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چکیده
در شرايط کنونی کاه کمی و کیفی منابع آب به يک معضل جهانی تبديلشده اسوت .ايون
موضوع در ايران بهويژه در قسمتهای مرکزی کشور ،بخ کشاورزی را دچار مشوکالت فوراوان کورده
است .هد اصلی تحقیق حاضر شناسايی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر فناوری مديريت منابع آب در بخ
کشاورزی و منابع طبیعی از ديدگاه کشاورزان در اسوتان مرکوزی اسوت .ايون تحقیوق بور اسواس روش
توصیفی (غیرآزمايشی) -پیمايشی به انجام رسیده است و جامعوه آمواری شوامل  265نفور از کشواورزان
شهرستان فراهان ،استان مرکزی میباشند .نمونه بر اساس فرمول کوکران و با اسوتفاده از نمونوهگیوری
تصادفی ساده انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت ( .)n=100ابزار تحقیق يک پرسشونامه محقوق سواخته
میباشد که از ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با صاحبنظران تهیوه شوده و بورای تعیوین روايوی آن از
نظرات متخصصین مربوطه استفاده گرديد .پايايی ابزار تحقیق با تکمیل  40پرسشنامه و محاسوبه آلفوای
کرونبا به دست آمد ( .)α=0.86با توجه به طبیعت دادهها از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار
 SPSS15استفاده گرديد و نتايج نشان داد که پنج مؤلفوه بوا تبیوین  93/39درصود واريوانس کول ،بوا
مديريت منابع آب زراعی در ارتباط میباشند .مؤلفههای مديريت تأسیسات آب زراعی ( ،)%29/976عوامل
زيرساختی-حمايتی دولت ( ،)%71/715مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ( ،)%71/74فعالیتهای آموزشی
 ترويجی ( ،)%70/67دان و اطالعات کشاورزان ( ،)%7/766به ترتیوب اهمیوت بیشوترين نقو را درتبیین مديريت منابع آب زراعی دارا بودند.
واژه های کلیدی :تحلیبل عباملی ،منبابع آب ،فنباوری مبدیریت منبابع آب در بخبش
کشاورزی و منابع طبیعی
تاريخ دريافت مقاله ،73/7/9 :تاريخ پذيرش مقاله73/77/72 :
 7دانشجوی دکتری ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مربی مجتمع آموزش عالی سراوان
 2عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 4دانشجوی دکتری ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مربی مجتمع آموزش عالی سراوان (نويسنده مسئول)
()khoshnodifz@gmail.com
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 .1مقدمه

