
  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران
 )501-511( 1389، 4شماره , 41- 2 دوره

 E-mail: ymohammadi@ut.ac.ir  0261-2720224: تلفن  ياسر محمدي: نويسنده مسئول * 

   كشاورزي آب مديريت مشكالت تحليل و شناسايي
  فارس استان دشت، زرين شهرستان در

  
  3ياسد يعلو  2يفم يشعبانعل نيحس، *1يمحمد اسري

  تهران دانشگاه يعيطب منابع و يكشاورز سيپرد ارانيدانش و يدكتر دوره يدانشجو ،3 ،2 ،1
  )11/9/88 :تصويب تاريخ -12/8/87 :دريافت تاريخ(

  
  چكيده

  
 منبع زمينه سه در كشاورزي آب مديريت مشكالت تحليل و شناسايي تحقيق، اين از هدف
 از مطالعه اين .بود فارس استان از دشتزرين شهرستان در مزرعه سطح و آب انتقال آبياري،

 آلفاي طريق از آن پايايي كه پرسشنامه ابزار از اطالعات آوري جمع براي و بوده پيمايشي نوع
 80/0، 86/0 با برابر ترتيب به مزرعه سطح در و آب انتقال آبياري، منبع زمينه سه در كرونباخ

 و ترويج گروه اساتيد توسط نيز پرسشنامه روايي .شد استفاده بود، گرديده دييتا 74/0 و
 دشت زرين شهرستان كشاورزي جهاد مديريت كارشناسان تهران، دانشگاه كشاورزي آموزش

 تحقيق اين آماري جامعه .گرفت قرارتأييد  مورد داراب هرستانش آب سازمان كارشناسان و
 حجم كوكران، فرمول از استفاده با كه بود دشت زرين شهرستان زارعين از نفر 4648 شامل
 انتساب با اي طبقه يگير نمونه روش ها نمونه انتخاب براي و رسيد نفر 150 تعداد به نمونه

 آب مديريت مشكالت يبند اولويت از حاصل جنتاي .گرفت قرار استفاده مورد متناسب
 مسطح نا« و »ها كانال بودن خم و پرپيچ« زيرزميني، آب سطح افت« كه، داد نشان كشاورزي

 داد نشان نيزها  ميانگين مقايسه نتايج .برخوردارند اصلي يها اولويت از ،»آبياري اراضي بودن
 داراي و آب برداشت جهت ديزلي وتورهايم از كننده استفاده اعتبارات، از بهره بي افراد كه

 همچنين .بودند برخوردار بيشتري آب مديريت مشكالت از آب، انتقال جهت خاكي يها كانال
 آبياري منبع زمينه در كشاورزي آب مديريت مشكالت متغيرهاي عاملي، تحليل نتايج با مطابق

 بندي دسته عامل چهار در مزرعه سطح در و عامل سه در آب انتقال زمينه در عامل، پنج در
   .شدند

  
  مزرعه، سطح آب، انتقال آبياري، منبع كشاورزي، آب مديريت مشكالت :كليدي هاي واژه

  .دشت زرين شهرستان                        
  

  مقدمه
 .دانند مي زندگي كيمياي و حيات مايه را آب

 هاي دهه در كه كنند مي بيني پيش امر متخصصان
 تا شد خواهد تجربه جهاني مقياس در بآ كمبود آينده
 آشكارتر حياتي ماده اين وجود ضرورت پيش از بيش
 اهميت برروي مجدد تأكيد جهت همين به و گردد

 داشت خواهد نياز را كارا صورت به آب از استفاده
(Sayer & O’Riordan, 2000). آتي دهه ناميدن شايد 

 .باشد امر اين بر يتأييد مهر آب، دهه عنوان به رو پيش
 اين دشو مي مطرح اينجا در كه اساسي سوال يك حال
 در حياتي ماده اين مصرف ميزان بيشترين كه است

 اين كمبود و است اقتصادي يها بخش از بخش كدامين
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 خود تأثير تحت را بخش كدام پيش از بيش حياتي ماده
 سطح در كه دهد مي نشان تحقيقات .داد خواهد قرار

 بخش در آب از درصد 67 دودح در چيزي جهاني
 اين در توجه جالب نكته و دشو مي مصرف كشاورزي

 حال در كشورهاي در ميزان اين كه است اين مورد
 شامل را درصد 90 درحدود چيزي ايران جمله از توسعه

 با حال ).Earth Day Network (EDN), 2000( دشو مي
 بهتوان  مي كشاورزي بخش در آب اهميت به توجه

 اين پيش از بيش آتي آب كمبود كه كرد قضاوت سادگي
 متاثر توسعه حال در كشورهاي در خصوص به را بخش
 بخش كشاورزي بخش اينكه به توجه با و ساخت خواهد

 بنيان را توسعه حال در كشورهاي توسعه زيربنايي
 مديريت عبارتي به يا كارا استفاده لزوم بنابراين نهد، مي
 در نيز ايران كشور .است رناپذي اجتناب كشاورزي آب

 و است گرفته قرار جهان خشك نيمه و خشك ناحيه
 Forooghi)است آب كمبود منطقه اين در اساسي مسئله

et al., 2006). و خشكي كه كشور، اقليمي خاص شرايط 
 واقعيت بارندگي، مكاني و زماني نامناسب پراكنش

 و غذايي مواد توليد هرگونه است، آن گريزناپذير
 از منطقي و صحيح استفاده به منوط را پايدار ورزيكشا
 & Berim-nejad)است كرده كشور محدود آب منابع

Paykani, 2004). 13 جزء دشت زرين شهرستان 
 با كه است ايران كشور در فارس استان از شهرستان

 و خشكسالي تداوم از ناشي كه روبروست آبي كم مشكل
 است زميني رزي آب منابع از رويه بي هاي برداشت

)Ansarifar, 2006.( بخش كه است ذكر به الزم 
 برخوردار شهرستان اين در اي ويژه اهميت از كشاورزي

 كشاورزي بخش آب كننده تأمين منبع ترين عمده و است
 بهره دليل به اما .است زيرزميني هاي آب منطقه، اين در

 افت ميزان زيرزميني، يها آب از حد از بيش برداري
-Jihad-E) است توجه قابلها  آب اين سطح ساالنه

