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     چکیده

است که با رویکرد آميخته  DPSIRهدف پژوهش حاضر طراحي الگوي مدیریت پایدار آب کشاورزي با استفاده از مدل       

اري این مطالعه را کارشناسان و متخصصان حوزه آب در سطح استان همدان به تعداد کمي( انجام شد. جامعه آم-)کيفي

نفر با استفاده از  79نمونه به شيوه هدفمند و در مرحله کمي تعداد  33دادند که در مرحله کيفي تعداد نفر تشکيل مي 131

-بين )محرکبط بين متغيرهاي پيشمورگان به شيوه تصادفي انتخاب شدند. براي بررسي و تحليل رواکرجسي و جدول 

 PLSیابي معادالت ساختاري بر اساس الگوریتم پاسخ( و مالک )مدیریت پایدار آب کشاورزي( از مدل-اثر-وضعيت-فشار

 ،بهره گرفته شد. بررسي سطح پایداري مدیریت منابع آب در بخش کشاورزي استان همدان نشان داد که اکثریت پاسخگویان

درصد از واریانس مدیریت  36که  نتایج نشان داداند. در بخش کشاورزي استان را ناپایدار توصيف کردهمدیریت منابع آب 

شود که از بين این عوامل، پاسخ( تبيين مي-اثر-وضعيت-فشار-پایدار آب کشاورزي توسط عوامل مورد بررسي )محرک

 هاي زیر جهتاقدامات و پاسخ بکارگيري بنابراین، .بيشترین نقش و اهميت را داشت 277/1با ضریب تاثير « پاسخ»ي مولفه

 احياي و بخشيتعادل کشت، الگوي اصالحشوند: توصيه مي کشاورزي بخش در آب منابع مدیریت در پایداري به نيل

 هايکشت توسعه مزرعه، در گياه حضور دوره کاهش کشاورزي، محصوالت ضایعات کاهش زیرزميني، آب هايسفره

 .مستمر و کاربردي هايآموزش ورزي حفاظتي،کخا ،ايگلخانه

 

 ، مدیریت پایدار آب کشاورزيDPSIRاستان همدان، روش آميخته، رویکرد  های کلیدی:واژه
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Abstract 

This study had an aim to designing a model for agricultural water sustainable management (AWSM) by 

using DPSIR approach, Hamadan, Iran. The study has used a mixed methodology in terms of data gathering. 

The study's population were all agricultural water experts, faculty members, as well as researchers enrolled in 

Agricultural Research Center from Hamedan province. Samples for qualitative data gathering were 35 people 

which were selected through a purposeful sampling. In quantitative phase 97 samples were selected randomly 

according to Morgan's table. A structural equation modeling (SEM) methodology by PLS software was used 

to determine the relationships between the independent variables (Driver, Pressure, Status, Impact, Response) 

and dependent variable (AWSM). Results showed that the level of agricultural water resource management 

was in an unsustainable status in Hamedan province. The results showed that 36 percent of the dependent 

variable (AWSM) variance could be determined by the variables (Driver, Pressure, Status, Impact, Responses). 

Among these independent variables, the response factor was shown as the highest and the most important with 

a 0.299 coefficient. According the result, the following strategies and measures can be presented: modifying 

the cropping pattern, balancing the aquifers, reducing agricultural waste, reducing the time for plant's 

remaining on the farms, developing greenhouse crops, conservation agriculture and applying continuous 

training. 

Keywords: Agricultural Water Sustainable Management (AWSM), DPSIR Approach, Hamadan's Province, 

Mixed Method.      

 

 مقدمه 

در زندگي روزمره انسان، نقشي اساسي منابع آب 

ي دستيابي به توسعهو توسعه کشاورزي و صنعت، 

ترین منابع بخش یکي از مهماین ماده حياتدارد. پایدار 

طبيعي و یک کاالي اقتصادي غيرقابل جایگزین است که 

 2119کند )سان و همکاران نقش مهمي در توسعه ایفا مي

هاي اخير، رشد جمعيت (. طي دهه2116اباسا موگاگا و ن ،

و گسترش سطح زیرکشت محصوالت آبي )فاریاب( 

برداري از منابع آب در سراسر جهان را افزایش داده بهره

و باعث افزایش مقدار تقاضاي آب از مقدار عرضه آن و 

و  ریورادر نتيجه کميابي منابع آب شده است )پادیال

رو یکي (. از این2112 ارانو همک دونگو  2116همکاران 

هاي مهمي که در آینده نزدیک بشر را تهدید از بحران

ها تبدیل خواهد زایي بين ملتنموده و به موضوع تنش
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(. ارزیابي منابع 2112شد، مسئله کمبود آب است )هلجرز 

دهد کمبود آب در بسياري از مناطق آبي نيز نشان مي

اقتصادي و جهان به یک چالش اساسي براي توسعه 

اجتماعي کشورها تبدیل شده است )کاتير و همکاران 

و همکاران  مولدر و 2112و همکاران  ؛ پاندي2116

. یکي از پيامدهاي کمبود آب، تاثير آن بر توليد (2111

-ترین مصرفکه عمده محصوالت کشاورزي است؛ چرا

باشد کننده منابع آب در سطح جهان بخش کشاورزي مي

هرناندز و  و 2111بل و همکاران گاریزا-)گارسيا

درصد آب مصرفي  91(. این بخش حدود 2111اودامري 

رو، تامين آب جهان را به خود اختصاص داده و از این

مورد نياز براي آبياري محصوالت کشاورزي را با چالش 

و مکانن و  2116 فایلز و مادراموتامواجه نموده است )

به توليد موادغذایي  (. عالوه بر این، نياز2111هوکسترا 

بيشتر براي جمعيت در حال رشد از یک طرف و 

محدودیت منابع آب دردسترس از طرف دیگر، ارزش آب 

را به عنوان یک عنصر اساسي در توليد محصوالت 

 1مجمع اقتصاد جهانيکشاورزي آشکارتر نموده است )

(. بنابراین، حفاظت از منابع آب 2113داي و لي  و 2113

تفاده بهينه از این منابع ضروري و مهم تلقي موجود و اس

( و فعاالن این بخش اقتصادي باید 2112گردد )هلجرز مي

هاي الزم براي تعدیل، سازوکارها و دستورالعمل

نمودن مصرف آب را سرلوحه تخصيص و بهينه

 (.2113تصميمات خود قرار دهند )پرهيزکاري و همکاران 

ز هر چيز تحت تاثير پایداري منابع آب در ایران بيش ا

برداري از این منابع در بخش کشاورزي قرار دارد بهره

(. این در حالي است که در اغلب نقاط کشور به همان)

رویه و غيرمنطقي از دالیل مختلفي از جمله استحصال بي

هاي زیرزميني(، بروز منابع آب موجود )به ویژه آب

ظت مشکالتي نظير خشکسالي و عدم رعایت اصول حفا

ند ابرداري، برخي از منابع آبي کشور از بين رفتهدر بهره

که در معرض خطر نابودي قرار دارند )مظفري و یا این

رویه از منابع آب (. کشاورزان با برداشت بي2116

                                                           
1 World Economic Forum 

زیرزميني منجر به کاهش سطح ایستابي، فرونشست 

اند و این امر هاي زیرزميني شدهزمين و شور شدن سفره

 هاي آبيناپذیري به اکوسيستمقتصادي جبرانخسارات ا

-(. چنانچه افت سطح آب2119وارد نموده است )زکري 

هاي کشور ادامه یابد، عالوه بر هاي زیرزميني در دشت

ها از منابع آبي شوري آب منجر به تهي شدن کامل دشت

هاي انجام شده و امکانات گذاريشده و کليه سرمایه

ها از بين خواهد این دشت معيشتي به وجود آمده در

ادي را محيطي زیرفت. این امر همچنين، مشکالت زیست

 (. 2111الي و اسماعيلي درپي خواهد داشت )غز

ر دنيز مستثني از این شرایط نبوده و همدان استان 

هاي جوي ریزشمعرض کم آبي شدید قرار دارد. حجم 

ميليون مترمکعب در سال  6388استان به طور متوسط 

درصد آن از طریق تبخير و تعرق از دسترس  69که  است

هاي زیرزميني ميزان برداشت از آب شود.خارج مي

ميليون  232ميليون مترمکعب با کسري  2211استان نيز 

درصد آن در بخش  71باشد؛ که حدود متر مکعبي مي

اي همدان، شود )شرکت آب منطقهکشاورزي مصرف مي

هاي زیرزميني در بعضي از از نظر آب (. این استان2116

، هاي نهاوند، رزن، فامنين، کبودرآهنگمناطق مثل دشت

بهار در گذشته وضعيت مطلوبي داشته ولي در -همدان و

-سطح آب ،رویهبرداري بيعلت بهرهبه ،هاي اخيرسال

ها با کاهش شدید مواجه هاي زیرزميني در این دشت

و )حسني  شده و وضعيت بحراني پيدا کرده است

هش سطح آب زیرزميني استان فارغ اک(. 2113 همکاران

بع باعث وقوع پيامدهاي االعاده این مناز ارزش فوق

ها شده است. وقوع بيش فروچالهر خطرناک دیگري نظي

قهاوند  -رزنکبودرآهنگ و  هايفروچاله در دشت 33از 

نشانگر وضعيت بسيار نامناسب برداشت از منابع آب 

رو، منابع آبي در ز اینا باشد.ق ميزیرزميني این مناط

بخش کشاورزي استان در شرایط نامطلوبي قرار داشته 

پذیري باالي این بخش و آمارهاي مذکور حاکي از آسيب

با توجه به  (.2116اي همدان است )شرکت آب منطقه
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ریزان همواره تالش ، برنامهمذکورهاي مشکالت و چالش

براي مصرف پایدار آب هاي مطلوب را کنند تا شيوهمي

در بخش کشاورزي شناسایي نموده و از این طریق، 

راتان وري آب در بخش کشاورزي را افزایش دهند )بهره

؛ فاطمي و همکاران 2112دویني و همکاران ؛ 2113و وایت 

تجربه کشورهاي  (.2111و کرسپو و همکاران  2111

دهد که مختلف در زمينه مدیریت منابع آب نشان مي

تواند مال مدیریت صحيح آب تا حدود زیادي مياع

ها و مشکالت ناشي از کمبود آب را تعدیل محدودیت

مندسازي فرآیند تخصيص آب و یافتن نماید. لذا، نظام

بهينه مدیریت منابع آب، به عنوان راهکاري  الگوي

 راهبردي و اقدامي اساسي در جهت دستيابي به امنيت

ه در بخش کشاورزي تلقي آبي و توسعه پایدار به ویژ

در مناطق  براي این منظور .(2112براون ) گرددمي

متفاوتي به و الگوهاي  ها، مدلهابرنامه ها،مختلف طرح

 انداجرا درآمده که گاهاً با هم همپوشاني یا تداخل داشته

پرکاربردترین به عنوان مثال . (2112)پودار و همکاران 

مدیریت منابع مطالعات  هاي بکار رفته درمدلالگوها و 

ساهين و ) ریزي ریاضيهاي برنامهمدلآب شامل 

 هان و همکاران؛ 2112الفرا و همکاران ؛ 2116همکاران 

-، مدل(2116لي و همکاران ؛ 2111هو و همکاران ؛ 2111

و  ؛ آیوسي2113روچا و همکاران ) هاي هيدرولوژیکي

هاي ، مدل(2113چنگ و همکاران ؛ 2112همکاران 

-هاي تصميممدل، (2118 فيو) گيري چندمعيارهيمتصم

، (2113حبيب شبستري و بني) گيري چندمعياره هيبریدي

پاسخ -اثر-وضعيت-فشار-محرک1(DPSIR) مدل

 ،(2116کونگ و همکاران ؛ 2116کاندوري و همکاران )

سوالي که  .باشندميو .... ( SWOTسوات ) يمدل تحليل

 الگوها، مدلز بين همه در اینجا مطرح است این است که ا

را « الگوي پایدار»و یا « مدل بهينه»ها چطور باید و طرح

ها و الگوهاي ممکن، کدام تعيين نمود؟ از ميان تمام مدل

 الگویک براي یک منطقه، ایالت و یا کشور بهترین 

 شود؟محسوب مي

با توجه به اقتضایي بودن فرآیند مدیریت منابع آب 

که با توجه به  کرداستفاده  ویياز الگ کشاورزي، باید

روابط علت و معلولي بين  ،ي مورد مطالعهشرایط منطقه

هاي مختلف را تبيين نموده و در عين حال پایداري مولفه

در ميان الگوها و در مدیریت منابع آب را تامين نماید. 

