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 چکیده

 
 زا ایران در مجازی آب تجارت مدیریت بر مؤثر هایمؤلفه بررسی حاضر پژوهش از هدف

 قاتتحقی نوع از تحقیق این .گرفت انجام پیمایشی روش با که باشدمی آب متخصصان دیدگاه
 هاداده آوریجمع ابزار .بود ساختاری معادالتسازی مدل بر مبتنی همبستگی -توصیفی

 اساس بر که بود نفر 300 تعداد به ایران آب متخصصان شامل نیز آماری یجامعه و پرسشنامه
ی نفر انتخاب و به روش تصادف 169به تعداد نمونه  حجم( 1970) مورگان و رجسیک جدول

 وزشآم و ترویج گروه متخصصان پانل از پرسشنامه روایی تعیین برای. گیری شدساده نمونه
 تحقیق ابزار پایایی سنجش منظوربه ،همچنین .گردید استفاده مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی

 ینب پرسشنامه مختلف هایقسمت برای آن مقدار که، شد استفاده کرونباخ آلفای آزمون از
 هایمؤلفه متغیرهای که داد نشان همبستگی تحلیل ایجنت. گردید محاسبه 90/0 تا 70/0

 و فرهنگی و اجتماعی هایمؤلفه محیطی،زیست هایمؤلفه اقتصادی، هایمؤلفه سیاستی،
 ظورمنبه. دارند داریمعنی یرابطه تحقیق یوابسته متغیر با ترویجی و آموزشی هایمؤلفه

 معادالت سازیمدل روش از پژوهش یهافرضیه آزمون و نهفته متغیرهای برازش و بررسی
 برازش و پایایی تأییدی، عاملی تحلیل نتایج. شد استفاده LISREL8.80 افزارنرم با ساختاری
 تغیرهایم که داد نشان نیز ساختاری معادالت سازیمدل. کرد تأیید را پژوهش نهفته متغیرهای

 بیینت را ایران در مجازی آب تتجار مدیریت واریانس تغییرات از درصد 65 بیرونی ینهفته
 . دارند قرار خوبی وضع در مدل برازش هایشاخص و نمودند

 

 های موثر، مدیریت.مؤلفهآب،  متخصصان مجازی، آب: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

و  انسان سالمت در تأمين مهم آب يکی از عوامل

 3 تنها. باشداقتصادي می توسعه عوامل از يکی ،همچنين

 7 اين مقدار از كه است شرب قابل زمين كره بآ از درصد

 كه قابلاست  يخی هايكوه و يخ صورتبه نيز درصد آن

 شمال و در بين مناطق، خاورميانه .باشدنمی استفاده

 ,Fahimi)هستند  جهان مناطق ترين آب جزء كم آفريقا

افزون جمعيت، بيشترين سهم با افزايش روز(. 2002

رود و منابع كار میغذايی بهادمصرف آب براي توليد مو

آب براي توليد كافی مواد غذايی در دسترس نيست و با 

 ,.Arabic Yazdi et al) كمبود آب مواجه خواهيم شد

در مقايسه با دو سه قرن گذشته،  ،بنابراين (.2010
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طبيعی وارد دوران جهـان در زمينـه حفـظ منـابع