Agriculture Management of Zarindasht County,. 
 دشت زرين شهرستان در كشاورزي آب مديريت .(2006
 با تا بود خواهد زمينه اين در مشكالت شناخت به منوط
 مديريت بتوان مشكالت اين بندي دسته و بندي اولويت

 مديريت مشكالت بررسي زمينه در .نمود احراز را الزم
 مربوطه مختلف هاي زمينه در مطالعاتي كشاورزي آب

 منبع( زمينه هر در دشو مي سعي كه است گرفته صورت

 Kardovani .گردد اشاره آنها به )مزرعه و آب انتقال آب،
 همچنين و ايران در آب مسائل و منابع مورد در )2000(

Ghotbi )1991( در كشور بآ ملي هاي نارسايي عنوان با 
 به ها چاه بودن نزديك كشاورزي، خودكفايي با ارتباط

 حفر مسئله ها، چاه بين حريم رعايت عدم يكديگر،
 و چاه حفر مسئله آب، غارت و غيرمجاز و رويه بي

 اصلي مشكالت از را زمين، كردن نشست آب، شورشدن
 طبق همچنين .دانند مي منابع كشاورزي آب مديريت
 Mobini-Dehkordi و )Kardovani )2000 مطالعات
 آب، تقاضاي و تأمين مديريت اعمال عنوان، با (2003)
 در آب هاي چالش و بحران رفع براي مناسب راهكار
 در كليدي مشكالت از زيرزميني، آب سطح افت آينده،

 طبق .رود مي شمار به آب منابع كشاورزي آب مديريت
 بررسي اب ارتباط در )Forooghi et al. )2006 مطالعات
 خشكسالي طي داراب فسارود منطقه آب منابع وضعيت

 يها آب مصنوعي تغذيه تاسيسات وجود عدم اخير، هاي
 مديريت در اساسي مشكل يك آب، منابع و زيرزميني

 مديريت مشكالت زمينه در .رود مي شمار به آب منابع
 قابل ،)Kardovani )2000 مطالعات طبق نيز آب انتقال
 رويش ،ها كانال بودن خم و پرپيچ ،ها لكانا بودن نفوذ

 از بيش تبخير ،ها كانال مسير در هرز هاي علف و گياهان
 طوالني ،ها كانال كم ظرفيت ،ها كانال مسير از آب حد

 اليروبي در مردم مشاركت عدم ،ها كانال مسير بودن
 مطالعات .روند مي شمار به اصلي مشكالت از ها، كانال

Bahramlu )2006( مشكالت كه است اين از حاكي نيز 
 ترك :از عبارتندها  كانال برداري بهره و فني عمده

 هرز، هاي علف رشد بتني، يها كانال تخريب و خوردگي
 رسوبي مواد ورود پوشش، بدون و خاكي هاي كانال وجود

 مواد ساير و ها زباله و فاضالب ورود ،ها كانال داخل به
 .آنها حريم يترعا عدم و ها كانال داخل به خارجي
Afshar )2005(، عنوان، تحت خود مطالعه در نيز 
 كشاورزي، آب بهينه مصرف نامه نييآ نبودن عملياتي
 فقدان در را آب بهينه مصرف راه در موجود هاي چالش
 جهت زراعي هاي تشكل فقدان و انتقال انهار پوشش
 همين در  .داند مي آب بهينه مصارف و زراعي امور انجام
 هاي كانال اصلي هاي چالش ،)Rahimi )2004 راستا،
 مربوط مسائل شامل كه نموده بندي طبقه را ايران آبياري

 ژئوتكنيكي شرايط به مربوط مسائل كانال، طراحي به
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 برداري بهره با مرتبط مسائل اجرا، با مرتبط مسائل بستر،
 سطح در .شود مي اجتماعي مسائل و كانال نگهداري و

 عنوان با ،)Hashemi-nia )2004 تمطالعا نيز مزرعه
 مانند مسائلي وجود از حاكي كشاورزي، آب مديريت
 طبق همچنين .است هرز هاي علف وجود و خاك شوري

 اراضي، بلندي و پستي ،)Zehtabian )2005 مطالعات
 زهكشي، سيستم وجود عدم مزرعه، صحيح مديريت عدم
 بآ مديريت اصلي مشكالت از اراضي، بودن قطعه قطعه

 Keshavarz .رود مي شمار به مزرعه سطح در كشاورزي

& Sadegh-zade )2000( پايين داليل مهمترين نيز 
 را كشاورزي بخش در آب تلفات و آبياري كارآيي بودن
 مزارع در آب زياد تلفات :مانند عواملي از ناشي

 ارتباط در مزارع اندازه و شكل بودن نامناسب كشاورزي،

 از كشاورزان آگاهي عدم آبياري، نحوه و آب مقدار با
 عدم بياري،آ آب مصرف كارآيي سازي بهينه اهميت
 بودن نامناسب مناسب، آبياري هاي روش از استفاده
 آب منابع كيفيت بودن نامناسب اراضي، از بعضي كيفيت
 زراعي كشت تراكم و الگو بودن نامناسب استفاده، مورد

 اعمال معد مناطق، آبي منابع امكانات با موجود
 و مختلف محصوالت براي آب مصرف مناسب هاي تعرفه

   .دانند مي آب گذاري قيمت نظام بودن نامناسب
 مشكالت تحليل و شناسايي اصلي هدف مطالعه، اين در

 دباش مي دشت زرين شهرستان در كشاورزي آب مديريت
 آب مديريت مشكالت تحقيق، هاي يافته مطابق و

   بندي دسته زير هاي زمينه در ترتيب به كشاورزي
  .شدند

  
  پيشين يها يافته اساس بر كشاورزي آب مديريت مشكالت بندي دسته -1 جدول

  كشاورزيآبمديريتمشكالتهايزمينه
  مزرعه سطح در مصرف آبانتقال  آب منبع نگهداري و حفظ

  يكديگر به ها چاه بودن نزديك-
  ها چاه بين حريم رعايت عدم -
 غيرمجاز و ويهر بي حفر مسئله -

  آب غارت و
 شورشدن و چاه حفر مسئله -

  آب
  زمين كردن نشست -
 تغذيه تاسيسات وجود عدم -

 زيرزميني هاي آب مصنوعي
  آب منابع و

 

