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 به مدانه شللهرسللتان در که آبي گندمكاران مجموعه از عبارتند اسللت شللده انجام پيمايشللي صللورت به که تحقيق آماری

 تصللاد ي) گيری نمونه طريق از نفر 313 تعداد اين از و باشللدمي نفر 1000 آنها تعداد که دارند اشللتلال کشللاورزی

 از رسشنامهپ کنار در اما است حاضر تحقيق در اطالعات آوریجمع ابزار مهمترين پرسشنامه. اندشده انتخاب( ایچندمرحله

 مورد  ن صانمتخص توسط صوری روايي يا پرسشنامه در هاگويه و هاشاخص دقت. است شده اسلتفاده نيز مصلاحبه تكنيک

 آن نتايج و گر ت قرار کشاورزان از نفر 30 اختيار در پرسلشلنامه  تحقيق ابزار پايايي بررسلي برای. اسلت گر ته قرار تائيد

 از داده تحليل در. است قبولي قابل رقم که آمده دست به درصلد 99 رقم و گرديد محاسلبه آن کرونباخ آلفای و بررسلي

 پيشنهادی روش به مطالعه مورد مزارع پايداری بندیسطح روش نيز و چندگانه رگرسيون ژهوي به آماری مختلفي هایروش

 سياستگذاری عوامل و زراعي عوامل متليرهای که داد نشان متليره چند رگرسيون از حاصل نتايج. است شده استفاده باسلل

 ايجنت  همچنين. باشللند-مي دارا را کشللاورزی آب پايدار مديريت متلير تلييرات(/. =330) %33  تبيين توانايي نهادی و

 درصد/. 6 تنها و پايدار نيمه گروه در کشاورزان درصد 1/3 ناپايدار، گروه در کشلاورزان درصلد 3/99 که داد نشلان تحقيق

 .گر تند جای پايدار گروه در کشاورزان

 

 سياستگذاری دولتمديريت پايدار، آب کشاورزی، رگرسيون چندگانه، : هاکليد واژه

 

  مقدمه -1

 قابل آب ميزا  0202 سال تا صنايع گساتن  و شارننشاين  توساعه جمعي ، افزايش ادامه با که اسا  آ  دهندهنشاا  مختلف مطالعات

 به کشاورزي بخش در توليد ميزا  شد  محدودتن آ  نتيجه که ،(1)شد خواهد محدودتن جرا  کل در کشاورزي بخش بناي تخصيص

 غذاي  مواد واردات سم  به را خش  نيمه و خش  کشورهاي از بساياري مسااله، اين. بود خواهد آب کم و خشا  نواح  در ويژه

 با هک اس  کشورهاي  جمله از آب مديني  الملل  بين موسسه توسط شده انجام هايبندي رده در اينا ، کشور (.02)اسا  داده ساو 
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 که بود خواهد کشورهاي  دساته آ  جزو اينا  0222 ساال تا که اسا  شاده بين  پيش همچنين،(. 1)اسا  مواجه آب بحنا  وضاعي 

 آ  در آب وضعي  شاد  بحنان  به منجن که داشا  خواهند ساال در مکعب متن 1222 از تن پايين پذين تجديد آب منابع سانانه ميزا 

 رقاب ، و تضاد ايجاد مراجنت، شامل که منابع کمبود منف  اجتماع  تاثينات که اس  آ  اس  تاکيد مورد که آنچه(. 23)شاد خواهد

 مبود،ک شاانايط با شااد  مواجه بناي جامعه ظنفي  افزايش با باشااد،م  زندگ  کيفي  کاهش نتيجه در و درآمد و توليد در کاهش

 (.11)شد خواهند بنطنف

 که اردد وجود کامل  اطمينا  احتماالً بنابناين اساا ، کشاااورزي بناي آب کاربند مرمتنين مل ، مقياس ي  در که اين به علم با 

 در آب مصنف کاراي  اينا  در (.12)داش  خواهد آب منابع به دساتنسا  قابلي  بن را تاثين بيشاتنين کشااورزي در آب برتن مديني 

 تنينعمده که اس  دستنس در آب منابع مصنف ساو  و آب کمبود حاضان حال در بنابناين(. 12)اسا  درصاد 22 حدود مل  ساط 

 حد از بيش پمپاژ با امنوزه آب، مديني  هاينارساي  و هاچالش(. 02)رودم  شامار به کشااورزي بخش در پايدار توساعه بناي ترديد

 را ،ج کشورهاي اکثن در آب مصانف هايانگاره. اسا  يافته افزايش شاده، نيز هاآب شاوري رفتن باال موجب که زينزمين  هايآب

(. 23)اس  هيافت افزايش مصنف شدت اين کند  مديني  بناي جديد هايرهياف  بناي نياز و دارد آب  منابع بن فشاار افزايش از نشاا 

 آ  نتيجه که نموده چندا  دو را کشااورزي بخش در آب مديني  مبحث به توجه اخين ساال چند در خشاکساال  و آب کمبود چالش

  (.12)اس  بوده مزرعه سط  در آب مديني  به منتبط راهکارهاي از ايگستنده طيف معنف 

 پيش زو مو صورت به توساعه گذشاته، دهه چند ط  در که اسا  حقيق  اين مويد محيط ،زيسا  و طبيع  منابع افزو  روز تخنيب