متشکل از  DPSIR الگويهاي اشاره شده، مدل

حالت، اثرات و پاسخ  پارامترهاي نيروهاي محرکه، فشار،

است که در واقع یک رویکرد سيستمي و پایدار براي 

-تعيين پارامترهاي مختلف تاثيرگذار و تاثيرپذیر سيستم

 (.2113شودانگ و همکاران کند )هاي منابع آب فراهم مي

در حوزه مسائل آبي این مدل یک چارچوب تحليلي مفيد 

به مباني در زمينه ارزیابي مسائل منابع آب با توجه 

ي کند که توانایفراهم ميشرایط هر منطقه توسعه پایدار و 

هاي پيچيده در قالب نشانگرهایي قابل درک، ارائه پدیده

فرناندو و ) نفعان را داراستقابل قياس و عيني براي ذي

هاي افزون بر این، در بررسي مدل. (2113همکاران 

ه ین نکتریزي و مدیریت منابع آبي ابراي برنامه مذکور

ي خاص فقط از یک جنبه هامدلاین آشکار شد که اکثر 

ها را نادیده اند و سایر جنبهي موضوع پرداختهبه مطالعه

اند. برخي مطالعات از دیدگاه فني، برخي از انگاشته

دیدگاه اقتصادي و برخي نيز از دیدگاه نهادي مدیریت 

ر حالي اند. دمنابع آبي را مورد بحث و بررسي قرار داده

در ، لذا است.ابعاد را لحاظ کرده  يکه تحقيق حاضر همه

 استان همدانآب در منابعدر مدیریت یداري مطالعه پااین 

کشور با در هاي اصلي کشاورزي به عنوان یکي از قطب

اي از و ایجاد مجموعه DPSIRاستفاده از مدل مفهومي 

 .گرفت قرار بررسينشانگرها جهت پایش وضعيت، مورد 

مرور شده  1جدول در این راستا سوابق پژوهش به شرح 

  است:

 

 

                                                           
1 Driving Force, Pressure, State, Impacts & Response 
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 هاسوابق تحقیق و نتایج آن -1جدول 

 نتایج عنوان تحقيق محقق و سال 

پيرز و همکاران  1

(2119) 

ارزیابي پایداري نشانگرهاي مدیریت 

یکپارچه منابع آبي با استفاده از 

 DPSIRرویکرد 

کثر معيارهاي پایداري، نشانگر با ا 22نتایج نشان داد که 

نشانگر  87نشانگر با دو بعد از معيارهاي پایداري و  37

 با یک بعد از معيارهاي پایداري مطابقت دارند.

اسپانو و  2

 (2119همکاران )

هاي ریزي زیرساختحمایت از برنامه

استفاده با  ( در جنوب ایتالياGIسبز )

 DPSIRاز رهيافت 

مات مختلف اکوسيستمي، این پروژه با فراهم کردن خد

 .محيطي بودپاسخي به موضوعات حياتي زیست

سان و همکاران  3

(2116) 

برداري از منابع ارزیابي پایداري بهره

آبي در شهر بایانور در چين با 

 DPSIRاستفاده از مدل 

اي در حال نتایج نشان داد که مصرف آب به طور فزاینده

ن فشار بر منابع افزایش است و همين امر سبب وارد آمد

بایست اقداماتي آبي منطقه شده است. لذا دولت محلي مي

هاي مدیریت مصرف آب براي کاهش مانند تغيير شيوه

 اثرات منفي افزایش تقاضا به اجرا درآورد.

الکلباني و  2

 (2116همکاران )

براي تشریح  DPSIRکاربرد رهيافت 

رابطه علت و معلولي بين مدیریت 

 ع آبيپایدار و مناب

نتایج نشان داد که بایست ميان توسعه اقتصادي و 

محيطي زیست-عرضه مستمر آب براي کشاورزي

تعادل وجود داشته باشد. بنابراین تالش براي افزایش 

هاي آبياري مدرن، وري آب از طریق نصب فناوريبهره

هاي خاکستري و هاي حفاظت آب، استفاده از آبروش

ب باران و ... پيشنهاد شده آوري آتصفيه فاضالب، جمع

 است.

شناسایي عوامل انساني و محيطي  (2116باگوردو ) 3

هاي زیرزميني و موثر بر کيفيت آب

هایي براي حفظ آن با ارائه استراتژي

 DPSIRاز چارچوب استفاده 

هایي در نتایج این مطالعه در نهایت به تدوین فرضيه

-ياستراتژ مورد علل کيفيت پایين آب و همچنين تدوین

هاي منفي سالمت هاي مدیریتي براي از بين بردن جنبه

 آبخوان.

هرینگ و  6

 (2113همکاران )

ارزیابي وضعيت منابع آبي اروپا با 

 DPSIRاستفاده از 

-سپس ارائه راهتشریح وضعيت منابع آبي در اروپا و 

 هایي براي بهبود وضعيت موجودحل

آذرنيوند و  9

 (2113ساز )چيت

اي سياستي سازگار براي هپاسخ

کاهش کمبود آب در مناطق خشک و 

خشک با استفاده از رهيافت نيمه
DPSIR 

کاهش در کمبود آب تنها زماني مسير  نتایج نشان داد

شود که اقدامات سياستي از جمله اجراي موثر مي

رساني مقررات و استانداردها، فراهم قوانين، به روز

نفعان به همکاري ذي شدن یادگيري اجتماعي و افزایش

 کار گرفته شوند.

 

 

 توان بهاز دیگر تحقيقات انجام شده در این زمينه مي

متاس و (، 2113اله نژاد و همکاران )روح مطالعات

زارعي  (،2112جنگ و همکاران )(، 2112همکاران )

و همکاران  سعادتي(، 2113نظامي و همکاران )(، 2112)

زاده کوماسي(، 2113استارکل و همکاران ) ،(2113)

مولر و بورکهارد (، 2112فيو و همکاران )(، 2113)

با توجه اشاره کرد.  (2111اتکينز و همکاران ) ( و2112)

هاي فوق، مدل پيشنهادي پژوهش در به نتایج پژوهش

 ارائه شده است. 1شکل 
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 های تحقیق(مدل مفهومی تحقیق )ماخذ: یافته -1شکل

 

 

 پاسخ(-اثر-وضعیت-فشار-)محرک DPSIRمدل 

 (DPSIRپاسخ ) اثر وضعيت فشار محرک مدل

 و فعل و فرآیندها توصيف و شناسایي براي ابزاري

است )هویو  زیستمحيط -هاي انسانانفعاالت در سيستم

هاي با درنظر گرفتن پویایي مدل (. این2112و همکاران 

ئه راسيستم و تاثير بازخوردها بر فرآیندهاي حاکم، به ا

 هاي مختلفیک بستر مناسب جهت تجزیه و تحليل مولفه

پردازد. در حقيقت از ساختار مدل یک سيستم مي

DPSIR تر از سيستم، جزئيات و پویایي جهت درک جامع

-ساختار سازمان ،این ابزار. شودحاکم بر آن استفاده مي

ر دزیستي محيط مسایل ليتحل و هیتجز اي را برايیافته

ي مختلف مکاني از آبخيزهاي کوچک تا هامقياس

(. 2119و همکاران  )کار کندمي فراهم هاي جهانيسيستم

توضيح  براي خوبي اساس  DPSIR مدل طور کلي به

 را نموده و روابط پيچيده محيطي فراهممشکالت زیست

و  2113دهد )فرناندو و همکاران مي ارتباط یک به یک

یک رویکرد تحليلي  مدل مذکور(. 2112مولر و بوکهارد 

و سيستمي براي تعيين پارامترهاي مختلف تاثيرگذار و 

)پينتو و تاثيرپذیر در انتخاب سناریوي برتر است 

 هاشاخص  DPSIR (. براساس رویکرد2113همکاران 

  :قرار زیر هستند به که شوندمي مختلفي تقسيم به انواع

                                                           
1 Driving Force 

 که هستند مختلفي عوامل هانيرومحرکه : 1رو محرکهین

عوامل  شوند. اینسيستم مي یک رفتار تغيير به منجر

 دهندهگردند و نشانمي ایجاد انسان یا و طبيعت توسط

جوامع،  در اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي بزرگ تحوالت

از  کلي سطح و زندگي شيوه آن در متناظر و تغييرات

و همکاران  توليد هستند )سعادتي و مصرف الگوهاي

ها، به عنوان عوامل کليدي محرکطالعه (. در این م2113

د. این انبرنده سيستم هستند، درنظر گرفته شدهکه پيش

شوند نيروها روندهاي آتي را شکل داده و موجب مي

هاي منابع آب( به جلو رانده سيستم )در اینجا سيستم

شود. از این رو، عوامل و فرآیندهایي هستند که تغييراتي 

به اجرا و پيشرفت برنامه کمک و  را در محيط ایجاد کرده

 . کنندمي

 از ناشي مختلف پيامدهاي دهندهنشان عامل این : 2فشار

 هااز نيرو محرکه حاصل نتایج که است انساني اقدامات

 برخي از مانند انساني، هايفعاليت مختلف هستند. اشکال

 فشار از اشکال کالسيک آب و زمين از الگوهاي استفاده

 .دهندمي تشکيل را زیستمحيط -انسان هايسيستم در

-محيط بر موثر انساني هايفعاليت همه مواقع، اغلب در

 کرد. در بنديطبقه فشار عنوان به توانمي زیست را

 فشار هايشاخص هاي نيرومحرکه،با شاخص مقایسه

نمود  گيريو اندازه شناسایي راحتي به توانمي را

2 Pressure 

 نیروی محرکه
 گذاريسياست قيمت

 پشتيباني
 حمایت نهادي

 فشار
 خشکسالي

 شرایط جغرافيایي
 غذایيامنيت

 وضعیت
شرایط آب و هوایي و تغيير 

 اقليم
 شرایط محيط مزرعه

 

 اثرات
 اقتصادي
 اجتماعي

 محيطيزیست

 پاسخ )واکنش(

اصالح ساختار 
 فیزیکی خاک

توسعه کشتهای 
 ایگلخانه

 کاهش حضور گیاه 
 در مزرعه

های آب احیا سفره
 زیرزمینی

کاهش ضایعات 
 کشاورزی

اصالح الگوی 
 کشت

بازچرخانی آب در 

 تولید

ریزی برنامه
 آبیاری

ارتقای سامانه های 
 آبیاری

افزایش راندمان 
 انتقال آب

آگاهش بخشی و 
 اطالع رسانی

های آموزش
 کاربردی و مستمر
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از مولفه فشار در این (. منظور 2113)شودانگ و همکاران 

مطالعه، عواملي هستند که بر منابع آبي در بخش 

کشاورزي فشار وارد نموده و در روند مدیریت پایدار 

 کنند.   این منابع اخالل ایجاد مي

 در تغيير سبب سيستم بر وارده فشارهاي:  1تیوضع

محيطي به  شرایط شود. تغييرمي اکوسيستم وضعيت

 و شرایط اوقات شود. گاهييایجاد م منفعالنه طور

در  که فشارهایي به اغلب محيط وضعيت در تغييرات

 عنوان مثال، شوند )بهمي مربوط است رخ داده گذشته

، (سابق ايگلخانه گازهاي توليد از ناشي شدن اسيدي

 شوند )به ظاهر ناگهاني طور به است تغييرات ممکن دیگر

-ستزی هاي. شاخص)خشکسالي سيل، عنوان مثال،

 واکنش فشار، الگوي در به تغييرات باید وضعيت محيطي

(. در مطالعه حاضر 1771بدهند )اسميت و وترینگز  نشان

مولفه وضعيت از دو بعد مورد بررسي قرار گرفته است؛ 

محيطي و دیگري از بعد یکي از بعد وضعيت زیست

-اي. منظور از وضعيت زیستوضعيت )شرایط( زمينه

محيط کشاورزي  هستند که به عوامل طبيعيمحيطي، 

اي نيز، عواملي شوند و منظور از شرایط زمينهمربوط مي

هستند که بستر و شرایط را براي مدیریت پایدار آب 

ها )اقدامات کنند؛ این شرایط، مقدم بر پاسخفراهم مي

شوند. به عنوان مثال، قبل از اجراي سياستي( شمرده مي

سازي و یکپارچههاي آبياري نوین، تسطيح سيستم

 اياراضي نياز است که این اقدام به عنوان شرایط زمينه

 و بسترساز درنظر گرفته شده است. 

 محيطي،زیست شرایط وضعيت در تغييرات: 2اثرات

 فاکتورهاي .سازدمي متأثر نيز را انسان زندگي شرایط

 به اقتصادي شرایط و رفاه بهداشت، مهم اجتماعي مانند

 نخورده ارتباط دست و سالم محيط با توجهي قابل طور

 هايبيماري تواندآب مي مثال، آلودگي عنوان به دارند.

زراعي  هايزمين باشد و یا تخریب داشته دنبال به جدي

 شود. واکنشمي اکوسيستم خدمات ارائه کاهش به منجر

                                                           
1 State 
2 Impacts 
3 Response 

-مي نشان را خود زماني فاصله یک با اغلب اثر، شاخص

 درجه با اغلب اثرات رزیابيا ، DPSIRرویکرد دهند. در

 .گيردمي انجام غيرکمي مفهومي و سازيمدل از باالیي

 مهم بسيار گيريو تصميم اثرات براي مدیریت شاخص

-زیست پيامدهاي طور مستقيم به هاآن که چرا است،

پينتو )دهند مي را توضيح اعمال انسان اجتماعي و محيطي

ین تحقيق آن است (. منظور از اثرات در ا2113و همکاران 

مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزي چه که تحقق 

  پيامدها )یا نتایجي( به دنبال خواهد داشت. 