 هاكانالبودننفوذقابل-
  ها كانال بودن خم و پرپيچ -
   كانال مسير در هرز هاي علف و گياهان رويش -
  ها نالكا مسير از آب حد از بيش تبخير -
  ها كانال كم ظرفيت -
  ها كانال مسير بودن طوالني -
  ها كانال اليروبي در مردم مشاركت عدم -
  بتني يها كانال تخريب و خوردگي ترك -
  پوشش بدون و خاكي هاي كانال وجود -
  ها كانال داخل به رسوبي مواد ورود  -
 به خارجي مواد ساير و ها زباله و فاضالب ورود -

   ها كانال داخل
  كانال نامناسب طراحي -
  كانال اجتماعي مسائل -

  خاك شوري-
  هرز يها علف وجود -
  اراضي بلندي و پستي -
  مزرعه صحيح مديريت عدم -
  زهكشي سيستم وجود عدم -
  اراضي بودن قطعه قطعه -
 نحوه و آب مقدار با ارتباط در مزارع اندازه و شكل بودن نامناسب -

  آبياري
  ابياري آب مصرف كارآيي سازي بهينه اهميت از زانكشاور آگاهي عدم -
  مناسب آبياري هاي روش از استفاده عدم -
  اراضي از بعضي كيفيت بودن نامناسب -
  استفاده مورد آب منابع كيفيت بودن نامناسب -
 آبي منابع امكانات با موجود زراعي كشت تراكم و الگو بودن نامناسب -

  مناطق
   مختلف محصوالت براي آب مصرف ناسبم هاي تعرفه اعمال عدم -

  .1388، تحقيق يها يافته :ماخذ
  

  ها روش و مواد
 لحاظ از مطالعه اين در استفاده مورد تحقيق روش

 متغيرها كنترل درجه و ميزان لحاظ از كاربردي، هدف
 نوع از اطالعات آوري جمع نحوه لحاظ از و ميداني

 تحقيق، ناي در مكاني محدوده .بود توصيفي تحقيقات
 بود فارس استان هاي شهرستان از دشت زرين شهرستان

 كشاورز خانوار 4648 شامل تحقيق اين آماري جامعه و
 و دهستان پنج و بخش دو با( دشت زرين شهرستان

 به توجه با كه بوده )فارس استان از روستا سه و بيست

 محاسبه نفر 150 تعداد به نمونه حجم كوكران، فرمول
 تصادفي گيري نمونه روش از گيري نمونه جهت و گرديد
 به توجه با .شد استفاده متناسب، انتساب با اي طبقه
 شهرستان هاي دهستان مقياس در مطالعه اين اينكه
 ميزان كه امر اين به عنايت با و شده انجام دشت زرين

 توپوگرافي آب، منابع كشاورزي، آب مديريت مشكالت
 واريانس از ها اندهست بين در خاك كيفيت و اراضي
 واريانس از ها دهستان خود در اما بوده برخوردار بااليي
 اي طبقه يگير نمونه روش از لذا بود، برخوردار تري پايين
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 اطالعات آوري جمع ابزار .شد استفاده متناسب انتساب با
 پيش انجام از پس كه بود پرسشنامه مطالعه اين در

 كرونباخ آلفاي ضريب مقدار منطقه، زارعين از آزمون
 كشاورزي آب مديريت مشكالت به مربوط هاي گويه براي
 به مزرعه سطح در وها  كانال آب، منبع زمينه سه در

 حاكي كه آمد بدست 74/0 و 80/0، 86/0 با برابر ترتيب
 متغير است ذكر به الزم .است قبولي قابل پايايي از

 ادراك ميزان كه كشاورزي آب مديريت مشكالت
 مشكالت با آنها برخورداري ميزان به نسبت را كشاورزان
 از اي مجموعه خود داد، مي نشان كشاورزي آب مديريت

 مقياس يك قالب در كه بود ترتيبي مقياس با متغيرهاي
 شش طيف، اين در كه بودند گرفته قرار ليكرت طيف از

 بسيار و زياد متوسط، كم، كم، بسيار اصالً، شامل گزينه
 سه، دو، يك، صفر، اعداد ترتيب به هك داشت وجود زياد

 بديهي .بود گرفته تعلق هاي گزينه اين به پنج و چهار،
 مقياس اين در باالتري نمره ميانگين كه افرادي است
 بيشتري كشاورزي آب مديريت مشكالت از اند، داشته

   .اند بوده برخوردار
 توزيع( توصيفي سطح دو در ها داده تحليل و تجزيه
 استنباطي و )بندي اولويت و ميانگين صد،در فراواني،

 كمك به ،)عاملي تحليل و ميانگين مقايسه آزمون(
  .شد انجام SPSS افزار نرم

  
  بحث و نتايج

  كشاورزان اجتماعي و فردي هاي ويژگي
 رده در كشاورزان كه داد نشان پژوهش هاي يافته

 ميانگين و داشتند قرار )سال 60 تا 30( ميانسال سني
 طبق همچنين .بود سال 16 آنها كشاورزي ركا سابقه
 كشاورزان كشت زير سطح ميانگين پژوهش، هاي يافته

 قطعه 3 آنها اراضي قطعات تعداد متوسط و هكتار 5/6
 و بلندي و پستي داراي آنها اراضي درصد 50 .بود

 95 .بود سفيد هاي لكه با شور نيز آنها خاك كيفيت
 براي اينچ 4 بيد متوسط با عميق چاه از آنها درصد
 از درصد 62 و كردند مي استفاده خود مزارع آبياري

 قرار مزرعه از كيلومتر يك از بيش فاصله در ها چاه
 آب منابع مشاع مالكيت داراي بيشتركشاورزان .داشت
   سنتي آبياري روش از آنها از درصد 99 و بودند
  از  درصد  31  حدود  .بردند مي  بهره مزارع آبياري براي

 هاي لوله همراه به خاكي يها كانال تركيب از شاورزانك
 و كردند مي استفاده مزارع به آب انتقال جهت اتيلني پلي

 اين خاكي يها كانال طريق از صرفاً درصد 23 حدود
 آب انتقال كانال طول متوسط و دادند مي انجام را انتقال

 از درصد 61 حدود در .بود كيلومتر 5/1 مزرعه به
 خود آبياري سيستم بهبود جهت اعتبارات از كشاورزان

 و بوده شور لب كشاورزان آب كيفيت .بودند  برده بهره
 اراضي براي زهكشي سيستم فاقد آنها درصد 97 از بيش
 معتقد كشاورزان از درصد 73 حدود در و بودند خود
 آبي كم مسئله با زياد خيلي و زياد ميزان به كه بودند
   .اند بوده مواجه
 ديدگاه از كشاورزي آب مديريت مشكالت يبند تاولوي