 نيز و حيات شالوده زيس ،محيط از جزي  عنوا  به آب. شد خواهد محيط زيس  مخاطنات تشديد و ناپايداري باعث آ  ادامه و ننفته

 نتيجه در تهگذش چندساال در متاسافانه. دارد پايدار توساعه مبحث در اهميت  با و محوري جايگاه توساعه، الگوي هن بناي بنيادي مولفه

 در آ  کيفي  و کمي  و شااده ناپذيني جبنا  هايخسااارت متحمل آ  منابع محدودي  رغم به ارز  با منبع اين بشااني، هايفعالي 

 شديد محدودي  و آب بناي تقاضا روزافزو  رشد معتقدند، متخصصا  راستا همين در(. 1)اس  يافته تنزل شدت به جوامع، از بسياري

 اين رغم عل (. 22)بود خواهد مطنح جرا  کشورهاي بين اصل  چالش عنوا  به آينده سال چند در جران ، مقياس در حيات  عنصن اين

 قابل بشاان بناي و بوده شااينين آ  از( درصااد 2/0) اندک  بخش فقط پوشاااند،م  آب را زمين سااط ( سااوم دو حدود) اعظم بخش که

 آب منابع درصد 23 تنرا که حال  در بندارد در را دنيار جمعي  از نيم  از بيش زينا اس ، آسيا قاره متوجه فشار ويژه به. اس  اساتفاده

 به را خود عمده توجه پايدار، توسعه جر  در موثن و پويا عامل ي  عنوا  به آب منابع توسعه و تامين اس  مديني  واقع آ  در شينين

 (. 01)اس  کنده معطوف سازمان  و حقوق  سياس ، محيط ،زيس  موضوعات

 چناکه(. 2)دارد ساياستگذاري و ريزيبننامه اين در ايويژه نقش آب، کننده مصانف بزرگتنين عنوا  به کشااورزي بخش بين اين در

 اختصاص صنعت  و شرني مصارف به درصد 7 از کمتن و کشااورزي بخش در کشاور در مصانف  آب منابع کل از درصاد 02 از بيش

 0220 سال در که طوري به اس ، داده اختصاص خود به را شينين هايآب مصنف باالتنين کشاورزي نيز، جران  ساط  در(. 12)دارد

 بخش در آب صااحي  مديني  بنابناين(. 2)اساا  داشااته اختصاااص کشاااورزي بخش به جرا  در مصاانف  آب از درصااد 72 حدود

 آب منابع محدودي  به توجه با لذا(. 12)باشد داشته اينا  در کشاورزي پايدار توساعه و پيشانف  در بسازاي  تاثين تواندم  کشااورزي

 وادم کمبود از نگنان  و جران  جمعي  رشد مقابل در کشاورزي محصاوالت توليد امن در آ  اعظم بخش تخصايص و شاونده تجديد
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 و وريبرنه افزايش بناي هاي بننامه و هامکانيزم به توجه ضنورت و( 02)اس  افزوده آب منابع مديني  حساسي  و اهمي  بن غذاي ،

 (.03)اس  نموده آشکارتن را کشاورزي بخش در آب منابع از برينه استفاده

 با کشااورهاي رديف در را اينا  که اساا  ايگونه به نيز آ  توزيع و بوده ناهمگن بساايار جرا ، مانند اينا  در جوي نزوالت پناکنش

 چرارم ي  حدود ميزا  اين که باشاادم  ميليمتن 022 حدود اينا  در ساااليانه بارندگ  متوسااط. اساا  داده قنار آب شااديد محدودي 

 تنش در حاضن حال در که اس  کشورهاي  جز  اينا  هواشناس ، سازما  مطالعات بناسااس که ايگونه به(. 17)اسا  جران  متوساط

 فادهاست و آب  منابع پايدار مديني  موضوع به بيشتن توجه لزوم امن اين (.0)شودم  افزوده تنش اين شدت بن هنساله و بندم  سن به آب 

 که اساا  آب  ابعمن پايش و تخصاايص پايدار، توسااعه بناي ساايسااتماتي  فنآيند ي  آب، منابع پايدار مديني . طلبدم  را آ  از برينه

 (. 21)شودم  استفاده زيست محيط و اقتصادي اجتماع ، اهداف بناي

گانه )عوامل مستقل تحقيق( نتايج حاصل از  2از عوامل  از نظن رابطه همبساتگ  بين مديني  پايدار آب کشااورزي و هن ي 

همبسااتگ  پينسااو  نشااا  داد که بين مت ينهاي عوامل زراع  و عوامل سااياسااتگذاري و نرادي با سااط  مديني  پايدار آب 

ار آب ددار و مثب  وجود دارد و بين عوامل آموزش  و تنويج ، عوامل اقتصادي و اجتماع  و سط  مديني  پايارتباط معن 

داري وجود ندارد. به عبارت ديگن بين مت ين وابسته تحقيق يعن  مديني  پايدار آب کشاورزي و عامل کشاورزي ارتباط معن 

دار وجود دارد يعن  باه هنانادازه عاامل زراع  بربود بخشاااد مديني  پايدار آب درصاااد رابطاه معن  00زراع  باه احتماال 

درصد  02ود خواهد بخشايد و نيز همچنين عامل ساياستگذاري و نرادي نيز به احتمال درصاد برب 00کشااورزي نيز به احتمال 