 روي بر تواندمي پاسخ مطلوب، فرآیند یک در :3خپاس

وضعيت  ایجاد کند و مناسبي اثرات فشار و نيرو محرکه

ها پاسخ از بسياري بخشد. انواع بهبود را محيطيزیست

 از: عبارتند داد پاسخ مشکالت به هاآن با وانتمي که

، )استانداردهاي توليدي منع و )قانون، هاي قانونيروش

-برنامه اندازچشم و برنامه تدوین و ریزي )طراحيبرنامه

دولت )ماليات،  و محوریت بازار با ابزارهایي ،)ریزي

-اطالع تعاون، همکاري و ،)یارانه و حساب صورت

مشارکت )شودانگ و  نهایت رد آموزش و رساني،

(. منظور از پاسخ در مطالعه حاضر، 2113همکاران 

هاي راهبردهاي خرد و کالن، اقدامات اجرایي و فعاليت

اساسي هستند که دستيابي به مدیریت پایدار آب در بخش 

 آورند. کشاورزي را فراهم مي

 

 هامواد و روش

طراحي الگوي مدیریت پایدار  حاضرپژوهش  هدف

استان همدان با استفاده از سطح کشاورزي در  آب

این پژوهش در چارچوب رویکرد . است DPSIR رهيافت

ا ب که در فاز کيفي آن پذیرفتانجام کمي( -آميخته )کيفي

ابعاد الگوي مدیریت پایدار  2مضاميناز تحليل استفاده 

د از راهبرنيز با استفاده و در فاز کمي آب شناسایي شد 

 .تقابل عوامل مورد بررسي قرار گرفتتاثير م پيمایش

کارشناسان و متخصصان حوزه جامعه آماري مطالعه را 

4 Thematic Analysis 
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در مرحله  دهند.تشکيل ميآب در سطح استان همدان 

خاب انتاي هدفمند از این کارشناسان نمونه، تحقيق کيفي

هاي دادهساختارمند از مصاحبه نيمهبا استفاده  شدند و

طي فرآیند مصاحبه از افراد  .مورد نياز گردآوري گردید

کننده خواسته شد تا خبرگان دیگري را که در مشارکت

این امر به  نظر هستند، معرفي کنند؛این زمينه صاحب

دت م اشاره دارد. هاي کيفيدر پژوهش تکنيک گلوله برفي

دقيقه بود و اکثریت  121تا  21ها بين زمان انجام مصاحبه

پس از پياده یرفت. ها به صورت حضوري انجام پذآن

به دقت مرور  نویسي شده، متون دستهامصاحبه کردن

ها سطر به سطر و بازخواني شدند؛ بدین ترتيب که داده

و کلمه به کلمه بازنگري و مفاهيم اصلي و کليدي موجود 

در هر سطر یا جمله و گاهي هر چند سطر که به هم مرتبط 

العات در تمام اط گذاريبودند؛ مشخص شدند. پس از کد

این مرحله، مفاهيم استخراج شده با یکدیگر مقایسه شدند 

به دست  ترمحوري مشترک براي ایجاد مقوالت کليتا 

تر از مفاهيم توليد شده ها که قدري انتزاعيآید. این مقوله

در مرحله قبل بودند، نه تنها از درون یک مصاحبه، بلکه 

بعدي شکل هاي از طریق مقایسه یک مصاحبه با مصاحبه

گرفتند. مقوالت شکل گرفته به طور پيوسته با یکدیگر 

مقایسه شده و در برخي از موارد یک مقوله به دو یا چند 

 کليمقوله دیگر تفکيک گردید تا در نهایت مقوالت 

گذاري بر بخشي و صحهبراي اعتبار مشخص شدند.

، 1یريپذها در فاز کيفي، از معيارهاي تایيدها و تحليلیافته

لينکلن و  2پذیريو اطمينان 3، باورپذیري2پذیريانتقال

براي تامين تایيدپذیري  ( بهره گرفته شد.1783کوبا )

ها به دقت با ضبط صوت هاي تحقيق تمام مصاحبهیافته

ها نيز تالش شد سازي شد. در بخش یافتهضبط و پياده

تا متناسب با سوال یا موضوع بحث، مکالمات به صورت 

ري، پذیبه منظور تضمين انتقال لفظ ارائه شود.لفظ به 

تالش شد تا تمام جزئيات مربوط به مفاهيم و مضامين 

گيري و اقدامات صورت اصلي و فرعي و همچنين نمونه

                                                           
1 Confirmability 
2 Transferability 
3 Credibility 

و رگرفته براي دستيابي به مطلعان کليدي و موانع پيش

براي رسيدن به باورپذیري، از دو روش تشریح شود. 

استفاده شد. در خصوص  3يسازسویهبازبيني و سه

روش بازبيني، تمام مضامين استخراجي و تفسيرهاي 

صورت گرفته، در یک فرآیند دوطرفه بين محقق و استاد 

سازي نيز از راهبرد سویهراهنما بازبيني شد. براي سه

 آورياستفاده شد. این راهبرد بر جمع« تکثرگرایي داده»

ه همين دليل در این اطالعات از منابع مختلف تاکيد دارد. ب

نفر از اساتيد  11»تحقيق سه گروه مطالعاتي شامل 

نفر از کارشناسان جهاد کشاورزي و  16»، «دانشگاه

نفر از محققان مرکز تحقيقات  8»و « ايشرکت آب منطقه

 براي دستيابي به مورد مصاحبه قرار گرفتند.« کشاورزي

ز پس اهاي پژوهش، پذیري یافتهقابليت اتکا و اطمينان

شوندگان در طول مصاحبه، پایان توضيحات مصاحبه

شوندگان هاي مصاحبهمحقق برداشت خود را از گفته

شونده، از صحت مطالب بازگو کرد تا با تایيد مصاحبه

 بيان شده اطمينان یابد.  

 ونه، از جدولبراي تعيين حجم نمدر فاز کمي 

 تعدادکه مورگان استفاده شد. با توجه به این کرجسي و

 در سطح استان همدان کارشناسان و اساتيد حوزه آب

نفر  79ها تعداد نمونهباشند؛ نفر مي 131در حدود 

. پرسشنامه تکميل شد 111 در نهایتکه  محاسبه گردید

ي مورد بررسي، شامل اساتيد و مدیران ارشد آب نمونه

جهاد کشاورزي استان همدان،  کشاورزي در سازمان

اورزي شهرستان همدان، شرکت آب مدیریت جهاد کش

مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اي همدان، منطقه

دانشگاه بوعلي سينا و پيمانکاران انجمن صنفي همدان، 

 ايپرسشنامهدر این مرحله، ابزار پژوهش آبياري بودند. 

 هايکه با مراجعه به اسناد و پایگاه بودساخته محقق

مصاحبه  نتایج و همچنين رينظهاي ، مرور دیدگاهعلمي

. براي این منظور پس از مصاحبه يه شدبا کارشناسان ته

با کارشناسان و از طریق تحليل محتوا، کدهاي کيفي بر 

4 Dependability 
5 Triangulation 
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بدین معني  ؛گردیدندي بندطبقه DPSIRاساس رویکرد 

هاي در بخشها بر اساس مرور ادبيات تحقيق، که گویه

 ها، پاسخ(S) ت، وضعي(P) ها، فشار(D) هامختلف محرک

(R) و اثرات (I)  .سه پرسشنامه تحقيق از جانمایي شدند

-وضعيت-فشار-محرکمتغيرهاي مستقل )شامل  بخش

(، متغير وابسته )مدیریت پایدار آب کشاورزي( پاسخ-اثر

)سن، تجربه کاري، ميزان و همچنين اطالعات دموگرافيک 

ده تشکيل ش تحصيالت، رشته تحصيلي، پست سازماني(

متغير، مولفه نيروي  13براي ارزیابي مولفه فشار از  .بود

متغير، مولفه پاسخ  32 متغير، مولفه وضعيت 11محرکه 

ي مدیریت آب و مولفه متغير 26مولفه اثرات  متغير، 36

پایایي ابزار سنجش، استفاده شد.  متغير 19کشاورزي از 

پس از رواسازي توسط اعضاي هئيت علمي دانشگاه 

به وسيله آزمون آلفاي کرونباخ مورد  بوعلي سينا،

 هاي مختلفبررسي قرار گرفت و ميزان آلفا براي قسمت

دهنده پایایي ابزار به دست آمد که نشان 72/1پرسشنامه 

، ضرایب آلفاي کرونباخ 2 در جدولسنجش تحقيق است. 

هاي تحقيق محاسبه شده که نشان از پایایي براي سازه

 هاي مختلف است.باالي بخش

 

 های تحقیقضریب آلفای کرونباخ برای سازه -2جدول 

 ضریب آلفاي کرونباخ متغير

 821/1 مولفه فشار

 937/1 مولفه محرک

 877/1 مولفه وضعيت

 732/1 مولفه پاسخ

 736/1 مولفه اثر

 817/1 مولفه مدیریت پایدار آب کشاورزي

 

سازي معادالت در بخش پایاني پژوهش، از مدل

مبتني بر رویکرد حداقل مربعات جزیي با ساختاري 

براي تعيين سهم  WarpPLSافزار استفاده از نرم

 (پاسخ-اثر-وضعيت-فشار-محرکبين )متغيرهاي پيش

در تبيين واریانس متغير مالک )مدیریت پایدار آب 

در این بخش ابتدا مدل  کشاورزي( بهره گرفته شد.

دار آب گيري و سپس مدل ساختاري مدیریت پایاندازه

گيري مشخص در تحليل مدل اندازهکشاورزي تحليل شد. 

شود که آیا مفاهيم نظري به درستي توسط متغيرهاي مي

براي این اند یا خير. گيري شدهمشاهده شده اندازه

هاي متغيرهاي پایایي شاخصاز چهار معيار منظور، 

)پایایي  1، سازگاري دروني)بارهاي عاملي( مکنون

استفاده شد  2و روایي افتراقي 3همگرا (، روایي2سازه

                                                           
1 Internal Consistency 
2 Construct Validity 
3 Convergent Validity 

هاي (. پایایي هر یک از شاخص2111)سانچز و ليگرو 

در مدل توسط ميزان بارهاي عاملي هر  متغير مکنون

شود. ارزش هر یک از بارهاي عاملي شاخص تعيين مي

تر یا هاي متغير مکنون مربوطه بایست بزرگشاخص

ها، ایي سازه. دومين مالک بررسي پایباشد 3/1مساوي 

باشد که ها ميپایایي ترکيبي )سازگاري دروني( سازه

باشد ) نوروزي و  9/1تر یا مساوي مقدار آن باید بزرگ

سومين مالک جهت  (.1798به نقل از نانلي  2116نجات، 

باشد که ها، روایي همگرا ميبررسي ثبات دروني سازه

 (AVE) 3توسط معيار ميانگين واریانس استخراج شده

دهنده ميزان گيرد. این شاخص نشانمورد تحليل قرار مي

-واریانسي است که یک سازه )متغير مکنون( از شاخص

آورد. براي این معيار فارنل و الکر هایش به دست مي

4 Discriminant Validity 
5 Average Variance Extracted 
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براي  اند.را پيشنهاد کرده 3/1( مقادیر بيشتر از 1781)

-محاسبه مي AVEارزیابي روایي افتراقي ریشه دوم 

ها ایست از مقدار همبستگي سایر سازهبشود که مي

براي تحليل مدل ساختاري نيز ضرایب  بيشتر باشد.

افزون بر این، ها تفسير شد. داري آنمسير و سطح معني

بيني مدل طراحي شده، با استفاده از ضریب قدرت پيش

( براي متغير وابسته تحليل شد که مقدار آن 2Rتعيين )

نوروزي و نجات، اشد )ب 1/1تر یا مساوي باید بزرگ

 . (1772فالکر و ميلر، به نقل از  2116

بين متغيرهاي مکنون در براي ارزیابي اعتبار پيش

( استفاده شد. مقادیر 2Q) 1گيسر-از آزمون استونمدل، 
2Q  2معموال نزدیک به مقدارR  است، اگر چه برخالف

توانند مقایر منفي را نيز مي 2Q، ضرایب 2Rضرایب 

کواک، به نقل از  2116نوروزي و نجات، ند )اختيار کن

(. همچنين به منظور برازش کلي مدل ساختاري 2112

م . الگوریتنيکویي برازش گزارش شدهاي تحقيق، شاخص

PLS2، سه شاخص برازش ميانگين ضریب مسير 

(APC ميانگين ،)2R 3(ARS و ميانگين عامل تورم )

هاي خصکند. براي شا( را ارائه ميAVIF) 2واریانس

APC  وARS باشد.  13/1، مقدار احتمال باید کمتر از

تا مدل از باشد  3نيز باید کمتر از  AVIFمقدار شاخص 

در نهایت شاخص برازش مناسبي برخوردار باشد. 

GOF  براي بررسي اعتبار یا کيفيت الگوي طراحي شده

شود. این شاخص بين صفر به صورت کلي استفاده مي

مقادیر نزدیک به یک بيانگر کيفيت  تا یک قرار دارد و

مناسب مدل است. تفسير این شاخص بر مبناي سه مقدار 

)قوي(  36/1التر از )متوسط( و با 23/1)ضعيف(،  1/1

 . (2116)نوروزي و نجات،  شودانجام مي

 

 

 نتایج

هاي تحقيق نشان داد ميانگين سني کارشناسان یافته

معيار انحرافسال با  12/22و محققان مورد مطالعه، 

سال  62و بيشترین سن  26ترین سن باشد. کممي 179/8

 97/12ها در زمينه آب، ي کاري آنبود. ميانگين سابقه

سال و بيشترین  2ي کاري ترین سابقهسال بوده و کم

درصد(  6/37باشد. غالب کارشناسان )سال مي 36آن 

در مرحله  داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد بودند.

صفحه مکتوب  227ها که در متن مصاحبه دگذاريک

 داريتي از متن که واحدهاي تحليلي معنيشدند؛ هر قسم

وجود داشت، مشخص گردید و در حاشيه متون به ذکر 

 ها کدگذاريده از آنهایي پرداخته شد تا با استفایادداشت

ها که به صورت پس از مرور متن مصاحبه انجام پذیرد.