امروزه امنیت منابع آب با ريسک بااليی مواجه شده است .دلیل اساسی اين امر افزاي بویرويوه
جمعیت جهان و کاه منابع آب به علت استفاده بی ازحد از اين منابع و دخالت بشر در چرخوه
های طبیعی و بهرهگیری از آاليندههای شیمیايی است .در شرايط کنونی ساالنه حدود دو میلیوارد
نفر در جهان بهنوعی تحت تأثیر بیماریهای ناشی از آب هستند و ساالنه حدود چهار میلیون نفر
از کودکان جهان جان خود را از دست دادهاند (کادی و ديگران )7711 ،6ازجملوه اهودافی کوه در
اين پژوه دنبال مینمايد عبوارتانود از :موديريت مصور منوابع آب شوامل بهبوود وضوعیت
تخصیص منابع آب از طريق تخصیص به مصار باارزشتور اقتصوادی ،بهبوود و اعوتالی رفتوار
مصر کنندگان ازنظور تلفوات و آلووده کوردن آب ،اشواعه و تورويج روشهوای کواه تلفوات
خشکسالی در فعالیتهای کشواورزی و بهبوود وضوعیت بهورهوری از منوابع آب ،ظرفیوتهوا و
امکانات موجود است.
در سطح جهانی بخ کشاورزی حدود  10درصد مصر منابع آب شیرين را به خوود اختصواص
میدهد که اين رقم در ايران به حدود  74درصد رسیده است (طهماسبی .)7417 ،تداوم اين امور
کشور ما را در سالهای آتی با بحران عظیمی مواجه مینمايد .عالوه بر موارد مذکور بايود توجوه
نمود که متوسط بارندگی در ايران حدود  260میلیمتر است که از متوسط بارندگی در سطح آسیا
يعنی  560میلیمتر ،بسیار کمتر است .عالوه بر اين توزيع مکانی بارندگی نیز نامناسب است ،بوه
گونهای که  60درصد بارندگی در  23درصد مساحت کشوور و  60درصود ديگور در  15درصود
مساحت کشور صورت میگیرد (نجفی )7493 ،بررسی خود کشوورهايی کوه بوی از  30درصود
منابع آبی خود را برای کشت آبی مصر میکنند ،موردانتقاد قرار میدهد .اين در حالی است که
در کشور ما بی از  53درصد از منابع آب تجديدشونده به کشت آبی اختصواص دادهشوده اسوت
(طهماسبی )7417 ،بنابراين ارتقای بهرهوری آب کشواورزی ،امنیوت غوذايی ،افوزاي و توأمین
پايداری موواد غوذايی مسوتلزم کوارايی مصور آب ،اصوالح سواختار موديريتی و بهینوهسوازی
بهرهبرداری از آب است که آنهم نیازمند تغییرات اساسی در دان  ،نگرش و مهارت کشواورزان
است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ارتقای موضوع بهرهوری منابع آب در کشاورزی و منابع طبیعی مستلزم افزاي کوارايی مصور
آب ،اصالح ساختار مديريتی و بهینهسوازی بهورهبورداری از آب اسوت (چمبورز )7799 ،5مفهووم
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مديريت مصر منابع آب کشاورزی در پاسخ به موضوعاتی در مورد استفاده نامناسب از منابع آب
و اثرات مخرب زيستمحیطی و اقتصادی کشاورزی سنتی ظاهرشده است .استفاده بوی ازحود و
نامتعادل مواد شیمیايی زراعی منجر به افزاي هزينههای تولیدی و وابستگی به نهادهها و انرژی
بیرونی و کاه بهرهوری و حاصلخیزی خاك ،آلودگی آبهوای زيرزمینوی و سوطحی و اثورات
مخرب بر سالمت انسان گرديده است (امانی و چیذری.)2005 ،1
اويمی )2003( 9و بانک جهانی )2003( 7بیان میدارند از اساسیتورين و کلیودیتورين راههوای
دستیابی به آرمانهای هزاره سوم حصول به توسعه کشاورزی از طريق توسعه اراضی آبوی اسوت.
طبق گزارش موسسه تحقیقات مديريت آبوخاك در سال  ،2006حدود  51درصد آب در بخو
کشاورزی مصر میشود و اين میزان در کشورهای درحالتوسعه نزديوک بوه  70درصود اسوت
(پناهی )2072،70طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر از هر مترمکعب آب مصورفی در
بخ کشاورزی 100 ،گرم محصول به دست میآيد که استاندارد جهوانی حودود  2کیلووگرم بوه
ازای هر مترمکعب آب مصرفی است و از سوی ديگر تلفات آب در کشاورزی در حدود  30درصود
حجم آب مصرفی در آبیاری است که با توجه به محدوديت منابع آب و افوزاي جمعیوت کشوور
الزم است که بهرهوری آب خصوصاا در بخ کشاورزی موورد اصوالح و تجديودنظر قورار گیورد
(پناهی و ديگران .)2007،بنا بر گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملول متحود دولوت بوا ايفوای
نق های توانمندسازی در سطح محلی و بسترسازی و حمايت در سطوح باالتر مویتوانود نقطوه
شروع شکلگیری فرايند مديريت آبیاری مشارکتی بهمنظور بهورهوری آب اسوت (سوازمان ملول
متحد )2009،77توجه به تحقیقات ،آموزش و ترويج ،افزاي مهوارت و دانو فنوی کشواورزان و
ارائه توصیههای فنی مروجان در حین کار به کشاورزان از مهمترين عوامل در بهرهوری منابع آب
است (يعقوبی نژاد722002؛ نوروزی و چیذری )2005 ،و اويس وهاچوم :)2004( 74در تحقیقوی بوا
عنوان بهبود بهرهوری آب در زموینهوای کشواورزی آسویای غربوی و شومال آفريقوا بوه نقو
تکنولوژی مديريت منابع آب زراعی در افزاي بهرهوری تأکید نمووده و بیوان داشوتهانود کوه در
دستیابی به اين تکنولوژی بايد سازههای اقتصوادی ،اجتمواعی و سوازمانی را موردتوجوه قورارداد.
پیرا )2006(73در مطالعهای توسعه دان فنی ،گسترش فعالیتهای مشوارکتی و اشواعه فرهنوگ
استفاده بهینه از منابع آب در بخ کشاورزی را از عوامل اساسی در توسعه تکنولوژی و مديريت
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بهینه منابع آبی بیان نموده است .نوس و ديگران )2077(76به شناخت نگرش کشاورزان در ارتباط
