از آن بود که در مجموع  68/61درصد از کل واریانس عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار
منابع آب کشاورزی را چهار عامل دانشي -حمایتي ،ترویجي ،مشارکتي -تعاملي و استفاده از وسایل ارتباط جمعي تبيين
کردند.
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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 researchmade 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, participatoryinteractional and the use of mass media.

Keywords: Agricultural Sector, Factor Analysis, Komijan County, Sustainable Management, Water
Resources

ميزان مصرف آب در این بخش در کشورهای در حال

مقدمه

 درصد از تمامي62 توسعه از جمله ایران در حدود

آب یکي از منابع طبيعي مهم در جهان ميباشد که

منابع آب مصرف شده را شامل ميشود (بهرامينسب و

دارای نقش محوری و غير قابل انکاری در بخشهای

 افزون بر.)0210  و انصاری و ميرزایي0210 همکاران

مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی است؛ بخش

 بلکه، منابع آب تجدیدپذیر نه تنها در مناطق خشک،این

کشاورزی به علت ماهيت بيولوژیکي آن و وابستگي

در مناطق با مقدار بارش فراوان نيز در حال کاهش

 بزرگترین مصرفکننده منابع آب به،شدید به طبيعت

 مطالعات اخير موسسه.)0210 ميباشد (خليلي

) به نحوی که0214 شمار ميرود )نوری و همکاران
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تحلیل عوامل تبیینکننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی....
بينالمللي آب بيانگر این نکته است که با ادامه روند

بخش کشاورزی در این شهرستان حدود  134ميليون

کنوني افزایش جمعيت ،توسعه شهرنشيني و گسترش

متر مکعب است .کل اراضي قابل کشت دیم و آبي،

صنایع تا سال  ،0200ميزان آب قابل تخصيص بخش

 06122هکتار ميباشد که از این ميزان  18122هکتار

کشاورزی در کل جهان محدودتر شده و در نتيجه،

اراضي آبي و 38222هکتار اراضي دیم است (سازمان

جهان با کاهش توليد غذا و افزایش قيمت مواد غذایي

جهاد کشاورزی شهرستان کميجان  .)0210به رغم

مواجه ميشود( تقيپور و همکاران  .)0210بنابراین ،با

ظرفيتها و پتانسيلهای قابل توجه بخش کشاورزی و

توجه به نقش آب در توليدات کشاورزی و به موازات

اهميت غير قابل انکار آن در توسعه منطقه ،در سالهای

آن ،وقوع خشکساليهای متعدد و افزایش روزافزون

اخير بنا به دالیل مختلف اعم از نبود رودخانههای

استفاده از منابع آب در تمامي زمينهها و نيز تأثير منفي

دائمي ،برداشتهای بيرویه از چاههای بهرهبرداری

تغييرات اقليمي بر منابع آبي در سالهای اخير ،استفاده

مجاز و غيرمجاز منابع آب زیرزميني ،افزایش سطح زیر

کارآمد و به ویژه مدیریت پایدار منابع آب به منزله

کشت اراضي آبي و سایر موارد ،پایداری منابع آب تا

موضوعي بسيار مهم مورد توجه قرار گرفته است (فال

حد زیادی مورد تهدید قرار گرفته و مشکل کمآبي به

سليمان و چکشي 0211؛ خوانپایه و کرمي  0210و

یکي از مهمترین مسائل شهرستان کميجان تبدیل شده

برزگری بنادکوکي و همکاران  .)0216به طور ساده،

است .اهميت این مسأله با در نظر گرفتن ميزان بارندگي

مدیریت پایدار منابع آب مجموعهای از فعاليتهای

ساالنه در این شهرستان (بهطور متوسط تنها حدود

برنامهریزی ،توسعه ،توزیع و مدیریت استفاده بهينه از

 042ميليمتر در سال) دو چندان است .در چنين

منابع آب است به گونهای که منابع آبي به شيوهای

شرایطي ،همانطور که رضادوست و الهیاری ()0214

کارآمد و عادالنه بين بهرهبرداران توزیع و منافع نسل

تأکيد دارند ،به نظر ميرسد که یکي از شيوههای اصلي

فعلي و آتي از بهرهبرداری آب (در حيطههای اجتماعي،

برای مواجهه با چالش جدی کمبود منابع آب در منطقه،

اقتصادی و زیستمحيطي مرتبط) تأمين شود (سازمان

تمرکز بر روی مدیریت صحيح و پایدار منابع آب و

همکاری و توسعه اقتصادی  .)0212در واقع ،مدیریت

شيوههای مرتبط با آن ميباشد ،موضوعي که در سطح

پایدار منابع آب روشي است که کشاورزان و کاربران

منطقه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است .با توجه

منابع آب را قادر ميسازد تا نيازهای خود را بدون

به مطالب اشارهشده ،هدف اصلي این پژوهش ،بررسي

آسيبرساندن به نيازهای آیندگان محقق سازند

و تحليل عوامل تبيينکننده اقدامات مرتبط با مدیریت

(رضادوست و الهیاری  .)0214به این ترتيب ،ميتوان

پایدار منابع آب کشاورزی و تعيين عوامل مؤثر بر

بيان داشت مدیریت پایدار منابع آب یک رویکرد نظاممند

بهکارگيری این اقدامات در شهرستان کميجان بود .بر

به کنترل آب در مزرعه است که هدف آن افزایش

اساس هدف اصلي تحقيق و بر مبنای محدوده

عملکرد اقتصادی و استفاده مؤثر از آب کشاورزی

موضوعي پژوهش ،در ادامه به تبيين و مرور نتایج

است (محمدی و همکاران 0226؛ ساميان و همکاران

برخي از مطالعات تجربي مرتبط در داخل و خارج از

 0210و ساتریاني و همکاران .)0210

کشور پرداخته شده است.

شهرستان کميجان با وسعت  1606کيلومتر مربع در

احمدی و همکاران ( )0216در مطالعهای به بررسي

شمال غربي استان مرکزی واقع شده که دارای آب و

عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در

هوای سرد و نيمهخشک است .فعاليت عمده مردم در

نواحي روستایي شهرستان زنجان پرداختند .یافتههای

این منطقه بر روی کشاورزی و دامپروری استوار است.

این تحقيق نشان داد که چهار عامل اقتصادی ،اجتماعي-

منابع آب زیرزميني شهرستان کميجان شامل 1165

فرهنگي ،حمایتهای دولتي و دانش و اطالعات

حلقه چاه و  38رشته قنات بوده و ميانگين آب مصرفي

کشاورزان بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی تأثير
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داشتند که در این بين ،نقش حمایتهای دولتي نسبت به

