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شهرستانآبیکارانگندمبیندرآبمنابعپایدارمدیریتعوامل اثرگذار بر
کوهدشت

1*مهدي رحیمیان

)06/10/95؛ پذیرش:29/04/95(دریافت:
چکیده 

شهرستان مانند در مناطقیو به ویژههاي توسعه بخش کشاورزي در ایران ترین چالشامروزه بحران آب، به عنوان یکی از اساسی
تر در این زمینه را فراهم نموده است. ریزي جامع منابع آب و مطالعات بیشت در استان لرستان، ضرورت اهمیت و توجه به برنامهکوهدش
کاران آبی گندم،آماريجامعهباشد.میآبمنابعپایدارمدیریتبر اثرگذاربررسی عواملحاضر پیمایشیرو هدف از انجام تحقیق از این

=Nباشند (میشهرستان کوهدشت گیري نمونهتعیین شدند. نمونه حجمبه عنوان بر اساس فرمول کوکرانها نفر از آن237) که 2500
و) 7/0تر از (بیشکرونباخ آلفايضریبازاستفادهباترتیببهپرسشنامه،رواییواي با انتساب متناسب انجام شد. پایاییطبقهبصورت

ارتباط ،بر اساس نتایج آزمون همبستگی.شدانجامSPSSافزارنرمباهادادهتحلیلوتجزیهید قرار گرفت.تأیموردمحتواییاعتبارروش
بهشدهارائههايگندم، آموزشاراضیکلکشتزیرکشاورزي، سطحبخشازساالنهآب با متغیرهاي درآمدمنابعپایداربین مدیریت

کشاورزان و درصدقطعاتدار و با متغیرهاي تعدادآبی مستقیم و معنیکمبحرانازرزانکشاوکشاورزان در زمینه مدیریت آب و درك
) 1چنین طبق نتایج تحلیل مسیر، بر اساس مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم پنج متغیر دار شده بود. هممزرعه معکوس و معنیشیب

مزرعه تامنبعازآبمدیریت) نظام4،آبیکمبحرانازکشاورزان) درك3،مزرعهفنیهاي) ویژگی2،کشاورزانبهشدهارائههايآموزش
کاران آب توسط گندممنابعپایدارترین تأثیرات را بر اعمال مدیریتکشاورزان به ترتیب بیشاجتماعیواقتصاديفردي،هاي) ویژگی5و

آبی در شهرستان کوهدشت داشته است.

.آبی، منابع آببحران کمآب،مدیریت پایدارکلیدي: هايواژه

وسعه روستایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستاناستادیار گروه ت-1
Rahimian.m@lu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: -*
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مقدمه
هاي تولید کشاورزي براي این کـه بتواننـد غـذاي رو بـه     روش

میلیـارد  4/2رود با افـزوده شـدن   رشد جمعیتی که انتظار می
Unitedمیلیـارد نفـر برسـد (   7/9به 2050نفر به آن تا سال 

Nations, ایـداري  را برآورده کنند بایستی بـه سـمت پ  ،)2015
Daviesدر ابعاد اکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی گام بردارند (

& Simonovic, 2011; Singh & Panda, از آنجـایی  .)2012
که تولید محصوالت غذایی در بخش کشـاورزي بـدون وجـود    

رو آب براي تأمین امنیت غذایی پایدار آب میسر نیست، از این
بهابییستددرکهستامهمـی عاملاهمیت اساسی دارد. آب

یستزوجتماعیدي، اقتصاادبعاانظرازورزيکشااريپاید
Forouzaniکنـد ( مییفاارامهمینقشمحیطی & Karami,

ــن رو ).2010 ــره از ای ــاي به ــه معن وري حفاظــت از آب کــه ب
از هر واحد آب مصرفی است، در جهت حیات و حفـظ  تربیش

ــاکتور اس  ــک ف ــه حســاب مــی امنیــت غــذایی ی ــد اســی ب آی
)Ratnakar & Govardhan Das, ــر، ).2006 ــی دیگ از طرف

وبشـر بقـاء يکننـده تهدیداز جمله عوامل اصلیآبکمبود
غـذایی، امنیـت بـه طـوري کـه   .استطبیعیهاياکوسیستم

بـه آبکمبـود تـأثیر تحـت کـالن و اقتصادهاانسانبهداشت
.  بینندمیصدمهشدت

ــالدر ــدوددر1990س ــور20ح ــکلکش ــود آبمش کمب
سـال درمکعـب متـر 1000ازکمترسرانهمصرفبا.داشتند

کشـور 35تا30حدود 2020سالدرکهشودمیبینیپیش
جمعیتسومیک2025سالدروشوندمواجهمشکلاینبا

نیمـه وخشـک نـواحی درعمـدتاً توسـعه درحـال کشورهاي
,IWMIنــد (گردآبکمبــوددچــارآفریقــاصــحرایی 1999(.

کــه در 2011چنــین بــر اســاس گــزارش فــائو در ســال هــم
خصوص وضعیت منـابع آب و خـاك منتشـر شـده اسـت، دو      

کننـد کـه در شـرایط    هایی زندگی میسوم مردم دنیا در مکان
,Graziano da Silvaاسترس آبی قـرار دارنـد (   از ایـن  ). 2013

بـرداري بهـره وحیـاتی منبـع ایـن حفظچگونگیموضوعرو
اسـت  حاضـر قـرن هـاي چالشترینمهمازآن، یکیازبهینه

بر اساس تحقیقـات انجـام شـده    .)1385، همکاران(شعبانی و 
شـود و ایـن   درصد از آب در بخش کشاورزي مصـرف مـی  67

درصـد اسـت   90مقدار در کشورهاي در حال توسـعه حـدود   
)Soil Water Management Research Group, 2005(.

چـون کمبـود آب، آلـودگی    هایی همه کشاورزي با بحرانامروز
مصـرفی،  هـاي ذخایر آبی انتقال آب کشاورزي به دیگر بخـش 

کارآیی پایین مصرف آب و غیره روبروست که نگـاه دقیـق بـه    

تر بـه موضـوع مـدیریت آب    این موضوعات نیازمند توجه بیش
ــی ــن بخــش م Jinباشــد (در ای & young, مســائل ). 2001

هـاي افـراد   نند کمبود آب، برآیند یک سري نگرشمحیطی ما
در اجتماع بوده که درك صحیح این مسائل و کسـب دانـش و   

ها، مستلزم تحقیق و پـژوهش در خصـوص   ي آنآگاهی درباره
هـا در  هـایی اسـت کـه بـا ایـن مسـائل و بحـران       افراد و گروه
,Lipchinارتباطند ( ي مدیریت منـابع آب  اگرچه نحوه).2003

باشـد و بـه صـورت    هاي اقتصادي میوابسته به شاخصاساساً
یک رهیافت تجاري درآمـده اسـت، امـا در عـین حـال تفکـر       

برداري پایدار از آب نیز مد نظر قرار گرفتـه  توسعه پایدار و بهره
ــه  ــاالیی را در برنام ــزياســت کــه نقــش و اهمیــت ب ــا و ری ه

ي کنـد. از ایـن رو در دنیـا شـیوه هـا     گـذاري بـازي مـی   قانون
بـرداري از منـابع آب، بـا توجـه بـه وضـعیت       مختلفی در بهره