باراندمان آبیاری اشاره میکند .عمانی( 75)2005ويژگیهای اقتصادی ،متغیرهای فعالیت آموزشی-
آموزشی -ترويجی ،فعالیتهای اجتماعی ،دان و اطالعات و حمايوتهوای دولوت را بوهعنووان
عوامل مهم در استفاده از مديريت منابع آب زراعی معرفی کردند .آگاهی از نیاز آبی گیاه ،کواه
هدرروی آب از جویها و نهرهای آب ،آبیاری در حد نیاز آبی گیاه ،اليروبی قنووات ،روش تغذيوه
مناسب آب زيرزمینی ،بازديد بهموقع و مستمر از کانالها ،استفاده از آببندها ،در اختیوار گذاشوتن
امکانات زيربنايی مناسب برای پذيرنودگان موديريت منوابع آب ،ايجواد دسوتگاههوای ارتبواطی و
پشتیبانی برای پذيرندگان منابع آب و درآمد کشاورز میتواند در مديريت آبهای زيرزمینی موؤثر
باشد (لوپیز گان و ديگران.)2077،71
ناگومبوو روندا )2077(79در پژوهشی تحت عنوان ارزيابی سیاستها و نهادههای کار کشاورزی بر
مديريت آب کشاورزی خردهمالکان در زيمباوه ،عواملی چون پوش بیمهای پذيرنودگان سیسوتم
های مديريت منابع آب ،دراختیار گذاشتن امکانات زيربنايی مناسوب بورای پذيرنودگان موديريت
منابع آب ،ايجاد سیستمهای ارتباطی و پشتیبانی برای پذيرنودگان منوابع آب ،همواهنگی بخو
خصوصی با بخ دولتی ،همکاری مناسب بانکهوای متصودی ،پرداخوت اعتبوارات و وامهوای
کشاورزی به پذيرندگان سیستمهای مديريت منابع آب را بهعنوان نهادههای کشاورزی تأثیرگوذار
بر مديريت آب کشاورزان خردهمالک بیان میکند .هارينگتون )2007( 77بیان میدارد تکنولووژی
مديريت منابع آب در بخ کشاورزی و منابع طبیعی میتواند بر اساس جنس مولدان ،استفاده از
اعتبارات دولتی ،همچنین تعداد اعضای خانوار کشاورز متفاوت باشد .همچنین اين تکنولوژی موی
تواند به کاه فقر در بخ کشاورزی کمک کند و نیازمند سرمايهگذاری در علوم و تکنولووژی
کشاورزی ،قوانین و سیاستها ،اصالحات اقتصادی و توجه به نابرابری مبادالت کشاورزی جهانی
است (والیجو.)2077،20
پناهی ( ) 2072در تحقیقی تحت عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر مديريت بهینه منوابع آب در نظوام
کشاورزی و منابع طبیعی ايران ،عوامل فنی و مهارتی ،شناختی ،مديريت تأسیسات آبوی مزرعوه،
عوامل زيربنايی و ساختاری را بهعنوان سازوکارهای مديريتی مؤثر در استفاده بهینه از منوابع آب
کشاورزی بیان میکند .حسین زاد و همکاران )2074( 27به اولويتبندی عوامل مؤثر بور موديريت
آب کشاورزی از ديدگاه کارشناسان در دشت تبريز پرداختند .آنها سیاستهوای حموايتی دولوت،
15 Knox et al.
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مشارکت کشاورزان در زمینههای بهرهبرداری از آب و نگهداری از کانوالهوا ،اعتبوارات دريوافتی
جهت بهبود سیستم آبیاری ،مقدار و نحوه آببها ،مهارت و تخصص کارشناسوان ،وجوود تشوکل
های آبرسان ،روابط بین کشاورزان ،نامناسب بودن قیمت آب ،جلوگیری از حفر بیرويه چاههای
جديد ،درآمد حاصل از محصوالت کشاورزی ،نووع مالکیوت آب ،بیموه محصووالت کشواورزی را
بهعنوان مهمترين عوامل در افوزاي بهورهوری آب کشواورزی مویداننود .از سووی صوبوحی و
همکاران )2001( 22سیاستهای مالی را جزء گزينههای مهم در بهورهبورداری پايودار از آبهوای
زيرزمینی معرفی میکند .مشارکت مردم و گروههای محلی میتواند مبنايی برای استفاده موؤثر از
منابع آب از طريق آگاهی عمومی ايجاد کند (استیگر .)2006 ،24زمینههای مشوارکت در موديريت
تشکل های آب بران را عواملی چون مشارکت در توسوعه فنوی و حفاظوت شوبکه ،مشوارکت در
افزاي بهرهوری ،مشارکت در توزيع بهینه آب ،مشارکت در فعالیتهای گروهوی و همکواری بوا
ادارات دولتی تشکیل میدهد .وی به اين نتیجه رسیده است که بین سن کشاورزان عضو ،تشکل
آبرسان ،سطح تحصیالت ،مدت عضويت در تشکل آببران ،سطح تحصیالت ،مودت عضوويت
در تشکل ،میزان اراضی آب ،میزان درآمد ،سابقه کشاورزی از سازوکارهای مهوم و تأثیرگوذار بور
مديريت منابع آب زراعی محسوب میشود (دستجردی و ديگران ) 2007،23خصوصیات فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداران و شرايط کلی حاکم بور جامعوه روسوتايی از ديگور راهکارهوا و
سازوکارهای عمده مديريت منابع آب زراعی بوه شومار مویآيود (لوی و شویا )2005 ،26و نوامرا و
ديگران )2072( 25نشان داد شرکت در انجمنهای کشاورزی ،مشوارکت در توسوعه فنوی شوبکه
های آبیاری ،مشارکت در توزيع بهینه آب ،مسئولیت اجتماعی ،بازديود از سیسوتمهوای موديريت
آبیاری ،سیستمهای ارتباطی و پشتیبانی در جهت حمايت از مديريت منابع آب زراعی ،همکاری و
هماهنگی بانکها و سازمانهای مربوط به مديريت منابع آب زراعی میتواند در افزاي رانودمان
آبیاری در زمینهای کشاورزی به شمار آيد.
ماريوکوز )2001( 21بیان میدارند که توجه به مسائل و نظورات فنوی کارشناسوان مربوطوه بورای
اعمال سیستمهای مديريت آبیاری ،مسئولیتپذيری کشاورزان در جهوت پوذيرش سیسوتمهوای
مديريت آبیاری ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و حرفهای کشاورزان میتوانند بهعنوان سازوکارها و
راهکارهای افزاينده بهرهوری در سیستمهای آبی مؤثر باشند.
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کشاورزان