تأثير مربوط به فعاليتهای انجام شده از سوی دولت

سایر عوامل بيشتر بود .پناهي و همکاران ( )0210در

بود .در مطالعه دیگری ،چارتژوالکيس و برتاکي ()0210

مطالعه موانع به کارگيری مدیریت بهينه منابع آب در

در بررسي مدیریت پایدار منابع آب در شرایط تغيير

نظام کشاورزی ایران ،مهمترین موانع به کارگيری

اقليم نشان دادند که اقدامات کشاورزی شامل مدیریت

مدیریت بهينه منابع آب کشاورزی را به ترتيب اهميت

خاک ،کاهش ميزان استفاده از کود و کنترل آفات و

در چهار گروه اقتصادی و مالي ،برنامهریزی،

بيماریها با مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی و

آموزشي -ترویجي و طبيعي دستهبندی نمودند .به

حفاظت از محيطزیست ارتباط دارند .همچنين ،نتایج این

همين منوال ،ابراهيمي و همکاران ( )0226در مطالعهای

تحقيق حاکي از آن بود که پذیرش مدیریت پایدار آب

با عنوان تحليل مشکالت و سازوکارهای بهبود مدیریت

تنها یک مسأله تکنولوژیکي نبوده ،بلکه شامل مالحظات

آب کشاورزی در توليد انگور در شهرستان تاکستان به

دیگری به ویژه رفتار اجتماعي جوامع روستایي و

این نتيجه رسيدند که ارتقاء سطح مشارکت کشاورزان

توانمندسازی و مشارکت کشاورزان در مدیریت آب،

در مدیریت آب ،استفاده از ابزار و وسایل دقيقتر و

محدودیتهای اقتصادی و چارچوب نهادی و قانوني

مدرنتر در بهرهبرداری از منابع آب ،بهبود عمليات

رایج در یک منطقه نيز ميشود .کولماتو ( )0214در

زراعي در سطح مزرعه ،تعيين نياز آبي گياه با آزمایش

مطالعهای به بررسي مشکالت مدیریت و استفاده پایدار

خاک و حفاظت از کانالهای انتقال آب ،از مهمترین

از منابع اب در کشور ازبکستان پرداخته است .بر

سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در منطقه مورد

اساس نتایج تحقيق ،ضعف مدیریت ،عدم استفاده از

مطالعه بودند .در پژوهش دیگری ،ساميان و همکاران

فناوریهای جدید ،پایين بودن سطح دانش و آگاهي

( )0210عوامل مؤثر بر مدیریت بهينه آب کشاورزی را

کشاورزان ،عدم برگزاری دورههای آموزشي مرتبط و

بررسي کردهاند .نتایج این تحقيق نشان داد که چهار

عدم حمایت کافي از سوی دولت ،مهمترین مشکالت

عامل نهادی و قانوني ،فني و دانشي ،اقتصادی و

مدیریت پایدار منابع آب بودند .سازمان همکاری و

اجتماعي -مشارکتي در حدود  56درصد از کل

توسعه اقتصادی ( )0212در پژوهشي نشان داد که

واریانس عوامل مؤثر بر مدیریت بهينه آب کشاورزی را

مدیریت پایدار آب کشاورزی دامنه گستردهای از

تبيين نمودند .به طور مشابه ،رضادوست و الهیاری

سيستمهای کشاورزی و اقدامات (اعم از مدیریتي،

( )0214در بررسي عوامل مؤثر بر مدیریت بهينه

زراعي و فني) را پوشش ميدهد و تحت تأثير متغيرها و

کشاورزی در شهرستان املش از دیدگاه کشاورزان

عوامل پرشماری مانند عوامل سياسي ،فرهنگي،

مشخص کردند که پنج عامل مکانيزاسيون ،فني،

بسترهای نهادی و قانوني ،اقتصادی ،اجتماعي و منطقه-

اقتصادی ،اجتماعي و دانش و تجربه کشاورزان در

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

خصوص مدیریت آب کشاورزی در حدود  51/0درصد

به ویژه مشکالت فصلي مانند تغييرات در زمانبندی

از کل واریانس عوامل مؤثر بر مدیریت بهينه آب

الگوهای بارندگي ساالنه یا دورههای ذوب برف ،نيز از

کشاورزی را تبيين کردند .همچنين ،پناهي و

دیگر عوامل اصلي اثرگذار بر مدیریت منابع آب

ملکمحمدی ( )0212در تحليل عوامل مؤثر بر مدیریت

کشاورزی بودند .لونر و همکاران ( )0228در پژوهش

بهينه منابع آب کشاورزی در روستاهای ایران به این

خود مدیریت پایدار منابع آب و کمينهسازی خطرات

نتيجه رسيدند که سه عامل برنامههای دولتي،

زیستمحيطي را مورد بررسي قرار دادهاند .نتایج این

فعاليتهای ترویجي و ویژگيهای فردی پاسخگویان،

تحقيق نشان داد که توسعه مدلي به منظور مدیریت

 35درصد از کل واریانس عوامل مؤثر بر مدیریت منابع

پایدار منابع آب مستلزم توجه به شرایط اقتصادی،

آب را تبيين کردند که در بين این سه عامل ،بيشترین

فيزیکي و زیرساختي و اجتماعي استفاده از آب در
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تحلیل عوامل تبیینکننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی....
مناطق مختلف ميباشد .در نهایت ،دانگومارو و مادولو

شهرستان کميجان بود که تعداد آنها  0122خانوار

( )0223در مطالعه مشارکت عمومي در مدیریت

ميباشد .شایان ذکر است که شهرستان کميجان دارای

یکپارچه منابع آب کشاورزی در تانزانيا دریافتند که

دو بخش مرکزی و ميالجرد و شامل چهار دهستان به

مداخله و مشارکت عمومي افراد محلي در پروژهها و

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

برنامههای مرتبط با مدیریت منابع آب کشاورزی یک

دهستان مرکزی و خسروبيگ ( 11روستا) و ميالجرد

عامل حياتي برای موفقيت این برنامهها محسوب مي-

( 6روستا) در بخش ميالجرد ميباشد .بر اساس جدول

شود .نتایج این تحقيق حاکي از آن بود که سيستمهای

بارتلت و همکاران ( )0221حجم نمونه  322نفر تعيين

مرتبط با مدیریت پایدار منابع طبيعي از جمله آب

شد که به منظور دستيابي به آنها از روش نمونهگيری

نيازمند استفاده از دانش ،تجارب و ایدههای اجتماعات

چندمرحلهای استفاده شد؛ بدین ترتيب که ابتدا در داخل

محلي به عنوان ذینفعان اصلي در حفاظت از منابع مي-

هر بخش بهصورت تصادفي یک دهستان انتخاب و در

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

مرحله بعد ،از داخل هر یک از دهستانهای انتخاب شده،

که استفاده پایدار از منابع آب در سطح مزرعه بيش از

هشت روستا بهصورت تصادفي مشخص گردید .در

هر چيز جنبه مدیریتي و فني دارد.

نهایت ،بر اساس روش نمونهگيری طبقهای با انتساب
متناسب (یعني با در نظر گرفتن حجم جامعه آماری در
هر یک از روستاها) ،تعداد نمونه مناسب به هر یک از

مواد و روشها
این تحقيق از لحاظ ميزان درجه کنترل متغيرها،

طبقات اختصاص یافته و پرسشنامهها به صورت

غيرآزمایشي و توصيفي ،از نظر روش گردآوری

تصادفي در بين اعضای نمونه آماری توزیع و

دادهها ،ميداني و به لحاظ قابليت تعميم یافتهها ،از نوع

گردآوری شد (جدول .)1

پيمایشي است .جامعه آماری این پژوهش ،تمامي
سرپرستان خانوارهای کشاورزی در مناطق روستایي
جدول  -1تعداد نمونه اختصاص يافته به هر يک از دهستانها
تعداد نمونه
شماره

نام دهستان

1

خسروبيگ

نام روستا

تخصيص

تعداد نمونه
شماره

نام دهستان

نام روستا

یافته

جمع

تخصيص
یافته

خسروبيگ

31

اسفندان

30

خيرآباد

4

چلبي

31

سردرآباد

12

راستگردان

14

ینگ ملک

34

یاسبالغ

10

علي آباد

11

یساول

10

سبز آباد

10

کوت آباد

15

محمود آباد

16

کلوان

05

طرالن

4

دره سبز

01

100

0

اسفندان

جمع

150

ابزار گردآوری دادهها در این تحقيق پرسشنامه

فردی -حرفهای (شامل سه پرسش) ،مشخصههای نظام

محققساخته بود که افزون بر بخشهای مشخصههای

بهرهبرداری (شامل شش پرسش) ،سنجش ميزان
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مشارکت اجتماعي کشاورزان در تشکلها (شامل هفت

ابزار تحقيق بود .دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS

پرسش) و ميزان شرکت آنان در برنامهها و فعاليتهای

نسخه  02تجزیه و تحليل شد .در ضمن ،برای تجزیه و

ترویجي (شامل پنج پرسش) ،در بخش اصلي شامل

تحليل اطالعات حاصل از تحقيق از آمارههای توصيفي

مقياسهای مرتبط با سنجش ميزان بهکارگيری اقدامات

و استنباطي نظير فراواني ،درصد و ميانگين و تحليل

مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب از سوی کشاورزان

عاملي اکتشافي استفاده شد.