اقتصــادي و اجتمــاعی و محلــی جوامــع، تعریــف شــده اســت 
)Giopponi et al., 2004.(

گـر ایـن   بررسی وضعیت منابع آب و مدیرت آن در ایران بیـان 
ي است که این کشور به لحـاظ موقعیـت جغرافیـایی در زمـره    

تـرین  و کمبود آب در آن مهممناطق خشک جهان قرار گرفته 
Keshavarzآید (تنگناي توسعه کشاورزي به شمار می et al.,

هاي جـوي  ). تنها خاستگاه منابع اصلی آب کشور، ریزش2005
هـا و  هـاي سـطحی در رودخانـه   ساالنه است که به صورت آب

بـه طـوري   ) 1390شود (کارپیشـه، ها و غیره انباشته میآبراهه
یون هکتـار از اراضـی مسـتعد کشـاورزي     میل37که از حدود 

میلیـون هکتـار   8/7بدلیل محدودیت و بحران منابع آب فقط 
درصـد از  93از اراضی تحت کشت آبـی اسـت. زیـرا بـیش از     

شـود کـه از   منابع آب کشور در بخش کشاورزي مصـرف مـی  
درصـد بـاالتر   20متوسط سهم مصرف جهـانی آب در حـدود   

,Ehsaniاست ( جانبـه نسـبت   فراگیر و همـه ). لذا نگرش2003
بـر آن از اهمیـت   مـؤثر به بهبود مدیریت پایـدار آب و عوامـل   

بسیار باالیی برخـوردار اسـت و در واقـع مـدیریت اثـربخش و      
پایدار منـابع آب بـراي تضـمین توسـعه پایـدار حیـاتی اسـت        

)Dungumaro & Madulu, 2003  .(
یگـر  هاي جوي از یک طرف و از سـوي د وضعیت بارشامروزه 

رویه، طی چند دهه مدیریت ضعیف منـابع  هاي بیبرداريبهره
ده اســت کــه اناي رســبــه مرحلــهرابحــران آب در ایــرانآب، 
هـاي کشـور حـداقل بـه دو یـا چنـد      توان در اغلب اسـتان می

بحرانی از نظر وضعیت منـابع آبـی اشـاره نمـود. در     منطقه 
استان لرستان نیـز دشـت کوهدشـت، دشـت رومشـکان و      

در نظـر  تـوان بـه عنـوان نقـاطی    ستان پلدختر را مـی شهر
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ها به صـدا  که زنگ خطر تهی شدن منابع آبی در آنگرفت 
درآمده است.  

ي مورد مطالعـه ایـن   شهرستان کوهدشت به عنوان منطقه
واقـع در اسـتان لرسـتان    وسـیع پژوهش، یکی از دو دشت

200حدوددر این منطقه کشاورزياراضیمساحت.است
اراضـی از کـل  درصـد 25معـادل کهباشدمیکتارههزار

ریــزيبرنامــهشــود (معاونــترا شــامل مــیاســتانزراعــی
حلقـه  922در این شهرسـتان .)1393لرستان، استانداري

حـق میلیـون متـر مکعـب    159چاه عمیق مجوز برداشت 
فقط بـا وجـود   . این در حالی است که دارندآب رابرداشت

سـال گذشـته،   چنـد طـی دار برداشت یک سوم از این مقـ 
متـر  19حـدود  هـاي آب زیرزمینـی   سطح ایستایی سـفره 

ازوخشـک آبچـاه حلقـه 69ازبیشاست و رفتهپایین 
روسـتایی فاضـالب وآب(شـرکت اسـت شـده خارجمدار

بنــا بــه گفتــه در شهرســتان کوهدشــت.)1394لرســتان، 
ر درصد منابع آبی مورد استفاده قـرا 85بالغ بر کارشناسان
المللـی سـازمان   بر شاخص بـین بنا رو واز این.گرفته است

شهرستان در وضعیت تنش شدید آبی قرار دارد.ملل این
نگــاهی بــه وضــعیت بــه وجــود آمــده بــراي منــابع آب در 

هـایی را در ذهـن   شهرستان کوهدشت ممکن است پرسش
عـدم ارائـه   کمبـود و یـا   اي ایجاد نماید که آیا هر خواننده

منجـر بـه ایجـاد چنـین     ي صحیح به کشـاورزان هاآموزش
هـاي الزم بـراي   زیرسـاخت ضـعف وضعیتی شده است؟ یا

چنــین هــاي مــدیریت منــابع آبي طــرحاجــرا و توســعه
مشـکالت سـاختاري   معضالتی را بـه وجـود آورده اسـت؟   

چـون پراکنـدگی   کوهدشت بخش کشاورزي در شهرستان 
تـا چـه   بیلاراضی و کوچک بودن مزارع و مواردي از این ق

حد در مدیریت ضعیف منابع آب اثر گذار بوده است؟ نقش 
و اهمیت ادراك کشـاورزان در بـروز بحـران و مـدیریت آن     

هـایی از ایـن   گـویی بـه پرسـش   پاسـخ چقدر اهمیت دارد؟
پایـدار اثرگذار بر مـدیریت شناسایی دقیق عوامل دست و 

ضـرورت انجـام   هـا  نقش هر کـدام از آن تعیین و آب منابع
سازد. از این رو پژوهش در این زمینه را روشن میتحقیقی

شناسـایی و تعیـین متغیرهـاي اثرگـذار بـر      با هدفحاضر
کاران آبی شهرستان آب در بین گندممنابعپایدارمدیریت

.انجام شده استکوهدشت 
بر مـدیریت منـابع   مؤثرمطالعات مختلفی در زمینه عوامل 
رج از کشور انجـام شـده   آب توسط محققین در داخل و خا

کـار  )، تنهـا راه 1385(نـوري بر اساس نتایج مطالعه است.

مناســب بــه منظــور اســتفاده بهینــه از آب آبیــاري و      
هـاي مناسـب   انتخاب روشبرداري پایدار از منابع آبی، بهره

هـاي  یافتـه .باشـد بهبود در مدیریت آبیـاري مـی  آبیاري و
دهـد کـه   مـی ) نشـان  1387(همکـاران تحقیق موسوي و 

چنـین سـطح مشـارکت    منزلت اجتماعی کشـاورزان و هـم  
بـرداران  داري بـر نگـرش بهـره   اجتماعی آنان به طور معنی

امیرخانی و نسبت به مدیریت پایدار منابع آب تأثیرگذارند.
نشان دادند کـه بـین   ) در پژوهش خود 1389ش (همکاران

، مزرعــهدر روســتا و متغیرهــاي دیــدار مــروج بــا کشــاورز 
ی و آموزشـی،  هـاي ترویجـ  ها و سخنرانیرکت در کالسش

ــبکه   ــی از ش ــد علم ــاري و ادوات   بازدی ــامانه آبی ــا و س ه
هاي تلویزیونی با متغیر دانـش  ورزي و تماشاي برنامهخاك

فنی کشـاورزان در زمینـه مـدیریت بهینـه آب کشـاورزي      
عمـانی  تحقیـق  داري وجود دارد.همبستگی مثبت و معنی

بر دانـش  مؤثرشناسایی عوامل صوصدر خ1389در سال
پایداري آب زراعی در بین گندم کـاران شهرسـتان اهـواز،    

ــزاننشــان داد هــاي آموزشــی شــرکت در کــالسکــه می
مشـارکت اجتمـاعی،   کـاران، سـطح سـواد گنـدم   ،ترویجی

هـاي ارتبـاطی و میـزان درآمـد حاصـل از      استفاده از کانال
مرتضوي و ژوهشی در پمحصول بر مدیریت پایدار اثر دارد. 