  كشاورزان
 آب مديريت مشكالت  اولويت از آگاهي منظور به 

 به سوال دو و چهل تعداد كشاورزان، ديدگاه از كشاورزي
 به توجه با يبند اولويت و گرديد ارايه پاسخگويان

 انتقال آبياري، منبع زمينه سه در آمده بدست ميانگين
 در حاصل نتايج كه شد انجام زرعهم سطح در و آب

  .است آمده )2( جدول
 آب سطح افت« ،)2( جدول از حاصل نتايج طبق
 اثر در چاه تعمير و پمپ هزينه افزايش« ،»زيرزميني

 آب منابع شدن شور« ،»زيرزميني آب سطح افت
 حفر« ،»ها آب اين از رويه بي مصرف اثر در زيرزميني
 يها چاه شدن خشك برتأثير  و عميق يها چاه غيرمجاز

 از ترتيب به »ها چاه متوسط دبي كاهش« و »عميق نيم
 در پنجم تا اول يها اولويت عنوان به كشاورزان ديدگاه
 و پرپيچ« اما .شدند شناخته آبياري منبع مشكالت زمينه
 ،»آب حد از بيش اتالف درنتيجه وها  كانال بودن خم

 ،»آب تقالان پايين راندمان باها  كانال بودن خاكي«
 زياد فاصله« ،»كانال مسير در آب حد از بيش تبخير«

 كم ظرفيت« و ،»مبداء تا مزرعه در مصرف محل از كانال
 به نيز»كانال به ورودي آب حجم به نسبتها  كانال
 زمينه در مشكالت پنجم تا اول اولويت عنوان به ترتيب
 نيز مزرعه سطح در همچنين و شدند شناخته آب انتقال
 وجود« ،»آبياري اراضي بودن نامسطح« مشكل پنج
 »زياد آب مصرف با مزرعه سطح در هرز يها علف

 آب بودن شور« ،»روز اواسط در آب حد از بيش تبخير«و
 عنوان به نيز »اراضي بودن قطعه قطعه« و ،»آبياري
  .گرفتند قرار كشاورزان ديد از پنجم تا اول يها اولويت
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  كشاورزان ديدگاه از كشاورزي آب مديريت مشكالت يبند اولويت -2 جدول
  اولويت  ميانگين  معيار انحراف مشكالت

 آبياريمنبعزمينه
  1  98/4 95/0  زيرزميني آب سطحافت

  2  95/4 06/1 زمينيزيرآبسطحافتاثردرچاه تعمير و پمپ هزينه افزايش
  3  92/4 11/1 هاآبيناازرويهبيمصرفاثردرزيرزميني آب منابع شدنشور
  4  92/4 25/0 عميقنيميهاچاهشدنخشكبرتأثيرو عميق يها چاه غيرمجازحفر

  5  89/4 17/1 ها چاه متوسط دبي كاهش
  6  67/4 17/1 موتورهاكردنبرقيجهتهزينهپرداخت براي افراد همكاريعدم
  7  41/4 31/1 هاقناتشدنخشكياشدن آب كم و چاه رويه بيحفر
  8  38/4 05/1 زيرزمينييهاآباهميتميزان از كشاورزان آگاهيعدم
  9  38/4 05/0  همبهچاههابودننزديكنتيجهدرو چاهها بين حريم رعايتعدم

  10  23/4 10/1 چاهموتورازصحيحبرداري بهره و نگهداري عدم مسئله
  11  19/4 24/1 زيرزمينييهاآب و ها چاه مصنوعي تغذيهعدم

  12  14/4 13/1 زمين كردن نشست
  13  01/4 09/1 آنانكشتزيرزمينميزانوافراديها چاه تعداد بين تناسبعدم

 آبانتقالزمينه
  1  95/4 64/3 آبحدازبيشاتالفدرنتيجه وها  كانال بودن خم و پرپيچ
  2  89/4 98/0 آبانتقالپايينراندمان باها  كانال بودن خاكي
  3  85/4 03/1 كانالمسير در آب حد از بيش تبخير
  4  85/4 99/0 مبداءتامزرعهدرمصرف محل از كانال زياد فاصله

  5  78/4 20/4 كانالبهوروديآبحجم به نسبتها  كانال كم ظرفيت
  6  75/4 14/1 كانالمسيردراتالفبهكمكوكانال مسير طول در گياهان رويش
  7  74/4 83/1 زميندرآبفرورفتنوآبياري ياه كانال بودن نفوذقابل

  8  42/4 09/1 كانالازآبرفتنهدربهنتيجهدروها كانال مسير در زباله ريختن
  9  39/4 15/1 خاكيهاكانالشدنسوراخوهاكانالروي از نقل و حمل وسائلعبور

  10  36/4 05/1 هاكانالفرسايشدرنتيجه وها  كانال نامناسب شيب
  11  35/4 14/1 كشاورزيغيرمصارفبراي آب از منطقه اهالي استفاده
  12  32/4 35/1 درگيريايجاد يكديگرو باها  كانال تداخل
  13  27/4 99/0 آبميزانوكاهشهاكانالدرجاري آب از حيوانات و دام استفاده
  14  16/4 33/1 آب انتقال هاي لوله شدن سوراخ

 عهمزرسطحدرمصرف
  1  98/4 85/3  آبياري اراضي بودن نامسطح
  2  97/4 . /98 زيادآبمصرفبامزرعهسطح در هرز يها علف وجود
  3  95/4 11/1 روزاواسط در آب حد از بيش تبخير
  4  90/4 34/1  آبياري آب بودنشور
  5  88/4 14/1  اراضي بودن قطعه قطعه

  6  86/4 . /84 سنتي آبياري هاي روش از استفاده
  7  78/4 . /97 آبياريجديد هاي سيستم پذيرشعدم
  8  73/4 17/1 مزارع آبياري در بودن تجربهبي

  9  66/4 09/1 آبياريثابتدورازاستفادهوگياهان آبي نياز از آگاهيعدم
  10  65/4 15/1  آبياري اراضي بودنشور
  11  52/4 . /89 آبياريسنتيهايروش پايين راندمان از آگاهيعدم