شکل -7مدل عوامل تأثیرگذار بر فناوری مديريت منابع آب در بخ

کشاورزی و منابع طبیعی

 .3روش تحقیق

اين تحقیق به روش توصیفی -همبستگی انجام شده است .جامعه آمواری آن شوامل  269نفور از
کشاورزان شهرستان فراهان از استان مرکزی هستند .در اين تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی
ساده استفادهشده است.
حجم نمونه کشاورزان با استفاده از فرمول کوکران و پس از مرحله پی آزمون صوورت گرفوت و
تعداد آنها  94نفر تعیین شد که برای افزاي دقت و قابلیت تعمیمپوذيری بیشوتر نتوايج ،حجوم
نمونه به  700نفر افزاي داده شد .همچنوین بورای جموعآوری اطالعوات میودانی از پرسشونامه
استفاده شد .روايی محتوايی ابزار تحقیق نیز با استفاده از نظورات اسواتید دانشوگاه موردبررسوی،
اصالح و تائید قرار گرفت .بهمنظور تعیین اعتماد و پايائی ابزار تحقیق  40نفور از اعضوای جامعوه
آماری پرسشنامههای تحقیق را تکمیل کردند که با استفاده از نرمافوزار  SPSSآلفوای کرونبوا
پرسشنامهها مورد تائید قرار گرفت .پارامتر آلفا ) (α=0.86برای قسمت مديريت منابع آب زراعی
به دست آمد که بیانگر پايائی مناسب ابزار تحقیق است.
پرسشنامه تحقیق بر اساس اهدا پژوه شامل دو بخ کلی است:
 -7ويژگیهای فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و حرفهای کشاورزان شهرستان فراهان از استان
مرکزی
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 -2عوامل تأثیرگذار بر مديريت منابع آب زراعی در شهرستان فراهان از استان مرکزی
به منظور شناسايی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر فناوری مديريت منابع آب زراعی ،تعداد  23گويوه
در طیف =0( 0-6اصالا =7 ،خیلی کم =2 ،کم =4 ،متوسط =3 ،زياد و  =6خیلی زياد) طراحی شد
و مورد پرس و ارزشگذاری کشاورزان قورار گرفوت .دادهپوردازی و محاسوبات ايون بخو بوا
استفاده از نرمافزار  Spss/15انجام شد .روشها و تکنیکهای آماری بکار گرفتوه شوده در ايون
پژوه تحلیل عاملی ،ضريب همبستگی و مقايسه میانگین است.
 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
توصیف ویژگیهای کشاورزان

با توجه به نتايج تحقیق بهدستآمده ،میانگین سنی کشاورزان مورد مطالعه  60سال است و ازنظر
تحصیالت ،بیشترين فراوانی در سطح خواندن و نوشوتن ( 22درصود) بووده و میوانگین تجربوه و
سوابق کاری کشاورزان موردمطالعه  43سال بوده است .همچنین میزان اراضوی و تعوداد قطعوات
اراضی و نوع نظام بهرهبرداری از زمین در ارتباط با کشاورزان موردمطالعه قرار گرفت .بور اسواس
نتايج ،متوسط اراضی آبی تحت مالکیت  7هکتار ،تعداد قطعات اراضی کشاورزان  1قطعوه و نووع
نام بهرهبرداری ملکی است .مطابق با يافتوههوای تحقیوق ،شوغلی اصولی  99درصود مخاطبوان
موردمطالعه ،کشاورزی بوده و غالباا شغل فرعی هم نداشتند .همچنین میانگین درآمود کشواورزان
تحقیق حاضر  47میلیون ريال بوده است.
نوع منبع تأمین آب زراعی ،نحوه دريافت آب کانال ،شویوه توزيوع آب کانوال ،هزينوه آب کانوال
موردمطالعه و بررسی قرار گرفت .نتايج نشان میدهد که نوع منبع تأمین آب زراعی  10درصود از
کشاورزان موردمطالعه از طريق کانال است .شیوه توزيع آب کانال  11درصد کشاورزان ،ساعتی و
میانگین هزينهای که برای دريافت آب کانال بهطور سوالیانه پرداخوت مویکننود يوکمیلیوون و
دويست هزار ريال است .يافتههای تحقیق نشان میدهد که سطح برداشت فعلی از منابع آبوی در
منطقه  74560میلیون مترمکعب و سطح برداشت مجاز از منابع آبوی در منطقوه  97060میلیوون
مترمکعب است .عمر موتورها و پمپها بهطور میانگین  7سال ،عمر چاه بهطور میانگین  22سال
بوده است .میزان مصر آب در يک هکتار زمین  71472مترمکعب ،طول دوره آبیاری  770روز،
طول لوله آبکشی  707متور ،تعوداد سواعات آبیواری در هورروز  74سواعت اسوت 93 .درصود از
کشاورزان معتقد به شرايط کمآبی در منطقه بودهاند و  22درصد از کشواورزان معتقود بودنود کوه
برداشت بیرويه و غیرمجاز از منابع آبی منطقه ضورر دارد .همچنوین  50درصود از کشواورزان از
کیفیت آب راضی بودند.
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نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