 دار با عامل مديني  پايدار آب کشاورزي در اين تحقيق دارد.رابطه معن 

نتايج حاصال از ساط  بندي مزارع مورد مطالعه از نظن ميزا  مديني  پايدار آب کشاورزي نشا  داد که اکثني  مزارع مورد 

از نظن ميزا  پاايداري مديني  آب در ساااط  ناپايداري قنار دارند که به عنوا  ي  معضااال در بخش کشااااورزي  مطاالعاه

باشاااد. هما  طور که قبي نيز بيا  گنديد در رابطه با ساااط  پايداري مزارع از نظن مديني  پايدار آب کشااااورزي تحقيق م 

باشد و در تحقيق چاتورودي داري آب در مزارع مورد مطالعه م ( نيز نشاا  دهنده سط  پايين پاي1210انصااري و همکارا  )

 ( نيز همين مسئله يعن  سط  پايين مديني  پايدار آب کشاورزي در کشورهاي کمتن توسعه يافته اثبات شده اس .0221)

ر کند که ميزا  مصاانف آب کشاااورزي در جامعه مورد مطالعه بساايااين مشااکل اين موضااوع را به ما يادآوري م  

باشاااد و ادامه اين روند باعث نابودي و از بين رفتن بخش کشااااورزي به منور زما  خواهد شاااد که اين امن نياز به ناپايدار م 

هاي لحهاي عميق و دقيق  بناي حل اين مشااکل بزرد در بخش کشاااورزي دارد شااايد بتوا  گف  که يک  از راهبنرساا 

تح  فشااار و عزم جدي دول  بناي  هاي آبيارياندازي رو اي ايجاد و راهساانيع اين مشااکل ادامه داد  و حماي  دول  بن

باشد که اين امن تا حدودي چنين معضل بزرگ  هاي جديد و تعيين ساط  بنداشا  بناي کشاورزا  م جلوگيني از حفن چاه

هاي ا حل نمود. از ديگن راهکارهاي بلندمدت بتوا  اين معضل رريزيدهد تا با بننامهدر بخش کشااورزي را موقتا تسکين م 

هاي رهبنا  محل ، روحانيو  و توا  از کم باشد که بناي اين امن م حل اين مشاکل فنهن  سازي در جوامع روستاي  م 

 هاي ارتباط جمع  استفاده کند.رسانه
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سه با ساين رم بيشتني در مقايهمچنين نتايج حاصل از آزمو  تحليل رگنسيو  نيز نشا  داد که مت ين عوامل زراع  به مناتب س

 ين وابسته شود تا انحناف معيار متمت ينها در پيشاگوي  مت ين وابساته دارد. زينا ي  واحد ت يين در انحناف معيار آ  باعث م 

ا شاااود ت/. ت يين کند. در حال  که ي  واحد ت يين در انحناف معيار عوامل ساااياساااتگذاري و نرادي باعث م 330باه اندازه 

/. ت يين کند. نتايج حاصاال از اين تحقيق در رابطه با نقش عوامل زراع  در پيشااگوي  031ناف معيار مت ين وابساته به اندازه انح

( 0220( و گنوبن و همکارانش )1210(، عمان  )1212(، نوروزي و چيذري )1212مت ين وابساااتاه باا نتايج تحقيقات عزيزي )

( 1210(، عمان  )1213ذاري و نرادي در تحقيقات خليليا  و زراع مرنجندي )هماهنگ  دارد. همچنين نقش عوامل سااياسااتگ

( نيز بياا  شاااده که برتن اسااا  به جاي وضاااع قوانين و اعمال عوامل 0223مثبا  بوده ول  در تحقيق شاااارت و همکاارا  )

 سياستگذاري بن روي عوامل اجتماع  تکيه کنيم.

توانيم در مزرعه انجام دهيم تا به سط  مديني  کارهاي  که م  نتايج حاصال از رگنسايو  بارديگن نقش پن اهمي  

تنين آ  هما  چيزي بود که کشاورزا  تنين ول  مرمپايدار آب کشااورزي نزدي  شاويم را نشا  داد که شايد يک  از ساده

د سااع  آب بود البته بايد توجه داشاا  که باي انتقالنيز به آ  اشاااره نمودند و به عنوا  مثال جلوگيني از تجمع زباله در کانال 

واند تشااود که ساااين فاکتورها نيز در حد باالي  رعاي  گندد به عنوا  مثال اسااتفاده از خانواده بقوالت در تناوب زراع  م 

ه بکم  شااايان  به حفر رطوب  خاو و بحث مديني  پايدار آب نمايد که متاساافانه در مزارع مورد مطالعه به عل  عادت 

شاد اما در مورد نقش عامل سياستگذاري و نرادي نتايج حاصل از رگنسيو  ت  کشات  و ي  نوع کشا  اين امن انجام نم 

وا  با تنشاا  دهنده نقش منف  عوامل ساياستگذاري بود که شايد يک  از داليل اين امن اين اس  که در بخش کشاورزي نم 

( نيز عنوا  شد 0223کند و شاايد هما  طور که در تحقيق شارت و همکارا  ) اتکا به زور و اعمال قوانين به اين بخش کم 