مـوارد زیـر را در بهبـود مـدیریت آب     ) 1390ش (همکاران
تغییـر  ، کشـاورزان بهدادنآگاهی؛دانندمیمؤثرکشاورزي 

هـاي  ، ایجـاد تعـاونی  بهبود رانـدمان آبیـاري  ، روش آبیاري
بامزرعهبهچاهازآبانتقال، هاآبیاري و یکی نمودن کانال

یــی و همکــارانش میرزا. مناســبهــايروشازاســتفاده
وترویجـی ابزارهـاي تـأثیر «) در تحقیقی با عنوان 1390(

درگلسـتان اسـتان کشـاورزان مشارکتبراطالعاتیمنابع
هاي ارتبـاط  نشان دادند که بین مؤلفه»برانآبهايتعاونی

هــاي بـا کشــاورزان هــم محــل، کشــاورزان پیشــرو، برنامــه 
می روسـتا،  تلویزیونی، توصیه رهبران محلی، شـوراي اسـال  

هـاي  ترویجی، نمایش فیلم-هاي آموزشیشرکت در کالس
ترویجی، مالقـات کشـاورزان بـا مـروج در مرکـز خـدمات       

هاي موفق بـا مشـارکت   کشاورزي، مزارع و بازدید از تعاونی
داري بران رابطه مثبت و معنیهاي آبکشاورزان در تعاونی

کـاران همزاده و بر اساس نتـایج پـژوهش ولـی   .وجود دارد
هـاي ارزشـی   ) میان سه گروه کشاورزان بـا نگـرش  1394(

دوســتانه و خودخواهانــه از لحــاظ رفتــار کــره، نــوعزیســت
داري مشارکت در حفاظت منابع آب سطحی، تفاوت معنـی 

کـره و  هـاي زیسـت  وجود دارد. به طوري که افراد با نگرش
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ترین میـانگین  و کمترینودخواهانه به ترتیب داراي بیشخ
) در 1394پایــه و کرمــی (خــوانار مشــارکتی بودنــد.رفتــ

هـاي  تـرین سـازه  مهـم یکـی از  ي خود دریافتند که مطالعه
ي در زمینــهدانـش کشـاورزان  اثرگـذار بـر ابعـاد پایــداري   

,Pereiraپیریرا (باشد. میمدیریت آب معتقد اسـت  )2005
هـاي مشـارکتی و تـرویج    که دانش فنـی، توسـعه فعالیـت   

ینه از منـابع آب در بخـش کشـاورزي از    فرهنگ مصرف به
فاکتورهــاي مهــم در توســعه بهینــه منــابع آب بــه شــمار  

هاي کـاربردي  در پژوهشی دیگر عدم ارائه آموزشروند.می
ترین برداران منابع آبی در هنگام آبیاري مزارع، مهمبه بهره

ي مدیریت پایـدار آب عنـوان شـده اسـت     مشکل در زمینه
)Regner et al., در تحقیقـی دیگـر کـه در مـورد     ).2006

ي آب کشاورزي انجـام  فاکتورهاي اثرگذار بر مدیرت بهینه
در این زمینه در چهار دسته عوامل مؤثرشده است، عوامل 

دانشی، عوامـل اقتصـادي و   –قانونی، عوامل فنی –نهادي 
samianانـد ( بنـدي شـده  عوامـل اجتمـاعی دسـته    et al.,

Smidtهمکـاران ( و تسـمی ابه باور ). 2014 et al., 2016(
) تشـویق  1استراتژهاي مدیریت آب در آینـده عبارتنـد از؛   

) مـدیریت  2،کشاورزان به تولید محصوالت کم آب دوست

ــوان    ــه عنـ ــم بـ ــابع آب هـ ــادهمنـ ــهنهـ ي اي از چرخـ
غذا و هم بـه عنـوان عنصـري حسـاس بـراي      –انرژي-آب

ه در قالـب خـود اجـازه    ) چارچوبی سازگار کـ 3،کشاورزان
دهد اهداف کوتاه مدت مدیریت آب در درون اهـداف بلنـد   

) استراتژهاي نوآورانـه بـراي مـدیریت    4،مدت محقق شود
هـاي سیاسـی محـدود کننـده     آب که متناسب با چارچوب

) 6) کـاهش تولیـد محصـوالت بـا ریسـک بـاال و       5،باشند
محافظــت از منــابع آب افــزایش تمــایالت سیاســی بــراي

نتایج پژوهشی که در کشور هنـد انجـام شـده    پذیر. سیبآ
دهد که تغییر در الگوي کشت، کاهش طول است نشان می

ــال ــه آب  کان ــه، تغذی ــده در مزرع ــتفاده ش ــاي اس ــاي ه ه
هـاي انتقـال آب از   زیرزمینی، ترمیم پوشش داخلی کانـال 

باشـند  عمده سازوکارهاي بهبود مدیریت آب در مزرعه مـی 
)Singh, 2016.(

با توجه به مباحث نظري ارائه شده در رابطه با مدیریت 
چنین با عنایت به مرور مطالعات قبلی در و همآبمنابع 

پژوهش مفهومینسبت به طراحی چارچوب این زمینه 
. )1(نگاره اقدام گردید

تحقیقمفهومیچارچوب -1نگاره 
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هاي) ویژگی1؛طراحی شده متغیرهايچارچوببر اساس 
ارائههاي) آموزش2،کشاورزاناجتماعیواقتصاديفردي،

کشاورزانكدر) 3،در زمینه مدیریت آبکشاورزانبهشده
) 5مزرعه و تامنبعازآبمدیریت) نظام4،آبیکمبحراناز

ها نیز به برخی از آنطور مستقیم و مزرعه فنیهايویژگی
. گذارندمیاثر ي تحقیق بر متغیر وابستهغیرمستقیمصورت 

بررسی هدف کلی از انجام این تحقیق چارچوب این بر مبناي 
کاران در بین گندمآبمنابعپایدارمدیریتبرمؤثرعوامل 

باشد. براي دستیابی به این هدف آبی شهرستان کوهدشت می
توان تعریف نمود؛کلی، اهداف اختصاصی زیر را می

ان کوهدشت به کاران آبی شهرستگندمیف سیماي صتو- 1
برداري.فردي و واحدهاي بهرههايویژگیلحاظ 

(متغیرهاي ارائه بررسی ارتباط بین متغیرهاي تحقیق- 2
پایدارمدیریتمیزان اعمال با شده در چارچوب مفهومی)

کاران.گندمآب توسط منابع
تعیین میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي - 3

آب منابعپایدارمدیریتعمال میزان امستقل تحقیق بر 
کاران.گندمتوسط 
پژوهشروش

ومیزانلحاظازکاربردي،هدف،لحاظازتحقیق حاضر
آوريجمعينحوهلحاظازومیدانیمتغیرها،کنترلدرجه