نتايج حاصل از کاربرد ضريب همبستگی ،بیانگر وجود همبستگی بین درآمد کول ،سوهم از منبوع
آبی زراعی ،میزان بازديد از مزارع نمايشی ،مشارکت اجتماعی ،میزان همکاری مولدان با سازمان-
های مرتبط با مدي ريت آب زراعی با مديريت منابع آب زراعی در سطح يک درصد است .همچنین
بین میزان تحصیالت ،اندازه مزرعه ،طول کانال انتقوال آبیواری ،میوزان اسوتفاده از کانوالهوای
ارتباطی با مديريت منابع آب زراعی در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بین
متغیر تعداد قطعات اراضی ،تعداد افراد خانواده با مديريت منابع آب زراعی رابطه معنیداری وجوود
ندارد (جدول .)7
جدول ( )7ضرايب همبستگی متغیرهای فردی حرفهای کشاورزان با متغیر مديريت منابع آب در
کشاورزی و منابع طبیعی
مدیریت منابع آب زراعی

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

میزان تحصیالت
درآمد کل
تعداد قطعات زراعی
اندازه مزرعه
سطح زير کشت آبی
تعداد منبع آب زراعی
سهم از منبع آب زراعی
طول کانال انتقال آبیاری
تعداد افراد خانوار
میزان استفاده از کانالهای ارتباطی
میزان بازديد از مزارع نمايشی
مشارکت اجتماعی

*0/276
**0/299
0/769
*0/201
*0/200
0/267
**0/297
*0/243
0/236
*0/230
**0/297
**0/279

0/772
0/003
0/775
0/047
0/035
0/777
0/006
0/077
0/773
0/075
0/000
0/000

میزان همکاری مولدان با سازمانهای مرتبط با مديريت
آب در کشاورزی و منابع طبیعی

**0/253

0/000

** معنیداری در سطح يک درصد
* معنیداری در سطح پنج درصد

نتايج حاصل از مقايسه میانگین مديريت منابع آب در بخ
نوع خانوار ،جنس مولدان و استفاده از اعتبارات دولتی

کشاورزی و منابع طبیعی بور اسواس
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برای مقايسه تفاوت بین مديريت منابع زراعی بر اساس نوع خانوار ،جنس مولدان ،محل اسوتقرار
منابع آبی و استفاده از اعتبارات دولتی در بین گروههای موردمطالعه از آزمون منويتنوی اسوتفاده
گرديد .با توجه به يافتههای تحقیق ،مقايسه میزان توانايی مولدان در بهکارگیری موديريت منوابع
آب زراعی در ارتباط با گروههای موردمطالعه به شرح زير است (جدول .)2
نوع خانوار يافتهها نشان میدهد که بین افرادی که فقط صواحب زموین کشواورزی مویباشوند و
افرادی که عالوه بر کاربر روی زمین خود ،کارگر کشاورزی نیز هستند ،تفاوت معنویداری ازنظور
به کارگیری سازوکارهای مديريت آب زراعی وجود دارد .بهبیانديگر صاحبان زموین کشواورزی از
توانايی باالتری در بهکارگیری سازوکارهای مديريتی منابع آب زراعی برخوردار بودهاند.
جنس مولدان :توانايی بهکارگیری سازوکارهای مديريتی منابع آب زراعی در بین زنان مولد بواالتر
از مردان است.
استفاده از اعتبارات دولتی

بین سطح توانايی مولدان در بهکارگیری سازوکارهای مديريت آب زراعی در بوین افورادی کوه از
اعتبارات دولتی استفاده و افرادی که از اعتبارات دولتی استفاده نمیکنند ،تفاوت معنیداری وجوود
دارد .بهعبارتديگر استفادهکنندگان از اعتبارات جهت بهبود مديريت آب زراعی از توانايی باالتری
نسبت به بهکارگیری سازوکارهای مديريتی آب زراعی برخوردار بودهاند.
جدول ( )2مقايسه میانگین مديريت منابع آب بر اساس نوع خانوار ،جنس مولدان ،محل استقرار منبع آب
و استفاده از اعتبارات دولتی
متغیر گروهبندی

گروهها

N

میانه

انحراف معیار

Z

نوع خانوار

صاحب زمین
صاحب زمین و کارگر
کشاورزی

97
77

2/09
7/74

0/159
0/770

-2/67

جنس مولدان

زن
مرد

72
9

2/05
7/23

0/904
0/662

-2/77

محل استقرار منبع آب

در مزرعه
دور از مزرعه

90
20

2/05
7/97

0/923
0/577

-7/95

استفاده از اعتبارات
دولتی

بله
خیر

49
72

2/21
7/97

0/111
0/170

-3/27
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نتایج اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منبابع
طبیعی