(شامل  00پرسش بر مبنای طيف ليکرت در دامنه بين
 =2هيچ تا  =0خيلي زیاد) و ميزان اهميت عوامل مؤثر
بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (شامل 10
پرسش بر مبنای طيف ليکرت در دامنه بين  =1خيلي کم
تا  =0خيلي زیاد) بود .روایي محتوایي پرسشنامه با
نظرسنجي از متخصصان و کارشناسان در زمينه
موضوع مورد پژوهش و پس از انجام اصالحات
ضروری تأیيد شد .برای سنجش پایایي ابزار تحقيق از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ضرایب
برای مقياسهای اساسي پرسشنامه یعني ميزان
بهکارگيری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب از
سوی کشاورزان و ميزان اهميت عوامل مؤثر بر
مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی به ترتيب 2/88
و 2/82به دست آمد که حاکي از قابليت اعتماد مناسب

نتايج و بحث
يافتههاي توصيفي
نتایج تحقيق نشان داد که ميانگين سني کشاورزان
مورد مطالعه  04/01سال بود و  51/5درصد از آنان
بيشتر از  40سال سن داشتند .با توجه به نتایج تحقيق،
تحصيالت بيشتر کشاورزان ( 42/3درصد) در سطح
ابتدایي بود و ميانگين سابقه کار کشاورزی آنان 08/6
سال بود .نتایج حاصل از رتبهبندی گویههای مرتبط با
ميزان مشارکت اجتماعي کشاورزان مورد مطالعه نشان
داد که بيشترین مشارکت اجتماعي پاسخگویان در
هيأتهای مذهبي و کمترین آن در تعاوني توليد بود
(جدول .)0

جدول -2رتبهبندي گويههاي مرتبط با ميزان مشارکت اجتماعي کشاورزان
*

گویه

ميانگين

هيأتهای مذهبي

3/62

1/166

شورای اسالمي روستا

0/50

1/261

بسيج محالت

0/03

1/046

تعاوني روستایي

0/44

1/105

تشکل آب بران

0/31

1/162

هيأت امنای مدرسه

0/02

1/000

تعاوني توليد

1/86

2/836

کل

0/03

1/106

انحراف معيار

*(مقياس :هيچ :صفر ،خيلي کم ،1:کم ،0 :متوسط 3:زیاد ،4:خيلي زیاد)0 :

نتایج تحقيق حاکي از آن بود که نظام بهرهبرداری

زیرکشت زراعي کشاورزان در منطقه  13/21هکتار بود

 65/8درصد از کشاورزان مورد مطالعه ملکي1/5 ،

که سطح زیر کشت اکثریت کشاورزان ( 02/5درصد)

درصد اجارهای و فقط  2/0درصد سهمبری بود.

بين یک تا ده هکتار بود .بر اساس نتایج کسب شده،

همچنين ،یافتههای تحقيق نشان داد که ميانگين سطح

ميانگين تعداد قطعات اراضي پاسخگویان حدود 4/0

819

تحلیل عوامل تبیینکننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی....
قطعه بود .یافتههای پژوهش نشان داد که رایجترین

تسهيالت برای ایجاد یا نوسازی سيستم آبياری مزرعه

وسيله انتقال آب ( 62درصد) نهر خاکي بوده و بيشتر

خود استفاده کرده بودند .همچنين ،نتایج حاکي از آن

کشاورزان مورد مطالعه ( 86/3درصد) از روش آبياری

بود که در بين برنامهها و فعاليتهای ترویجي ،ميزان

سنتي برای آبياری مزارع خود استفاده ميکردند که این

شرکت در نمایشگاههای کشاورزی و بازدید از مزارع

امر نشان از عدم بهرهمندی مناسب کشاورزان از

نمایشي دارای باالترین ميزان رتبه بودند .این در حالي

فناوریهای نوین کشاورزی در منطقه دارد .این مسأله

بود که ميزان شرکت در تئاترهای آموزشي -ترویجي

ميتواند یکي از دالیل اصلي پایين آمدن بهرهوری منابع

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

آب کشاورزی در شهرستان کميجان باشد .بررسي

ميانگين کل محاسبهشده ميتوان بيان داشت که در

دادهها و نتایج تحقيق نشان داد که تنها در حدود 8/3

مجموع ميزان شرکت کشاورزان در برنامهها و

درصد از پاسخگویان در پنج سال گذشته از اعتبارات و

فعاليتهای ترویجي در سطح پایين قرار داشت.

جدول  -3رتبهبندي گويههاي مرتبط با ميزان شرکت کشاورزان در برنامهها و فعاليتهاي ترويجي
*

انحراف معيار

برنامهها و فعاليتهای ترویجي

ميانگين

نمایشگاههای کشاورزی

0/13

1/03

بازدید از مزارع نمایشي

0/24

1/12

روز مزرعه

0/21

1/26

جشنوارههای ترویجي

1/65

2/855

تئاترهای آموزشي -ترویجي

1/36

2/544

کل

1/80

1/228

*(مقياس :هيچ :صفر ،خيلي کم ،1:کم ،0 :متوسط 3:زیاد ،4:خيلي زیاد)0 :

برای سنجش ميزان بهکارگيری اقدامات مرتبط با

کودهای دامي پوسيده به عنوان پوشش برای حفظ

مدیریت پایدار منابع آب از سوی کشاورزان از  00گویه

رطوبت خاک ،باالترین رتبه را به خود اختصاص داده

استفاده شد که نتایج حاصل از رتبهبندی آنها در

بودند .در حالي که ،سه گویه استفاده از لوله پلي اتيلني

جدول  4آورده شده است .بر اساس نتایج کسب شده،

در مزرعه برای انتقال آب ،استفاده از آبياری تحت

سه گویه کاشت محصوالت در تاریخ مناسب ،کنترل

فشار و انجام آزمایش آب و خاک به طور منظم،

علفهای هرز در مزرعه به روش غير شيميایي مثل

پایينترین رتبه را در بين گویههای مورد مطالعه

وجين و چراندن و استفاده از کاه و کلش ،پالستيک و

داشتند.
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جدول  -4رتبهبندي گويههاي مرتبط با ميزان بهکارگيري اقدامات مرتبط با مديريت پايدار منابع آب از سوي
*(م

کشاورزان
رتبه

ميانگين

گویهها

*

انحراف معيار

قياس

1

کاشت محصوالت در تاریخ مناسب

4/10

2/866

:

0

کنترل علفهای هرز در مزرعه به روش غيرشيميایي مثل وجين و چراندن

3/46

1/161

هيچ:

3

صفر

استفاده از کاه و کلش ،پالستيک و کودهای دامي پوسيده به عنوان پوشش برای حفظ رطوبت

3/45

1/380

4

کنترل آلودگي آب به ویژه ورود فاضالبهای انساني و حيواني به منابع آبي یا کانال انتقال آب