جایی که تحقیقات توصیفی است و از آننوعازنیزاطالعات
با دیگر آبمنابعپایدارمدیریتي بین به بررسی رابطه

همبستگیمتغیرهاي تحقیق پرداخته است از نوع تحقیقات
2500شاملپژوهشایندرآماريجامعه. رودمیشماربه

ر شهرستان کوهدشت واقع در کار آبی دگندمکشاورزان نفر از
کوکرانفرمولازاستفادهبانمونهاستان لرستان بود. حجم

نفر تعیین شد.237
جمعیتدرصدبامتناسبمونه،نحجمبرآوردازپس

هرانتخابینمونهتعدادنمونه،حجموبخشهرکشاورزان

تصادفیطوربهسپس). 1جدول(گردیدمشخصبخش
ومصاحبه،موردبخشهرشدهمشخصکشاورزانتعداد

.گردیددریافتهاآنازالزماطالعات
دهاستفابامنابعمرورونظريمبانیتدوینمطالعهایندر
به مربوطاطالعاتآوريجمعوايکتابخانهمطالعاتاز

طریقازگرساختپژوهشنامهپرسشها با ابزارنمونه
هاي مختلف بخش. استشدهانجاممیدانیهايبررسی
، متغیرهاي مستقل و متغیرهاي مورد استفاده نامهپرسش

مستقلمتغیرسنجشيبراي سنجش هر متغیر و نحوه
شود.اهده میمش2در جدول 

الزم به توضیح است که براي رفع مقیاس متغیرهاي با 
هاي مختلف از روش تقسیم بر میانگین استفاده مقیاس

هاي رفع اختالف مقیاس شد. این روش از جمله روش
هاي هاي با مقیاسهاست که در آن شاخصشاخص

ها بر میانگین خود مختلف، پس از تقسیم مقادیر شاخص
ي پس از محاسبه). 1391شوند (کالنتري، رفع مقیاس می

ي تحقیق نیز از مقادیر متغیرهاي مستقل، متغیر وابسته
بدین گرفت.قرارسنجشموردگویه14جمعحاصل

ترتیب که میزان رعایت اصول پایداري در استفاده از منابع 
لیکرت قسمتیپنجطیفقالبآب توسط کشاورزان در

ها مورد سنجش ) از آن)5(زیادخیلیتا) 1(کم(خیلی
اعتبارروشبهنامه،پرسش). روایی3قرار گرفت (جدول 

متخصصان مرتبط با بخش نظراتازاستفادهباومحتوایی
آلفايضریبازاستفادهپایایی سازه باومدیریت آب

تأییدموردها)ي مقیاسدر همه7/0کرونباخ (بیشتر از 
1394ق در سال زراعی هاي این تحقیداده.گرفتقرار

وتجزیهSPSSافزارنرمنهایت با استفاده ازگردآوري و در
هایی چون در بخش توصیفی در قالب آمارههادادهتحلیل

توزیع فراوانی، درصد، میانگین، دامنه تغییرات انجام شد. 
در بخش استنباطی نیز از ضریب همبستگی، تحلیل 

روابط بین متغیرها رگرسیون و تحلیل مسیر براي بررسی 
. استفاده شد

بخشهردرانتخابینمونهتعدادهاي شهرستان کوهدشت وبخشدرآبیکارانگندمتوزیع فراوانی -1جدول
از نمونهدرصدانتخابینمونهتعدادجامعهاز کلدرصدبخشهرآبیکارانگندمتعدادبخش
10875/431035/43مرکزي

3385/13325/13گنبددرب
2823/11273/11رومشگان
3333/13313/13طرهان
4604/18444/18کوهنانی
25000/1002370/100مجموع
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مستقل متغیرسنجشينحوهمتغیرهاي مورد استفاده براي سنجش هر متغیر و مستقل، متغیرهاي -2جدول 
متغیر مستقلي سنجشوهنحهاي مورد استفادهمتغیرها و گویهمستقل متغیر

فردي،هايویژگی
اجتماعیواقتصادي

کشاورزان

هاي حضور در سطح سواد (تعداد سال) 3کشاورزيکارسابقه) 2سن) 1
مشارکت در ) 5از بخش کشاورزيساالنهدرآمد) 4مدرسه و دانشگاه)

هاي همکاري با دیگر کشاورزان در فعالیت) 6هاي گروهی روستا فعالیت
مشارکت با دیگر کشاورزان در مدیریت منابع آب) 7عیزرا

مقیاس پس از رفعمتغیر7جمع حاصل
میانگینبرتقسیمروشمتغیرها به

شدهارائههايآموزش
درکشاورزانبه

آبمدیریتزمینه

از هشت در زمینه مدیریت آبکشاورزانبهشدهارائههايآموزش
) 3مالقات حضوري با کارشناسان ) 2هاي ترویجی کالس) 1؛ طریق

روز ) 6بازدید از مزارع نمایشی ) 5هاي رادیویی برنامه) 4پخش فیلم 
استفاده از اینترنت ) 8ترویجی و نشریاتومجالت) 7مزرعه 

گویه در قالب طیف پنج 8جمع حاصل
) تا خیلی 1خیلی کم (از قسمتی لیکرت 

)5زیاد (

ازکشاورزاندرك
آبیکمبحران

آبی به وجود آمده در حال حاضر کمبحرانازکشاورزانیزان درکی کهم
گویه)11دارند (

گویه در قالب طیف پنج 11جمع حاصل
) تا خیلی 1قسمتی لیکرت، خیلی مخالفم (

)5موافقم (

آبمدیریتنظام

مزرعه؛ بهمنبعانتقال آب ازينحوه
، لوله)امتیاز7(سیمانیلوله،)امتیاز3(بتنیکانال، )امتیاز1(خاکینهر

امتیاز)10اتیلنی (پلیلولهامتیاز)،8فلزي (
امتیاز)6امتیاز) و بارانی (1(غرقابی؛آبیاريروش

کارشناسانشش نفر از امتیازدهی توسط 
بخش مدیریت آب به هر یک از اجرایی

روشهاي انتقال و آبیاري و سپس جمع 
امتیازها

فنیهايویژگی
همزرع

اراضی کشاورزي قطعاتتعداد) 2گندم اراضیکلکشتزیرسطح) 1
درصد شیب مزرعه) 3

معکوس کردن پس ازمتغیر3جمع حاصل
رفع) و3و 2متغیرهاي منفی (متغیر 

میانگینبرتقسیمروشمقیاس متغیرها به

ایدار منابع آب، مدیریت پهاي مورد استفاده براي سنجش متغیر وابسته تحقیقگویه-3جدول 
مواردردیف

خشکیبهمقاومبذرهاياستفاده از1
استفاده از تجارب دیگر کشاورزان که از سیستم هاي نوین آبیاري بهره می برند2
از طرف مسئولین با راندمان بهترشدههاي جدید آبیاري توصیهروشکشت وبه کارگیري الگوي3
اي آگاهی از نوع خاك خود و میزان آب مورد نیازانجام آزمایش تعیین بافت خاك بر4
یکپارچه کردن و تسطیح اراضی جهت کاهش اتالف آب در سطح مزرعه5

یر و یا هاي سنتی با کانال هاي بتنی یا لوله هاي پلی اتیلنی، تعمهاي انتقال (تعویض کانالمدیریت صحیح کانال6
هاي کانال هاي سنتی)از بین بردن پیچ و خمتعویض قطعات آسیب دیده، 