برتن اس  به جاي اعمال قوانين از فاکتورهاي اجتماع  بناي رسيد  به پايداري استفاده کنيم و يک  ديگن از راهکارها در اين 

و خود دول  به عنوا  ناظن بن اجناي هاي مندم  واگذار نمايد بخش اين اساا  که دول  مديني  آب را به نرادها و تشااکل

مساله آب  باشد که دول فنآيندها باشاد تا اين که در امور منبوط به آب دخال  مستقيم نمايد التبه اين حنف به اين معنا نم 

اگذار وهاي مندم نراد در ايجاد ارتباط و انساااجام به آنا  را کي رها کند بلکه برتن اسااا  که اين امن با توجه به نقش تشاااکل

شاود. اما نتايج اين تحقيق نشاا  داد که سااين عوامل مورد بنرسا  نقش  در پيشگوي  مت ين وابسته ندارند که اين امن نيز شايد 

 آب کشااااورزي پايدارتوا  گف  که عوامل مختلف و زيادي در مديني  بااشاااد. در مجموع م نياازمناد تحقيق  ديگن م 

 ها پنداخته شد که نتايج آ  نيز بيا  گنديد.خ  از اين عوامل  و نقش آ دخال  دارند که در اين تحقيق به بن

 شود:با توجه به نتايج بدس  آمده از پژوهش حاضن و در جر  تکميل نمود  اطيعات موجود موارد زين پيشنراد م 

ز با توجه مواجه هستيم و نيبا توجه به اين که در کشاور به طور کل  و در اساتا  همدا  نيز به طور اخص با مشکل کمبود آب 

گندد که دول  همچنا  حماي  خود در اساااتفاده از هاي آبياري تح  فشاااار پيشااانراد م به اساااتقبال کشااااورزا  از رو 

 هاي آبياري تح  فشار را ادامه دهد.رو 
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اشند که در بن  و نرن خاک  م هاي مورد استفاده در مزارع از نوع سيمابا توجه به اين که نتايج تحقيق نشا  داد که اکثن کانال

اي ههاي مال  و آموزش  در خصوص استفاده از لولهگندد که با حماي باشد بنابناين پيشنراد م ها هدررف  آب زياد م آ 

مندم  و  هايهاي آب از هدر رفتن آب در مزارع جلوگيني به عمل آيد و نيز کشاورزا  با ايجاد تشکلپل  اتيلن بناي کانال

هاي انتقال آب بين مزارع خود نمايند تا از هدر فتن آب ها و ساايمان  نمود  مسااين کانالجو  اقدام به تميز کند  جويخود

 جلوگيني به عمل آيد.

موزش  هاي آگندد دول  از طنيق بنگزاري کيسبا توجه به مصانف باالي سم و کود در مزارع مورد مطالعه نيز پيشنراد م 

 را يادآوري نمايد و کشاورزا  را بناي توليد محصول ارگاني  آماده کند. مضنات سم و کود زياد

د سازي در جوامع روستاي  دارهمچنين بحث منبوط به اساتفاده متعادل از ساموم و کودهاي شايماي  نياز به فنهن  

روحانيو  اشااااره کند که با توا  به رهبنا  محل  و توانناد در اين امن نقش مرم  ايفا کنند م کاه از جملاه کساااان  کاه م 

هاي الزم را به ديدارهاي چرنه به چرنه و بحث در محافل عموم  از مضاانات اسااتفاده از سااموم و کودهاي شاايماي  آگاه 

 کشاورزا  داد.

  اهمچنين با توجه به اين که هيچ ي  از کشااورزا  از خانواده بقوالت به عوا  تناوب زراع  استفاده نکنده بودند اين امن نش

تواند کشاورزا  را از هاي خود م دهنده تکناري بود  کشا  و عادت کشااورزا  به ي  کشا  اسا  که دول  با حماي 

هاي حمايت  دول  از جمله داد  يارانه، خنيد تضااامين  تواند در قالب بساااتهها م ت  کشااات  خارم نمايد که اين حماي 

 هاي تشويق  ديگن باشد.محصوالت و بسته

ر حال  که بودند د توجه به اين که هيچ ي  از کشااورزا  مورد مطالعه از شخم به صورت کود سبز استفاده نکنده همچنين با

که دول   دگندکند بنابناين پيشاانراد م اين نوع شااخم به بحث مديني  پايدار آب و حفر رطوب  خاو کم  شااايان  م 

  را تشويق به استفاده از اين نوع شخم نمايد و نيز مناکز آموزش ، هاي آموزشا  در اين زمينه بنگزار نمايد و کشاورزاکيس

 مند شوند.آموز  و اثنات مفيد اين نوع شخم را آموز  داده تا کشاورزا  از مزاياي آ  برنه

 همچنين با توجه به اين که اکثن مزارع مورد مطالعه از نظن مديني  پايدار آب کشااااورزي در ساااط  ناپايداري قنار داشاااتند

 هاي فوري دول  باشد.هاي و بننامهگندد که پايداري آب کشاوزي جزو اولوي بنابناين پيشنراد م 

هاي نوين آبياري، بنخورد با بنداشااا  کنندگا  غين توا  به تشااويق کشاااورزا  به اسااتفاده از رو ها م از جمله اين بننامه

 از تجارب کشورهاي ديگن بناي حل اين مشکل اشاره نمود.گيني هاي مندم  بناي مديني  آب، برنهمجاز، ايجاد تشکل