تعداد  و (Agahi et al., 2011) حساسی شـده اسـت

به  يايندهطور فزابه كشورها و مناطق در جهان اززيادي 

 ,.Yang et alاندشده يلتبدمناطقی كم آب و خشک 

 ی،سو و خشکساليکو صنعت از  يترشد جمع (.  (2006

و  ینامطلوب احتمال يرثأت يطی،محيستز يهاینگران

 ياز عوامل عمده ،يگرد يسو از يیآب و هوا ييراتتغ

 ,.Faramarzi et al) باشندیبر منابع آب م ندهنمحدود ك

 در جهان در موجود آب منابع از درصد 74 (.2010

 93 ايران در مقدار اين شود،می مصرف كشاورزي بخش

 ايران بدين معنی كه .(Merufinia, 2015)درصد است 

 بخش در جهانی آمار به نسبت بيشتر درصد 19

 الگوي در اشتباه اولين اين .دارد آب مصرف كشاورزي

 باشدمی ايران در كشاورزي بخش در آب مصرفی

(Mousavi et al., 2009ا .)يمنطقه يکدر  يران 

بارش كمتر  يزانم ؛خشک واقع شده است يمهخشک و ن

 یجهان يانگينآن سه برابر م يرتبخ يزانسوم و م يکاز 

و  يیآب و هوا ييراتتغ(.  (Gafari & Zare, 2009است

 منابع روي بر جهانی سطح در يرو تبختعرق  يشافزا

 غذايی امنيتاز همه  ترمهم و يمحصوالت كشاورز آبی،

(.  (Konar et al., 2013است گذاشته فراوانی تأثير

 كه است مترميلی 800 جهان در باران بارش متوسط

 از متر،ميلی 250 متوسط يساليانه بارش داشتن با ايران

 كمبود .است نجها آب كم و خشک كشورهاي جمله

 برداريبهره در مناسب مديريت عدم و سويک از آب منابع

 پيشروي اصلی مشکالت ديگر، سوي از منابع اين از مؤثر

 است كرده فراهم را كشور اجتماعی و اقتصادي توسعه

Mahmoudi, 2009) &(Sarlak . شده است  بينیپيش

نفر  يليونم100 بهجمعيت ايران  2021 سالكه تا 

آب در بخش  يادبا توجه به مصارف زكه  ،رسدمی

و  شد خواهد مواجه آب شديد كاهش با ايران ي،كشاورز

. (Kanigolzar, 2014) استقابل جبران  يرغاين امر 

باعث شده است كه  ،يشترب يبه غذا يازو ن يترشد جمع

در كشور  ،مصرف كننده آب ينتربزرگ يبخش كشاورز

 در كشاورزي بخش اتصادر (Agahi et al., 2011). باشد

 افزايش با وزنی لحاظ از 1394 سال اول ماهه شش

 1393 سال مشابه مدت  به نسبت درصدي 31/2

 لحاظ از و تن هزار 8/2294 به هزارتن 08/2243 از

 ميليون 16/2296  از درصدي 44/2 افزايش با ارزشی

 معادل كه رسيد دالر ميليون 08/2352 حدود به دالر

 كل از درصدي 29/14 و وزن كل زا درصدي 05/6 سهم

 بخش واردات ،مدت همين در. باشدمی صادرات ارزش

 نسبت درصدي 96/19 كاهش با وزنی لحاظ از كشاورزي

 هزارتن 28/10806 از 1393 سال مشابه مدت  به

 21/29با كاهش  یهزار تن و از لحاظ ارزش 47/8649 به

 92/4410دالر به حدود  يليونم 94/6230از  يدرصد

از  درصدي 36/51 كه معادل سهم يددالر رس يليونم

باشد یاز كل ارزش واردات م يدرصد 83/21كل وزن و 

(Ministry of Agriculture, 2016.) تعريف به بنا Tony 

Allen فرآورده  يکكاال و  يکاست كه  یآب ي،آب مجاز

تا به مرحله  كندیمصرف م يدتول يندفرآ یط يكشاورز

 یر آن برابر جمع كل آب مصرفتکامل برسد و مقدا

 يا یمحصوالت زراع يانز آغاز تا پاا يدره توليمختلف زنج

 mousavi et al., 2009 ; Sadek, 2011) باشدیم یصنعت

; Agahi et al., 2011 Mohammadi, 2012 ; 

Mokhtari, 2013 ; Mehdi Zadeh, 2014). ي،آب مجاز 

 يمظو به تن يايیجغراف يتآب، موقع يوربه بهره

 Mubako)منطقه مرتبط است  يک يو اقتصاد یاجتماع

2013et al., .) بار در  يناول يبرا 1مجازي آب اصطالح

 موجود آب براي Tony Allenتوسط  1990 يدهه يلاوا

 تجارت طريق از جهانی سيستم در دسترس قابل و

دهه به  يکبه  يکشد و نزد هيارا كشاورزي، محصوالت

 ,Sadek,  2011 ;Rouhani ) شناخته شد يترسم

2009 ; hvorlman, 2014 از آب ، 1993(. قبل از سال

برده  ناممحصوالت  درشده  يهبه عنوان آب تعب يمجاز

 كند قانع را يرانعنوان نتوانست مد ينا یول ؛شدیم

((Allan, 2003 .بار به يناول يبرا يمفهوم آب مجاز-

 يیدكفاو خو يكشاورز يارانهاستدالل در برابر  يکعنوان 

دست آوردن هب يبرا (.(January, 2008استفاده شد 

-كه به یمنابع آب يمحصوالت كشاورز يمقدار آب مجاز

محصول دخالت  يددر تول يممستق يرو غ يممستق صورت

( و يرزمينیو آب ز ی)آب سطح یداشته اعم از آب آب

 در .كرد يريگ( را اندازهخاک رطوبتآب سبز )