محصول و غیرهکشتکاهش دور آبیاري، تغییر زمانتغییر در مدیریت آبیاري چون دور7
انجام کم آبیاري به منظور ارتقاء بهره وري8
استفاده از پساب هاي کشاورزي جهت آبیاري مجدد9
گیاهانها از طریق شناخت نیاز آبیآبیاري گیاهان به اندازه نیاز آبی آن10
انجام آبیاري در شب، بدلیل پایین بودن سطح آب و باال بودن میزان تبخیر در اواسط روز11
آبکردن مصرفبهینهجهتزمینشخمکردنترعمیق12
کنترل علف هاي هرز و مبارزه با آنها پیش از شروع و گسترش13
استفاده از تناوب زراعی جهت حفظ رطوبت خاك14
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ها و بحثیافته
آمار توصیفی الف) 

کـاران آبـی   گندمهاي نتایج آمار توصیفی مربوط به ویژگی
هـا  نشان داد که میـانگین سـن آن  در شهرستان کوهدشت 

تر از تا کم30درصد) بین 8/35ها (نآتربیشو 47حدود 
سال سن داشتند. میانگین سابقه کـار کشـاورزي آنـان    50

تر از تا کم20درصد) بین 0/32ها (نآتربیشو 25حدود 
ســوادي کــار کشــاورزي داشــتند. ســطح ســال ســابقه40

خوانـدن و  در حـد  درصـد)  7/31(ایـن کشـاورزان  تربیش
شهرسـتان  بود. میانگین درآمـد سـاالنه کشـاورزان    نوشتن

5/46هـا ( نآاکثریـت میلیون تومان و 711/20کوهدشت 
یلیـون تومـان در   م21تـر از  تا کم18درصد) داراي درآمد 

گندم آبـی سال بودند. میانگین سطح زیر کشت کل اراضی
درصـد) داراي  7/45هـا ( نآتـر بـیش هکتـار و  44/6آنان 

هکتـار بودنـد. میـانگین تعـداد قطعـات      5تـر از  اراضی کم
7/41هــا (نآتــربــیشو قطعــات اراضــی 62/4کشــاورزان 
ري از زمـین  بردا. نوع نظام بهرهقطعه بود6تا 3درصد) در 

درصــد) و 0/84مــالکی (و آب بــراي اکثریــت آنــان خــرده
تربیشدرصد) بود. منبع تأمین آب آبیاري 8/51شخصی (

درصد کشـاورزان مـورد   9/42چاه بود.درصد) 0/91آنان (
اتیلنـی و مـابقی از   هـاي پلـی  لولـه آب را از طریـق مطالعه
هـاي بتنـی   درصـد)، کانـال  0/32(نهرهـاي خـاکی   طریق

هـاي  درصد) و لولـه 7/9هاي سیمانی (درصد)، لوله3/10(
دادند. عه انتقال میسطح مزردرصد) از منبع به1/5فلزي (

و بـه صـورت   سـنتی کـاران، گندمدرصد53روش آبیاري 
درصد دیگر به صـورت بـارانی بـود.   47براي و بودغرقابی

تبط بــا هــاي آموزشــی مــردر دورهاصــالً آنــان درصــد 59
نکرده بودند.  نابع آب کشاورزي شرکت مدیریت م

سطح پایداري مدیریت منـابع آب  پراکندگیتوصیفجهت
، از معیار فاصله انحراف معیار از میـانگین توسط کشاورزان

ISDM)Interval of Standard Deviation from

Mean(سـطح  شـرح ذیـل اسـتفاده و افـراد بـر اسـاس       به
شدند که نتایج آن تقسیمدستهرچهابهپایداري کشاورزان

آمده است؛4در جدول

، نسبتاً بـاال  = B، نسبتاً پایین = Aدر روابط مذکور، پایین 
C = باال ،D = حداقل ،Min = ، میانگینMean =  انحـراف ،

فرض شده است.= Maxو حداکثر St.d=معیار
پایـداري ، سـطح 4هاي ارائه شده در جدول مطابق با یافته

درصد) 2/46تر کشاورزان (آب در بین بیشمنابعیریتمد
در سطح نسبتاً پایین عنـوان شـده اسـت و بـه طـور کلـی       

درصد افـراد در سـطح پـایین و    70بیش از پایداريسطح
گـر  نسبتاً پایین بوده است. این نتایج به طـور شـفاف بیـان   

کـار در  این نکته اساسی است کـه غالـب کشـاورزان گنـدم    
دشت مدیریت بهینه و پایـداري را در قبـال   شهرستان کوه

کننـد بنـابراین   مصرف آب در بخش کشاورزي رعایت نمـی 
الزم است با شناخت شدت تأثیر عوامـل مختلفـی کـه بـر     

اي الزم کارهـ آب اثرگذارنـد راه اعمال مدیریت پایدار منابع
در این زمینه ارائه شوند.

آبمنابعمدیریتایداريپسطحبر اساس کشاورزانبندي طبقه-4جدول 
درصد تجمعیدرصد فراوانیپایداريسطح

571/241/24پایین
1092/463/70نسبتاً پایین
565/238/93نسبتاً باال

152/6100باال
237100مجموع

A: Min ≤ A<Mean-St.d
B: Mean-St.d ≤ B<Mean
C: Mean ≤ C<Mean+St.d
D: Mean+St.d ≤D≤ Max
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بـین ارتبـاط بررسـی هـاي همبسـتگی؛   ب) نتایج آزمـون 
آبمنابعپایدارمدیریتباتحقیقمتغیرهاي

آب توسـط  منـابع پایـدار ي بین مـدیریت در این بخش رابطه
همبسـتگی  از طریـق آزمـون  با متغیرهاي تحقیق کارانگندم

مورد بررسی قـرار گرفتـه   به طور جداگانهپیرسون و اسپیرمن
ارائه شده است.5ها در جدول است. نتایج این آزمون

بـاط  بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبسـتگی ارت 
ــا آب توســط گنــدممنــابعپایــداربــین مــدیریت کــاران ب

زیـر کشـاورزي و سـطح  بخـش ازساالنهمتغیرهاي درآمد
95گندم در سطح پنج درصد (با احتمال اراضیکلکشت

کشـاورزان  بهشدهارائههايدرصد) و با متغیرهاي آموزش
آبـی  کـم بحرانازکشاورزاندر زمینه مدیریت آب و درك

درصـد) مسـتقیم و   99در سطح یک درصـد (بـا احتمـال    
عبـارتی، هرچـه میـزان متغیرهـاي     دار شده است. بـه معنی

کـاران  آب توسط گندممنابعتر شود، مدیریتبرده بیشنام
پایدارتر خواهد بود. نتایج به دست آمده بـه احتمـال زیـاد    

تـر  حاکی از این مسأله است که کشاورزان با درآمـد بـیش  
هـاي آبیـاري   اسـتفاده از سیسـتم  تـري در مالی قـوي توان 

چنـین در  کاراتر و در نتیجه مدیریت پایدارتر آب دارند. هم
تـر  ها بیشمزارع بزرگتر امکان استفاده از این گونه سیستم