 گا  مندم تشکيلهمچنين ايجاد کارگنوه  شاامل متخصاصاا  دانشاگاه ، کارشاناسا  جراد کشاورزي و نماينده 

 ي ذينفعا  و متخصصا  به راهکارهاي عمل  و قابل قبول  بناي رسيد  به مديني  پايدار آبشود تا با بحث و تبادل نظن همه

 بنسند. 
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با توجه به اين که نتاي  حاصاال از رگنساايو  نيز نشااا  دهنده ساارم باالي عوامل زراع  در مديني  پايدار آب کشاااورزي 

 باشد دول  بايد نگاه جدي به مزارع و نوسازي مزارع کشاورزي نمايد.م 

د پيشنراد باشا  به توساعه پايدار م ساازي اراضا  اولوي  مرم  بناي رسايدهمچنين با توجه به اين که امنوزه بحث يکپارچه

 سازي اراض  را در دستور کار خود قنار دهند.گندد مسئولين امن موضوع يکپارچهم 

د و هم با کنساازي اراض  هم به بحث مديني  پايدار آب کشاورزي کم  م همچنين با توجه به اين که يکپارچه 

اي توليد هنمايد بنابناين باعث کاهش هزينهماشين آالت پيشنفته را مريا م هاي نوين و توجه به اين که امکا  استفاده از رو 

يند و بناي سازي اراض  نماگندد بنابناين کشاوزا  بايد با توجه به ضنروت اين موضوع اقدام به يکپارچهبناي کشااورزا  م 

 يند.  ها و عنف محل  و هم قوانين دولت  استفاده نماتوانند هم از سن کار م  اين

هاي با عمق زيادي بودند دول  بايد نساااب  به داد  مجوز حفن همچنين با توجه به اين که اکثن مزراع مورد مطالعه داراي چاه

چااه دقا  الزم را نماايد و در صاااورت امکا  تا جاي ممکن مجوز حفن چاه جديد داده نشاااود و دگن راهکار بناي حل اين 

اي هکنند و يا کش  محصوالت  اس  که با استفاده از تکني مصانف م  معضال کشا  محصاوالت  اسا  که آب کمتني

 جديد اصيح ژنتي  آب کمتني نياز دارند.

گندد بناي اسااتفاده برينه از آب و جلوگيني از مصاانف ب  رويه آب توسااط کشاااورزا  دول  اقدام به همچنين پيشاانراد م 

 ها نمايد.نصب کنتور روي چاه

که نتايج حاصال از رگنسايو  نشاا  داد که مديني  پايدار آب کشااورزي با عوامل سااياستگذاري و همچنين با توجه به اين 

توا  پيشاانراد نمود که دول  در مورد مديني  آب کشاااورزي بيشااتن به عنوا  عامل تسااريل کننده نرادي رابطه منف  دارد م 

اي هز نمايد و امور منبوط به مديني  آب را به تشکلهاي مستقيم در امور منبوط به مديني  آب پنهيامور باشاد و از دخال 

مندم  بسااپارد و خود دول  بن روند اجناي کار نظارت داشااته باشااد البته اين به اين معن  نيساا  که دول  در امور منبوط به 

مستقيم  طکشااورزي و خصاوصاً مسا ل منبوط به مديني  آب دخال  نکند بلکه بايد بخش  از کار مديني  آب که در ارتبا

 توانند اين کار را انجام دهند به آنرا واگذار نمايد. با مندم اس  و نرادهاي محل  برتن م 

توا  ار نشد م دو نيز با توجه به اين که بين عوامل اجتماع  و اقتصادي و بحث مديني  پايدار آب کشاورزي رگنسيو  معن 

دول  بن روي مسا ل زراع  که داراي نقش مرم  در مديني  پايدار آب پيشانراد نمود که به جاي تمنکز بن مسا ل اقتصادي 

 هاي نوين در مزراع در اولوي  کاري دول  باشد.باشد تمنکز نموده و مسئله اراض  مدر  و استفاده از رو م 
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  ها و جداولشكل -9

 (1-5قياس توصيف عوامل زراعي رعايت شده در مزارع مورد مطالعه توسط کشاورزان)م -1جدول

ميانگين  فراواني گويه

 ايرتبه

انحراف 

 معيار

 ضريب تغييرات

خيلي  

 زياد

تاحدود زياد

 ي

خيلي  کم

 کم

   

     