  12  25/4 . /91 شبانه آبياري در آب زياد اتالف
  13  20/4 . /92 زهكشيسيستموكشاورزي يها Ĥبپس از استفادهعدم

  زياد خيلي =5            زياد =4            متوسط =3            كم =2             كم خيلي =1            هيچ =0
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  ها ميانگين مقايسه آزمون
 ميزان متوسط كه داد نشانها  ميانگين مقايسه نتايج
 مند بهره گروه دو بين در كشاورزي آب مديريت مشكالت

 تفاوت داراي درصد پنج سطح در اعتبارات از بهره بي و
 از مند بهره افراد كه معني اين به .بود معناداري و منفي

 آب مديريت در كمتري مشكالت داراي اعتبارات
 جهت الكتروپمپ از كه افرادي همچنين .ندبود كشاورزي
 99 اطمينان با كردند مي استفاده منبع از آب برداشت
 كمتري آبياري مديريت مشكالت ميزان از درصد

 مديريت مشكالت ميزان ديگر سوي از .بودند برخوردار
  استفاده  خاكي  يها كانال  از  كه افرادي بين در آبياري

 يك سطح در كردند نمي دهاستفا كه افرادي و كردند مي
 99 با يعني .بود معناداري و مثبت تفاوت داراي درصد
 از كنندگان استفاده كه گفتتوان  مي اطمينان درصد
 آبياري مديريت مشكالت ميزان از خاكي يها كانال

 داد، نشان نتايج همچنين .بودند برخوردار بيشتري
 يك از بيش فاصله در آنها آبياري منبع كه افرادي
 داراي درصد 95 اطمينان با داشت قرار كيلومتر
 در و بودند بيشتري كشاورزي آب مديريت مشكالت

 مشكالت متغير كه داد نشانها  ميانگين مقايسه نهايت
 تفاوت داراي گروهها ساير بين در كشاورزي آب مديريت
  .)3جدول( نيست معناداري

  
  مختلف هاي بندي گروه اساس بر آبياري مديريت مشكالت ميزان مقايسه -3 جدول

  يدار معني سطح t  معيار انحراف )نمره(ميانگين N هاگروه گروهبندي متغير سطح

الت
شك

م
 

يت
دير

م
 

ري
آبيا

  

  04/17 25/190 92 استفاده  اعتبارات
  37/34 22/202 58 استفادهعدم  016/0  -45/2*

  72/26 12/202 30 استفادهعدم  ns  55/1 -  124/0  43/25 43/193 120 استفاده  كشاورزي محصوالت بيمه

  19/15 44/188 67 الكتروپمپ منبع از آب برداشت وسيله
  33/31 51/200 83 ديزليموتور  003/0  - 06/3**

  78/30 46/199 35 بلي  خاكي يها كانال
  82/15 04/189 115 خير  008/0  68/2**

  km 57 88/188 61/17 1>  منبع استقرار محل
*27/2-  025/0  

>1km 93 56/198 15/29  

  60/28 93/193 94 ندارد  ns 587/0  558/0  26/20 48/196 56 دارد  فرعي شغل
  دار معني غير ns     درصد پنج سطح در يدار معني *    درصد يك سطح در يدار معني **

  
 آب مديريت مشكالت متغيرهاي عاملي تحليل

  كشاورزي
 عوامل به تحقيق متغيرهاي تعداد كاهش منظور به
 مشكالت در ها عامل از يك هرتأثير  سهم تعيين و كمتر

 كه شد استفاده عاملي تحليل از كشاورزي، آب مديريت
 منبع زمينه سه در نظر مورد متغيرهاي منظور، بدين

 عاملي تحليل وارد مزرعه سطح در و آب انتقال آبياري،
 درصد عوامل، از يك هر سهم تعيين براي .شدند

 مورد كل واريانس از عامل هر توسط شده تبيين واريانس
 تبيين واريانس درصد به توجه با و گرفت قرار استفاده

 آب مديريت مشكالت ميزان ها، عامل كل توسط شده
 انجام محاسبات .گرديد محاسبه شده تبيين كشاورزي

 و بوده مناسب ها داده دروني انسجام كه داد نشان شده
 بود دار معني درصد يك سطح در نيز لتبارت آماره

  .)4 جدول(
  

  بارتلت آزمون و KMO دارمق -4 جدول
 KMOBartlet عاملي تحليل

Test Sig 

مشكالت
 آب مديريت

  كشاورزي

 000/0  752/714 788/0  آبياري منبع زمينه
 000/0 368/1513 797/0  آب انتقال

 000/0  232/418 623/0  مزرعه سطح در
  
 زمينه در )5( جدول از حاصل هاي فتهيا اساس بر

 در شده وارده متغيرهاي  كشاورزي، آب منبع مشكالت
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 با اول عامل كه شدند بندي دسته عامل پنج در تحليل
 درصد 86/20 كننده تبيين تنهايي به 71/2 ويژه مقدار

 عامل سمت به اول عامل از حركت با .بود كل واريانس
 واريانس درصد نطورهمي و ويژه مقدار ميزان از پنجم
 ميزان به اما. شود مي كاسته عامل هر توسط  شده تبيين
 پنج كه طوريه ب، گردد مي افزوده كل واريانس درصد
 كل از درصد 42/71 مجموع در شده استخراج عامل

 باالي درصد از نشان كه نمودند تبيين را واريانس
 همين به .داردها  عامل اين توسط شده تبيين واريانس

 آب مديريت مشكالت عاملي تحليل نتايج تيبتر
 مورد را عامل سه نيز آب انتقال زمينه در كشاورزي
 از درصد 46/65 كل در عوامل اين كه داد قرار شناسايي
 مزرعه سطح در نهايت در و نمودند تبيين را كل واريانس

 نيز عامل چهار اين كه شدند شناسايي عامل 4 تعداد هم
 تبيين را كل واريانس از درصد 07/63 مجموع در

 خالصه براي عاملي تحليل سه كلي بطور پس .نمودند
 آب مديريت مشكالت پنهان يها عامل شناسايي و كردن

 شد انجام مصرف و انتقال منبع، زمينه سه در كشاورزي
 زمينه هر در عامل چهار و سه، پنج ترتيب به كه

 املعو در متغيرها قرارگيري وضعيت اما.گرديد استخراج
 ،5/0 از بزرگتر عاملي بار با متغيرها شدن واقع فرض با

 گذاري نام و وريماكس روش بهها  عامل چرخش از بعد
  .دباش مي )6( جدول شرح بهها  عامل
  