3/02

1/302

0

کاهش مصرف کود شيميایي و سموم در مزرعه

3/26

1/110

،

6

انجام آبياری در زمان مناسب به ویژه بعد از ظهر و شب

3/26

1/064

خيلي

5

تغيير دریچهها و جلوگيری از نشت آب در انهار

3/203

1/165

کم1:

8

 ،کم:

خاک

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

3/202

1/155

6

انجام شخم حفاظتي برای کنترل رطوبت خاک و جلوگيری از فرسایش

0/63

1/068

12

جلوگيری از پمپاژ و مصرف بيرویه آب در مزرعه

0/88

1/304

،0

11

جلوگيری از پاشيده شدن سموم در مسير انتقال آب

0/50

1/061

متو

10

چراندن علفهای هرز در مسير جویها به جای استفاده از علفکش

0/53

1/415

13

کشت همزمان محصوال ت با نياز آبي زیاد به همراه محصوالت با نياز آبي کم

0/66

1/143

سط:

14

سرویس و نگهداری از تجهيزات آبياری

0/66

2/800

3

10

انتخاب الگوی کشت متناسب با آب موجود

0/63

1/025

16

استفاده مجدد از هرز آب

0/63

1/035

زیاد:

15

اصالح و مرمت مستمر سازه کانال انتقال آب در سطح مزرعه

0/040

1/140

،4

18

به روز کردن اطالعات و دانش خود در زمينه آبياری

0/043

1/086

16

پوشش انهار انتقال آب (با سيمان و غيره)

0/46

1/064

خيلي

02

عدم انجام آبياری در شرایط گرم و بادی

0/44

1/118

زیاد:

01

استفاده از ارقام مقاوم به خشکي

0/16

1/222

00

استفاده از کنتور برای اندازهگيری و مدیریت آب مصرفي

0/10

1/062

03

استفاده از لوله پلي اتيلني در مزرعه برای انتقال آب

1/66

1/438

04

استفاده از آبياری تحت فشار

1/61

1/421

00

انجام آزمایش آب و خاک به طور منظم

1/82

1/126

)0

شيب مناسب برای کانال ،متناسب کردن ظرفيت کانال نسبت به حجم آب ورودی به آن)

کل

نتایج سطحبندی کشاورزان مورد مطالعه بر حسب

با مدیریت پایدار منابع آب را بهکار گرفتهاند .نکته قابل

ميزان بهکارگيری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع

توجه آن است که تنها در حدود  14درصد از

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

کشاورزان مورد مطالعه این اقدامات را در سطح زیاد

نتایج پيداست ،بيشترین فراواني ( 44/3درصد) مربوط

( 13/3درصد) و خيلي زیاد ( 2/5درصد) بهکار گرفتهاند

به پاسخگویاني بود که در سطح متوسط اقدامات مرتبط

(جدول .)0
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جدول  -5سطحبندي کشاورزان بر حسب ميزان بهکارگيري اقدامات مرتبط با مديريت پايدار منابع آب
سطح اقدامات

فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

خيلي کم

16

0/3

0/3

کم

126

36/4

41/5

متوسط

133

44/3

86

زیاد

42

13/3

66/3

خيلي زیاد

0

2/5

122

کل

322

122

نتایج رتبهبندی گویههای مرتبط با عوامل مؤثر بر

گویه ،پایبندی به دستورات دیني مرتبط با استفاده از

مدیریت پایدار منابع آب از دیدگاه کشاورزان نشان داد

آب ،دسترسي کشاورزان به مواد چاپي ترویجي

که سه گویه ،همکاری با سایر کشاورزان در مدیریت

همچون پوسترها ،نشریهها و بروشورهای ترویجي در

منابع آب و انتقال آب ،همکاری با مأمورین دولتي در

زمينه مسائل مرتبط با آب برای افزایش سطح دانش آن-

کنترل چاههای آبياری و معرفي الگوی کشت مناسب

ها و تدوین و پخش برنامههای رادیویي محلي در زمينه

برای مناطق مختلف بر اساس منابع آب در دسترس و

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی ،پایينترین رتبه را

ميزان نياز آبي ،دارای باالترین رتبه و در مقایل ،سه

داشتند (جدول .)6

جدول  -6رتبهبندي گويههاي مرتبط با عوامل مؤثر بر مديريت پايدار منابع آب از ديدگاه کشاورزان
رتبه

گویهها

ميانگين

*

انحراف معيار

 1همکاری با سایر کشاورزان در مدیریت منابع آبي و انتقال آب

3/52

2/686

 0همکاری با مأمورین دولتي در کنترل چاههای آبياری
 3معرفي الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف بر اساس منابع آب در دسترس و ميزان نياز آبي
 4شرکت در برنامههای بازدید از شبکههای آبياری موفق در سایر مناطق

3/60
3/62
3/05

2/863
2/600
2/614

 0بازدید مستمر و به موقع از کانالهای آبياری در سطح مزرعه
مشارکت کشاورزان در تشکلهای محلي مرتبط با آب و همکاری آنها با نهادهای محلي به ویژه
6
شوراها و دهياریها جهت مدیریت مناسب منابع آب
 5دریافت تسهيالت و اعتبارات برای ایجاد یا نوسازی شبکههای آبياری نوین در سطح مزرعه
 8تدوین و پخش برنامههای تلویزیوني در زمينه موضوعات مرتبط با مدیریت منابع آب کشاورزی

3/03

1/246

3/02

2/856

3/34
3/33

2/661
2/630

3/03

2/528

3/10

2/860

3/24

1/146

3/22

1/031

 13پایبندی به دستورات دیني مرتبط با استفاده از آب
دسترسي کشاورزان به مواد چاپي ترویجي همچون پوسترها ،نشریهها و بروشورهای ترویجي
14
در زمينه مسائل مرتبط با آب برای افزایش سطح دانش آنها
 10تدوین و پخش برنامههای رادیویي محلي در زمينه مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

0/66

1/106

0/66

2/626

0/06

2/668

کل

3/06

2/660

تدوین مقررات مشخص و شفاف در زمينه حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب کشاورزی و
6
پایبندی به اجرای آنها
 12شرکت در دورهها و کارگاههای آموزشي برای بهرهبرداران در زمينه موضوعات مرتبط با آب
انتقال اطالعات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب به بهرهبرداران از طریق افزایش ارتباط و تعامل
11
بين آنها با کارشناسان ترویج و متخصصان آبياری
 10تالش برای افزایش سطح دانش فني بهرهبرداران در زمينه استفاده و مدیریت بهينه منابع آب

*(مقياس :خيلي کم ،1:کم ،0 :متوسط ،3:زیاد ،4:خيلي زیاد)0 :
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يافتههاي استنباطي

عاملها به درستي انجام شده و متغيرهای هر عامل

الف -تحليل عاملي اقدامات مرتبط با مديريت پايدار

همبستگي ریشهای باالیي با یکدیگر دارند .به منظور

منابع آب کشاورزي

دستهبندی عاملها ،از معيار مقدار ویژه استفاده شد و

در این بخش هدف از کاربرد تحليل عاملي اکتشافي
دستهبندی و مشخص نمودن عاملهای مرتبط با
«اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی»
و تعيين مقدار واریانس تبيينشده توسط هر یک از
متغيرها ،در قالب عاملهای دستهبندی شده بود .جهت
تعيين مناسببودن دادهها از آزمون  KMOو آزمون
بارتلت استفاده گردید .مقدار  2/826 ،KMOبدست آمد
که بر این اساس ميتوان بيان داشت ،تعداد نمونهها
برای انجام تحليل عاملي مناسب بودند .همچنين ،مقدار
آماره بارتلت  3650/628بدست آمد که در سطح 2/21
معنيدار بود؛ از اینرو ،ميتوان نتيجه گرفت که تفکيک

عاملهایي مدنظر قرار گرفت که مقدار ویژه آنها
بزرگتر از یک بود .عاملهای استخراجشده همراه با
مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي
آنها در جدول  5نشان داده شدهاند .بر اساس
یافتههای به دست آمده ،عامل اول با مقدار ویژه 0/080
تبيينکننده  03/665درصد از واریانس کل بود و عامل
آخر با مقدار ویژه  1/531درصد کمترین سهم را در
تبيين واریانس کل عاملها داشت .بهطور کلي ،پنج عامل
استخراجشده در مجموع  66/831درصد کل واریانس را
تبيين کردند که نشان از درصد باالی واریانس
تبيينشده توسط این عاملها دارد.