اســت. بــه همــین دلیــل هرچــه انــدازه مزرعــه کشــاورزان 
. آب توسط آنان پایدارتر استمنابعتر باشد، مدیریتبزرگ

کشـاورزان نیـز بایـد    بهشدهارائههايدر خصوص  آموزش
اظهار نمود که طبیعتاً ارائه آمـوزش بـه کشـاورزان در هـر     

ي استفاده از هر منبعی و از جمله منابع آب موجـب  زمینه
تر و پایدارتر از آن خواهـد شـد. یقینـاً درك    استفاده بهینه

موجـب  بهتر کشاورزان از مسأله کم آبـی و نبـود آب نیـز،    
هـا در قبـال   اعمال مـوارد مـدیریتی پایـدارتر از طـرف آن    

مصرف آب خواهد شد. به همین خاطر ارتباط بـین متغیـر   
کشـاورزان در زمینـه   بـه شـده ارائـه هـاي میزان آمـوزش 

آبی با متغیر وابسته کمبحرانازکشاورزانمدیریت و درك
ي بـین  دار شده است. از طرفـی دیگـر رابطـه   تحقیق معنی

کشـاورزان و  قطعـات آب بـا تعـداد  منـابع پایـدار ریتمدی
99مزرعه در سطح یـک درصـد (بـا احتمـال     شیبدرصد

عبـارتی، هرچـه   دار شده اسـت. بـه  درصد) معکوس و معنی
تـر و داراي شـیب   میزان اراضی کشاورزان در قطعات بیش

کــاران آب توســط گنــدممنــابعتنــدتري باشــد، مــدیریت
ي ن نتایج به روشنی نشـان دهنـده  ناپایدارتر خواهد بود. ای

هاي آبیاري جدیـد و  این واقعیت است که استقرار  سیستم

به نوعی اعمال مدیریت پایدار در مزارع کوچک و پراکنـده  
تر از مـزارع یکپارچـه و   و داراي شیب زیاد به مراتب سخت

مسطح است.  
ومسـتقیم اثـرات میـزان تعیینج) نتایج تحلیل مسیر؛ 

منـابع پایـدار مدیریتبرمستقلغیرهايمتغیرمستقیم
آب

   مرحله اول: تعیین اثرات مستقیم متغیرهاي مسـتقل بـر
متغیر وابسته

در مرحله اول میزان اثـرات مسـتقیم متغیرهـاي مسـتقل     
)x1تاx5 منـابع پایـدار )، بر متغیر وابسته تحقیق (مـدیریت

، و از طریق Enterروش آب)، از طریق آزمون رگرسیون به
تعیین گردید.  βایب استاندارد ضر

شود بر اسـاس نتـایج   مشاهده می2طور که در نگاره همان
,x4, x3به دست آمده میزان تأثیر متغیرهاي x2, x1x5,  بـر

آب بـه ترتیـب برابـر    منـابع پایداري مدیریتمتغیر وابسته
باشـد. تفسـیر   می407/0، 654/0679/0، 097/0، 511/0

x4, x3, x1ن بخش در مورد متغیرهـاي  نتایج حاصله در ای

ــا در   ــه شــد. ام ــایج آزمــون همبســتگی ارائ در قســمت نت
و متغیـر  x5دار شـده بـین متغیـر    خصوص ارتبـاط معنـی  

آبمدیریتتوان چنین استنباط نمود که، نظاموابسته می
ي انتقـال آب  مزرعه در این پژوهش شامل نحوهتامنبعاز

باشـد. از آنجـایی کـه    بیاري مـی از منبع تا مزرعه و روش آ
مدیریت بهینه و پایـدار آب بـه میـزان بـاالیی بسـتگی بـه       
روش اتخاذ شده براي انتقال آب به مزرعه و مصـرف آن در  

ي انتقـال آب بـه   سطح مزرعه دارد، از این رو هر چه نحـوه 
روزتر و با تلفات کمتر باشد و نیز در سطح مزرعـه  مزرعه به
تـري بـراي آبیـاري انتخـاب     مناسبهاي جدیدتر و از روش

شود، مدیریت منابع آب پایدارتر خواهد بود.   
 مرحلــه دوم: تجزیــه مســیرها بــراي تعیــین اثــرات غیــر

مستقیم
متغیرهـاي هـا کلیـه مسـیرهایی کـه در آن   مرحلهایندر

مسـتقل متغیـر یـک ازحـداقل )x5تاx1(مستقل تحقیق 
هـا  آنمستقیمغیرثرامیزانوتجزیهپذیرندمیتأثیردیگر

Enterروشبـه رگرسـیون طریـق از)β(ضرایب استاندارد 

گردید؛محاسبه
شـده ارائـه هاي) آموزش1مسیر یک؛ تأثیر متغیرهاي؛ -1
فردي،هاي) ویژگی2ودر زمینه مدیریت آبکشاورزانبه

درك) بـر متغیـر  x2, x1کشـاورزان ( اجتمـاعی واقتصادي
آبی.کمبحرانازکشاورزان
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نتـایج اسـاس برشودمیمشاهده3نگارهدرکهطورهمان
دركمتغیـر برx2, x1متغیرهايتأثیرمیزانآمدهدستبه

571/0،083/0برابـر ترتیببهآبیکمبحرانازکشاورزان
بیـان تـوان میحاصلهينتیجهتفسیروتحلیلدر. باشدمی

زمینـه ردکشـاورزان بـه شـده ارائـه هـاي آموزشکهنمود
وتـر عمیـق راآبـی کـم مسـأله ازآنـان دركآب،مدیریت

توســطآببحــراندركامکــانونمــودخواهــدتــرقــوي
عکـس، دیـدن آموزشـی، هـاي دورهدرحضورباکشاورزان

وهـا نشستدرشرکتها،نمایشگاهازبازدیدپوستر،وفیلم
هـاي روشدیگـر ومروجینبارودرروارتباطها،کنفرانس
.شدخواهدتربیشآموزشی

ارائـه هـاي آموزش) 1متغیرهاي؛تأثیردو؛شمارهمسیر-2
هـاي ویژگـی ) 2،آبمـدیریت زمینهدرکشاورزانبهشده

فنـی هايویژگی) 3،کشاورزاناجتماعیواقتصاديفردي،
متغیـر بـر آبـی کـم بحـران ازکشاورزاندرك) 4ومزرعه
.عهمزرتامنبعازآبمدیریتنظام

آبمنابعپایدارمدیریتباتحقیقمتغیرهايي بین رابطه-5جدول 
متغیر 

)Sigداري (معنیمیزان )rهمبستگی (ضریب نوع آزمونمتغیر دوماول

مدیریت پایدار
منابع آب

توسط
گندم

کاران

051/0710/0پیرسونسن
042/0743/0پیرسونکشاورزيکارسابقه
038/0812/0مناسپیرسوادسطح
244/0018/0پیرسونکشاورزيبخشازساالنهدرآمد
197/0023/0پیرسونگندماراضیکلکشتزیرسطح
000/0- 354/0پیرسونکشاورزانقطعاتتعداد
026/0- 218/0پیرسونمزرعهشیبدرصد

567/0000/0پیرسونکشاورزانبهشدهارائههايآموزش
674/0000/0پیرسونآبیکمبحراناززانکشاوردرك