 واريانس درصد ويژه، مقدار با شده استخراج عوامل -5 جدول

  آنها تجمعي واريانس درصد و

سوارياندرصد ويژه مقدار ها عامل ها زمينه
  ويژه مقدار

واريانسدرصد
  تجمعي

بع
من

 
ري

آبيا
  

1  71/2 86/20 86/20 
2  87/1 34/14 20/35 
3  86/1 32/14 52/49 
4  43/1 00/11 52/60 
5  42/1 90/10 42/71 

قال
انت

 
  آب

1  95/3 26/24 26/24 
2  74/3 06/23 32/47 
3  87/2 14/18 46/65 

 در
طح

س
 

رعه
مز

  

1  02/3 23/23 23/23 
2  36/2 15/18 39/41 
3  62/1 46/12 84/53 
4  20/1 23/9 07/63 

 آب مديريت مشكالت عاملي تحليل نتايج مطابق
 مديريت مشكالت متغيرهاي ،)6( جدول در كشاورزي

 به عامل پنج در آبياري منبع زمينه در كشاورزي آب
 ،»آب منابع كميت و كيفيت افت« شامل اهميت ترتيب

 مسئوليت عدم« ،»ها چاه از رويه بي برداري بهره و حفر«
 از برداري بهره قوانين رعايت عدم« ،»مشاركت و پذيري

 بندي دسته »برداري بهره براي الزم آگاهي نبود« و »آب
 عنوان به آب منابع كميت و كيفيت افت عامل و شدند

 منبع زمينه در كشاورزي آب مديريت مشكل مهمترين
 متغيرهاي نيز آب تقالان زمينه در .شد شناخته آبياري

 ترتيب به عامل سه در كشاورزي آب مديريت مشكالت
 مسائل« ،»كانال نامناسب طراحي« شامل اهميت

 »آب انتقال نامناسب مديريت« و »كانال اجتماعي
 عنوان بهها  كانال نامناسب طراحي كه شدند بندي دسته

 قرار شناسايي مورد آب انتقال زمينه در مشكل مهمترين
 آب مديريت مشكالت متغيرهاي همچنين .گرفت

 به كلي عامل چهار در عاملي تحليل انجام با كشاورزي
 طبيعي مشكالت« ،»آبياري سنتي مديريت اعمال« نام
 از كشاورزان آگاهي عدم« ،»كشاورزي خاك و آب

 بندي دسته »كشاورزان كم تجربه« و »آبياري مديريت
 همترينم عنوان به آب سنتي مديريت اعمال و شدند
 شناخته مزرعه سطح در كشاورزي آب مديريت چالش

توان  مي جدول اين نتايج از خالصه بطور آنچه .شد
 هاي خشكسالي به توجه با كه است اين كرد برداشت

 كميت آب، بهينه مصرف در مديريت عدم و اخير
 ديگر سوي از و است كاهش حال در زيرزميني يها آب
 نيز آن كيفيت از زيرزميني يها آب سطح كاهش با

 به نيل و هشدار اين به توجه لزوم كه شود مي كاسته
 اجتناب واقعيتي زيرزميني يها آب مصنوعي تغذيه سوي
 يها آب كيفيت و كميت افت كنار در .است ناپذير

 نيز ها كانال نامناسب طراحي مشكالت زيرزميني،
 اعمال به توجه با و آورده پايين را آب انتقال راندمان

 مشاهده ما مزرعه، سطح در آبياري سنتي يتمدير
 برخوردار بااليي راندمان از نيز كم آب همين كه كنيم مي

 مشكالت دتوان مي جاري روند ادامه و نيست
 بار به كشاورزي بخش در بخصوص را ناپذيري جبران
  .شود كافي توجه مهم اين به بايد كه آورد
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 مربوطه عاملي بار و ها گويه كشاورزي، آب مديريت تمشكال به مربوط عوامل تعيين - 6 جدول
  عاملي بار متغيرها  عامل نام زمينه

بع
من

 
ري

آبيا
  

   و كيفيت افت
  آب منابع كميت

831/0  زميني زيرآبسطحافتاثردرچاهتعميروپمپهزينهافزايش  
743/0 زيرزمينييهاآبوهاچاهمصنوعيتغذيهعدم  
732/0  ها آب اين ازرويهبيمصرفاثردريرزمينيزآبمنابعشدنشور  

672/0 هاچاهمتوسطدبيكاهش  
518/0 زيرزمينيآبسطحافت  

  برداري بهره و حفر
  ها چاه از رويه بي

  854/0  منطقه در ها قناتشدنخشكياشدنآبكموچاهرويهبيحفر
  630/0 هاچاهرويهبيحفراثردرزمينكردننشست

 پذيري مسئوليت عدم
  مشاركت و

  828/0 چاهموتورازصحيحبرداريبهرهونگهداريعدم
  744/0  موتورها كردنبرقيجهتهزينهپرداختبرايافرادهمكاريعدم

  قوانين رعايت عدم
  آب از  برداري بهره

  813/0  سطحي يها چاهبردن ازبين و عميق نيمهيهاچاهبرآنتأثيروعميقيهاچاهغيرمجازحفر
  617/0 يكديگر كنار در چاهها بودننزديكنتيجهدروچاههابينحريمرعايتعدم

براي الزم آگاهي نبود
  برداري بهره

  839/0  آنان كم كشت زمين ميزانوافرادزياديهاچاهتعدادبينتناسبرعايت عدم
  643/0  زمينيزيريهاآباهميتميزانازكشاورزانآگاهيعدم

قال
انت

 
  آب

  كانال نامناسب طراحي

  862/0 آبانتقالپايينراندمانباهاكانالبودنخاكي
  725/0 كانالمسيربودنطوالني
  712/0 هاكانالبودنخموپرپيچ
  675/0  آنها كردن چك و موقعبهبازديدعدمبدليلآبهايلولهاتصالازآباتالف
  623/0 كانالمسيردرآبحدازبيشتبخير

  كانال اجتماعي مسائل

 ميـزان  كـاهش  نتيجه در و كشاورزي غيرمصارفبرايآبازمنطقهاهاليقانونيغيراستفاده
  765/0  آب