جدول  -7عوامل استخراج شده همراه با مقادير ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعي

اول

0/080

03/665

03/665

دوم

0/648

13/421

35/368

سوم

0/588

10/666

02/265

چهارم

0/618

11/866

61/666

پنجم

1/531

5/860

66/831

وضعيت قرارگيری مجموعه متغيرهای مرتبط با
اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی ،با

ب -تحليل عوامل مؤثر بر مديريت پايدار منابع آب
کشاورزي

توجه به عوامل استخراجشده با فرض واقعشدن

در این بخش به منظور دستهبندی «عوامل مؤثر بر

متغيرهای دارای بار عاملي بزرگتر از  ،2/0پس از

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی» و تعيين مقدار

چرخش عاملها به روش وریماکس در جدول  8ارائه

واریانس تبيينشده به وسيله هر کدام از متغيرها در

شده است .البته باید به این نکته اشاره کرد که پس از

قالب عاملهای دستهبندیشده ،از تحليل عاملي اکتشافي

چرخش (وریماکس) ،سه متغير به دليل پایينبودن بار

استفاده شد .مقدار  2/506 ،KMOبدست آمد که این

عاملي (کمتر از  )2/0و در نتيجه معنيدارنبودن

موضوع بيانگر مناسب بودن تعداد نمونهها برای انجام

همبستگي آنها با دیگر متغيرها ،از تحليل حذف شدند.

تحليل عاملي بود .همچنين ،مقدار آماره بارتلت
 ،1861/208محاسبه شد که در سطح  2/21معنيدار بود
که بر این اساس ،ميتوان بيان داشت که تفکيک عاملها
به درستي انجام شده و متغيرهای هر عامل همبستگي

811

تحلیل عوامل تبیینکننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی....
ریشهای باالیي با یکدیگر دارند .عاملهای استخراجشده،

از واریانس مجموعه را تبيين کند .در نهایت ،عاملهای

همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس

سوم (مشارکتي -تعاملي) و چهارم (استفاده از وسایل

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

ارتباط جمعي) با مقادیر ویژه  0/325و  1/326به ترتيب

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

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

نخست از بين چهار عامل استخراجي بود که به تنهایي

تبيين کردند .به طور کلي ،این چهار عامل  68/61درصد

تبيينکننده  01/481درصد از واریانس کل مجموعه

از واریانس کل را تبيين کردند که حاکي از ميزان

مورد تحليل است .پس از آن ،عامل دوم با نام عامل

واریانس باالی تبيينشده به وسيله عاملهای استخراج

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

شده بود.

جدول  -8متغيرهاي مربوط به هر يک از عوامل و ميزان بارهاي عاملي به دست آمده از ماتريس چرخش يافته
عاملها

اقدامات مدیریتي

اقدامات زراعي

اقدامات فني

اقدامات کنترلي

اقدامات نگهداری و
بازسازی

متغيرها

بار عاملي

استفاده مجدد از هرز آب

2/886

جلوگيری از پمپاژ و مصرف بيرویه آب در مزرعه
انجام شخم حفاظتي برای کنترل رطوبت خاک و جلوگيری از فرسایش
انجام آبياری در زمان مناسب به ویژه بعد از ظهر و شب
کنترل علفهای هرز در مزرعه به روش غيرشيميایي مثل وجين و چراندن
استفاده از کاه و کلش ،پالستيک و کودهای دامي پوسيده به عنوان پوشش برای
حفظ رطوبت خاک
جلوگيری از پاشيده شدن سموم در مسير انتقال آب
انتخاب الگوی کشت متناسب با آب موجود
کشت همزمان محصوالت با نياز آبي زیاد به همراه محصوالت با نياز آبي کم
استفاده از ارقام مقاوم به خشکي
کاشت محصوالت در تاریخ مناسب
استفاده از آبياری تحت فشار
استفاده از لوله پلي اتيلني در مزرعه برای انتقال آب
تغيير دریچهها و جلوگيری از نشت آب در انهار
طراحي مناسب کانالهای انتقال آب
کنترل آلودگي آب به ویژه ورود فاضالبهای انساني و حيواني به منابع آبي یا
کانال انتقال آب
انجام آزمایش آب و خاک به طور منظم
کاهش مصرف کود شيميایي و سموم در مزرعه
استفاده از کنتور برای اندازهگيری و مدیریت آب مصرفي
سرویس و نگهداری از تجهيزات آبياری
اصالح و مرمت مستمر سازه کانال انتقال آب در سطح مزرعه
پوشش انهار انتقال آب (با سيمان و غيره)

2/801
2/561
2/560
2/516
2/658
2/634
2/804
2/563
2/521
2/665
2/561
2/500
2/666
2/625
2/566
2/685
2/608
2/044
2/608
2/053
2/020

812
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جدول  -9عوامل استخراج شده همراه با مقادير ويژه و درصد تجمعي آنها
عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعي

اول

0/566

01/481

01/481

دوم

0/650

16/586

41/05

سوم

0/325

15/501

06/201

چهارم

1/326

6/886

68/61

وضعيت قرارگيری مجموعه متغيرهای مرتبط با

شده است که پس از چرخش ،سه متغير به دليل

عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی ،با

پایينبودن بار عاملي (کمتر از  )2/0و در نتيجه معنيدار

توجه به عوامل استخراجشده با فرض واقعشدن

نبودن همبستگي آنها با دیگر متغيرها ،از تحليل حذف

متغيرهای دارای بار عاملي بزرگتر از  ،2/0پس از

شدند.

چرخش عاملها به روش وریماکس در جدول  12ارائه
جدول  -11متغيرهاي مربوط به هر يک از عوامل و ميزان بارهاي عاملي به دست آمده از ماتريس چرخش يافته
عاملها

دانشي -حمایتي

متغيرها
تالش برای افزایش سطح دانش فني بهرهبرداران در زمينه استفاده و مدیریت بهينه منابع آب

2/840

دریافت تسهيالت و اعتبارات برای ایجاد یا نوسازی شبکههای آبياری نوین در سطح مزرعه

2/585

تدوین مقررات مشخص و شفاف در زمينه حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب کشاورزی و
پایبندی به اجرای آنها
دسترسي کشاورزان به مواد چاپي ترویجي همچون پوسترها ،نشریهها و بروشورهای ترویجي
در زمينه مسائل مرتبط با آب برای افزایش سطح دانش آنها
شرکت در دورهها و کارگاههای آموزشي برای بهرهبرداران در زمينه موضوعات مرتبط با آب
افزایش ارتباط و تعامل بين بهرهبرداران با کارشناسان ترویج و متخصصان آبياری به منظور

ترویجي

مشارکتي -تعاملي

انتقال اطالعات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب به آنان

2/636
2/034
2/821
2/501

معرفي الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف بر اساس منابع آب در دسترس و ميزان نياز آبي