کد اوليه مفيد استخراج  611شد، حدود خط به خط انجام 

گردید. در ادامه با ترکيب و حذف کدهاي تکراري داراي 

کد  231فضاي مفهومي مشابه، مفاهيم موردنظر به 

کد مفهومي،  231مفهومي کاهش یافت. از مجموع این 

کد آن مربوط به مصاحبه با اساتيد و محققان  122حدود 

به با کارشناسان کد مربوط به مصاح 131و نزدیک به 

حوزه آب بود. این مفاهيم )کدها( به نوعي مبين عوامل 

موثر بر مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزي به شمار 

شوندگان نظرات مستقيم مصاحبهروند که حاصل مي

هایي که در مصاحبه با ، شاخص8تا  3ول ادر جد. بودند

کنندگان شناسایي گردیدند؛ بر اساس چارچوب شرکت

DPSIR بندي شدند.سازماندهي و گروه 

نيروهاي محرک مدیریت پایدار آب کشاورزي در سه 

 و« پشتيباني»، «گذاريسياست قيمت»ي ي عمدهمولفه

که نشانگرهاي مربوط به  ندخالصه شد« حمایت نهادي»

 آورده شده است.    3هر یک در جدول 

  

                                                           
1 Stone-Geisser Test 
2 Average Path Coefficient 

3 Average R-Squared 
4 Average Variance Inflation Factor 
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 DPSIRها و نشانگرهای نیروهای محرک در مدل مولفه -3جدول 

 نشانگرها هامولفه

 

 سیاست قیمت

 گذاری

ه پرداخت یارانه ب -تعيين قيمت تضميني مناسب براي محصوالت پيشنهادي الگوي کشت

تعيين قيمت مناسب براي نهاده آب و انرژي و خدمات  -محصوالت پيشنهادي الگوي کشت

ران رعایت کننده برداارائه خدمات گوناگون توسط جهاد کشاورزي به بهره -مربوط به آن

 گذاري آب به عنوان یک کاالي اقتصادي ارزش -الگوي کشت پيشنهادي )یارانه کود(

 -برداران رعایت کننده الگوي کشت پيشنهاديالنظاره آب کشاورزي براي بهرهبخشيدن حق پشتیبانی

 تبيين یک -برداري منوط به اجراي الگوي کشت پيشنهادياعطاي مجوز آب و پروانه بهره

شاخص ترکيبي براي معرفي کشاورز نمونه )که برآیندي از عملکرد باالتر، مصرف آب کمتر، 

 توليد سالمتر و غيره باشد( 

 بران براي مدیریت منابع آب هاي آبتقویت تشکل -مدیریت مشارکتي منابع آب حمایت نهادی

 

   ندي نمود.بدسته 2ي به شرح جدول ي عمدهدر سه مولفهتوان فشارها را نيز مي

 

 DPSIRفشار در مدل ی مولفهها و نشانگرهای مولفه -4جدول 

 نشانگرها هامولفه

هاي کشاورزي در سنوات اخير و کاهش خشک شدن چاه -هاي اخيرهاي سالخشکسالي خشکسالي

 کاهش کميت و کيفيت منابع آبي موجود -هاها و قناتخشک شدن چشمه -هادبي چاه

ار افزایش انتش-باال بودن پتانسيل تبخير در سطح استان -خشکي ذاتي اقليم ایران شرایط جغرافيایي

  -اي و تاثير آن بر تغيير اقليمگازهاي گلخانه

هاي تحریم -افزایش جمعيت و در نتيجه افزایش تقاضا براي محصوالت کشاورزي غذایيامنيت

وليدات کشاورزي وابستگي ت -سياسي کشور و لزوم خودکفایي در محصوالت اساسي

 در خطر بودن امنيت آبي کشور  -ایران به اراضي آبي
 

ول ا( و نشانگرهاي مربوط به هر یک در جدايو شرایط زمينه محيطيهاي مربوط به شاخص وضعيت )عوامل زیستمولفه

 آورده شده است.  6و  3

 

 DPSIRها و نشانگرهای وضعیت )عوامل زیست محیطی( در مدل مولفه -5جدول 

 نشانگرها هامولفه

شرایط محیط 

 مزرعه

وجود بقایاي گياهي در سطح  -وجود زهکش مناسب در مزرعه -شيب مزرعه

 بافت خاک  -رطوبت خاک -هاي هرز در مزرعهمبارزه با رشد علف-مزرعه

کشت محصول در -برداري از آنآوري آب باران و بهرههاي جمعتوسعه تکنولوژي مدیریت بارش

 هاي سطحي  ارش براي استفاده از بارش و روانابطول دوره ب
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 DPSIRای( در مدل ها و نشانگرهای وضعیت )شرایط زمینهمولفه -6جدول 
 نشانگرها هامولفه

 

اصالح باورها 

 و عقاید

-باور برنامه -باور و درک کشاورزان نسبت به محدودیت منابع آب موجود -گرایي در مقابل تقدیرگرایيمنطق

باور و دیدگاه اساتيد و  -ي در بين مدیران و کارشناسان کشاورزي نسبت به محدودیت منابع آبریز

 -باور و اعتقاد به این امر که طبيعت ایران مخالف سدسازي است -دانشجویان کشاورزي نسبت به موضوع آب

سياستمداران در حفاظت همت و عزم جدي  -بع آبي، منابع مشترک و ملي ماستباور و اعتقاد به این امر که منا

 محترم شمردن کشاورزي و ارتقاء جایگاه و منزلت آن  -از منابع آبي و موجودیت توليد کننده روستایي

تجمیع اراضی 

 کشاورزی

سازي اراضي یکپارچه -هاسازي آنبرداران به منظور یکپارچههاي کشاورزي بين بهرهمعاوضه زمين

 ري از تفکيک اراضي کشاورزي به واسطه تقسيم ارث جلوگي -هايکشاورزي از طریق تعاوني

توسعه مبتنی 

بر آمایش 

 سرزمین

طراحي برنامه آمایش  -هاي توسعه پنجساله بر اساس ظرفيت منابع آبي موجود در کشورتدوین برنامه

جانمایي مناسب صنایع و جلوگيري از توسعه  -سرزمين )برش استاني( با محوریت آب و عملياتي شدن آن

 عه  هاي توستوجه به توان اکولوژیکي طبيعت در اجراي پروژه -بر مانند فوالد و پتروشيمي خي صنایع آببر

ارائه آمار و 

اطالعات 

صحیح و 

 شفاف

لحاظ نکردن ميزان تبخير از مخازن  -هاي انتقال به حساب بخش کشاورزيعدم محاسبه هدررفت آب در کانال

آب مصرفي  -زیست به حساب بخش کشاورزيحاسبه حقابه محيطعدم م -سدها به حساب بخش کشاورزي 

گردش آزاد  -سازي( نبایست به حساب بخش کشاورزي منظور گرددها و خدمات )مانند جادهدر سایر فعاليت

 اطالعات منابع آب، توليد و اقتصاد کشاورزي و دسترسي همه کشاورزان به آن 

توسعه 

های فعالیت

 آبخیزداری

استفاده از سنگ چين براي نفوذ دادن آب داخل  -ياهي مناسب در مراتع براي نفوذ دادن آبافزایش پوشش گ

هاي آبریز براي حفظ استمرار و پيوستگي اقدامات انجام شده در حوزه -داريبانکت بندي و آبخوان -زمين 

 منابع آبي

بازنگری در 

قوانین و 

پشتوانه 

اجرایی مناسب 

 هابرای آن

ممنوع کردن کشت دوم در طول یک  -بر و تعيين ضمانت اجرایي براي آنحصوالت پرآبممنوع کردن کشت م

 -ه حفاري غيرمجازصالح قانون مربوط به توقيف دستگاا -فصل زراعي با استفاده از سازوکارهاي قانوني

ز براي بازنگري در صدور مجو -اصالح قانون مربوط به بازگشایي مجدد چاه مسدود شده توسط کشاورز 

کنترل  -هاي سنگين براي اقدام کشاورز به حفر چاه غيرمجاز لحاظ کردن جریمه -هاکني و جابجایي چاهفک

 هاي آبياري نوین با استفاده از سازوکارهاي قانوني سطح زیرکشت در مزراع مجهز به سيستم

 

تغییر پارادایم 

 فکری مدیران 

هاي کالن کشوري با تناسب سياستگذاري -شاورزياي و مهندسي در مدیریت منابع آب کتغيير تفکر سازه

کنار گذاشتن سياست  -هاي کالن کشورگذاريافزایش سهم کشاورزي از سرمایه -شرایط کشاورزي هر استان

-اتخاذ تصميمات و سياست -خودکفایي در توليد محصوالت کشاورزي بجز محصوالت اساسي و استراتژیک

حمایت از توليدکننده داخلي به جاي واردات محصوالت  -ورزيهاي بلندمدت در مدیریت منابع آب کشا

بازنگري در  -گرایانه در منفعتریزي بر اساس تفکر توسعه پایدار به جاي تفکر افراطبرنامه -کشاورزي

 فرنگي، خربزه، هندوانه، کاهو   بر مانند خيار، گوجهسياست صادرات محصوالت آب

 

افزا تعامالت هم

در سطح ملی 

 المللینو بی

ي سازفعال -ها در زمينه مدیریت آبالمللي مانند فائو براي استفاده از تجربيات آنهاي بينتعامل با سازمان

اي تعامل و گفتگوه -، عراق و ایران دیپلماسي آب و گفتگو با کشور ترکيه براي رعایت حقابه تاریخي سوریه

تعامل و ارتباط فعال بين مرکز  -ده از تجربيات یکدیگرهاي مختلف براي استفاسازنده بين مدیران آب استان

اي، جهاد منطقههاي مشترک بين شرکت آببرگزاري نشست -تحقيقات کشاورزي و سازمان جهاد کشاورزي

 گفتگو و تعامل سازنده بين ذینفعان مختلف )کشاورزان، امور آب، استانداري(  -کشاورزي و امور آب و فاضالب

غیرسیاسی 

ضوع سازی مو

 آب

فشار  -فيایي نه بر اساس مرزهاي سياسيهاي آبریز بر اساس مرزهاي طبيعي و جغرابندي حوزهمنطقه

هاي عدم ثبات مدیریت در رده -سياسي نمایندگان براي احداث سد، پتروشيمي و یا مجوز حفر چاه کشاورزي

کننده شهري به توليد کننده فترجيح مصر -مياني و عدم احساس مسئوليت و تعهد به پاسخگویي در این رده

-مالک و متوسط به نهادهاي تصميمعدم دسترسي کشاورزان خرده -روستایي توسط مدیران و سياستمداران

 حاکميت مدیریت علمي و کارآمد به جاي مدیریت مقطعي و خانوداگي  -کننده بودجهگيرنده و تقسيم
 

 (. 9ها در ادامه ذکر شده است )جدول ه هر یک از این مولفههاي مربوط به شاخص پاسخ و نشانگرهاي مربوط بمولفه
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 DPSIRها و نشانگرهای پاسخ )واکنش( در مدل مولفه -7جدول 

 نشانگرها هامولفه

اصالح الگوی 

کشت مناطق در 

 سطح کالن

ت کش -کاهش سطح زیرکشت محصوالت آبي به تناسب کاهش آب زیرزميني و افزایش سطح زیرکشت دیم

تعيين سهميه کشت  -مختص هر منطقه با توجه به شرایط محيطي و پتانسيل آبي آن منطقهمحصوالت 

محدود کردن سطح زیرکشت محصوالت -ايها با استفاده از پایش ماهوارهمحصوالت مختلف در استان

، رطلب مانند سيآباولویت دادن به کشت محصوالت کم -زميني و غيرهبر مانند یونجه، هندوانه، سيبپرآب

توسعه کشت  -اولویت دادن به توسعه محصوالت باغي در استان مانند بادام، گردو، انگور، زردآلو -جو و...