  714/0  ها كانال از آب رفتنهدربهنتيجهدروهاكانالمسيردرزبالهريختن
  687/0   يكديگرباهاكانالتداخلبخاطرمحلياختالفاتايجاد
يهـا  كانـال  شـدن سـوراخ درنتيجـه  وها كانالرويازآالتماشينونقلوحملوسائلعبور

  652/0  آب هدررفت و خاكي

  532/0  .كنندمي استفاده آن آب از كهاهليحيواناتتوسطوغيره،خاكباكانالشدنپر

  نامناسب مديريت
  آب انتقال

  823/0  آبانتقالهايلولهشدنوراخسبدليلآبرفتنهدر
  735/0  كانال كم ظرفيتوكانالمسيربودنطوالنيدليلبهآبرفتنهدر
  645/0   مسيرطولدرآببرداشتهايدريچهازآبرفتنهدر

  562/0  كانال مسيردرآباتالفوكانالمسيرطولدرگياهانرويش
  453/0  مسير طولدرآبرفتنهدروريآبيايهاكانالبودننفوذقابل

 در
طح

س
 

رعه
مز

  

  مديريت اعمال
  آبياري سنتي

  692/0 روزاواسطدرآبياريبدليلآبحدازبيشتبخير
  659/0 سنتيآبياريدرآبرفتنهدر
  647/0 منطقهدرآبياريجديدهايسيستمپذيرشعدم
  604/0  كشيزهسيستموكشاورزييهاĤبپسازاستفادهعدم
  560/0  كنند مي مصرفزياديآبكهمزرعهسطحدرهرزيهاعلفوجود
  512/0 شبانهآبياريدرآبزياداتالف

  آب طبيعي مشكالت
  كشاورزي خاك و

  695/0 آبياريآببودنشور
  632/0 آبيارياراضيبودنشور
  583/0 اراضيبودنقطعهقطعه

  556/0 ريآبيااراضيبودننامسطح
 كشاورزان آگاهي عدم
  آبياري مديريت از

  792/0  آبياري ثابت دورازاستفادهوگياهانآبينيازازكشاورزانآگاهيعدم
  574/0  آبياريسنتيهايروشپايينراندمانازآگاهيعدم

  658/0 مزارعآبياريدركشاورزانبرخيكمتجربه كشاورزان كم تجربه
  ج
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  پيشنهادها و گيري يجهنت
 هاي خشكسالي و زيرزميني آب سطح افت به توجه با
 وقايع از آتي، و جاري هاي سال در آب كمبود پي، در پي

 كم شاهد اكنون هم كه همانگونه .است ناپذير اجتناب
 هاي سال در هستيم، كشور مناطق از بسياري در آبي
 بود مخواهي روبرو زمينه اين در تري جدي بحران با آتي
 عمالً خشكسالي علت به نقاط از بعضي در كه اي گونه به

 بر امر اين و رفت خواهد بين از كشاورزي امكان
 عديده مشكالت و شهرها سمت به انييروستا مهاجرت
 جهت كشاورزي آب مديريت لذا افزود، خواهد نيز شهري
 آب هاي سفره نگهداري و موجود آب از بهينه استفاده

 كه مشكالتي اما .است ضروري كامالً امري زيرزميني
 مهمترين از شوند مي كشاورزي آب مديريت عدم باعث
 موجود آب از بهينه استفاده تحقق جهت در موانع
 كه داد نشان تحقيق اين از حاصل يها يافته .باشند مي

 سه در عمده بطور كشاورزي آب مديريت مشكالت
 زمينه در زيرزميني، آب منابع از نگهداري و منبع زمينه
 را مزرعه سطح در آب مصرف زمينه در و آب انتقال
 در عواملي با مشكالت اين همچنين .شوند مي شامل

 اين شناسايي با كه پذيرند ميتأثير  آنها از و ارتباطند
 آب مديريت مشكالت با آنها رابطه نوع و عوامل

 مديريت بهبود و مشكالت كاهش بر توان مي كشاورزي
   .نمود بسياري كمك آب

 مشكالت بندي اولويت از حاصل يها يافته طبق
 از نگهداري و حفظ زمينه در كشاورزي آب مديريت

 و زيرزميني آب سطح افت شامل مشكالت اين آب، منبع
 شدن شور همچنين و چاه تعمير و پمپ هزينه افزايش
 آب سطح افت دنباله ب كه است زيرزميني آب منابع

 يها چاه غيرمجاز حفر بتهال .افتد مي اتفاق زيرزميني
 در نيز عميق نيم يها چاه شدن خشك برتأثير  و عميق
 از و است دخيل زيرزميني يها آب رويه بي مصرف

 محسوب كشاورزي آب مديريت اساسي مشكالت
 مشكالت، اين به توجه با شود مي پيشنهاد لذا .شود مي
 توجه زيرزميني، آب هاي سفره تغذيه امر به بايد

 كشاورزان هم و كارشناسان هم سوي زا تري جدي
 حدودي تا زيرزميني آب سطح افت تا گيرد صورت
 همانگونه گردد، كاسته بعدي مشكالت از و شود جبران

 Zehtabiyan )2005(، Alizadeh پيشين مطالعات در كه

تأكيد  امر ابن به نيز ،)2006( .Forooghi et al و )2001(
 آب مديريت ،نيز آب انتقال زمينه در .است شده

 ها، كانال بودن خم و پرپيچ همانند مشكالت با كشاورزي
 آب حد از بيش تبخير وها  كانال بودن نفوذ قابل و خاكي

 را آب هدرروي ميزان كه است مواجهها  كانال مسير در
 بودن نامسطح، مزرعه، سطح در اما و كند مي چندان دو

 شور ،مزرعه سطح در هرز يها علف وجود آبياري، اراضي
 نيز كشاورزي خاك شدن شور باعث كه آبياري آب بودن
 بيشتر را آب مصرف كه آب حد از بيش تبخير و شود مي
 به كشاورزي آب مديريت اصلي مشكالت از كند، مي

 مقايسه از حاصل يها يافته طبق .روند مي شمار
 وجود با كشاورزي آب مديريت مشكالت ،ها ميانگين

 تا مبداً از ها كانال اين زياد فاصله و خاكي يها كانال
 برد مي باال را آب اتالف ميزان و شود مي بيشتر مقصد،