 برگزار 2002 سال ر كه دردسامب 13و  12 يیگردهما
                                                                                  
1. Virtual Water 



 659 ...هاي مؤثر بر مديريت تجارت آب مجازيبررسی مؤلفهو همکاران: احديت  

 هايار را مجازي آب از تريكامل تعريفHoekstra  شد،

 توليد براي نياز مورد آب كل جمع مجازي، آب" داد؛

 اقليمی، شرايط به توجه با كاال، محصول از معينی مقدار

تجارت آب .  "باشدمی راندمان و توليد زمان مکانی،

 جهت اقدام کيعنوان از كشورها به ياريدر بس مجازي

و  ؛هاي كشاورزي استزمين ياريغلبه بر كمبود آب آب

تواند آب یم دولتشود، اعمال  یكه به درست یهنگام

استفاده  يوربهره يجهدر نت .برساند به كشاورزان يشتريب

از  يکی (.et al., 2013 Takahashia)رود باال می از منابع

 ياتدبدر ا يموضوع تجارت آب مجاز كه یاصل يلدال

يافته، اين است كه مديريت تجارت گسترش جهان 

هاي مجازي باعث ذخيره شدن آب در سطح جهان آب

واردات خالص آب (. (Konar et al., 2013 شودمی

تواند فشار بر منابع آب مجازي در يک كشور كم آب می

تواند به خود را از بين ببرد، و اين كه آب مجازي می

 ,Sadek)آب ديده شود عنوان يک منبع جايگزين 

آبی كه قابليت خريد و فروش يعنی تجارت، . (2011

امکان جايگزينی آن ممکن  ،عرضه و تقاضا و همچنين

(. Mehdi Zadeh, 2014گويند )باشد را آب مجازي می

 عمده بخش كه معناست اين به تعريفدر  مجازي صفت

 محصول در توليد يند و زنجيرهيآفر طی شده مصرف آب

 بخش ،حقيقت در و اشته باشدند فيزيکی وجود نهايی

 واقعی آب عنوان به پايان در مصرفی آب از ناچيزي بسيار

كه منظور همان  ماند خواهد باقی محصول بافت در

؛ Allan,  2003) قسمت مجازي بودن آب است

Mousavi et al., 2009؛  Mohammadi, 2012  ؛

Mokhtari, 2013  ؛Mafi, 2014). توليد براي مثال، براي 

 مورد آب ليتر 1300 متوسط طوربه گندم كيلوگرم يک

كه اين مقدار آب كه از زمان توليد تا برداشت  نياز است،

 .,Ehsani et al)نامند می مجازي آب را شودمصرف می

 يمفهوم اقتصاد يک يتجارت آب مجاز ييدها (.2009

 يتجارت اقتصاد يکعنوان را به آناقتصاددانان  و است

 در محمدي .(Reimer, 2012) اندهشناخت يتبه رسم

 تاثير رسيدكه نتيجه اين به خود پژوهش در 1391 سال

 مجازي آب ستد و داد بر تجاري سازيآزاد سياست

 كلی طور به .است متفاوت مختلف محصوالت به مربوط

 و دهدمی كاهش را مجازي آب صادرات سياست اين

 سياست ،شودمی آب منابع يتو امن پايداري باعث

 كنندگان مصرف رفاه افزايش باعث تجاري آزادسازي

 افزايش  و بايد گفت كه شود،می كشاورزي محصوالت

 بستگی كشاورزي محصوالت توليدكنندگان خالص رفاه

 از بعد و قبل كشت مناطق كشاورزي الگوي تغييرات به

 به( 2011) همکاران و آگهی .دارد را سياست اين اجراي

 يکعنوان به ي،تبادل آب مجاز كه رسيدند جهنتي اين

مناسب در  ييراتمنابع آب، با تغ يريتدر مد ياستس

مدت از  یطوالن ياستفاده باعث ي،ساختار كشاورز

نشان  ی( در پژوهش2013) سلطانی .شودمیمصرف آب 

به  يمحصوالت كشاورز یتجارت خارج يرانداد كه در ا

منابع آب در  و ینسب يتمز یمعن وبا مفهوم  یسخت

 يهاياستس ،تقاضا يريتاقدامات مد ،كشور سازگار است

 يدر مصرف آب و الگوها ييراتكمک به تغ يق،تشو

از  يرناپذ يیجدا یبخش يدبا يمحصوالت كشاورز يتجار

آب  يداريو پا يتامن برايآب در كشور  هايياستس

 ينبه ا یپژوهش ی( ط2003و هونگ ) هوكسترا .باشد

 یدر سطح داخل يكه تجارت آب مجاز يدندرس يجهنت

 يريتمد يمناسب براسياستی و اقتصادي  ياستراتژ يک

به روش تجارت  يیجواست و صرفه يتجارت آب مجاز

 يراز كشورها نظ یبعض يممکن است برا یمل يآب مجاز

 ينبه ا 2005در سال  ينرو ل كالج .دمناسب باش ينچ

آب  تجارت يطواجد شرا يكشورهاكه  يدندرس يجهنت

سطح  مانند: یاجتماع يهاشاخص يد بابارا  يمجاز

 ينیمهاجرت و درجه شهرنش يزانسواد، م يزاندانش، م

 يجهنت ين( به ا2006) همکاران و يانگ. شوندسنجيده 

به منظور  يمد يبركشاورز يشترب يدكأت يبرا كه يدندرس

 يطیمحيستز يداريپا و یجهان يیغذا يتبهبود امن

و  لوچ .است مجازي تجارت آبكار ممکن  ينبهتر

ها، ( نشان دادند كه با خريد حق آبه2009همکاران )