نتايج حاصل نشان می دهد که استفاده از وسايل تعیین میوزان مصور آب بوا میوانگین  4/70و
ضريب پراکندگی  0/55و در اختیار گذاشتن امکانات زيربنايی مناسب برای پذيرنودگان موديريت
منابع آب با میانگین  4/03و ضريب پراکندگی  0/56ازجمله عوامل بودند که بور موديريت منوابع
آب زراعی بیشترين تأثیر را داشوته اسوت .همچنوین در میوان فعالیوتهوای انجوامشوده ،سوطح
تحصیالت با میانگین  2/42و ضريب پراکندگی  ،0/25بازديد بهموقع و مستمر از کانالها ،کورت
بندی صحیح با میانگین  2/49و ضريب تغییرات  0/21جزء فاکتورهايی بودهاند کوه بور موديريت
منابع آب زراعی کمترين تأثیر را داشتهاند .میزان تأثیرگذاری ساير عوامل در زمینه مديريت منابع
آب در جدول شماره  4نشان دادهشده است.
جدول ( )4وضعیت پاسخگويان در زمینه اولويتبندی عوامل تأثیرگذار بر مديريت منابع آب در بخ
کشاورزی و منابع طبیعی
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات
0/55

7
7

عوامل تأثیرگذار بر مدیریت منابع آب زراعی

میانگین

استفاده از وسايل تعیین میزان مصر آب

4/72

2/05

4/09

7/77

0/56

4/03

7/76

0/53

2

4/02

7/9

0/67

4

4

7/1

0/65

3

2/79

7/66

0/62

6

2/76

7/36

0/37

5

خريد تضمین محصوالت پذيرندگان مديريت منابع آب

2/77

7/43

0/35

1

سرمايه کافی و درآمد کشاورزان

2/99

7/42

0/36

9

تشکیل شبکههای اجتماعی در ارتباط با مديريت منابع آب

2/91

7/47

0/36

9

2/95

7/29

0/33

7

در اختیار گذاشتن امکانات زيربنايی مناسب برای پذيرندگان
مديريت منابع آب
مشارکت در فعالیتهای گروهی (شرکت در انجمنهای
کشاورزی)
دان

فنی کشاورزان در ارتباط با مديريت منابع آب زراعی
آبیاری در حد نیاز آبی گیاه ،آگاهی از نیاز آبی گیاه

میزان همکاری مولدان با سازمانهای مرتبط در مديريت آب
زراعی
کاه

طول مسیر جريان آب در مزرعه ،استفاده از آببندها

همکاری مناسب بانکهای متصدی پرداخت اعتبارات و وامهای
کشاورزی به پذيرندگان سیستمهای مديريت منابع آب

رتبه
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انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

2/90

7/26

0/33

7

مشارکت در حفظ و توسعه فنی شبکه

2/19

7/22

0/34

70

حفاظت از سیستمهای آبیاری ،نصب سیستمهای نوين آبیاری

2/11

7/27

0/34

70

اليروبی قنوات ،روش تغذيه مناسب آب زيرزمینی

2/16

7/79

0/32

77

2/13

7/72

0/37

72

مشارکت در توزيع بهینه آب

2/12

7/70

0/30

74

هدرروی آب از جویها و نهرهای آب

2/10

0/79

0/45

73

2/59

0/75

0/46

76

2/56

0/76

0/46

76

فنی کشاورز در ارتباط با مديريت منابع آب زراعی

2/53

0/76

0/46

76

مهارت و سابقه کار کشاورز در ارتباط با منابع آب زراعی

2/50

0/70

0/43

75

کشت توأم کمآب و پرآب ،آشنايی با تعیین نیاز آبی گیاه

2/69

0/96

0/42

71

ايجاد سیستمهای ارتباطی و پشتیبانی برای پذيرندگان منابع آب

2/66

0/97

0/47

79

آبیاری در حد نیاز آبی گیاه ،آگاهی از نیاز آبی گیاه

2/63

0/19

0/40

77

مسئولیت اجتماعی در مديريت منابع آب

2/62

0/11

0/40

77

2/39

0/16

0/40

77

میزان بازديد از مزارع نمايشی

2/34

0/17

0/27

20

توزيع و میزان استفاده از نشريات ،مجالت آموزشی ترويجی

2/32

0/10

0/29

27

2/37

0/59

0/29

27

بازديد بهموقع و مستمر از کانالها ،کرت بندی صحیح

2/49

0/55

0/21

22

سطح تحصیالت

2/42

0/57

0/25

22

عوامل تأثیرگذار بر مدیریت منابع آب زراعی
برگزاری کالسها ،دورههای آموزشی و کارگاههای آموزشی
ترويجی