 گياهان دارویي مانند آویشن و غيره 
 

تعادل بخشی و 

های آب احیا سفره

 زیرزمینی

ي مجاز هانصب کنتورهاي هوشمند روي چاه -هاي غيرمجاز فعال در سطح استانشناسایي و انسداد چاه

هاي برخورد شدید با خاطياني که از منابع آب زیرزميني اضافه برداشت دارند و اخذ جریمه -کشاورزي

احداث  -هاي غيرمجازهاي گشت و بازرسي براي کنترل مستمر برداشتاستفاده از گروه -هاسنگين از آن

هاي تغذیه مصنوعي ه اجراي طرحفراهم کردن زمين -اي به منظور کنترل تراز آب زیرزمينيهاي مشاهدهچاه

هاي آب تعدیل دبي چاه -هاي زیرزمينيبرداري از آبدر حفاظت و بهره GISاستفاده از  -و پخش سيالب

 کشاورزان  

کاهش ضایعات 

 کشاورزی

نگهداري و انبارداري صحيح مازاد  -حمل و نقل صحيح محصوالت کشاورزي براي کاهش ضایعات

 جلوگيري از ریزش محصوالت کشاورزي به هنگام برداشت  -انهمحصوالت کشاورزي در سردخ

کاهش حضور گیاه 

 در مزرعه

جابجا کردن  -استفاده از ارقام زودرس و نيمه زودرس با طول دوره رشد کوتاهتر )مثل رقم گندم اورئوم(

 استفاده از ارقام مقاوم به خشکي )رقم گندم حيدري(  -و به تعویق انداختن تاریخ کشت

های عه کشتتوس

 ایگلخانه

 -ها و اجتناب از نوسانات شدید قيمتثبات قيمت -ايهاي گلخانهاعطاي تسهيالت ویژه براي حمایت از کشت

 تنظيم بازار محصوالت کشاورزي

افزایش راندمان 

 انتقال آب

هاي ن کانالدار کردپوشش -( براي جلوگيري از هدررفت آب2تا  1هاي مختلف انتقال آب )درجه احداث کانال

تفاده اس -گذاري از محل تامين آب تا سر مزرعه )انتقال آب از طریق لوله(لوله -انتقال آب )مانند پوشش بتني(

 از پوشش پالستيکي در جوي انتقال آب در مزرعه 

های ارتقای سامانه

 آبیاری

هاي آبياري ستمتعویض و بازسازي سي -اي در بخش زراعت و باغات استانافزایش سطح آبياري قطره

تمدید نکردن پروانه چاه کشاورز در صورت استفاده نکردن از  -فرسوده براي جلوگيري از چکه کردن آب

ند هاي آبياري نوین)ماناستفاده از تجهيزات با کيفيت مناسب در سيستم -اي(هاي آبياري نوین )قطرهسامانه

 وري باالتر(هایي با بهرهتر، نازلهاي مقاوملوله

ریزی رنامهب

 آبیاری

 -تعيين نوع سيستم آبياري با توجه به نوع آب و خاک، شيب زمين، مساحت اراضي، رطوبت نسبي منطقه

کنترل در ایستگاه پمپاژ و تامين  -هاي پمپاژ و طراحي آن بر اساس اصول فني و مهندسياحداث ایستگاه

تم ها در سيسجابجایي به موقع آبپاش -نگهداري صحيح ایستگاه پمپاژ در فصل زمستان -فشار مورد نياز

استفاده از آبياري باراني در  -ها روي هر خط در سيستم آبياري بارانيرعایت تعداد آبپاش -آبياري باراني

ها در سيستم چکانبررسي قطره -سوزي گياه(زمان مناسب )به هنگام شب براي جلوگيري از تبخير و برگ

 هايها و اتصاالت سيستمبررسي ترکيدگي در لوله -هامسدود نبودن آن اي براي اطمينان ازآبياري قطره

 هاي تحت فشار رعایت دور آبياري و عمق آبياري در سيستم -آبياري تحت فشار و تالش در جهت رفع آن

بازچرخانی آب در 

 فرآیند تولید

ه فاضالب براي جلوگيري اصالح و توسعه شبک -دستاستفاده از زهاب کشاورزي براي آبياري مزراع پایين

-استفاده از پساب -هاي بازیافت آب براي استفاده مجدد از زهاب کشاورزياحداث سيستم -از آلودگي آب

 شده با کيفيت مناسب براي توليد برخي از محصوالت کشاورزي هاي تصفيه

اصالح ساختار 

 فیزیکی خاک

 -با عرض کار زیاد یا تراکتورهاي جفت دیفرانسيل(ورزهایي استفاده از اداوات کشاورزي مناسب )مانند خاک

 افزایش -هاي سه خيش(آالت نامناسب براي کاهش فشردگي بافت خاک )مانند گاوآهنعدم استفاده از ماشين



 8921/  زمستان    4شماره  92زلیخائی، نادری                                              نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                   922

-رعایت تناوب زراعي در زمين -آیش گذاشتن زمين براي جبران مواد مغذي خاک -ميزان ماده آلي در خاک

 هاي کشاورزي 

های آموزش

 اربردی و مستمرک

کار بودن ناظرین تا آخرین مرحله برداشت هاي کاربردي و مستمر توسط ناظرین کشاورزي و پايآموزش

برداران از طریق روز مزرعه، واحد نمایشي، کارگاه هاي تحقيقاتي به بهرههاي طرحانتقال یافته -محصول

اي هبرگزاري دوره -استاي مصرف بهينه آبانتشار مجالت و بروشورهاي ترویجي در ر -یابي و غيرهمسئله

اختصاص یک شبکه  -آموزشي و ترویجي به منظور ارتقاي دانش و آگاهي کشاورزان در شرایط کم آبي

 مجزا به بخش کشاورزي در صدا و سيما

بخشی و آگاهی

 رسانیاطالع

به کشاورزان در مورد ارسال پيامک  -ساخت فيلم سينمایي در راستاي مصرف بهينه آب و اکران عمومي آن

هاي آنالین دقيق از خشکسالي و استفاده از اینترنت براي انتشار نقشه -زمان بارش و یا تغيير دماي هوا

استفاده از بنرهاي تبليغاتي در سطح شهر در راستاي مصرف بهينه  -ميزان بارش جهت آگاهي کشاورزان

هاي جمعي در نقش رسانه -هاهمایش هاي عمومي وگوشزد کردن بحران آب از طریق تریبون -آب

ا هتبيين تبعات افت آبخوان -رویه از منابع آب با استفاده از مستندسازيآشکارسازي پيامدهاي استفاده بي

بازدید  -هاي اقتصادي و اجتماعي قابل درک براي عموم مردم و مسئولينهاي آبي در قالب شاخصو پيکره

هاي بحراني و آشنایي بيشتر با پيامدهاي این و منابع آبي در دشت هاکشاورزان از تبعات خشک شدن چاه

 ها   NGOپدیده توسط 

حمایت از اقتصاد 

 غیرزراعی

توسعه صنایع تبدیلي در بخش کشاورزي  -حرکت به سمت گوسفنداري صنعتي با تاکيد بر نژادهاي خاص

توسعه  -ع دستي، صنعت توریسمتوسعه سایر صنایع در روستاها مانند صنای -با ارزش افزوده باالتر

 زا صنایع اشتغال
 

 

ي اثرات، نتایج حاصل از اجراي منظور از مولفه

ها و راهکارهاي مدیریت آب است که در سه بعد گزینه

بندي شده است محيطي گروهاقتصادي، اجتماعي و زیست

آورده شده  8که نشانگرهاي مربوط به هر یک در جدول 

 است. 

 
 DPSIRها و نشانگرهای اثرات )پیامدها( در مدل همولف -8جدول 

 نشانگرها هامولفه
 

اثرات 
 اقتصادی

افزایش عدالت  -وري آبش بهرهافزای -اشتغال پایدار کشاورزان -افزایش توان اقتصادي کشاورزان
 هاي اشتغال برايفراهم شدن فرصت -تامين امنيت غذایي -پایداري در توليد محصوالت غذایي-درآمدي

 هاي توليد کشاورز کاهش هزینه -توليد محصول سالم و ارگانيک -جوانان بيکار روستایي
 
 

 اثرات اجتماعی

افزایش شاخص اميد  -افزایش رضایتمندي و رفاه اجتماعي کشاورزان -حفظ موجودیت و مدنيت کشور
 -نسجام اجتماعيحفظ ا -برداران کشاورزيایجاد امنيت رواني در بهره -به زندگي در بين کشاورزان
جلوگيري از جابجایي  -مهاجرت معکوس -هاي خوب، آداب، رسوم و باورهاپایبندي به بسياري از عادت

نشيني جمعيت روستایي و گسترش جلوگيري از حاشيه -جمعيت در سطح وسيع و تخليه شدن روستاها
 جود آمدن مشاغل کاذب جلوگيري از به و -هاي اجتماعي مانند بزهکاري، جرم و جنایت و غيرهبحران

 

-اثرات زیست

 محیطی

هاي توليد ها به کانونجلوگيري از تبدیل شدن دشت -هاعبور کم ضررتر از اثرات مخرب خشکسالي
 -هاجلوگيري از مرگ تدریجي آبخوان -هاهاي آب زیرزميني در دشتمتعادل کردن سفره -ریزگرد

 -زیست و منابع طبيعي پایهحفظ محيط -هاي در چاهزایها و پدیده لولهمصون ماندن از فرونشت دشت
ي جلوگير -هاي مرتبط با آبجلوگيري از شيوع بيماري -هاي گياهي و جانوريحفظ ترکيب و تنوع گونه

پایداري  -کاهش مصرف سموم و کودهاي شيميایي -گرمایش زمين -هاي کشاورزياز شور شدن زمين
 در کميت و کيفيت منابع آبي 
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     پایداری مدیریت منابع آب کشاورزی سطح

براي سنجش پایداري منابع آب در بخش کشاورزي 

اي درجه 11گویه در قالب یک مقياس  19استان همدان از 

هاي بندي گویهاستفاده شد. نتایج حاصل از اولویت

مدیریت پایدار آب کشاورزي حاکي از آن است که از 

هاي رگيري روشبه کا»دیدگاه کارشناسان و اساتيد، 

جدید آبياري توصيه شده از طرف مسئولين با راندمان 

در باالترین اولویت قرار  311/1با ضریب تغييرات « باالتر

 «تاکيد بر استفاده از بذرهاي مقاوم به خشکي»داشته و 

در اولویت دوم قرار گرفته  332/1با ضریب تغييرات 

ین و هاي آبياري نواست. بنابراین استفاده از روش

استفاده از بذرهاي مقاوم به خشکي در وضعيت بهتري 

 هاي مدیریت پایدار آب قرار داردنسبت به سایر گویه

 . (7)جدول 

 

 های مدیریت پایدار آب کشاورزیبندی گویهاولویت -9جدول 

 اولویت ضریب تغييرات انحراف معيار 11ميانگين از  هاگویه

توصيه شده از طرف مسئولين با هاي جدید آبياري به کارگيري روش

 راندمان باالتر

11/6 821/1 311/1 1 

 2 332/1 198/1 33/3 تاکيد بر استفاده از بذرهاي مقاوم به خشکي

 3 323/1 179/1 18/3 به کارگيري الگوي کشت مناسب استان 

 2 327/1 273/1 91/3 استفاده از شخم حفاظتي به منظور کاهش تبخير و حفظ رطوبت خاک

تغيير در مدیریت آبياري مانند کاهش دور آبياري یا تغيير در زمان کشت 

 محصول

93/3 363/1 362/1 3 

اصالح نوع سيستم آبياري متناسب با وضعيت اقليمي استان )سطحي، 

 اي(باراني، قطره

21/2 621/1 368/1 6 

 9 393/1 221/1 86/3 استفاده از تناوب زراعي جهت حفظ رطوبت خاک

 8 377/1 223/1 62/3 از کودهاي دامي براي حفظ رطوبت خاک استفاده

 7 218/1 312/1 11/3 تعادل در استفاده از کودهاي شيميایي مطابق با نياز واقعي محصول 

 11 222/1 622/1 87/3 تسطيح اراضي جهت کاهش اتالف آب در مزرعه

 11 229/1 396/1 22/3 نيازشناسایي نياز آبي محصوالت و سپس اقدام براي آبياري به اندازه 

 12 223/1 373/1 13/3 تعادل در استفاده از سموم شيميایي مطابق با نياز واقعي محصول 

انجام آزمایش تعيين بافت خاک براي آگاهي از نوع خاک خود و ميزان آب 

 مورد نياز 

38/3 617/1 227/1 13 

 12 319/1 311/1 72/2 وريآبياري به منظور ارتقاي بهرهانجام کم

 13 361/1 212/1 32/2 هاي کشاورزي و صنعتي جهت آبياري مجدداستفاده از پساب

 16 639/1 177/1 88/1 آوري آب باران در مخازني خاص و استفاده از آن براي آبياريجمع

هاي هاي سنتي با کانالهاي آبياري )تعویض کانالمدیریت صحيح کانال

 هاي سنتي و غيره( انالبتني، از بين بردن پيچ و خم ک

17/3 711/7 723/1 19 

     11تا  1مقياس:  

 

، پس از دو عامل «به کارگيري الگوي کشت مناسب»

و  18/3مذکور از دیدگاه کارشناسان و اساتيد )ميانگين=

( در رتبه بعدي اهميت قرار گرفته 179/1معيار=انحراف

ت هاي کشاورزي و صنعتي جهاستفاده از پساب»است. 

آوري آب باران در مخازني خاص جمع»، «آبياري مجدد

-مدیریت صحيح کانال»، «و استفاده از آن براي آبياري

 هاي بتني،هاي سنتي با کانالهاي آبياري )تعویض کانال

در « هاي سنتي و غيره(از بين بردن پيچ و خم کانال
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اند و از دیدگاه پاسخگویان هاي آخر قرار گرفتهاولویت

 اند. مورد توجه قرار نگرفتهچندان 

براي مشخص شدن سطح پایداري مدیریت منابع آب 

هاي ارائه شده، با توجه به این کشاورزي بر اساس پاسخ

که بيشترین امتياز در رابطه با ميزان پایداري منابع آب 

و کمترین امتياز برابر  191در بخش کشاورزي برابر با 

اري طبق معيار فاصله باشد. بنابراین سطح پایدمي 19با 

معيار از ميانگين توصيف شد و دیدگاه افراد به انحراف

 چهار گروه به شرح زیر تقسيم گردید:
A: Min A<Mean-St.d 

B: Mean-St.d   B< Mean 

C: Mean    C< Mean+ St.d 

D: Mean+ St.d D   Max 

، سطح پایداري مدیریت بنديسطحبر اساس نتایج 

ورزي استان همدان از دید اکثر منابع آب در بخش کشا

درصد( در سطح نسبتا پایين  9/23کارشناسان و اساتيد )

درصد از افراد  3/33عنوان شده است و به طور کلي 

مورد مطالعه معتقد بودند که مدیریت منابع آب در بخش 

کشاورزي استان همدان ناپایدار است. این نتایج به طور 

برداران در استان هشفاف بيانگر آن است که غالب بهر

ند. کناصول مدیریت پایدار این منبع حياتي را رعایت نمي

نفر( از اساتيد و  32درصد ) 32عالوه بر این، در حدود 

کارشناسان اعتقاد داشتند که منابع آب در بخش 

-کشاورزي استان همدان به صورت پایدار مدیریت مي

 . (11)جدول  شود

 

 منابع آب کشاورزی  سطح پایداری مدیریت -11جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني سطح پایداري

 6/7 6/7 7 پایين

 3/33 9/23 26 نسبتا پایين

 2/89 7/31 32 نسبتا باال

 111 8/12 13 باال

  111 111 مجموع

 تحلیل استنباطی

، ابتدادر همان طور که در روش پژوهش اشاره شد 

 ظور ابتدا پایایيتحليل شد. براي این منگيري مدل اندازه

 هاي متغيرهاي مکنون مورد بررسي قرار گرفت.شاخص

هاي متغير مکنون در مدل توسط پایایي هر یک از شاخص

شود که هر شاخص تعيين ميميزان بارهاي عاملي 

ميزان  11در جدول باشد.  3/1تر یا مساوي بایست بزرگ

  بارهاي عاملي قابل مشاهده است.