نظارت بر بازار و به رسميت شناختن نياز آبی به توسعه 

كمک به بسزايی  و مديريت تجارت آب مجازي منابع آب

 اهميت كه دادند نشان( 2010) همکاران و آلديا .كندمی

 1آبی آب از بهروري مانند عواملی به مجازي آب تجارت

 2سبز آب و( یسطح يهاو آب ينیزميرز يها)آب

(، ياهمصرف گ ياشباح برا ير)رطوبت خاک در مناطق غ

                                                                                  
1. Blue Water 

2. Green Water 
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 ياهداف اقتصاد يتمعلوم نبودن ماه ياسی،مالحظات س

تواند به یكه م یدارد و عوامل یبستگ یو توسعه اجتماع

مصرف آب  يشو افزا يیمواد غذا يتقاضا برا يشافزا

 يت،رشد جمع ؛كندكمک  يیمواد غذا يدتول يبرا

و استفاده از غالت و حبوبات و  يیغذا يمدر رژ ييراتتغ

 .باشدیم يستیز يهاسوخت يدتول يبرا یروغن يهادانه

 يجهنت ينبه ا يقی( در تحق2013و همکاران ) وانگ

آب  ،پکن در آب منابع یكه مشکل اصل يدندرس

-نشان اكستريخ آب است،( شده آلوده)آب  1يخاكستر

انسان  اقداماتاز  یناش يستزيطمح یدهنده آلودگ

 يجهنت ين(، در پژوهش خود به ا2014) گلزاركانی .است

 ياستاقدام س يکبه عنوان  يتجارت آب مجاز يدكهرس

به صرفه  ياديدر منابع آب است كه تا حد ز يريتیمد

 .كندیكمک م يستز يطمح يداريدر آب و پا يیجو

 كه دادند نشان (2014پژوهش خود ) طی ثيام و حسن

 هايروش پذيرش باعث ترويجی هايكالس و آموزش

 كشاورزان توسط( یو باران يا)قطره آبياري كارآمد

 آب منابع وريبهره باالرفتن آن ينتيجه كه، شودمی

 يک( یو باران يا)قطره يعنی آبياري روش اين ،است

 نهمچني و مزرعه سطح در مناسب مديريتی روش

 ازيکی  ديم كشاورزي بهبود براي گذاريسرمايه

 بيشتر تاكيد كه است آب تجارت اصالحات هايسياست

و همکاران  ليو .باشدمی آب مديريت و اقتصاد روي بر آن
                                                                                  
1. Grey Water 

راندمان  يشكه با افزا يدندرس يجهنت ين( به ا2015)

آب در مزرعه  يريتمد ینوع يعنیمزرعه  در ياريآب

به  صحيح آبياري باد، و اكاهش دتوان كمبود آب را یم

 يگذاريمتق ينهو هز پرداخت يادامه گسترش كشاورز

 يموثر برا ياستس يکابزار و  يک نيز ياريآب آب

از  ياستس ينبا ا تااست مجازي  آبتجارت  يريتمد

رو، هـدف اصلـی از ايـن .كرد يريهدر رفتن آب جلوگ

تجارت  هاي مؤثر بر مديريتايـن پژوهـش، بررسی مؤلفه

باشد، در مدل آب مجازي از ديدگاه متخصصان می

(، پنج متغير نهفته بيرونی، يعنی 1پژوهش )نگارهمفهوم 

(، اجتماعی و Eco(، اقتصادي )poعوامل سياستی )

( و آموزشی و Envمحيطی )(، زيستSocفرهنگی )

( براي بررسی مديريت تجارت آب مجازي extترويجی )

نهفته درونی، بکار برده شده  در ايران به عنوان متغير

: بين عامل آموزشی و H1 است. پنج فرضيه عبارتند از: 

ترويجی با مديريت تجارت آب مجازي از ديدگاه 

: H2داري وجود دارد.ي مثبت و معنیمتخصصان رابطه

بين عامل اجماعی و فرهنگی با مديريت تجارت آب 

اري دي مثبت و معنیمجازي از ديدگاه متخصصان رابطه

: بين عامل زيست محيطی با مديريت H3وجود دارد. 

ي مثبت و تجارت آب مجازي از ديدگاه متخصصان رابطه

بين عامل اقتصادي با  :H4داري وجود دارد. معنی

مديريت تجارت آب مجازي از ديدگاه متخصصان 

 بين عامل :H5داري وجود دارد. ي مثبت و معنیرابطه

مجازي از ديدگاه  سياستی با مديريت تجارت آب

 داري وجود دارد.ي مثبت و معنیمتخصصان رابطه
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 متغيرهاي استخراجی از پيشنه پژوهش -1جدول 

 متغيرهاي استخراجی منبع عنوان پژوهش رديف

1 

ن آثار آزادسازي تجارت بر رفاه مصرف كنندگان و توليدكنندگا

 )مطالعه كشاورزي، مبادله آب مجازي و پايداري محصوالت 

 موردي: استان فارس(

 (1391محمدي )