هماهنگی بخ
کاه

خصوصی با بخ

دولتی

میزان استفاده از راديو و تلويزيون
مشارکت در افزاي
دان

بهرهوری آبیاری

مناسب بودن نر بهره وامهای کشاورزی به پذيرندگان مديريت
منابع آب

پوش

بیمهای پذيرندگان سیستمهای مديريت منابع آب

میانگین

رتبه

 .5تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر مدیریت منابع آب زراعی

بهمنظور تعیین مناسب بودن دادههای جمعآوریشده در مورد (عوامل مؤثر بر مديريت منوابع آب
در بخ کشاورزی و منابع طبیعی) برای انجام تحلیول عواملی ،از ضوريب  29K.M.Oو آزموون
28 Kaiser- Meyer- Olkin
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بارتلت استفاده شد .در اين پژوه مقدار ( 27MSAکه در کامپیوتر با  KMOبیوان مویگوردد)
برابر با  0/122به دست آمد و نشان داد وضعیت دادهها برای تحلیل عاملی در حد «خوب» بووده
است .مقدار آماره بارتلت نیز برابر با  3935/713به دست آمد که در سطح يوک درصود معنویدار
بود؛ بنابراين در کل دادهها برای تحلیل عامل مناسب بودند.
جدول ( )3مقدار  K.M.Oو آزمون بارتلت و سطح معنیداری
KMO

آزمون بارتلت

سطح معنیداری

0/122

3935/713

0/07

برای تعیین تعداد مؤلفه بر اساس موالك کیسور 40عمول شود .در جودول ( )3تعوداد مؤلفوههوای
استخراجشده همراه با مقدار ويژه هر يک از آنها ،درصود واريوانس و درصود تجمعوی واريوانس
مؤلفه ها آمده است .مقدار ويژه بیانگر سهم هر مؤلفه از کل واريانس متغیرها است و هرچه مقودار
آن بزرگتر باشد ،نشاندهنده اهمیت و تأثیر بیشتر آن مؤلفه اسوت .مؤلفوه اول بیشوترين سوهم
( )%29/976و مؤلفه پنجم کمترين سهم ( )%7/766را در تبیین واريوانس کول متغیرهوا دارنود و
درمجموع پنج مؤلفه مذکور توانستهاند  93/39درصد از واريانس کل متغیرها را بورآورد کننود کوه
نشان از درصد باالی واريانس تبیین شده توسط اين مؤلفهها میباشد .واريانس باقیمانده مربووط
به متغیرهايی است که در اين تحقیق پی بینینشده اسوت .در پوژوه حاضور بورای چورخ
عاملها از روش واريماکس استفاده شده است .بعد از مرحله چرخ متغیرهايی که مربوط به هور
مؤلفه هستند ،بهصورت ستونی مشخص میگردند .نتايج چرخ عامولهوا در جودول ( )6آموده
است.
جدول ( )6مؤلفههای استخراجشده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی
مؤلفهها

مقدار ویژه

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

1/372
5/772
5/077
4/503
4/774

درصد واریانس مقدار

درصد تجمعی واریانس

ویژه
29/976
71/715
71/747
70/677
7/766

مقدار ویژه
29/976
35/177
53/14
16/427
93/393

29 Measure of Sampling Adequacy
30 Kaiser Criteria
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جهت نامگذاری مؤلفه ها به ماهیت متغیرهای موجود در هر مؤلفوه و نیوز مهومتورين متغیرهوای
موجود در هر مؤلفه توجه گرديد .در جدول ( )5هر يک از عوامل و متغیرهای مربوط به آن عامل
همراه بار عاملی و گويههای پوشاننده آنها ارائهشده است.
جدول ( )5متغیرهای مربوط به هر يک از مؤلفهها ،میزان بار عاملی بهدستآمده از ماتريس دوران يافته
نام عامل

متغیرها

بازديد بهموقع و مستمر از کانالها ،کرت بندی صحیح
کاه طول مسیر جريان آب در مزرعه ،استفاده از آببندها
مديريت تأسیسات کاه هدرروی آب از جویها و نهرهای آب
کشت توأم کمآب و پرآب ،آشنايی با تعیین نیاز آبی گیاه
آب در بخ
کشاورزی و منابع آبیاری در حد نیاز آبی گیاه ،آگاهی از نیاز آبی گیاه
اليروبی قنوات ،روش تغذيه مناسب آب زيرزمینی
طبیعی
استفاده از وسايل تعیین میزان مصر آب
حفاظت از سیستمهای آبیاری ،نصب سیستمهای نوين آبیاری
خريد تضمین محصوالت پذيرندگان مديريت منابع آب
پوش بیمهای پذيرندگان سیستمهای مديريت منابع آب
در اختیار گذاشتن امکانات زيربنايی مناسب برای پذيرندگان مديريت منابع آب
ايجاد سیستمهای ارتباطی و پشتیبانی برای پذيرندگان منابع آب
عوامل زيرساختی
هماهنگی بخ خصوصی با بخ دولتی
حمايتی دولتی
همکاری مناسب بانکهای متصدی پرداخت اعتبارات و وامهای کشاورزی به
پذيرندگان سیستمهای مديريت منابع آب
مناسب بودن نر بهره وامهای کشاورزی به پذيرندگان مديريت منابع آب
سرمايه کافی و درآمد کشاورزان
مشارکت در فعالیتهای گروهی (شرکت در انجمنهای کشاورزی)
مشارکت در حفظ و توسعه فنی شبکه
مشارکت در افزاي بهرهوری آبیاری
مشارکت در
تشکیل شبکههای اجتماعی در ارتباط با مديريت منابع آب
فعالیتهای
مشارکت در توزيع بهینه آب
اجتماعی
میزان همکاری مولدان با سازمانهای مرتبط در مديريت آب زراعی
مسئولیت اجتماعی در مديريت منابع آب
توزيع و میزان استفاده از نشريات ،مجالت آموزشی ترويجی
فعالیتهای آموزشی میزان استفاده از راديو و تلويزيون
برگزاری کالسها ،دورههای آموزشی و کارگاههای آموزشی ترويجی
و ترويجی
میزان بازديد از مزارع نمايشی