شود مقادیر مالحظه مي 11طور که در جدول همان

ه اند )بهاي مرتبط با متغير مکنون که پررنگ شدهسنجه

در مولفه محرک؛  12در مولفه فشار؛ متغير  11جز متغير 

، 33، 31، 27، 28، 22، 32، 33، 31، 31، 28، 22متغيرهاي 

، 63، 62در مولفه وضعيت؛ متغيرهاي  62و  61، 37، 38

68 ،67 ،91 ،93 ،81 ،82 ،86 ،89 ،72 ،117 ،113 ،116 ،

در  127و  123در مولفه پاسخ؛ متغيرهاي  117و  119

ي در سازه 128و  129ي اثرات؛ و متغيرهاي مولفه

-باشد و بنابراین ميمي 3/1مدیریت پایدار آب(، باالتر از 

گيري از پایایي خوبي در زمينه توان گفت مدل اندازه

 . در اینهاي متغيرهاي مکنون برخوردار استشاخص

 ( نيز براي تماميP-valueجدول مقادیر احتمال )

است که نشان از آن است که  13/1ها کمتر از شاخص

ميزان بارعاملي و مقادیر به دست آمده براي متغيرهاي 

باشد.دار ميمعني 11/1مشاهده شده در سطح 
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بود  3/1ها کمتر از متغيرهایي که ميزان بار عاملي آن

تحقيق  گيري و ساختارياندازه هايمدل و ندحذف گردید

دومين مالک بررسي  .نداجرا شد هاپس از حذف آن

 باشد که مقدارها ميسازه، پایایي ترکيبي هاپایایي سازه

باشد. مقادیر به دست  9/1تر یا مساوي آن باید بزرگ

ده براي این شاخص نيز حاکي از پایایي قابل قبول آم

 (.12هاست )جدول سازه

 

 هاداری آنبارهای عاملی برآورد شده و سطح معنی -11جدول  
-معني وضعيت محرکها شارهاف متغير

 داري
-معني پاسخ وضعيت متغير

 داري
مدیریت  اثرات  داريمعني اثرات پاسخ متغير

 آب
 معني داري

1 386/1   111/1> 26 321/1  111/1> 71 616/1  111/1> 139 693/1  111/1> 
2 313/1   111/1> 29 323/1  111/1> 72 213/1  111/1> 138 672/1  111/1> 

3 632/1   111/1> 28 319/1  111/1> 73 377/1  111/1> 137 982/1  111/1> 

2 927/1   111/1> 27 232/1  117/1 72 331/1  111/1> 121 932/1  111/1> 

3 931/1   111/1> 31 332/1  111/1> 73 666/1  111/1> 121 921/1  111/1> 
6 331/1   111/1> 31 212/1  111/1> 76 679/1  111/1> 122 661/1  111/1> 

9 633/1   111/1> 32 391/1  111/1> 79 628/1  111/1> 123 912/1  111/1> 

8 321/1   111/1> 33 212/1  111/1> 78 619/1  111/1> 122 936/1  111/1> 

7 392/1   111/1> 32 692/1  111/1> 77 391/1  111/1> 123 627/1  111/1> 
11 381/1   111/1> 33 632/1  111/1> 111 361/1  111/1> 126 321/1  111/1> 

11 232/1   117/1 36 332/1  111/1> 111 311/1  111/1> 129  229/1 116/1 

12 373/1   111/1> 39 361/1  111/1> 112 382/1  111/1> 128  222/1 119/1 

13 327/1   111/1> 38 333/1  111/1> 113 396/1  111/1> 127  322/1 111/1> 
12  321/1  111/1> 37 363/1  111/1> 112 638/1  111/1> 131  333/1 111/1> 

13  331/1  111/1> 61 226/1  111/1> 113 687/1  111/1> 131  622/1 111/1> 

16  626/1  111/1> 61 321/1  111/1> 116 376/1  111/1> 132  638/1 111/1> 

19  338/1  111/1> 62 399/1  111/1> 119 628/1  111/1> 133  922/1 111/1> 
18  369/1  111/1> 63  313/1 111/1> 118 626/1  111/1> 132  313/1 111/1> 

17  377/1  111/1> 62  336/1 111/1> 117 221/1  111/1> 133  333/1 111/1> 

21  699/1  111/1> 63  273/1 111/1 111 368/1  111/1> 136  629/1 111/1> 

21  392/1  111/1> 66  312/1 111/1> 112 336/1  111/1> 139  321/1 111/1> 
22  681/1  111/1> 69  322/1 111/1> 113 373/1  111/1> 138  316/1 111/1> 

23  393/1  111/1> 68  329/1 111/1> 112 379/1  111/1> 137  371/1 111/1> 

22   371/1 111/1> 67  211/1 111/1> 113 221/1  111/1> 161  376/1 111/1> 

23   391/1 111/1> 91  293/1 112/1 116 278/1  111/1 161  338/1 111/1> 
26   311/1 111/1> 91  333/1 111/1> 119 223/1  116/1 162  361/1 111/1> 

29   627/1 111/1> 92  392/1 111/1> 118 337/1  111/1> 163  637/1 111/1> 

28   386/1 111/1> 93  362/1 111/1> 117 361/1  111/1>     
27   332/1 111/1> 92  613/1 111/1> 121 311/1  111/1>     
31   211/1 111/1> 93  372/1 111/1> 121  323/1 111/1>     
31   277/1 111/1> 96  331/1 111/1> 122  336/1 111/1>     
32   381/1 111/1> 99  621/1 111/1> 123  312/1 111/1>     
33   382/1 111/1> 98  389/1 111/1> 122  376/1 111/1>     
32   211/1 111/1> 97  613/1 111/1> 123  231/1 111/1>     
33   366/1 111/1> 81  631/1 111/1> 126  671/1 111/1>     
36   612/1 111/1 81  267/1 111/1> 129  636/1 111/1>     
39   382/1 111/1> 82  611/1 111/1> 128  682/1 111/1>     
38   921/1 111/1> 83  632/1 111/1> 127  221/1 111/1>     
37   333/1 111/1> 82  231/1 111/1> 131  628/1 111/1>     
21   397/1 111/1> 83  618/1 111/1> 131  689/1 111/1>     
21   321/1 111/1> 86  396/1 111/1> 132  362/1 111/1>     
22   211/1 111/1> 89  212/1 111/1> 133  371/1 111/1>     
23   317/1 111/1> 88  393/1 111/1> 132  373/1 111/1>     
22   333/1 111/1> 87  321/1 111/1> 133  621/1 111/1>     
23   331/1 111/1> 71  331/1 111/1> 136  691/1 111/1>     
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 پایایی سازه متغیرهای مکنون -12جدول 

مولفه  متغير مکنون

 فشار

مولفه 

 محرک

مولفه 

 وضعيت

مولفه 

 پاسخ

مدیریت پایدار  مولفه اثر

  پایایي سازه آب کشاورزي

 861/1 723/1 733/1 719/1 832/1 838/1 پایایي ترکيبي

 829/1 737/1 732/1 716/1 993/1 817/1 آلفاي کرونباخ

 

ها، سومين مالک جهت بررسي ثبات دروني سازه

 3/1بيشتر از  است که مقدار آن باید( AVEروایي همگرا )

شود مقادیر مالحظه مي 13طور که در جدول . همانباشد

 ي محرک،براي مولفه (AVE) واریانس استخراج شده

دار آب ي مدیریت پایاثر و سازه ضعيت، پاسخ،و

ل قابدر حد  فشاري و براي مولفه مناسب بودهکشاورزي 

گيري از روایي همگرایي مدل اندازه ،است. بنابراین قبول

 مناسبي برخوردار است. 

 

 ها )متغیرهای مکنون(روایی همگرای سازه -13جدول 

 مولفه مولفه محرک مولفه فشار متغير مکنون

 وضعيت

مدیریت پایدار  مولفه اثر مولفه پاسخ

 روایي همگرا  آب کشاورزي

AVE 278/1 323/1 338/1 613/1 381/1 337/1 

 

آورده  12روایي افتراقي در جدول  نتایج مربوط به

دهنده ریشه دوم مقادیر قطر اصلي نشانشده است. 

AVE دهنده همبستگي بين و سایر مقادیر نيز نشان

عناصر روي  شود؛مالحظه ميگونه که همانهاست. هساز

قطر اصلي داراي مقادیر بيشتري نسبت به دیگر مقادیر 

 توان گفتمي باشند و)مقادیر سطر و ستون مربوطه( مي

 از اعتبار افتراقي خوبي برخوردارند. ها که تمامي مولفه

 

 ها )متغيرهاي مکنون(اعتبار افتراقي سازه -12جدول 

 مکنون متغير

 

مولفه 

 فشار

مولفه 

 محرک

مولفه 

 وضعيت

مولفه 

 پاسخ

مدیریت پایدار  مولفه اثر

 آب کشاورزي

 -223/1 232/1 172/1 298/1 313/1 393/1 مولفه فشار

 -166/1 229/1 282/1 337/1 381/1 313/1 مولفه محرک

 -123/1 217/1 331/1 369/1 337/1 298/1 مولفه وضعيت

 113/1 322/1 682/1 331/1 282/1 172/1 مولفه پاسخ

 162/1 621/1 322/1 217/1 229/1 232/1 مولفه اثر

مدیریت پایدار 

 آب کشاورزي

223/1- 166/1- 123/1- 113/1 162/1 317/1 

در ادامه به تحليل مدل ساختاري تحقيق پرداخته شده 

 126متغير مکنون و  شش ،است. تعداد متغيرهاي مدل

به عنوان « مولفه پاسخ»باشد. پذیر ميمتغير مشاهده

 «محرک، فشار، وضعيت و اثر»هاي مولفهمتغير مستقل، 

مدیریت پایدار آب »ي سازهبه عنوان متغير ميانجي و 

ند. کنبه عنوان متغير وابسته ایفاي نقش مي« کشاورزي

مدل ساختاري پژوهش نشان داده شده است.  2در شکل 

به نمایش  2ضرایب هر یک از مسيرها نيز در شکل 
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درآمده است. ضرایب در صورتي قابل قبول است که 

-باشد؛ نتایج نشان مي 13/1آن کمتر از  P-valueمقدار 

دهد که ضرایب تمام مسيرها )بجز مسير وضعيت 

(State( بر اثر )Impact( و مسير وضعيت )State بر )

دار است و بنابراین (( معنيAWSMمدیریت پایدار آب )

ي رابطه Stateي بجز مولفه DPSIRمدل  هايهمه مولفه

داري با مدیریت پایدار آب کشاورزي دارند. در مدل معني

ي ( را مولفه612/1ساختاري پژوهش، بيشترین تاثير )

داشته و ارتباط این دو « وضعيت»ي بر مولفه« پاسخ»

( نيز متعلق 113/1دار است. کمترین تاثير )مثبت و معني

 باشد.  مي« اثر»و « وضعيت»ي به رابطه بين مولفه

 

 
 مدل ساختاری پژوهش -2شکل 

 

داري ي، ضرایب مسير و اعداد معن13در جدول 

مربوط به هر یک آورده شده است. هر چه ضرایب به 

دست آمده باالتر باشد حاکي از آن است که متغير مدنظر 

اثرگذاري بيشتري دارد. در مدل ساختاري پژوهش 

-فشار-بين )محرکغيرهاي پيشاز ميان متحاضر، 

با ضریب تاثير  «پاسخ»ي مولفه ،پاسخ(-اثر-وضعيت

، =361/1β) در رتبه اول تاثيرگذاري قرار گرفته 361/1

111/1P-value= بيشترین نقش از دیدگاه پاسخگویان ( و

را در تبيين متغير وابسته )مدیریت پایدار آب کشاورزي 

دار است و نشان نياین رابطه مثبت و مع. داراست داشته(

هاي سياستي مورد بررسي به دهد که چنانچه پاسخمي

درستي اجرا شوند نقش قابل توجهي در پایداري منابع 

 «فشار»ي پس از آن مولفهآب کشاورزي خواهند داشت. 