هاي تجارت محصوالت آزادسازي سياست

كشاورزي،صادرات محصوالت با آب مصرفی 

 كم، تغيير الگويی كشت كشاورزي در مناطق

 برندهسياستهاي پيش (1391آگهی ) مصرف آبيداري اپو ارتباط آن با  يتجارت آب مجاز 2

3 

 تهاي مديريت و برنامهنقش تجارت آب مجازي: در اصطالح سياس

هاي تخصيص آب و تدوين طرح هاي توسعه منابع آب در سطح 

 ملی و محلی

 (1392سلطانی )
تجارت محصوالت كشاورزي باتوجه به مزيت 

 نسبی، مديريت تقاضا، سياستهاي تشويق

4 
 ينب ياندر جر يآب مجاز یكم يين: تعيتجارت آب مجاز

 است. یالملل يندر رابطه با تجارت محصول ب يكشورها

Hoekstra, 

A.Y and 

Hung, P.Q. 

(2002) 

بينی تغييرات تجارتی آب مجازي، تدابير پيش

 صحيح و آگاهانه

 .Kluge, T. S حل و فصل بحران آب يبرا یمفهوم واقع يک  يتجارت آب مجاز 5

Liehr (2005) 
فرهنگ صرفه جويی، كنترل سريع 

 رشدجمعيت

6 
مصرف آب در تجارت  يیكارا از يابیارز يک: يتجارت آب مجاز

 يیمواد غذا یالملل ينب
Yang et al,. 

(2006) 

ها، سياستهاي صادرات و استفاده از پساب

 واردات محصوالت كشاورزي،

7 
: تجارت آب يیآب و هوا ييراتدر برابر تغ يدارپا يها يستمس

 يگزين باشدجاكليد ممکن  مجازي 
Loch et al,. 

(2009) 

ب و هوايی، خريد مقابله با تغييرات آ

گذاري ها، نظارت بر بازارآب، قيمتآبهحق

 مناسب آب

 .,Aldya et al محصول یالملل ينآب سبز در تجارت ب يکاستراتژ يتاهم 8

(2010) 

پرداخت وام، مهاجرت روستاييان، تشکيل 

هاي مردمی.استفاده بيشتر از كشت تشکل

 ديم

9 
ات آب و تجارت اثر یبه منظور بررس یخروج،  يروش ورود يک

 ين.از پکن، چ يآب مجاز
Wang et al,. 

(2013) 
 برداري نظامند از آب، جلوگيري از آلودهبهره

 ها، جلوگيري از فرسايش خاکشدن آب

10 
ب منابع آ يريتمد يبرا ياستراتژ يکبه عنوان مجازي تجارت آب 

 يراندر ا

Mohammadi-

Kanigolzar et 

al,. (2014) 
 راتی و وارداتیتغيير سياستهاي صاد

11 
 ينب يتجارت آب مجاز يآب برا ياستاصالحات س يامدهايپ

 اقتصاد گسترده. يکرد: رويتجار يو شركا یجنوب يقايآفر

Hassan, R., 

& Thiam, D. 

R. (2014) 

،تبليغات راديو و تلويزيون  برگزاري كالس

،اطالع رسانی مطبوعات،برگزاري 

 كارگاه،جلسات انبوهی

12 
 لعهمحصول، تجارت، و مصرف از منظر منابع آب: مطا يدتول یبررس

 2010-1960 از ين،، چHetao يارياز منطقه آب يمورد
Liu et al,. 

(2015) 

افزايش راندمان آبياري، سياستهاي   تجارت 

 آب مجازي در داخل كشور

 هاي پژوهشمنبع يافته
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 (: چارچوب مفهومی پژوهش1نگاره )

 

 روش شناسی 

از نوع تحقيقات كمی  ،تحقيق از نظر ماهيت این

از نوع تحقيقات كاربردي و جزء  ،با توجه به هدف .است

باشدكه براي انجام می همبستگی -توصيفی تحقيقات 

هاي استنباطی از روش تحليل آن از روش

 در مکانی واريانس استفاده شده است. محدودهـكواريانس

ه به اينکه پاسخگويان در سطح كشور با توج تحقيق اين

 اين آماري جامعه بود. كل كشور ايران ،ندده بودپراكن

متخصص آب عضو انديشکده آب نفر  300 شامل تحقيق

ها و ايران كه شامل اعضاء هيأت علمی دانشگاه

هاي مرتبط با آب، آبياري كارشناسان و متخصصان رشته

 از استفاده اب تحقيق اين نمونه حجم. بود و منابع آب

 نفر 169 تعداد ،(1970) رجسی و مورگانك جدول

 گيريروش نمونه از نمونه انتخاب منظوربه. شد تعيين

 اطالعات آوريجمع ابزار. گرديد ساده استفاده تصادفی

 ابزار روايی تعيين براي. بود پرسشنامه مطالعه اين در

 تربيت دانشگاه علمی أتهي اعضاي نظرات  از تحقيق

از  ،براي تأييد پايايی پرسشنامه شد. استفاده مدرس

 30محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و 

طور تصادفی از نمونه آماري كل انتخاب شد پرسشنامه به

ي سنجش نحوه و از نمونه آماري كل حذف شدند.