 /.391 /.989 11/4 1 8 31 391 301 جلوگيري از تجمع زباله در کانال آب

 /.392 /.830 34/4 4 31 12 371 304 انجام کوددهي با استفاده از آب آبياري

 /.397 /.809 09/4 2 31 12 384 93 هاي هرزمبارزه به موقع و صحيح با علف

از بين بردن پيچ و خم کانال انتقال آب در 

 مزرعه

91 327 42 38 4 4 881./ 110./ 

 /.149 03/3 30/4 30 11 14 311 319 توزيع مناسب آب با توجه به سطح اراضي

هاي ذخيره ذخيره سازي آب در حوضچه

 فصول پربارانآب در 

90 318 22 19 8 87/1 3 128./ 

هاي تلف شده و استفاده مجدد از آب

 اضافي

29 344 91 40 34 29/1 02/3 191./ 

 /.101 30/3 94/1 30 11 14 311 319 رعايت تناوب زراعي

کاشت زودتر از موعد گياه به منظور فرار از 

 خشکي و تنش

70 341 42 41 37 92/1 31/3 109./ 

 /.113 /.917 92/3 97 104 41 4 0 استفاده از رقم گندمي مانند اميد

 /.118 39/3 21/1 11 48 29 310 70 انجام آبياري در صبح يا عصر

 /.410 49/3 47/1 13 90 30 73 332 هاي آبياري تحت فشاراستفاده از روش

کردن اراضي براي جلوگيري از  يکپارچه

 هدر رفتن آب 

83 318 88 38 1 94/1 83/3 429./ 

 2، خيلي زياد=4، زياد=1، تاحدودي=1، کم=3مقياس: خيلي کم=
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 (1-5توصيف عوامل سياستگذاري و نهادي از ديدگاه کشاورزان )مقياس  -2جدول

ميانگين  فراواني گويه

 ايرتبه

انحراف 

 معيار

 ضريب تغييرات

خيلي  

 زياد

تاحدود زياد

 ي

خيلي  کم

 کم

   

     

مقررات براي گرفتن اعتبارات  کاهش

 بانکي

332 392 17 9 3 13/4 740./ 372./ 

تر کردن سيستم باز پرداخت بلند مدت

 تسهيالت مربوطه

99 378 11 4 4 32/4 749./ 379./ 

پايين آوردن نرخ بهره تسهيالت مربوط به 

 مديريت منابع آب

300 398 40 8 3 31/4 749./ 380./ 

تسهيالت براي  سرمايه گذاري يا ارائه

 اصالح و ترميم انهار

98 372 14 9 4 31/4 799./ 389./ 

هاي افزايش تسهيالت استفاده از شيوه

 وري باالآبياري با بهره

88 378 40 8 1 07/4 799./ 388./ 

اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت 

 براي بازسازي و احيا منابع آب

308 373 11 31 1 39/4 793./ 390./ 

سرمايه گذاري دولتي در جهت بهبود 

 انتقال آب 3هاي درجه وضعيت کانال

302 323 47 31 3 09/4 839./ 399./ 

هاي شهري در تصفيه و استفاده از پساب

 توليدات زراعي

339 321 12 9 4 39/4 814./ 398./ 

 /.398 /.814 32/4 1 31 10 328 331 هاي گازوئيليبرقي نمودن چاه

هاي دولتي مرتبط با سازمانهماهنگي بين 

 امور آب 

81 342 29 12 9 89/1 929./ 147./ 

حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي 

 در بخش مديريت آب کشاورزي

90 319 27 13 30 88/1 3 127./ 

 /.181 07/3 79/1 31 19 27 319 89 انجام عمليات آبخوانداري 

رعيات حريم و فاصله قانوني الزم بين 

 هاچاه

73 312 27 48 39 29/1 34/3 137./ 

 /.112 38/3 91/1 39 41 90 309 89 هاي غير مجازمسدود کردن چاه

 /.114 13/3 91/1 11 44 21 331 87 هاي آبنصب کنتور روي چاه

 /.119 14/3 98/1 19 40 17 313 91 اخذ جريمه از برداشت کنندگان غير مجاز

 2، خيلي زياد=4زياد= ،1، تاحدودي=1، کم=3مقياس: خيلي کم=
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 (1-5توصيف عوامل آموزشي و ترويجي از ديدگاه کشاورزان )مقياس  -3جدول

ميانگين  فراواني گويه

 ايرتبه

انحراف 

 معيار

 ضريب تغييرات

خيلي  

 زياد

تاحدود زياد

 ي

خيلي  کم

 کم

   

     

 /.349 /.911 11/4 1 37 20 321 99 بازديد از مزارع موفق و نمايشي

هاي آموزشي در زمينه برگزاري کالس

 مديريت بهينه آب کشاورزي

98 380 19 9 4 31/4 779./ 387./ 

آموزش کشاورزان به منظور ضرورت 

 استفاده بهينه از آب

99 372 17 33 2 33/4 837./ 398./ 

 هاي آبياريبازديد به طور منظم از سيستم

 جديد و آموزش مروجان

99 321 20 37 1 01/4 827./ 131./ 

 /.144 /.922 90/1 9 11 29 340 90 توزيع مجالت و بروشورهاي آموزشي 

مهارت و تخصص کارشناسان بخش ترويج 

 کشاورزي

81 329 49 10 9 90/1 927./ 142./ 

هاي آموزشي در زمينه مديريت پخش فيلم

 آب

319 338 18 19 9 07/4 03/3 148./ 

 /.121 /.999 81/1 4 12 20 320 78 آبياريمهارت و تخصص کارشناسان بخش 

باالبردن مشارکت کشاوزان در زمينه 

 مديريت آب کشاورزي

81 344 23 19 31 83/1 04/3 171./ 

-ارجاع کشاورزان به مراکز خدمات مشاوره

اي کشاورزي براي حل مشکل مديريت 

 آب

78 340 21 17 9 79/1 04/3 179./ 

 هايکالستشويق کشاورزان به شرکت در 

 آموزشي

82 310 29 11 33 78/1 09/3 180./ 

 2، خيلي زياد=4، زياد=1، تاحدودي=1، کم=3مقياس: خيلي کم=
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 (1-9توصيف عوامل اقتصادی از ديدگاه کشاورزان )مقياس  -3جدول