2/646

شرکت در برنامههای بازدید از شبکههای آبياری موفق در سایر مناطق

2/004

همکاری با سایر کشاورزان در مدیریت منابع آبي و انتقال آب

2/836

مشارکت کشاورزان در تشکلهای محلي مرتبط با آب و همکاری آنها با نهادهای محلي به ویژه
شوراها و دهياریها جهت مدیریت مناسب منابع آب
همکاری با مأمورین دولتي در کنترل چاههای آبياری

استفاده از وسایل تدوین و پخش برنامههای تلویزیوني در زمينه موضوعات مرتبط با مدیریت منابع آب کشاورزی
ارتباط جمعي

بار عاملي

تدوین و پخش برنامههای رادیویي محلي در زمينه مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

2/810
2/664
2/805
2/040

نتایج تحليل عوامل تبيين کننده اقدامات مرتبط با

مطالعات چارتژوالکيس و برتاکي ( ،)0210سازمان

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی نشان داد که اقدامات

همکاری و توسعه اقتصادی ( )0212و دانگومارو و

مدیریتي به عنوان عامل اول ،بيشترین ميزان واریانس

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

را به خود اختصاص داده است .اهميت این عامل در

خصوص ،زارع و شمسایي ( )0213تأکيد دارند که

تحلیل عوامل تبیینکننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی....

813

حفاظت و بهرهبرداری بهينه از منابع آبي در وهله

پایدار به شمار ميرود (لطيفزاده و همکاران .)0212

نخست نيازمند برنامه مدیریتي و انجام اقدامات مرتبط

افزون بر این ،با توجه به پایين بودن ميزان بارندگي

با آن است که بر اساس نتایج این تحقيق مهمترین این

ساالنه در شهرستان کميجان ،کاشت محصوالت در

اقدامات شامل استفاده مجدد از هرز آب ،جلوگيری از

تاریخ مناسب ،کشت همزمان محصوالت با نياز آبي

پمپاژ و مصرف بيرویه آب در مزرعه ،انجام شخم

زیاد به همراه محصوالت با نياز آبي کم و به ویژه

حفاظتي برای کنترل رطوبت خاک و جلوگيری از

استفاده از ارقام مقاوم به خشکي از دیگر اقداماتي

فرسایش ،انجام آبياری در زمان مناسب به ویژه بعد از

زراعي هستند که ميتوانند به مدیریت پایدار منابع آب

ظهر و شب ،کنترل علفهای هرز در مزرعه به روش

کشاورزی در منطقه مورد مطالعه کمک نمایند .برای

غيرشيميایي مثل وجين و چراندن و غيره ،بودند.

نمونه ،گياهان مقاوم به خشکي با سيستمهای ریشهای

همانطور که از ماهيت اقدامات اشاره شده پيداست

خود قادرند رطوبت موجود در خاک را جذب نموده و

انجام چنين مواردی چندان پيچيده یا هزینهبر نبوده و

آب را در اندامهای خود ذخيره نمایند و در نتيجه،

به سادگي از سوی کشاورزان قابل اجرا است ،این در

شرایط سخت آب و هوایي ،گرما و نوسانات درجه

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

حرارت ،باال بودن شدت تبخير و وزش بادهای گرم را

صحيح نسبت به مدیریت پایدار منابع آب ،این اقدامات

تحمل کنند (اسدی و همکاران  .)0212هر چند عليرغم

به ميزان بسيار اندکي از سوی کشاورزان به کار گرفته

مفيد و اثربخش بودن اقدامات اشاره شده ،همانطور که

ميشود (افشاری  .)0216پس از اقدامات مدیریتي ،عامل

نتایج توصيفي نشان داد در مجموع تعداد بسيار کمي از

بعدی از عوامل تبيين کننده اقدامات مرتبط با مدیریت

کشاورزان در منطقه مورد مطالعه اقدامات مرتبط با

پایدار منابع آب کشاورزی ،اقدامات زراعي بود که این

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را در سطح مطلوب

یافته با نتایج تحقيق ابراهيمي و همکاران ( )0226و

به کار گرفتهاند .با توجه به نتایج تحليل عوامل تبيين

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )0212همخواني

کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب

داشت .همانطور که نتایج این تحقيق نشان ميدهد ،یکي

کشاورزی مشخص شد که پس از دو عامل اقدامات

از مهمترین اقدامات زراعي در راستای مدیریت پایدار

مدیریتي و زراعي ،عامل بعدی که بيشترین ميزان

منابع آب کشاورزی ،انتخاب الگوی کشت بهينه مي-

واریانس را تبيين نموده ،عامل اقدمات فني بود .این

باشد؛ در این زمينه ،با توجه به کمبود منابع توليد

یافته بر این موضوع داللت دارد که مدیریت پایدار منابع

کشاورزی به ویژه زمينهای حاصلخيز و آب از یک

آب کشاورزی عالوه بر داشتن ماهيت مدیریتي و

سو و لزوم اصالح الگوی مصرف آب در بخش

زراعي ،دارای جنبه فني و تکنيکي نيز ميباشد که

کشاورزی از سوی دیگر ،تغيير الگوی کشت یک راهکار

ضروری است به طور جدی از سوی کشاورزان مورد

اساسي برای مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی به

توجه قرار گيرد .برای نمونه ،همانطور که از نتایج

شمار ميرود (بهرامينسب و همکاران  0210و جليل-

پيداست یکي از مهمترین اقدامات فني ،استفاده از

پيران  .)0210در واقع ،انتخاب الگوی کشت مناسب

سيستمهای آبياری تحت فشار در مزرعه ميباشد که

ضمن فراهم آورن شرایط جهت مصرف بهينه آب،

با در نظر گرفتن راندمان آبياری پایين روشهای سنتي

موجب افزایش راندمان آبياری ،افزایش عملکرد

در مزارع ،گسترش چنين سيستمهایي یکي از راههای

محصوالت و حفظ و بهبود خصوصيات خاک شده و به

اصلي بيشينهسازی بهرهوری آبياری و صرفهجویي در

این ترتيب ،گامي اساسي برای رسيدن به کشاورزی

مصرف آب به شمار ميرود (اصولي و همکاران
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 .)0211این در حالي است که بررسيها در سطح

الزم جهت مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را فراهم

شهرستان کميجان حاکي از آن است که سيستمهای

نمایند.