گرفته در رتبه دوم اهميت قرار  -283/1با ضریب تاثير 

يل از قباین نتيجه به معناي آن است که عوامل فشار . است

خشکسالي، افزایش جمعيت، افزایش تقاضا براي 

ر بمحصوالت کشاورزي، کاهش کيفيت منابع آبي و غيره 

در بخش کشاورزي تاثير منفي و مدیریت پایدار آب 

10/0β= 
09/0P= 

 

25/0β= 
01/0P< 

 

37/0β= 
01/0P< 

 
R2=0/10 R2=0/16 R2=0/41 R2=0/29 

R2=0/38 

 پاسخ
41i (R) 

 محرک
9i (R) 

 

 فشار
12i (R) 

 

 وضعيت
24i (R) 

 

 اثرات
24i (R) 

 

مديريت پايدار 
 15i (R)   آب

  

23/0β= 
01/0P= 

 

11/0β= 
07/0P= 

 

36/0β= 
01/0P< 

 
28/0β= 
01/0P< 

 
22/0β= 
01/0P= 

 

44/0β= 
01/0P< 

 
61/0β= 
01/0P< 

 

20/0β= 
04/0P= 

 

36/0β= 
01/0P< 

 



 8921/  زمستان    4شماره  92زلیخائی، نادری                                              نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                   922

 233/1با ضریب تاثير « اثرات»ي مولفهداري دارند. معني

(233/1β= ،112/1P-value= در رتبه سوم اهميت قرار )

داري با مدیریت پایدار آب ي مثبت و معنيگرفته و رابطه

-222/1β= ،112/1P) «محرک» مولفهکشاورزي دارد. 

value=)،  قرار چهارماز نظر اولویت تاثيرگذاري در رتبه 

 که شوداستنباط مياز این یافته چنين گرفته است. 

داري با متغير يي مثبت و معنمحرک رابطه نيروهاي

توانند نقش یگر، این عوامل ميوابسته دارند؛ به عبارت د

 .دایفا کننمهمي در پيشبرد مدیریت پایدار آب کشاورزي 

 (=111/1β= ،193/1P-value) «وضعيت»در نهایت، 

ایج نت و آخرین مولفه تاثيرگذار بر متغير وابسته است

داري با مدیریت پایدار يي معنرابطه حاکي از آن است که

-دهد که مولفهنشان مينتایج تحقيق . داردنآب کشاورزي 

هم به صورت مستقيم و هم به صورت « پاسخ»ي 

از طریق محرک، فشار، وضعيت و اثر بر غيرمستقيم 

. بنابراین، اثر مدیریت پایدار آب کشاورزي اثرگذار است

-محرک، فشار، وضعيت و اثر بر رابطههاي مولفهميانجي 

   شود. تایيد مي« مدیریت پایدار آب»و « پاسخ»ي بين 

)مدیریت  ( براي متغير وابسته2Rنتایج ضریب تعيين )

بيني مدل قدرت پيشنشان داد که پایدار آب کشاورزي( 

درصد  38که با توجه به اینلذا، ؛ است 3/1طراحي شده، 

از واریانس متغير وابسته توسط متغيرهاي وارد شونده 

ود؛ ش( تبيين ميپاسخ-اثر-وضعيت-فشار-محرکبه آن )

يني بقدرت پيشتيجه گرفت که مدل ساختاري از توان نمي

متغيرهاي مستقل تاثير قوي بر کافي برخوردار است و 

اند. متغير وابسته داشته

 

 های آنرادیضرایب مسیر و سطح معن -15جدول 

 نتيجه دارييسطح معن ضریب مسير مسير

 تایيد <111/1 362/1 محرک           پاسخ 

 تایيد 121/1 211/1 فشار            پاسخ

 تایيد <111/1 612/1  وضعيت           پاسخ

 تایيد <111/1 223/1 اثر          پاسخ  

 تایيد 111/1 361/1 مدیریت پایدار آب        پاسخ  

 تایيد <111/1 392/1 فشار          کمحر

 تایيد 112/1 222/1 مدیریت پایدار آب       محرک

 يدتای 119/1 231/1 وضعيت       فشار  

 تایيد 111/1 -283/1 مدیریت پایدار آب        فشار 

 عدم تایيد 172/1 112/1 اثر      وضعيت

 عدم تایيد 193/1 111/1 مدیریت پایدار آبوضعيت       

 تایيد 112/1 233/1 مدیریت پایدار آب        اثر      

 

 

 

ي اعتبار ( براي ارزیاب2Q) گيسر-آزمون استون نتایج

مقادیر که نشان داد  بين متغيرهاي مکنون در مدلپيش

باالتر از صفر محاسبه شده است. این نتایج آزمون این 

و  تدهنده آن است که مدل درنظر گرفته شده ظرفينشان

 . (16)جدول  بيني الزم را داردتوان پيش
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 گیسر-نتایج آزمون استون -16جدول 

-آزمون استون شاخص 

 متغيرهاي وابسته (2Q)گيسر 

 166/1           فشار

 178/1              محرک

 217/1               وضعيت

 -            پاسخ

 277/1             اثر

 382/1 مدیریت پایدار آب کشاورزي

 

همچنين به منظور برازش کلي مدل ساختاري تحقيق،  

شده است.  هاي نيکویي برازش گزارشدر ادامه شاخص

، سه شاخص برازش ميانگين ضریب PLSالگوریتم 

( و ميانگين عامل تورم ARS) 2R(، ميانگين APCمسير )

هاي کند. براي شاخص( را ارائه ميAVIFواریانس )

APC  وARS باشد که  13/1، مقدار احتمال باید کمتر از

توان نتيجه گرفت مدل از مي 19با توجه به نتایج جدول 

نيز  AVIFرازش مناسبي دارد. مقدار شاخص این نظر ب

باشد و با توجه به این که مقدار آن در  3باید کمتر از 

است؛ لذا مدل از برازش  396/1پژوهش حاضر برابر با 

براي  GOFخوبي برخوردار است. در نهایت شاخص 

بررسي اعتبار یا کيفيت الگوي طراحي شده به صورت 

ين صفر تا یک قرار شود. این شاخص بکلي استفاده مي

دارد و مقادیر نزدیک به یک بيانگر کيفيت مناسب مدل 

باشد مي 312/1در این تحقيق  GOFمقدار شاخص  است.

    و بيانگر مقدار متوسط به باالست. 

 

 های برازش مدلشاخص -17جدول 

 دارييسطح معن مقدار مالک شاخص

>P (APCميانگين ضریب مسير ) 13/1  276/1 P< 111/1  

>2R (ARS) Pميانگين  13/1  268/1 P= 111/1  

ميانگين عامل تورم واریانس 

(AVIF) 

Acceptable if 

<=5, 

ideally,=3.3 

396/1 - 

شاخص نيکویي برازش کلي 

(GOF) 

Small>=0.1, 

medium>=0.25, 

large>=0.36 

312/1 - 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 الگوي DPSIR مدل از استفاده با پژوهش این در

 نتایج .شد طراحي کشاورزي بخش در آب پایدار ریتمدی

 بخش در آب منابع مدیریت که داد نشان تحقيق

-بهره غالب و است ناپایدار همدان، استان کشاورزي

 حياتي منبع این پایدار مدیریت اصول استان در برداران

 نتيجه این( 2119) رحيميان مطالعات .کنندنمي رعایت را

 اريناپاید هايریشه و دالیل بررسي براي .کندمي تایيد را

 از اثرگذار عوامل سایر همچنين و آب منابع مدیریت

 معادالت یابيمدل نتایج .شد گرفته بهره DPSIR رویکرد

 مدیریت آميزموفقيت اجراي در که داد نشان ساختاري

-دخيل متعددي هايمولفه کشاورزي، بخش در آب پایدار

 راحيط الگوي در یکدیگر بر هامولفه این متقابل تاثير. اند

 عنوان تحت هامولفه این از برخي که بود آن از حاکي شده
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 تشدید را آبي منابع از ناپایدار استفاده« فشار» عوامل

-مي آب پایدار مدیریت به نياز اصلي هايعلت و نموده

 نيروهاي» عنوان به عوامل این از دیگر برخي. باشند

 و بوده آب پایدار مدیریت يبرندهپيش واقع در ،«محرکه

. رندبگذا تاثير( آب منابع) سيستم وضعيت بر توانندمي

 شرایط» مهم يمولفه دو شامل خود سيستم وضعيت

 یا) هاپاسخ .است« ايزمينه شرایط» و« محيطيزیست

 اقدامات و حرکات مجموعه نيز( سياستي اقدامات همان

 براي و دهنمو ترسيم را اهداف به یابيدست براي اصلي

 دشونمي اتخاذ شده ایجاد ناپایدار شرایط به پاسخگویي

 پایدار مدیریت اجراي نتایج و پيامدها اثرات، نهایت در و

 طورهمان. سازندمي نمایان را کشاورزي بخش در آب

 بر ار تاثير بيشترین« پاسخ» مولفه داد نشان نتایج که

 داراي هم مولفه این. داشت کشاورزي آب پایدار مدیریت

-يم وابسته متغير بر غيرمستقيم اثر مه و مستقيم اثر

 مانند سياستي هايپاسخ بکارگيري بنابراین،. باشد

 و عليپور و 2113 همکاران و منگ) کشت الگوي اصالح

 آب هايسفره احياي و بخشيتعادل ،(2112 همکاران

 همکاران و کلين و 2119 همکاران و زکري) زیرزميني

 کاهش کشاورزي، محصوالت ایعاتض کاهش ،(2112

 و لي ؛2119 داس و کمار) مزرعه در گياه حضور دوره

 هايکشت توسعه ،(2113 همکاران و خوو  2119 زانگ

 همکاران و گریک و 2119 همکاران و لي) ايگلخانه

 ،(2116 موسي و عمر) آب انتقال راندمان افزایش ،(2119

 یو ؛2116 یکسيو و گارسيا) آبياري هايسامانه ارتقاي

 ریزيبرنامه ،(2113 همکاران و منگو  2113 همکاران و

 مورنو و کورکولس و 2119 استوکل و صادقي) آبياري

 همکاران و سان) توليد فرآیند در آب بازچرخاني ،(2116

 ،ورزي حفاظتيخاک ،(2113 سرت و بوناني و 2116

 و کاربردي هايآموزش غيرزراعي، اقتصاد از حمایت

 آدامووسکي و باتلر ؛2113 همکاران و برین) مستمر

 و اميرخاني) رسانياطالع و بخشيآگاهي و( 2113

 جهت راهبردي اقدامات عنوان به تواندمي (2111 همکاران

 کشاورزي بخش در آب منابع مصرف در پایداري به نيل

 ذکر شایان مهم ينکتهدر این راستا دو  .شود قلمداد

 این سياستي اقدامات این خصوص دري اول است؛ نکته

 ،آبي منابع زمينه در گيرانتصميم و متوليان که است

 است ممکن ايمنطقه آب شرکت و کشاورزي جهاد مانند

 نقش و نکنند قلمداد موثر چندان را هاسياست این اجراي

 کتهن این به بایست اما. شود انگاشته نادیده هاآن اهميت و

 به حتي اگر اقدامات ینا از یک هر اجراي که داشت توجه

 اشدب تاثيرگذار آب پایدار مدیریت بر هم درصد یک اندازه

 آن اجراي در نبایست کند؛ ایفا مهم این در نقشي بتواند و

 این از یک هر درست و صحيح اجراي که چرا. کرد تعلل

 سمت به حرکت در بزرگي سهم تواندمي مجموعا اقدامات

 همطالع در مثال عنوان به .باشند داشته آب منابع پایداري

 و کارشناسان توسط سياستي اقدام 39 تقریبا حاضر

 ترینبدبينانه در. است شده معرفي آب حوزه اساتيد

 تنها اقدامات این از یک هر اجراي که زماني یعني-حالت

 بخش در آب منابع پایداري بر درصد 3/1 اندازه به

 بر درصد 3/28 رفته همروي -باشد موثر کشاورزي

 نبایست لذا داشت؛ خواهد تاثير آب منابع ایدارپ مدیریت

   . ماند غافل نکته این اهميت از

ي دوم، توجه به ترکيب این اقدامات سياستي نکته

طور که نتایج نشان داد ترکيبي از اقدامات هماناست؛ 

هاي مختلف بر متغير اي در جایگاهاي و غيرسازهسازه

د. نتاثيرگذار بود شاورزي()مدیریت پایدار آب ک وابسته

توانند اي ميکه اقدامات سازه رو، به همان اندازهاز این

ي مدیریت پایدار آب کشاورزي باشند؛ اقدامات پيشبرنده

توانند موثر و کارآمد واقع شوند. به اي نيز ميغيرسازه

عبارتي این دو مکمل یکدیگرند و بایستي همگام و 

ایدار ي بهينه و پد تا استفادههمراستا با یکدیگر انجام شون

پذیر سازند. عليرغم اهميت اقدامات از منابع آبي را امکان

اي( که در این تحقيق نيز ضرورت افزاري )غيرسازهنرم

ریزان و مدیران ارشد و اهميت آن مشخص گردید؛ برنامه

هنوز بر این باورند که در زمينه مدیریت آب، استان 

موس و عيني انجام شود و این هاي ملضرورت دارد اقدام

دهنده بخش کشاورزي از چنين توانند نجاتها مياقدام
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اي و ي تفکر سازهاین همان غلبه -وضعيتي باشند