آبمنابعپایدارمدیریتتعیین اثرات مستقیم متغیرهاي مستقل بر - 2نگاره 
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آبی کمبحرانازکشاورزاندركبر متغیر x2, x1میزان تأثیر متغیرهاي-3نگاره 

شود بر اساس نتایج مشاهده می4طور که در نگاره همان
,x4, x3میزان تأثیر متغیرهايدهبه دست آم x2, x1 بر

به مزرعهتامنبعازآبمدیریتنظامهايمتغیر ویژگی
باشد. می455/0، 607/0، 210/0، 417/0ترتیب برابر 

تامنبعازآبمدیریتاشاره شد، نظامکه قبالًهمان طور
آب به حساب منابعپایدارمدیریتمزرعه بخش مهمی از 

بهتري را در مدیریتارتی کشاورزانی کهآید. به عبمی
مدیریتدهند به نوعی مزرعه انجام میتامنبعازقبال آب

شود. به آب توسط آنها به شکل پایدارتري رعایت میمنابع
منابعپایدارتر متغیرهایی که بر مدیریتهمین دلیل بیش

گذارند. آب نیز تأثیر میمدیریتنظامآب اثرگذارند، بر 
تري در زمینه هاي بیشر چه کشاورزان آموزشیعنی ه

تري از مدیریت آب کسب کرده باشند و یا درك قوي
تر و کاراتري هاي پیشرفتهبحران آب داشته باشند، از روش

مزرعه خود بهره خواهند تامنبعازآبمدیریتنظامدر 
تر به چنین درآمد باالتر، مزارع یکپارچه و وسیعبرد. هم

تامنبعازآبمدیریتنظامکان برقراري کشاورزان ام
بهتري را خواهد داد. به همین دلیل ارتباط بین این مزرعه

مزرعهتامنبعازآبمدیریتنظاممتغیرها با متغیر 
دار شده است.معنی

 مرحله سوم: ترکیب مسیرهاي تجزیه شده
در این مرحله، کلیه اثرات مستقیم و غیرمستقیم 

بر اساس آبمنابعپایدارمدیریتمتغیرهاي مستقل بر
ارائه شده است.5چارچوب نظري تحقیق، در نگاره 

 مرحله چهارم: محاسبه اثرات مستقیم، غیر مستقیم و
)، بر متغیر 5xتا1x(مجموع اثرات متغیرهاي مستقل

آبمنابعپایداروابسته تحقیق مدیریت
ازآمدهدستبهضرایبکردنضرببامرحلهایندر
ومستقیماثراتمقدارهمدیگردرشدهتجزیهیرهايمس

محاسبهشده،ارائه6جدول درکهصورتیبهغیرمستقیم
.گردید

اثـرات مسـتقیم متغیرهـاي مسـتقل بـر متغیـر       بهتوجهبا
تحلیـل ازحاصـل خطـی معادلـه تـوان وابسته تحقیق می

:دادنشانزیرصورتبر اساس ضرایب بتا بهرارگرسیون

متغیر 6جه به نتایج بدست آمده  از جدول با تو
در زمینه مدیریت آبکشاورزانبهشدهارائههايآموزش

ترین تأثیرات را بر اعمال بیش173/1با مجموع اثرات 
کاران آبی در آب توسط گندممنابعپایدارمدیریت

شهرستان کوهدشت داشته است. سایر متغیرهاي اثرگذار 
آب بر اساس میزان اثرات کل منابعپایداربر مدیریت

بحرانازکشاورزانمزرعه، دركفنیهايترتیب ویژگیبه
واقتصاديفردي،هايو ویژگیآبمدیریتآبی، نظامکم

دار باشند. تفسیر ارتباطات معنیکشاورزان میاجتماعی
ي شده بین تک تک متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته

توان د. در این بخش میهاي قبلی ارائه شتحقیق در بخش
در کشاورزانبهشدهارائههايآموزشبه تأثیر بسزاي 

آب تأکید و منابعپایدارمدیریتزمینه مدیریت آب بر 
اشاره مجدد نمود که در بین متغیرهاي مستقل در مجموع 

ترین اثرات را بر این متغیر داشته است. این نتیجه بیش
ریزان تا چه حد باید دهد که مسئوالن و برنامهنشان می

مسأله آموزش کشاورزان را در مدیریت منابع آب در نظر 
ر جاي خود شایان داشته باشند. اگرچه سایر متغیرها نیز د

باشند.توجه می

Y= +951/0 511/0 X1 097/0 + X2

654/0+ X3 679/0+ X4 407/0+ X5
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,x4, x3متغیرهايمیزان تأثیر -4نگاره x2, x1مزرعهتامنبعازآبمدیریتنظاممتغیر بر

آبمنابعپایدارمدیریتغیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر اثرات مستقیم و -5نگاره 

متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته محاسبه شدهمجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم-6جدول

مستقیم و اثراتمجموع مستقیماثرات غیراثرات مستقیممتغیر مستقل
غیرمستقیم 

X1 =511/0662/0173/1آبمدیریتزمینهدرکشاورزانبهشدهارائههايآموزش
X2=097/0156/0253/0کشاورزاناجتماعیواقتصاديفردي،هايویژگی
X3  =654/0247/0901/0مزرعهفنیهايویژگی
X4 =679/0185/0864/0آبی  کمبحرانازکشاورزاندرك
X5  =407/0---- 407/0مزرعهتامنبعازآبمدیریتنظام
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هاو پیشنهاده گیرينتیج
ي مورد مطالعه نشان داد نتایج آمار توصیفی در جامعه

25و 47کشاورزي افراد به ترتیب کارسابقهمیانگین سن و 
است. نوشتنوخواندنحددرآنانتربیشسوادسال و سطح

میانگین درآمد این کشاورزان حدود بیست میلیون تومان در 
7/45(کارانگندمتریشبسال است.  طبق همین نتایج

به طوري که .هکتارند5ازترکماراضیداراي) درصد
این نتایج .استقطعه62/4کشاورزانقطعاتتعدادمیانگین

پا و کم سواد ي سنتی و خردهبه نوعی سیمایی از یک جامعه
به تصویر کوهدشتآبی شهرستانکارانرا در بین گندم

که نهادهاي دولتی و از کشد. از این رو ضروري استمی
جمله مدیریت جهاد کشاورزي در این شهرستان فرم و قالب 

هاي خود به این کشاورزان را به لحاظ محتواي آموزش
هاي آموزش گر، ابزارها و روشآموزشی، انتخاب آموزش

اي وفق دهند. چرا ها و شرایط چنین جامعهمتناسب با ویژگی
ها امکان گیرایی و جذب آموزشکه به غیر از این اگر باشد، از 

کار این شهرستان کاسته خواهد شد و در بین کشاورزان گندم
آب کارایی و اثربخشی مسائل موبوط به مدیریت هاي آموزش

بر اساس نتایج آزمون همبستگی خود را از دست خواهد داد. 
کاران با آب توسط گندممنابعپایدارارتباط بین مدیریت

آنان در سطح بهدر زمینه مدیریت آبشدهارائههايآموزش
امیرخانیمطالعاتدار شده است. یک درصد مستقیم و معنی