بار عاملی
0/176
0/177
0/515
0/556
0/534
0/502
0/667
0/335
0/549
0/575
0/514
0/144
0/777
0/724
0/741
0/730
0/733
0/914
0/976
0/971
0/979
0/767
0/761
0/759
0/597
0/972
0/711
0/797

پژوه

725

نام عامل
دان و اطالعات
کشاورزان

متغیرها
دان فنی کشاورزان در ارتباط با مديريت منابع آب زراعی
سطح تحصیالت
مهارت و سابقه کار کشاورز

و فناوری و شماره  2و زمستان 7473

بار عاملی
0/739
0/716
0/717

 .6بحث و نتیجهگیری

بر اساس نتايج حاصل از همبستگی ،بین متغیرهای درآمد کل ،سوهم از منبوع زراعوی ،بازديود از
مزارع نمايشی ،مشارکت اجتماعی ،میزان همکاری با ساير سازمانهای مرتبط با موديريت منوابع
آب در بخ کشاورزی و منابع طبیعی ،میزان تحصیالت ،اندازه مزرعه ،میزان اسوتفاده از کانوال
های ارتباطی ،طول کانال انتقال آبیاری با متغیر سطح مديريت منابع آب زراعی با اطمینوان %77
رابطه مثبت و معنیداری به دست آمد؛ بنابراين پیشنهاد میشود که موارد مذکور در برنامهريوزی
های ملی و منطقهای مدنظر برنامهريزان قرار گیرند.
بر اساس نتايج تحلیل حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد کوه شو عامول يعنوی متغیرهوای
آموزشی -ترويجی ،دان و اطالعات کشاورزان ،فعالیتهای اجتماعی و حمايتهای زيرساختی-
دولتی درمجموع  93/39درصد از تغییرات در فناوری موديريت منوابع آب در بخو کشواورزی و
منابع طبیعی را تبیین مینمايد.
دقت در فناوری مديريت مصر منابع آب زراعی با توجه به کمبود آب در سالهای اخیر ،نتايج و
پیشنهادهای حاصل از اين پژوه در ادامه ارائه میشود:
 توجه به فاکتورهايی چون فعالیتهوای آموزشوی -ترويجوی ،ويژگویهوای اقتصوادی،
فعالیتهای اجتماعی ،دان و اطالعات کشواورزان و حمايوتهوای دولتوی در برناموه
ريزیهای کشاورزی منطقه در جهت بهبود سطح فناوری مديريت منابع آب در بخو
کشاورزی و منابع طبیعی الزامی است.
 رفع مشکالت و نارسايیهای کانالهای سنتی از طرق مختلف مانند میتواند به بهبوود
انتقال آب کمک کند.
 بهتر است دولت همزمان با تشويق کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیواری نووين،
تسهیالتی از قبیل وام در اختیوار کشواورزان قورار دهود و اطالعوات الزم را در زمینوه
نگهداری از اين سیستمها از طريق کارشناسان مراکز جهواد کشواورزی و سوازمان آب
منطقهای ارائه نمايد تا کشاورزان با استفاده از فناوریهای نوين آبیاری ،بهورهوری آب
را افزاي دهند.
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Abstract

Identification and specification of the factors affecting on water
resource management technology in agricultural and water
resources sectors
Mastaneh Ghonjy1, Ali Masumian2, Zahra khoshnodifar3, Hamed Saffari4

Abstract
At present, water resources shortage both in quality and quantity has become
a global challenge. The issue led to numerous problems in Iran in the
agricultural sector, particularly in the central part of the country. The main
objective of this research is to identify and explain the factors affecting on
water resource management technology in the agricultural and natural
resources sector from the view point of farmers in the Markazi province. The
study was based on descriptive (non-experimental)-survey method where the
statistical population were 256 farmers from Farahan city in the Markazi
province. Samples were selected based on Cochran's formula using simple
random sampling (n=100). Research tool was a questionnaire that drawn
from theoretical literature and interview with experts who determined
questionnaire validity. Questionnaire reliability obtained (α =0.86) with
completion of 30 questionnaires and calculation of Cronbach's alpha. Factor
exploration analytical techniques were applied regarding data nature
utilizing SPSS15 software. The results demonstrated that the five
components of the management of agricultural water resources were
associated with 84.48% of the total variance. Agricultural installations
management (28.815%), government supportive and Infrastructural
(17.976%), participation in social activities (17.93%), educational–
promotional activities (10.59%), farmer's information and knowledge
(9.155%) had top roles in explaining management of agricultural water
resource.

Key words: Factor analysis, water resource, management
technology of water resources in agricultural and natural
resources sectors.
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