ميانگين   راواني گويه

 ایرتبه

انحراف 

 معيار

 ضريب تلييرات

خيلي  

 زياد

تاحدود زياد

 ی

 خيلي کم

 کم

   

     

هاي هاي استفاده از رو کاهش هزينه

 مدر  آبياري

07 112 02 1 3 13/3 732./ 113./ 

ميزا  تواناي  مال  کشاورز و تامين سنمايه 

ن هاي نوياوليه کاف  بناي استفاده از رو 

 آبياري

11 111 03 02 3 23/3 130./ 012./ 

سرميه بندي توليد به صورت محدودي  

 محصوالت با نياز آب  باالتوليد 

73 110 20 11 3 03/2 122./ 012./ 

 /.001 /.172 03/2 3 17 23 121 10 سرميه بندي ميزا  عنضه اننژي

سرميه بندي توليد محصوالت بناساس 

 ميزا  آب در دستنس

13 100 31 27 3 11/2 22/1 032./ 

هاي شيمياي  به عنوا  افزايش قيم  نراده

 نراده مکمل آب

30 107 37 32 0 33/2 23/1 001./ 

 /.222 11/1 72/2 0 31 33 101 72 سرميه بندي عنضه محل  آب

 /.221 21/1 21/2 11 22 22 127 31 افزايش قيم  حق آبه )آب برا( 

افزايش قيم  اننژي به عنوا  مکمل نراده 

 هاي زينزمين آب در آب

70 120 72 21 12 27/2 12/1 221./ 

 /.201 13/1 22/2 13 20 20 130 31 هاي کشاورزينرادهکاهش يارانه 

 2، خيل  زياد=3، زياد=2، تاحدودي=0، کم=1مقياس: خيل  کم=
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 (1-5توصيف عوامل اجتماعي از ديدگاه کشاورزان )مقياس  -5جدول

ميانگين  فراواني گويه

 ايرتبه

انحراف 

 معيار

 ضريب تغييرات

خيلي  

 زياد

تاحدود زياد

 ي

خيلي  کم

 کم

   

     

هاي گيري پروژهمشارکت مردم در تصميم

 مديريت آب کشاورزي

313 321 17 4 1 13/4 799./ 381./ 

هاي مديريت مشارکت مردم در اجرا پروژه

 آب کشاورزي

91 389 18 9 2 31/4 794./ 382./ 

هاي مردمي براي تشکيل کانون يا گروه

 آبنظارت بر استفاده بهينه از منابع 

337 328 11 9 4 39/4 790/ 388./ 

هاي محلي و قوانين بومي استفاده از سنت

 در ميان کشاورزان براي مديريت آب

97 389 41 37 4 91/1 810./ 108./ 

شناسايي و استفاده از دانش بومي 

 هاي مديريت آبکشاورزان براي شيوه

81 349 74 9 1 94/1 810/ 130./ 

دولتي و هاي هماهنگي بين سازمان

 هاي مردميتشکل

98 391 14 39 7 94/1 849./ 132./ 

هاي مشارکت مردم در نگهداري پروژه

 مديريت آب کشاورزي

309 323 40 34 9 09/4 898./ 113./ 

رعايت عرف محلي توسط مردم در 

 برداري صحيح از منابع آبخصوص بهره

77 327 21 11 7 89/1 940./ 141./ 

بران براي بهبود هاي آب تشکيل تعاوني

 مديريت آب در مناطق روستايي

72 311 91 41 9 71/1 01/3 174./ 

افزايش امکان همکاري گروهي با کشت 

 هاي غير دولتييکجا و مشارکت سازمان

99 342 49 19 32 98/1 09/3 199./ 

 2، خيلي زياد=4، زياد=1، تاحدودي=1، کم=3مقياس: خيلي کم=

 (باسل) پايداري سطح -6 جدول

 سطح مقادير

4./-0  ناپايدار 

9./- 4./  نيمه پايدار 

3-9./  پايداري 

 [39منبع: ]

 مطالعه مورد مزارع پايداري سطح -7 جدول

     درصد تعداد معادل پايداري
0-/.4 ناپايدار  101 1/92      

/. 4 -/.9 نيمه پايدار  31 3/4      
/.9-3 پايدار  1 9./      
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 تعيين و همبستگي ضريب مقدار خالصه مدل و ANOVA -8 جدول

ضريب 

 همبستگي

ضريب 

 تعيين

F معني داري     

241./  140./  283/37  000./      
 

 کشاورزي آب پايدار مديريت بر تاثيرگذار متغيرهاي به مربوط آمده دست به ضرايب ميزان -9 جدول

ضريب غير  متلير

استاندارد 
(B)  

ضريب 

استاندارد 
(Beta) 

t  معني

 داری

     

271/0 ضنيب ثاب   - 172/0  222./       

/.110 عوامل زراع   330./  201/3  222./       
عوامل 

سياستگذاري و 

 نرادي

232./-  031./-  312/0-  222./       

عوامل آموزش  

 و تنويج 

 عوامل اقتصادي

 عوامل اجتماع 

201./-  

223./  

221./-  

122./-  

103./  

202./-  

173./-  

123/1  

231/1-  

001./  

032./  

103./  

     