آبياری تحت فشار در این منطقه به شکل گسترده و

بر اساس نتایج تحليل عاملي عوامل مؤثر بر مدیریت

مناسب توسعه پيدا نکردهاند (سازمان جهاد کشاورزی

پایدار منابع آب کشاورزی مشخص شد که عامل

شهرستان کميجان  .)0210عالوه بر استفاده از سيستم

ترکيبي دانشي -حمایتي به عنوان عامل نخست وارد

آبياری تحت فشار ،بر اساس نتایج تحقيق بخش دیگری

تحليل شده و بيشترین ميزان واریانس عوامل مؤثر بر

از اقدامات فني در راستای مدیریت پایدار منابع آب

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را به خود

کشاورزی ،مدیریت انتقال منابع آب از طریق استفاده از

اختصاص داده است .اهميت هر یک از این عوامل در

لولههای پلياتيلني یا ایجاد کانالهای انتقال آب در

پژوهشهای احمدی و همکاران ( ،)0216پناهي و

مزرعه ميباشد .در این خصوص ،گودرزی و همکاران

همکاران ( )0210و ساميان و همکاران ( )0210نيز مورد

( )0210تأکيد دارند که در مسير انتقال ،تلفات آب ناشي

تأیيد قرار گرفته است .در این خصوص ،بيشای و

از نفوذ عمقي و یا تبخير از سطح آزاد آب است که

همکاران ( )0221آگاهيسازی و افزایش سطح دانش

ميتواند با طراحي و پوشش مناسب کانالها کاهش

کشاورزان در زمينه مسائل و موضوعات مرتبط با آب

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

را از عوامل اصلي حرکت آنان به سوی مدیریت پایدار

زیادی کاهش یابد .البته ،استفاده از کانالهای انتقال آب

منابع آب ميدانند .به همين منوال ،کولماتو ( )0214نيز

دارای برخي مشکالت اعم از رسوب گل و الی و پر

بحث ميکند که یکي از مشکالت اصلي مدیریت پایدار

شدن مقطع ،سرعت کم انتقال آب و رشد علفهای هرز

منابع آب ،پایينبودن سطح دانش فني بهرهبرداران در

ميباشد (اللهزاری و همکاران  )0210که این مشکالت تا

زمينه استفاده و مدیریت بهينه منابع آب کشاورزی

حدود زیادی از طریق طراحي مناسب چنين کانالهایي

است؛ اهميت این مسأله ،با در نظر گرفتن گستردگي فني

قابل رفع ميباشند .به هر حال ،اهميت عامل اقدامات فني

و چندبعدیبودن اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع

در پژوهشهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

آب کشاورزی از یک سو و پایينبودن سطح تحصيالت

( )0212و دانگومارو و مادولو ( )0223مورد تأیيد قرار

بيشتر کشاورزان مورد مطالعه در منطقه از سوی دیگر،

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

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

نتایج این تحقيق نشان داد که اقدامات کنترلي به عنوان

اطالعات و دانش کافي و افزایش سطح آگاهي

عامل چهارم (شامل مواردی مانند کنترل آلودگي آب به

کشاورزان نميتوان انتظار داشت که کشاورزان در

ویژه ورود فاضالبهای انساني و حيواني به منابع آبي

راستای انجام اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار آب گام

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

بردارند؛ به عبارت بهتر ،به نظر ميرسد که پيششرط و

منظم و استفاده از کنتور برای اندازهگيری و مدیریت

گام آغازین هدایت کشاورزان به سوی مدیریت بهينه و

آب مصرفي) و اقدامات نگهداری و بازسازی به عنوان

پایدار منابع آب ،توجه به افزایش سطح دانش فني

عامل پنجم (در بردارنده مواردی همچون سرویس و

کشاورزان در خصوص اقدامات مرتبط با مدیریت

نگهداری از تجهيزات آبياری ،اصالح و مرمت مستمر

پایدار منابع آب باشد .از سوی دیگر پناهي و همکاران

سازه کانال انتقال آب در سطح مزرعه و پوشش انهار

( )0210تأکيد دارند که فقدان نظام مالي و اعتباری برای

انتقال آب با سيمان ،از دیگر عواملي هستند که به

پرداخت مساعده به کشاورزان از سوی دولت و نبود

موازات اقدامات مدیریتي ،زراعي و فني ،ميتوانند زمينه

بنيه مالي قوی کشاورزان از مهمترین موانع مدیریت

تحلیل عوامل تبیینکننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی....
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بهينه منابع آب به شمار ميروند .با توجه به اینکه

داد ،ميزان مشارکت کشاورزان در منطقه مورد مطالعه

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در سطح مزرعه

در برنامهها و فعاليتهای مختلف ترویجي بسيار

نيازمند فراهمسازی برخي امکانات تکنولوژیکي و

ضعيف است که این مسأله احتماالً یکي از دالیل اصلي

تجهيزات سختافزاری به ویژه ایجاد شبکههای نوین

پایينبودن ميزان بهکارگيری اقدامات مرتبط با مدیریت

آبياری و یا نوسازی این شبکهها در سطح مزرعه

پایدار منابع آب در بين کشاورزان در منطقه است .پس

ميباشد ،بدیهي است که این فعاليتها بدون ارائه

از دو عامل اشارهشده ،عامل مشارکتي -تعاملي

حمایتهای الزم از سوی دولت به ویژه اعطای

بهعنوان عامل سوم ،بيشترین ميزان واریانس عوامل

تسهيالت و اعتبارات به بهرهبرداران محلي با دشواری

مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را تبيين

و کندی مواجه خواهد شد .بهرغم اهميت موضوع،

کرد .این نتيجه با نتایج پژوهشهای ابراهيمي و همکاران

همانطور که گفته شد تنها در حدود  8/3درصد از

( )0226و ساميان و همکاران ( )0210همخواني داشت.

کشاورزان در پنج سال گذشته از اعتبارات و تسهيالت

مهدویفر و همکاران ( )0214مشارکت مردمي را سنگ

برای ایجاد یا نوسازی سيستم آبياری مزرعه خود

بنای مدیریت پایدار منابع آب ميدانند و بر این نکته

استفاده کرده بودند .با توجه به ضعف بنيه و توان مالي

تأکيد دارند که جلب مشارکت نهادینه افراد محلي

کشاورزان در منطقه مورد مطالعه مسأله تأمين مالي

ميتواند نقش اصلي را در پشتيباني و ساماندهي امور

چنين پروژههایي از ضرورت بيشتری برخوردار است.

مربوط به مدیریت منابع آب ایفا نماید .به طور مشابه،

با توجه به نتایج تحليل عاملي مشخص شد که عامل

عربي و همکاران ( )0214به نقل از بصيرزاده و

دوم از عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب

همکاران ( )0212بيان ميدارند ،از آنجا که کشاورزان

کشاورزی که بيشترین ميزان واریانس را تبيين کرد،

اصليترین و مهمترین عامل در مدیریت مصرف آب

عامل ترویجي بود که این یافته با نتایج مطالعات پناهي

محسوب ميشوند ،از اینرو ،هر گونه فرایند و اقدامي

و همکاران ( )0210و پناهي و ملکمحمدی ()0212

در شبکههای آبياری بدون توجه به نقش کشاورزان،

همخواني داشت .در این باره پناهي و ملکمحمدی

اهميت و بازدهي مطلوب نخواهد داشت .با توجه به

( )0212تأکيد دارند که عوامل ترویجي ميتوانند نقش

اهميت عامل مشارکتي -تعاملي ،ضروری است تا

بسيار مهمي را در تشویق کشاورزان به سوی انجام

شرایط الزم برای مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع

اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب ایفا نمایند .در

آب از طریق برقراری تعامل و ارتباط مناسب بين خود

حقيقت ،توجه به عوامل ترویجي به ویژه برگزاری

کشاورزان و همکاری آنان با نهادهای محلي از جمله

دورهها و کارگاههای آموزشي برای بهرهبرداران در

شوراها و دهياریها و نيز مأمورین دولتي فراهم شود؛

زمينه موضوعات مرتبط با آب ميتواند عالوه بر

در این زمينه همانطور که اشاره شد ،جلب مشارکت

افزایش سطح دانش فني کشاورزان (نوری و همکاران

بهرهبرداران به صورت نهادینه شده به ویژه در قالب

 ،)0214در ایجاد نگرش مساعد در آنان نسبت به

تشکلهای محلي مانند تعاونيهای آببران و واگذاری

مدیریت پایدار منابع آب و نيز بهبود سطح مهارت

مسؤليتها به آنها تا حدود زیادی ميتواند ضمن

کشاورزان در این زمينه و در نهایت ،تغيير رفتار آنان

انباشت سرمایه و درآمد ،کاهش هزینههای بهرهبرداری

در راستای بهکارگيری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار

و نگهداری ،افزایش مناطق تحت آبياری (حياتي و نجفي

منابع آب کشاورزی بسيار مؤثر باشد .بهرغم اهميت

قرقاني  )0210بهبود سطح مهارتهای فني و تحليلي

عوامل ترویجي ،همانطور که نتایج توصيفي نيز نشان

بهرهبرداران و تقویت سرمایه انساني ،هماهنگي و

828

افشاری ،رضائی و ..