،  "كم"،  "خيلی كم"صورت طيف ليکرت متغيرها به

هاي آماري روشبود.  "خيلی زياد"و  "زياد"،  "متوسط"

مورد استفاده در اين پژوهش تحليل همبستگی با 

هاي سازي معادلهو مدلSPSS22 افزار استفاده از نرم

بودند.  LISREL8.80افزار ساختاري با استفاده از نرم

يابی معادله ساختاري يک رويکرد جامع براي آزمون مدل

وابط متغيرهاي مشاهده شده و هايی درباره رفرضيه

توان قابل قبول . از طريق اين رويکرد میمکنون است

هاي نظري را در جامعه خاص با استفاده از بودن مدل

آزمايشی، آزمون نمود. هاي همبستگی و غير داده

ترين و يکی از قوي همچنين، معادالت ساختاري

مدیریت تجارت 

 آب مجازي

 مؤلفه سياستی

 محيطیزیست

 اجتماعی و فرهنگی

 اقتصادي

 آموزشی و ترویجی

هاي پيش برنده، تغيير وجود سياست

هاي هاي صادرات، سياستسياست

هاي داخلی  ن، سياستتشويق كشاورزا

 بينی تغييرات تجارت آمايش، يش

استفاده از ، جلوگيري ازفرسايش خاک

، هاخشک شدن درياچه، هاپساب

جلوگيري ، بهره برداري نظام مندآب

 مقابله با تغييرات آب، از آلوده كردن

 و هوايی

 

 

كنترل سريع رشد جمعيت، فرهنگ 

جويی، مشاركت كشاورزان، صرفه

ستاييان، شکيل مهاجرت رو

 هاي مردمی، ميزان آگاهیتشکل
 

 

وجود ، آبهخريد حق، مزيت نسبی

تدابير صحيح ، بازارهاي آب

، گذاري آبقيمت، وآگاهانه

كردن يارانه واقعی، پرداخت وام

 هاي آب

 

 

 

تبليغات راديو و ، برگزاري كالس

، اطالع رسانی مطبوعات، تلويزيون

، جلسات انبوهی، برگزاري كارگاه

برگزاري جلسات ، كشاورزان بازديد

 گروهی
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م هاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوترين روشمناسب

رفتاري و علوم اجتماعی و مباحث سازمان و مديريت 

 تجزيه و تحليل چندتجزيه و تحليل چند متغيره است. 