 

 مراجع  -3

 همايش يازدهمين. غذاي  و  آب  امني  تامين منظور به کشاااورزي آب وريبرنه ارتقاي و شااناخ  .1210 ه. خالدي، و م احساان ، -1

 .321 – 332. صص. اينا  زهکش  و آبياري مل  کميته

 همايش مقاالت مجموعه. پايدار توسعه راساتاي در آب مصانف مديني  بنرسا  .1210 آ. بوساتان ،  و   نيا، صاال  ح، انصااري، -0

 .قم دانشگاه. قم استا  آب هاي چالش علم 

 :کسااني ريزيبننامه از اسااتفاده با کشاااورزي بخش در آب منابع مديني  در پايداري تحليل .1212 س. يزدان ، و و نژاد، بنيم -2

 .0 – 13. صص(:  32)  باغبان ، و زراع : در سازندگ  و پژوهش. کنما  استا  موردي يمطالعه

 .اطيعات انتشارات ترنا ، اينا ، مختلف هاينظام در اقتصادکشاورزي سياس  .1210  . آدم، خادم -3

 الانتق در نوين رهيافت  آبياري، هايشبکه مشارکت  مديني  .1212 ح. فم ، شعبانعل  و آ حصاري، مختاري ز، دساتگندي، زارع  -2

. صص چمنا ، شريد دانشگاه زهکش ، و آبياري هايشبکه مديني  مل  همايش اولين مقاالت مجموعه. کشاورزي آب منابع مديني 

1722 – 1732. 
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 مديني  در کشاورزا  مشارک  بربود سازوکارهاي تحليل .1213آ.  حصاري، مختاري و ح فم ، عل  شعبا  ه، اينوان ، ز، زارع ، -3

 .22-32. صص دوم، شماره سوم، جلد. اينا  کشاورزي آموز  و تنويج علوم مجله. اصفرا  هنستا  جنقويه بخش آبنسان  شبکه

 هکشاا ز و آبياري مل  کميته ساامينار هفتمين به شااده ارا ه ورامين، منطقه در آبياري راندما  بود  پايين علل .1213 غ. زهتابيا ، -7

 .http://www.irncid.org/seminars/7.htm: ساي  در دستنس قابل اينا ،

 http://www. aiiri.gov.ir:در دستنس قابل خشکسال ، با مقابله بناي کشاورزا  آموز  ضنورت .1217 ح. سعدي، -1

 استا  در ننيمان  دش  موردي مطالعه: زينزمين  آب منابع مديني  راهکارهاي ارزياب  .1213م.  زيباي ، غ و سلطان ، صبوح ، م.  -0

 .313-372. صص(: 1)11 شماره طبيع ، منابع و کشاورزي فنو  و علوم. خناسا 

 .112 – 127. صص. 23 شماره نرم، سال توسعه، و کشاورزي اقتصاد نشنيه. کشاورزي آب پايداري .1212 عزيزي،م.  -12

. ا خوزست استا  مدرس، آبخيز حوزه شمال  بخش در زراع  آب منابع پايدار مديني  بن موثن عوامل بنرس  .1210 الف. عمان ، -11

 .23-07. صص. 1210 پاييز ،11 شماره(. سازندگ  و پژوهش) آبخيزداري هايپژوهش

  گندمکارا بين در زراع  آب منابع پايدار مديني  پذين  بين پيش مناسااب مدل شااناساااي  .1202م.  چيذري، و الف عمان ، -10

 .122-77. صص. 1202 برار ، 72 شماره نوزدهم، سال توسعه، و اقتصادکشاورزي اهواز، شرنستا 

 ژوهشپ فصلنامه فارس، استا  منودش  شارنستا  گندم توليدکنندگا  دربين: آب مديني  دانش .1201 ع. کنم ، م و فنوزان ، -12

 .32-23 صص تابستا ، نامه ويژه کشاورزي، آموز  مديني 

 .شنيف: ترنا . اقتصادي – اجتماع  تحقيقات در هاداده تحليل و پنداز  .1210 خ. کينتني، -13

 ادراو بن تأثينگذار اي حنفه و فندي عوامل بنرس  .1211 م. زاده، جيل و ح محمدي، موحد ح. فم ، شاعبانعل  س. گودرزي، -12

 ،(شاورزيک صنايع و علوم) کشاورزي توسعه و اقتصاد نشنيه کشاورزي، آب مديني  مشکيت به نساب  کنم شارنساتا  کشااورزا 

 . 22 – 30. ،صص 1211 دوم نيمسال ،0 شماره ، 02 جلد

 .ترنا  فن ، انتشارات و تنويج  هايبننامه توليد دفتن فشار، تح  آبياري هايرو  با .آشناي 1273  . نوروزي، -13

 .مشرد فندوس  دانشگاه: مشرد. کشاورزي آب مديني  .1212م. نيا، هاشم  -17
18. Bocchi, S.; Disperati, S. P. and Rossi, S. 2006. Environmental security: A geographic 

information system analysis approach-The case of Kenya. Environmental Management, 37(2): 

186–199. 

19. Bossel.H. 1999. Indicators for sustainable development: Theory, method, applications. IISD. 

20. Chaturvedi, M.C. 2001. Sustainable development of India’s waters: some policy issues, Water 

Policy. 3: 297–320. 
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