 جهت را اتيلني پلي هاي لوله از استفاده لزوم امر اين كه
 رويش و ها كانال نفوذپذيري قابليت تبخير، ميزان كاهش
 با يافته اين كه كند مي پيش از بيش هرز هاي علف
 Golestan و )Forooghi et al. )2006 پيشين هاي يافته

and Mazandaran Regional Water Company report.  
 بودن نامسطح ديگر سوي از .كند مي مطابقت )2006(

 افزايش با اراضي حد از بيش قطعات و كشاورزي اراضي
 اين كاهش جهت كه دارد مثبتي رابطه مشكالت
 جهت الزم تسهيالت و امكانات ارئه با توان مي مشكالت
 دولت، و كارشناسان سوي از اراضي يكپارچگي و تسطيح

 و اراضي توپورافي وضعيت بهبود جهت در را كشاورزان
 يها يافته به توجه با كه نمود ياري آب مصرف بهبود

 و )Alizadeh )2001(، Arjomandi et al. )2000 پيشين
Assareh et al. )2006( قرارتأييد  مورد يافته اين 

 چه هر كه داد نشان تحقيق يها يافته نهمچني .گيرد مي
 آب مديريت هاي مهارت با كشاورزان آشنايي ميزان

 امر در كمتري مشكالت با آنان باشد، بيشتر كشاورزي
 لذا .بود خواهند مواجه آب از بهينه استفاده و مديريت

 الزم هاي زمينه فني و آموزشي هاي كالس ارايه با بايد
 را كشاورزان مديريتي و فني هاي مهارت ارتقاء جهت
 Nazemi  قبلي يها يافته با ها يافته اين كه نمود فراهم

 .است سازگار و همسو )2002( .Pereira et al و )2005(
 آب مديريت مشكالت عاملي تحليل از حاصل يها يافته

 بود اين از حاكي آب استراج منبع زمينه در كشاورزي
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 آب سطح يتكيف و كميت افت عامل زمينه، اين در كه
 كشاورزان ديدگاه از و بوده مشكل مهمترين زيرزميني

 با حال هر به .است برخوردار بااليي اهميت از مشكل اين
 مورد منطقه در پي در پي هاي خشكسالي وجود به توجه

 يها آب از بيشتر استفاده به مردم رجوع و مطالعه
 باالي اهميت ميزان سطحي، يها آب جاي به زيرزميني

 و حفر عامل اين كنار در .بود بيني پيش قابل شكلم اين
 ديگري مهم بسيار عامل نيز ها چاه از رويه بي برداري بهره
 عامل اين واقع در و گرفت قرار شناسايي مورد كه بود

 و كميت افت يعني اول مشكل گسترش ساز زمينه
 مشكل اين براي بايد كه است نيز آب كيفيت
 ديگر مهم عوامل ساير .دگير صورت اساسي انديشي چاره
 گرفت قرار شناسايي مورد عاملي تحليل اين در كه

 مشكالت گسترش براي را زمينه و هستند يكديگر مكمل
 زيرزميني آب منابع زمينه در كشاورزي آب مديريت
 مشاركت و پذيري مسئوليت عدم مثالً .كنند مي فراهم

 رعايت عدم ها، پمپ موتور نمودن برقي در كشاورزان
 فقدان و كشاورزان توسط آب از برداري بهره وانينق

 زيرزميني يها آب از بهينه برداري بهره براي الزم آگاهي
 غير استفاده بر فشار تا گرفته قرار يكديگر كنار در

 و شود بيشتر زيرزمني يها آب از اصولي غير و منطقي
 چند در آب منابع شديد كيفي و كيمي افت دچار لذا

 تحليل نتايج نيز آب انتقال زمينه در .شويم آتي سال
 نامناسب طراحي با مرتبط مشكل كه داد نشان عاملي
 ضعف كه بوده مشكل مهمترين عنوان بهها  كانال

 توجه لزوم و كند مي گوشزد راها  كانال ساخت و طراحي
 .كند مي پيشنهاد راها  كانال ساخت مهندسي به

 كالتمش از نيز ها كانال اجتماعي مسائل همچنين
 راندمان كاهش جهت مناطق از بسياري در اساسي
 ايجاد باعث موارد از بسياري در كه است آب انتقال
   .شود مي نيز منطقه اهالي بين در هايي تنش

 مديريت با مرتبط نيز آب انتقال مشكل سومين
 كاهش و آب هدرروي زمينه كه بوده آب انتقال نامناسب

 زمينه اين در كه دارد اههمر به را آب انتقال راندمان افت
 برگزاري طريق از كشاورزان به الزم هاي آموزش بايد
 مصرف زمينه در نهايت در .شود داده آموزشي هاي دوره
 عاملي، تحليل نتايج با مطابق نيز  مزرعه، سطح در آب

 مديريت مشكل مهمتري آبياري سنتي مديريت اعمال
 ويهدرر سطح عامل اين كه  است مزرعه سطح در آب
 مشكل كنار در مشكل اين و كند مي چندان دو را آب
 لزوم آبياري مديريت از كشاورزان آگاهي عدم يعني سوم
 صحيح مديريت از كشاورزان آگاهي ارتقاء به توجه

 هاي آموزش با بايد كه كند مي ناپذير اجتناب را آبياري
 هاي فناوري با ارتباط در را كشاورزان مهارت سطح الزم،
 آب مديريت تا داد افزايش كشاورزي آب ريتمدي نوين

 مصرف راندمان و درآيد اجرا به مطلوبي نحو به كشاورزي
 و آب طبيعي مشكالت .كند پيدا قبولي قابل بهبود آب

 اكثر در مهم بسيار مشكالت از نيز كشاورزي خاك
 است مطالعه مورد منطقه در باالخص كشاورزي مناطق

 گرفت قرار شناسايي مورد نيز عاملي تحليل نتايج در كه
 به مقاوم كشت الگوي ارايه اراضي، تسطيح با بايد كه

 بر مديريتي راهكارهاي ساير اجراي و خاك و آب شوري
 عامل نيز كشاورزان تجربه .آمد فائق مهم مشكل اين
 گرفت قرار توجه مورد تحليل اين در كه بود ديگري مهم
  .است ناپذير اجتناب آن به توجه لزوم كه

  
 سپاسگزاري

 معاونت مالي اعتبارات از استفاده با تحقيق اين
 تهران دانشگاه كشاورزي دانشكده ريزي برنامه و پژوهشي

   رسيده انجام به ششم نوع تحقيقاتي طرح قالب در
   قدرداني و تشكر مذكور معاونت از كه است
  .گردد مي
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