ان شوندگاست که مصاحبه گيراندر بين تصميم مهندسي

-در حالي که پيش -تاکيد داشتند در فاز کيفي نيز بر آن

عيني و  يهادامو پيشنياز اجراي درست همين اق زمينه

و  سازي کشاورزاناي(، آموزش و آگاهملموس )سازه

افزاري( است. در شرایطي )نرم ايسازوکارهاي غيرسازه

که ارزش آب براي کشاورز هنوز مشخص نشده چطور 

توان انتظار داشت وي به درستي از این منابع استفاده مي

برداري تصميم کند. کشاورز به عنوان مدیر واحد بهره

گيرد که چه گياهان زراعي را کشت کند، سطح مي

ها به چه ميزان باشد، انجام عمليات زراعي زیرکشت آن

و تهيه زمين چگونه صورت پذیرد و برنامه آبياري را 

ها در گرو اطالعات و ي این اقدامچطور تنظيم کند. همه

؛ به عبارت دیگر، در گروه بردار استسطح مهارت بهره

در این راستا  اي است.سازه سازوکارهاي غير

اعطاي تسهيالت کم بهره براي ي مانند یپيشنهادها

هاي آبياري فرسوده، تعویض و بازسازي سيستم

استفاده از آبياري باراني به هنگام صبح یا عصر، حرکت 

ترویج استفاده از ادوات اي، به سمت توسعه آبياري قطره

اي هورزي، ارائه آموزشخاکورزي و بيخاککم

مستمر، کاربردي و پویا براي کشاورزان، اعطاي 

اي، هاي گلخانهتسهيالت ویژه براي حمایت از کشت

هاي انتقال آب و احداث انبارهاي دار کردن کانالپوشش

استاندارد و مناسب براي نگهداري مازاد محصوالت 

ي به عنوان مثال، در زمينهشود. کشاورزي توصيه مي

در استان همدان، هاي انتقال آب دار کردن کانالپوشش

ها، خاکي و فاقد پوشش بخش قابل توجهي از این کانال

ها وارد هاي سطحي از طریق همين کانالبوده و آب

شود. لذا، در طي مسير انتقال، مقدار زیادي از مزراع مي

رود. با آن به صورت تبخير و نفوذ عمقي هدر مي

يشتري در دار کردن مسيرهاي انتقال، آب بپوشش

دسترس کشاورزان قرار گرفته و برداشت از منابع آب 

زیرزميني کاهش پيدا خواهد نمود. در همين زمينه 

شود سازمان جهاد کشاورزي و شرکت آب پيشنهاد مي

سازي تصميمات و اي استان در راستاي یکپارچهمنطقه

نگر، این اقدام مهم را با همکاري و تعامل با با نگاه کل

یکي دیگر از راهکارهاي  ه سرانجام برسانند.یکدیگر ب

ي شوندگان در فاز کيفي، توسعهمصاحبهمورد توجه 

معتقد بودند ایشان اي در استان بود اما هاي گلخانهکشت

اي هو در نتيجه هزینه که به دليل اقليم سرد استان همدان

باید با اعطاي تسهيالت ویژه از این نوع کشت باالي آن 

 حمایت نمود.
 تاثيرگذار، يمولفه دومين عنوان به «فشار» عوامل

 بخش در آب پایدار مدیریت با داريمعني و منفي رابطه

 فشار موجود آبي منابع بر عوامل این .دارد کشاورزي

 این ناپایداري موجب توجه، عدم صورت در و آورده

 در موجود فشارهاي تحليل. شد خواهند منابع

 ترقدقي و ترعميق بينشي ادایج باعث آبي هاياکوسيستم

 اتخاذ در و شده هااکوسيستم این ناپایداري دالیل از

 این. بود خواهد کننده کمک بسيار مدیریتي راهبردهاي

 و سان ،(2119) همکاران و متيو تحقيقات نتایج با یافته

 و نایمي ،(2113) همکاران و خو ،(2116) همکاران

بررسي  .دارد انيهمخو( 2112) مدني و (2112همکاران )

هاي این مولفه نشان داد که براي کاهش و تحليل گویه

توان فشار بر منابع آبي در بخش کشاورزي استان مي

دو راهبرد اساسي را در پيش گرفت. یکي راهبرد 

-گذاري و قانونسازگاري و دیگري راهبرد سياست

گذاري. در راهبرد سازگاري با توجه به شرایط اقليمي و 

و همچنين اثرات تغيير اقليم بر همدان یي استان جغرافيا

منابع آبي، کشاورزان باید یاد بگيرند چگونه با شرایط 

ذاتي اقليم استان و نوسانات اقليمي سازگار شوند و 

تصميمات درستي براي مقابله با آن اتخاذ نمایند. در 

واقع، این راهبرد به معناي تغيير رفتار کشاورزان به 

ا شرایط جغرافيایي و تغييرات اقليمي است منظور تطبيق ب

هاي منابع آبي را تعدیل کند. تا فشارهاي وارده بر سيستم

به عنوان مثال خشکي ویژگي ذاتي اقليم استان است و 

 يمتناسب با این شرایط کشاورزان باید الگوي بهينه

ت ي کشکشت را انتخاب کنند. البته انتخاب الگوي بهينه
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ها و قوانين دولت در ن به سياستبرداراتوسط بهره

بخش کشاورزي و آب بستگي دارد که همان راهبرد 

شود. در واقع گذاري محسوب ميگذاري و قانونسياست

ي راهبرد اول است و در این راهبرد مذکور تکميل کننده

هاي حمایتي ها و برنامهراستا دولت باید با سياست

ان را در جهت مناسب به کشاورزان کمک کند تا رفتارش

ها را مناسب سوق دهند. به عنوان نمونه اگر دولت یارانه

هاي کشاورزي )مثل به جاي اینکه به آب، انرژي و نهاده

کود شيميایي( اختصاص دهد آن را در جهت عملياتي 

تواند رفتار کردن الگوي کشت بهينه هزینه کند، مي

ع منابي بهينه و کارآمد از کشاورزان را به سمت استفاده

آبي هدایت کند. بنابراین این دولت است که با اتخاذ 

تواند به کشاورزان در ها و قوانين درست ميسياست

 برداري از منابع آبي آالرم بدهد.ي بهرهمورد نحوه

 مدیریت بر تاثيرگذار عوامل دیگر از «محرک» مولفه

 هیافت این از. گرفت قرار اهميت سوم رتبه در آب، پایدار

 قشن توانندمي محرک نيروهاي که شودمي استنباط چنين

. نندک ایفا کشاورزي آب پایدار مدیریت پيشبرد در مهمي

 رد آب پایدار مدیریت يمحرکه نيروهاي ترینمهم از یکي

 از که است آب گذاريقيمت سياست کشاورزي، بخش

 ایدارپ استفاده امکان کنندهمصرف رفتار در تاثير طریق

 اقتصادي ابزاري سياست، این .آوردمي همفرا را آب از

-تزیس ابزاري همچنين و بهينه کشت الگوي انتخاب براي

-يم که باشدمي اکوسيستم پایداري بهبود براي محيطي

 جلوگيري آن از ناکارآمد استفاده و آب هدررفت از تواند

 و جامب ،(2118) بوشارا و عبدالخليل تحقيقات نتایج .کند

 این هايیافته( 2113) همکاران و رانزنف و( 2113) نخاتا

 از دیگر یکي که «نهادي حمایت» .کندمي تایيد را بخش

 بر بيشتر باشدمي آب پایدار مدیریت حرکم نيروهاي

 ينگهدار و اجرا گيري،تصميم در بردارانبهره مشارکت

 مدیریت مسئوليت وقتي. دارد تاکيد آب منابع هايطرح

 هک این بر عالوه شودمي پردهس کشاورزان به منابع این

 زمينه کند؛مي پيدا کاهش دولت مالي منابع بر فشار

 يیادگير چون. گرددمي فراهم منابع این بلندمدت پایداري

 و شده تسهيل طریق این از دانش اشتراک و اجتماعي

 هايپيچيدگي و سيستم از بهتري درک به بردارانبهره

 آدام تتحقيقا هايیافته اب نتيجه این .کنندمي پيدا دست آن

 (2112) مدني و (2113) برتاکي و چارتزوالکيس ،(2113)

لحاظ کردن متغير مصرف آب در تعيين . دارد مطابقت

-کشاورز نمونه و نهادسازي براي جلب مشارکت بهره

بيني برداران در مدیریت منابع آب کشاورزي )پيش

برداران در هایي براي جلب مشارکت بهرهمکانيزم

 برگردد. توصيه مي «محرک»ها( در زمينه مولفه برنامه

 عامل چهارمين ،«اثرات» يمولفه تحقيق نتایج اساس

 این .است کشاورزي آب پایدار مدیریت بر تاثيرگذار

 بررسي مورد موضوع ملموس وجه يدهنده نشان مولفه

 ،ددار اهميت بسيار گيريتصميم و مدیریت براي و است

 محيطي،زیست پيامدهاي ستقيمم طور به که چرا

 را انسان هايفعاليت و اعمال اجتماعي و اقتصادي

 اثرات، يمولفه از منظور مطالعه این در. دهندمي توضيح

 است آب مدیریت سياستي اقدامات اجراي از حاصل نتایج

-گروه محيطيزیست و اجتماعي اقتصادي، بعد سه در که

 ریتمدی با متقابلي ارتباطي اثرات مولفه. است شده بندي

 و نتایج از تواندمي هم که معني بدین دارد؛ آب پایدار

 این بر هم و باشد آب پایدار مدیریت اجراي پيامدهاي

 و درآمد اشتغال، نمونه عنوان به .است تاثيرگذار مقوله

 اقتصادي پيامدهاي جمله از فقر کاهش ترمهم همه از

 .است شده مردهش کشاورزي آب منابع از پایدار ستفادها

(، راتان و وایت 2113ران )پاالزولي و همکا مطالعات نتایج

 حاصل نتيجه با( 2111سنتيلکومار و همکاران ) ( و2113)

آخرین « وضعيت»در نهایت،  .دارد همخواني بخش این از

از  که نتایج حاکيمولفه تاثيرگذار بر متغير وابسته است 

ري با مدیریت دامعنيي رابطهآن است که این مولفه 

عواملي که در این مولفه دارد. نپایدار آب کشاورزي 

ترنسيو و محيطي )زیست شرایطشامل  جانمایي شدند؛

اصالح (، 2119واکيو و گاردبروک  و 2119همکاران 

اسميدت و ؛ 2119)آزوني و همکاران  باورها و عقاید

، تجميع اراضي (2116کونگ و همکاران  و 2116 همکاران
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 و 2116 و همکاران ؛ جين2119تيموسي ) کشاورزي

، توسعه مبتني بر آمایش، ارائه (2112زانگ و همکاران 

 )آزوني و همکاران آمار و اطالعات صحيح و شفاف

هاي آبخيزداري، بازنگري در ، توسعه فعاليت(2119

 اهقوانين و درنظرگرفتن پشتوانه اجرایي مناسب براي آن

 ایم فکري مدیران ارشد، تغيير پاراد(2112)پفر و لين 

، (2113شميدت و زمادیم  و 2116موتامبارا و همکاران )

باربوسا و ) الملليافزا در سطح ملي و بينتعامالت هم

-و غيرسياسي (2112مانوز  اسميت و و 2119همکاران 

از دیدگاه پاسخگویان  د.نباشمي سازي موضوع آب

تاثير  اندستهنتواناند؛ قرار گرفتهمولفه عواملي که در این 

داري بر تحقق پایداري در مدیریت منابع آب معني

اي و بدین معني که شرایط زمينه د.نبگذارکشاورزي 

هموار نمودن مسير حرکت به محيطي براي شرایط زیست

بخش سمت استفاده پایدار از منابع آب هنوز در 

این شرایط در واقع  کشاورزي استان فراهم نشده است.

تاثيرگذار بر مدیریت پایدار  نيازهايو پيش از استلزامات

 درو بایست در اولویت قرار گيرند.  بودهآب کشاورزي 

سازي اراضي همين زمينه پيشنهادهایي مانند یکپارچه

کشاورزي و جلوگيري از تفکيک اراضي به واسطه تقسيم 

ارث، جلوگيري از افزایش سطح زیرکشت در مزارع مجهز 

وین با استفاده از سازوکارهاي هاي آبياري نبه سيستم

هاي بازدارنده براي اقدام قانوني، لحاظ کردن جریمه

کشاورز به حفر چاه غيرمجاز و گفتگو و تعامل سازنده 

     گردد. بين ذینفعان مختلف در موضوع آب توصيه مي

یابي معادالت ساختاري نشان طور که نتایج مدلهمان

 38 تنها ین مطالعهداد مجموع عوامل مورد بررسي در ا

مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزي را تبيين درصد از 

فرآیند مدیریت است که  آناین نتيجه حاکي از نمودند. 

 عوامل و است که و چندبعدي آب یک فرآیند پيچيده

کمتر از اند و در این مطالعه متعددي در آن دخيل عناصر

، بر اینعالوه  این عوامل شناسایي و تحليل شدند. نصف

فرآیند  ،مابين این عناصرتعدد و پيچيدگي روابط في

-گيري در این زمينه را نيازمند استفاده از روشتصميم

در مطالعه  سازد کهند ميمهاي ساختاریافته و نظام

براي شناخت رفتار سيستم  DPSIRحاضر از رویکرد 

لذا، عوامل ابع آب در بخش کشاورزي استفاده شد. من

ر مدیریت منابع آبي تاثيرگذارند که در این دیگري نيز د

اند. به عنوان مثال آبياري سنتي در تحقيق بررسي نشده

هاي کشاورزي و بخش کشاورزي و یا مشاع بودن چاه

-برداشت از منابع آب زیرزميني حتي هنگام بارندگي مي

ي فشار در نظر گرفته شوند که در توانند به عنوان مولفه

ي ها پرداخته نشده است. در مولفهتحقيق حاضر به آن

شود برقراري سيستم تامين محرک نيز پيشنهاد مي

 ها بهاجتماعي براي کشاورزان و تامين معيشت پایدار آن

ها اضافه شود. ویژه در مواقع خشکسالي و سایر بحران

شود که محيطي پيشنهاد ميي وضعيت زیستدر مولفه

ست محيطي هاي منابع آبي و زیدر خصوص آلودگي

 تاکيد بيشتري صورت گيرد.
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