هاي تجزيه و تحليل اطالق سري روشمتغيره به يک

حليل همزمان شود كه ويژگی اصلی آنها، تجزيه و تمی

 زيرا. متغير مستقل با چند متغير وابسته است چند

توان ت، چند متغيره بوده و نمیماهيت اين گونه موضوعا

آنها را با شيوه دو متغيري )كه هر بار تنها يک متغير 

شود( حل ه در نظر گرفته میمستقل با يک متغير وابست

مدل معادالت (. Hasaanzadeh & Madah, 2008)نمود 

ساختاري شامل دو مرحله برآورد و ارايه مدل اندازه 

مدل اندازه گيري گيري و مدل ساختاري است. در قالب 

شود كه چگونه متغيرهاي مکنون بر حسب مشخص می

گيرند. براي اين متغيرهاي آشکار مورد سنجش قرار می

منظور بار عاملی هر نشانگر بر روي مکنون مورد نظر 

ر نسبت بحرانی، سطح برآورد و با استفاده از مقدا

گيرد. از مدل اندازهداري آن مورد تحليل قرار میمعنی

تعيين روايی  ،ري براي آزمون برازش مدل و همچنينگي

اي ابزار تحقيق )شامل روايی همگرا، تشخيصی( سازه

در اين  .(Schumacer & lomax, 2004)شود استفاده می

براي بررسی  (AVE)و روايی سازه   tمرحله از مقدار 

ضريب  ،و همچنين (CR)روايی و از پايايی تركيبی 

گيري ي بررسی پايايی ابزار اندازهبرا (α)آلفاي كرونباخ 

در سطح يک درصد يا  tه مقدار چشود. چناناستفاده می

 CR، 5/0باالتر از  AVEدار باشد، مقدار پنج درصد معنی

بوده و  7/0و ضريب آلفاي كرونباخ باالتر از  6/0باالتر از 

 باشدروايی و پايايی ابزار تحقيق مناسب و قابل قبول می

(Homan, 2011). رد مدل، پس از دومين مرحله در برآو

گيري، ارايه مدل ساختاري يا آزمون برآورد مدل اندازه

داري ضرايب مسير فرض شده در مدل تحقيق و معنی

واريانس تشريح شده يا ضريب تبينی است. از مدل 

افزون بر بررسی و آزمون نيکويی برازش مدل تحقيق و 

هريک از  تعيين ميزان واريانس تبيين شده توسط

تحقيق در قالب فرضيات تحقيق  مستقل هايمتغير

براي برازندگی مدل . (Byrne, 2010)شود استفاده می

 ، شـاخص(X2)اسـکوير هاي كاينهايی از شاخص

 ،(NNFI)برازندگـی  نشـدهشـاخص نرم (GFI)برازندگـی

برازندگـی  ، شـاخص(IFI)فزآينـده  برازندگـی شـاخص

 خطـاي ميانگيـن مجـذور ـهريش ،(CFI)تطبيقـی 

ميانگيـن مجـذور  شـاخص و (RMSEA) تقريـب

مـدل  برازندگـی ارزيابـی بـراي (RMR) هـاباقيمانده

شـود می اسـتفاده پژوهـش سـاختاري و گيـرياندازه

(Kalantari, 2013.) ادبيـات در زيـر كلـی دسـتوركار 

 باشـد،ن دارمعنـی 2X  مقـدار اگـر :اسـت شـده مطـرح

از  باالتـر CFI و GFI،NNFI،  IFI هايشـاخص مقـدار

 و 8/0 از كمتـر RMSEA مقـدار باشـند، 9/0

 مناسـب بـرازش مـدل باشـد، 1/0 از كمتـرRMRمقـدار

ي متغير وابسته .(Human, 2011)اسـت  قبـول قابـل و

 25اين تحقيق مديريت تجارت آب مجازي، كه شامل 

ت تجارت آب مجازي يعنی: كم مديريباشد. گويه می

بر و افزايش واردات كردن صادرات محصوالت آب

گيري از بر براي امنيت آب، كه براي اندازهمحصوالت آب

 "زياد"،  "متوسط"،  "كم"،  "خيلی كم"طيف ليکرت 

 استفاده شد. "خيلی زياد"و 

 

 های پژوهش و بحثیافته
 هاي توصيفییافته

وصيفی نشان داد كه هاي حاصل از آمار تيافته

اف سال با انحر 47/39ميانگين سنی افراد مورد مطالعه 

 54بيش از  سال با 40تا  31 بود. گروه سنی 44/7معيار

ا ب  51سال و بيشتر از  30درصد و گروه سنی كمتر از 

ا فراوانی ر درصد به ترتيب بيشترين و كمترين درصد 15

 ان داد كههاي پژوهش نشيافته ند.به خود اختصاص داد

درصد( زن  32) و مرددرصد(  68) شامل پاسخگويان

ر هاي داده شده به متغير سابقه كابررسی پاسخبودند، 

كارشناسان نشان داد كه ميانگين سابقه فعاليت 

بود.  61/6سال با انحراف معيار  03/11كارشناسان  

همچنين، بيشينه سابقه فعاليت كارشناسان در زمينه 

نه آن دو سال بود. نتايج توزيع سال و كمي 30آب 

تا  6 فراوانی در بين پاسخگويان نشان داد كه گروه

ی وانداراي بيشترين فرا شغلی با منابع آبی سال سابقه10

توزيع فراونی متغير  درصد( بوده است.4/41نفر ) 70

رشته تحصيلی متخصصان آب  نشان داد كه در مجموع 

بيشترين رصد د (2/46نفر ) 78ي مهندسی آب با طبقه

زيست و آبخيزداري فراوانی و طبقات، آب و محيط

 د.( نفر داراي كمترين فراوانی بودن1/4) 7هركدام با 
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 استنباطی هايیافته

 ضرایب همبستگی بين متغيرها

نتايج آزمون همبستگی پيرسون نشان داد كه بين 

ي مؤلفه اقتصادي و مديريت تجارت آب مجازي رابطه

خطا وجود دارد.  001/0در سطح  داريمثبت و معنی

يعنی اينکه مؤلفه اقتصادي رابطه مستقيمی با مديريت 

تجارت آب مجازي دارد و  با تغيير مؤلفه اقتصادي 

-به مديريت تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد.

فرهنگی و مديريت _منظور بررسی اثر مؤلفه اجتماعی

ستفاده تجارت آب مجازي از آزمون همبستگی پيرسون ا

داري در ي مثبت و معنیشد. نتايج نشان داد كه رابطه

مؤلفه  بدين معنی كهخطا وجود دارد.  001/0سطح 

اجتماعی و فرهنگی رابطه مستقيمی با مديريت تجارت 

آب مجازي دارد و با تغيير مؤلفه اجتماعی و فرهنگی 

-به مديريت تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد.

ر مؤلفه آموزشی و ترويجی با مديريت منظور بررسی اث

تجارت آب مجازي از آزمون همبستگی پيرسون استفاده 

داري در ي مثبت و معنیشد. نتايج نشان داد كه رابطه

مؤلفه  بدين معنی كهخطا وجود دارد.  001/0سطح 

آموزشی و ترويجی رابطه مستقيمی با مديريت تجارت 

شی و ترويجی آب مجازي دارد و با تغيير مؤلفه آموز

نتايج  مديريت تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد.