همکاران و، میرزایی)1389(، عمانی)1389(همکارانو
پایه و کرمی خوان،)1390(همکارانو، مرتضوي)1390(
,Pereiraپیریرا ()،1394( Regner)، رجنیر و همکاران (2005

et al., Samianسامیان و همکاران (و )2006 et al., 2014(
نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد . کننداین نتیجه را تأیید می

بهشدهارائههايآموزشدر بین متغیرهاي مستقل، میزان 
مستقیم و ترین تأثیراتبیشدر زمینه مدیریت آبکشاورزان

سط آب تومنابعپایداررا بر اعمال مدیریتغیرمستقیم
. نتایج به کاران آبی در شهرستان کوهدشت داشته استگندم

منابعپایدارمدیریتدرآموزش بر اهمیتدست آمده قویاً 
هاي آموزشی و دهد که سازمانداللت دارد و نشان میآب

توانند در جلوگیري از عوارض بحران ترویجی تا چه حد می
گونه رو هرآب به وجود آمده ایفاي نقش کنند. از این

ي اول مستلزم ریزي براي مدیریت منابع آب در وهلهبرنامه
جانبه در آموزش مسائل موبوط به گذاري همهتوجه و سرمایه

باشد. مدیریت آب می

گذار بر مدیریتاثرطبق نتایج تحلیل مسیر دومین متغیر 
آب، بر اساس میزان اثرات کل، مربوط به منابعپایدار

با هاین نتیجکشاورزان است. مزرعه فنیهايویژگی
سامیان و ،)1390(همکارانومرتضويتحقیقاتهايیافته

Samianهمکاران ( et al., Smidtسمیت و همکاران (ا،)2014

et al., Singhسینگ و همکاران (و)2016 et al., 2016(
در این مزرعهفنیهايمنظور از ویژگیخوانی دارد. هم

اراضیکلکشتزیرسطحمیانگینازتحقیق برآیندي است 
. به این مزرعهشیبدرصدوکشاورزانقطعاتتعداد،گندم

تر و پارچهتر، یککاران وسیعي گندمصورت که هر چه مزرعه
آب توسط منابعپایدارداراي شیب کمتر باشد، مدیریت

گردد. از سویی دیگر نتایج به تر اعمال میکاران بیشگندم
بخش آمار توصیفی در خصوص سیماي مزارع دست آمده در 

نشان از خردي و پراکندگی در شهرستان کوهدشت گندم 
ریزان اندرکاران و برنامهرو به دستدارد. از ایناراضیاین

شود توسعه کشاورزي در این شهرستان توصیه و پیشنهاد می
ي گذشته امکان موفقیت که اگرچه طبق تجربه دو دهه

اضی، با توجه به عوارض و معضالت سازي ارپارچهیک
هاي الزم توان زیرساختاجتماعی آن، اندك است، اما می

هایی و برنامهبراي انجام کشت اشتراکی، الگوي کشت یکسان
را فراهم نمود تا از این طریق امکان مدیریتاز این دست

هموارتر گردد. منابع آبپایدارتر
ن متغیرهاي مستقل آبی در بیکمبحرانازکشاورزاندرك

پایدارموجود در مدل، سومین متغیر تأثیرگذار بر مدیریت
این نتایج با نتایج تحقیقات عمانیرود.آب به شمار میمنابع

,Pereiraپیریرا (،)1390(همکارانو، مرتضوي)1389(

Samianسامیان و همکاران (و)2005 et al., مطابقت)2014
و ارتقاء سطح درك کشاورزان از سازي بدون شک آگاهدارد.

ي خطیري است که نه بر بحران آب به وجود آمده وظیفه
ي یک سازمان، بلکه مسئولیتی است که غالب عهده

بایست بخش قابل توجهی هاي دولتی و غیردولتی میسازمان
با توجه به تشدید از توان و انرژي خود را صرف آن نمایند. 

هاي عمومی چون صدا رسانهت بحران کم آبی در کشور، فعالی
هاي هاي اجتماعی، کانالها و جراید، شبکهو سیما، روزنامه

ها، اقدامات ها و جشنوارهها، نمایشگاه، برگزاري نشستگروهی
سازي هاي غیردولتی همه و همه باید در جهت روشنسازمان

افکار عمومی و به ویژه کشاورزان در خصوص این بحران به 
شد تا از این طریق بتوان از طریق باال بردن وجود آمده با
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درك عمومی جامعه زمینه را براي اقدامات عملی مدیریت 
پایدارتر منابع آب فراهم نمود.

آب رابطه داردمنابعپایدارمتغیر دیگري که با مدیریت
)،1385نوري (هايپژوهشنتایج است.آبمدیریتنظام

،)1394یه و کرمی (پاخوان،)1390(همکارانومرتضوي
Samianسامیان و همکاران ( et al., و تسمیا،)2014

Smidtهمکاران ( et al., سینگ و همکاران ) و2016
)Singh et al., یقیناً .کننداین نتیجه را تأیید می)2016

متغیرهایی که در سطور قبلی مورد بحث و تفسیر قرار 
مدیریتامگرفت، خود متغیرهایی هستند که بر نوع نظ

گذارند. تأثیر میي آب اعمال شده توسط کشاورز در زمینه
ي تر و بهتر نحوهبه عنوان نمونه کشاورزانی که بیش

تري از بحران اند، ادراك قويمدیریت آب را آموزش دیده
هایی از آبی خواهند داشت و به طبع سیستمآب و کم

ررفت کنند که هدمدیریت آب را در مزارع خود پیاده می
تري را شاهد باشند. بنابراین نوع نظام مدیریت آب کم

ي انتقال آب از منبع تا مزرعه (از نظام سنتی شامل نحوه
هاي پالستیکی چون نهرهاي خاکی با تلفات بسیار تا لوله

ي مصرف آب در مزرعه با هدررفت بسیار ناچیز) و نحوه
هاي جدیدتر تحت فشار) (روش آبیاري غرقابی تا روش

باشد بر مدیریت پایدار منابع آب تأثیرات بسزایی دارد. می
سمت و ربط هاي ذيسازمانگردد که رو پیشنهاد میاز این
و اعتبارات بانکی هاي بخش کشاورزيیارانهپرداخت سوي 

تر در این جهات هدایت نمایند. خود را بیش
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Abstract
Nowadays, water crisis as one of the most challenges of agricultural development in Iran and especially in areas
such as Kouhdasht county in the Lorestan province, have created the necessity for attention to integrated water
resources planning and more studies in this field. Therefore, the main purpose of this survey research was to
investigate factors affecting the sustainable management of water resources. Statistical population includes
irrigated wheat growers in Kouhdasht county (N = 2500) that 237 of them were determined as a statistical
sample by using Cochran formula. Sampling was conducted byproportional stratified method. Questionnaire's
reliability and validity was confirmed respectively through computing Cronbach's alpha coefficient (more than
0.7) and content validity. Data analyzed by SPSS software. According to correlation test results, there is a
positive and significant relationship between sustainable water resources management and following variables:
annual income of the agricultural sector; total area of wheat farm; training given to farmers and the perception of
farmers about crisis water. The results of path analysis show that based on direct and indirect effects, five
variables: 1) Training given to farmers 2) Technical characteristics of the farm 3) The perception of farmers
about crisis water 4) The system of water management of resources to farm, and 5) Farmers’ demographic,
economic and social characteristics have the highest effect on sustainable water management practices by
irrigated wheat growers in Kouhdasht county.
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