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره  /1بهار 1931

انسجام بيشتر کشاورزان و بهبود سرمایه اجتماعي

کمبود شدید آب ،استفاده بهينه و درست از منابع آب و

جوامع محلي و دستيابي به برابری و برقراری

به عبارت کاملتر ،مدیریت پایدار منابع آب به ویژه در

دموکراسي (شریفي و همکاران  ،)0212نقش کليدی در

بخش کشاورزی به امری بسيار حياتي تبدیل شده

مدیریت بهينه و پایدار مصرف منابع آب کشاورزی

است .با در نظر گرفتن اهميت موضوع ،هدف اصلي این

داشته باشد .در نهایت ،عامل استفاده از وسایل ارتباط

تحقيق تحليل عوامل تبيينکننده اقدامات مرتبط با

جمعي چهارمين و آخرین عاملي بود که تأثير آن بر

مدیریت پایدار منابع آب و عوامل مؤثر بر ميزان

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از طریق تحليل

بهکارگيری آن در شهرستان کميجان بود .در مجموع،

عاملي مورد تأکيد قرار گرفته است .در این زمينه،

نتایج این تحقيق نشان داد که تعداد بسيار اندکي از

رسانههای ارتباط جمعي به ویژه رادیو و تلویزیون با

کشاورزان (در حدود  14درصد) اقدامات مرتبط با

بهرهگيری از توانمندیها و ظرفيتهای گسترده

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را در سطح مناسب

اطالعرساني و آگاهيبخشي ،ابزارهای مؤثری جهت

بهکار گرفتهاند ،این در حالي است که بيشتر کشاورزان

تشویق کشاورزان به سوی بهکارگيری اقدامات مرتبط

مورد مطالعه این اقدامات را در سطح متوسط ،کم و

با مدیریت پایدار منابع آب به شمار ميروند .در حقيقت،

خيلي کم انجام دادهاند که این مسأله به طور مستقيم

این رسانهها افزون بر فراگيری و سرعت انتقال

منجر به استفاده نامناسب از منابع آب موجود در منطقه

اطالعات به مخاطبان ،از ویژگيهای تعامل بيشتر با

و کاهش آن و در نهایت ،کمآبي در بين کشاورزان

مخاطب و حجم بيشتر اطالعات قابل دسترسي و

شهرستان کميجان شده است .اهميت این مسأله با در

سهولت دسترسي برخوردار بوده و ميتوانند نقش

نظر گرفتن کمبود منابع آب سطحي و زیرزميني از یک

بسيار پررنگي در راستای ایجاد و توسعه فرهنگ

سو و پایين بودن سطح بارندگي ساالنه در شهرستان

مناسب در بين کشاورزان برای استفاده بهينه و پایدار

کميجان از سوی دیگر دو چندان است که در صورت

از منابع آب و رعایت الگوی بهينه مصرف ایفا کنند .در

عدم توجه جدی به آن ،در آیندهای نه چندان دور مي-

این زمينه ،تهيه و پخش برنامههای رادیویي و

تواند خسارتهای جبرانناپذیری را بر پيکره بخش

تلویزیوني مرتبط با موضوعات مدیریت پایدار منابع آب

کشاورزی و اقتصادی منطقه وارد نماید .همچنين ،بر

با تأکيد بر تناسب این برنامهها با زبان محلي و

اساس نتایج تحليل عاملي اقدامات مرتبط با مدیریت

مشخصههای فرهنگي و اجتماعي خاص هر یک از

پایدار منابع آب کشاورزی ميتوان نتيجه گرفت که

مناطق روستایي ،گامي اساسي برای بسترسازی جهت

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی به منزله یک پدیده

مدیریت پایدار منابع آب از سوی کشاورزان محسوب

چندبعدی از اقدامات و مؤلفههای مختلفي تشکيل شده

ميشود.

است که اصليترین آنها شامل اقدامات مدیریتي،
اقدامات زراعي ،اقدامات فني ،اقدامات کنترلي و اقدامات

نتيجهگيري
بخش کشاورزی یکي از مهمترین بخشهای
اقتصادی و اجتماعي هر کشور ميباشد .از اینرو،
استفاده بهينه از منابع آب در این بخش به طور جدی
مورد توجه قرار گرفته است .از سوی دیگر ،در
سالهای اخير به دليل وجود خشکساليهای متعدد و

نگهداری و بازسازی بودند .آنچه مسلم است نگاه
تکبعدی و نداشتن رویکرد نظاممند در توجه به تمامي
اقدامات و مؤلفههای اشاره شده ميتواند به طور قابل
توجهي منجر به کاهش اثربخشي برنامههای مدیریت
منابع آب کشاورزی شود .عالوه بر موارد اشاره شده،
با توجه به نتایج تحليل عاملي عوامل مؤثر بر مدیریت
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پایدار منابع آب کشاورزی ميتوان بيان داشت که

بازدید از شبکههای آبياری موفق در سایر مناطق ،در

اصليترین عوامل و متغيرهای تأثيرگذار بر مدیریت

راستای ارتقاء توانمندیها و مهارتهای مدیریتي

پایدار منابع آب کشاورزی در منطقه مورد مطالعه

کشاورزان در حوزه مدیریت منابع آب به شکل مستمر

شامل عوامل دانشي -حمایتي ،ترویجي ،مشارکتي-

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

تعاملي و استفاده از وسایل ارتباط جمعي بودند که در

مستلزم همکاری سازمان ترویج با نهادهای تخصصي

این بين ،عوامل دانشي -حمایتي از ميزان تأثير بيشتری

فعال در زمينه آب ميباشد.

در مقایسه با سه عامل دیگر برخوردار بودند .در

 -0با توجه به نتایج تحقيق و اهميت عامل حمایتي،

حقيقت ،بهبود سطح دانش و آگاهي کشاورزان در زمينه

پيشنهاد ميشود اعتبارات و تسهيالت مناسب در اختيار

موضوعات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

کشاورزان برای تشویق آنان به سمت ارتقاء روشها و

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

فناوریهای مدیریت آب در مزارع قرار گرفته و از

نظر مالي و قانوني ،نقش حياتي در تسهيل و تسریع

کشاورزان در جهت تسریع تجهيز مزارع به فناوریهای

حرکت کشاورزان به سوی به کارگيری اقدامات مرتبط

نوین آبياری حمایت به عمل آید.

با مدیریت پایدار منابع آب در شهرستان کميجان دارد.

 -3با توجه به نتایج تحقيق و اهميت عامل نهادی-

بر اساس نتایج به دست آمده از تحقيق ،پيشنهادهای

مشارکتي ،پيشنهاد ميشود زمينه الزم جهت بهبود

زیر ارائه ميشوند:

سطح مشارکت کشاورزان در حوزه مسائل و

 -1با توجه به نتایج تحليل عاملي و اهميت عوامل

موضوعات مرتبط با مدیریت منابع آب به ویژه از طریق

دانشي و ترویجي ،پيشنهاد ميشود برنامهها و

ایجاد تشکلهای تعاوني آببران و ارائه حمایتهای

سازوکارهای مختلف ترویجي به ویژه معرفي الگوی

قانوني ،فني و مشاورهای ،آموزشي ،مالي و مدیریتي از

کشت مناسب برای مناطق مختلف (بر اساس منابع آب

این نهادها ،فراهم شود.
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