آزمون همبستگی پيرسون نشان داد كه بين مؤلفه 

ي مثبت و سياستی و مديريت تجارت آب مجازي رابطه

بدين معنی خطا وجود دارد.  001/0داري در سطح معنی

سياستی رابطه مستقيمی با مديريت تجارت كه مؤلفه 

د و  با تغيير مؤلفه سياستی مديريت آب مجازي دار

منظور به تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد.

محيطی و مديريت تجارت آب بررسی اثر مؤلفه زيست

مجازي از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد. نتايج 

ري در سطح داي مثبت و معنینشان داد كه رابطه

مؤلفه  خطا وجود دارد. بدين معنی كه 001/0

محيطی رابطه مستقيمی با مديريت تجارت آب زيست

محيطی مديريت مجازي دارد و با تغيير مؤلفه زيست

 تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد.

 
 نتايج حاصل از همبستگی -2جدول 

 نوع آزمون داريسطح معنی (r)ضريب همبستگی  متغير دوم متغير اول

 پيرسون 001/0 625/0** مديريت تجارت آب مجازي عامل سياستی

 پيرسون 001/0 747/0** مديريت تجارت آب مجازي عامل اقتصادي

 پيرسون 001/0 374/0** مديريت تجارت آب مجازي محيطیعامل زيست

 پيرسون 001/0 595/0** مديريت تجارت آب مجازي عامل اجتماعی و فرهنگی

 پيرسون 001/0 749/0** مديريت تجارت آب مجازي عامل آموزشی و ترويجی

 001/0داري در سطح ، **معنی05/0داري در سطح معنی

 هاي تحقيقمنبع: يافته

 

هاي مورد مطالعه تحقيق تحليل روایی و پایایی سازه

 همراه نشانگرها

با توجه به اشکاالت روش آلفاي كرونباخ از جمله 

ل ياينکه براي تمام سؤالت يک سازه، ارزش يکسانی قا

ژوهش از روش شاخص پايايی نيز شود، در اين پمی

استفاده گرديد كه ضرايب آن در جدول مشهود است. 

باشد،  6/0آنها باالتر از مقدار  CRايی كه مقدار سازه

پايايی قابل قبولی دارند. هرچه اين مقدار به يک 

عالوه  ،تر باشد، پايايی آن بيشتر است. همچنيننزديک

هر، از روش بر تعيين روش روايی محتوا و روايی ظا

روايی تشخيصی به روش تعيين شاخص ميانگين 

استفاده شد. اين ضريب ( AVE)واريانس استخراج شده 

دهد كه چه درصدي از واريانس سازه مورد نشان می

مطالعه، تحت تأثير متغيرهاي آن بوده است. مقدار 

(AVE)  بر اساس نتايج  باشد.. قابل قبول می/5بيشتر از

دير پايايی محاسبه شده براي هر پنج دست آمده، مقابه

گيري متغير نهفته مورد مطالعه در قالب مدل اندازه

بودند  6/0، بزرگتر از مديريت تجارت آب مجازي

دست آمده بر (. در مجموع، با توجه به نتايج به3)جدول

توان بيان داشت اساس معيارهاي دوگانه اشاره شده، می
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مناسبی برخوردار بود.  كه ابزار تحقيق از روايی همگراي

گيري مدل، شواهد نتايج ارزيابی بخش اندازه ،همچنين

ا براي هقابل قبولی براي اعتماد يا پايايی شاخص

   ه داد.عملياتی كردن متغيرها اراي

 

 هاي مورد مطالعه پژوهشروايی و پايايی تركيبی سازه جينتا -3جدول
 (CRشاخص پايايی  ) (AVEخراج شده )ضريب ميانگين واريانس   است متغيرهاي نهفته

 844/0 530/0 مؤلفه سياستی

 850/0 539/0 مؤلفه اقتصادي

 725/0 526/0 محيطیمؤلفه زيست

 877/0 544/0 مؤلفه اجتماعی ـ فرهنگی

 940/0 694/0 مؤلفه آموزشی ـ ترويجی

 منبع: يافته هاي تحقيق

 

 گيري  هاي اندازهمدل

 غيرهاي نهفتهگيري متاندازه هايمدل

براي سنجش مديريت تجارت آب مجازي، در 

 منظور تدوينگويه استفاده شده است. به 25مجموع از 

هاي گيري مديريت تجارت آب مجازي، دادهمدل اندازه

د مور  LISREL8.80افزارگردآوري شده با استفاده از نرم

ده دست آمهاي بهتجزيه و تحليل قرار گرفتند كه يافته

 ( آورده شده است.  4( و جدول )2ر نگاره )از آن د

 گيري مؤلفه مدیریت تجارت آب مجازياندازه

گيري مديريت تجارت نتايج كسب شده از مدل اندازه

گيري اوليه آب مجازي نشان داد كه در مدل اندازه

كه  m1,m7,m10,m13,m14,m23,m24,m25متغيرهاي 

، به ترتيب )كاشت محصوالت مقاوم در برابر خشکی

مصرف گوشت در سبد غذايی مردم، در نظر گرفتن 

مزيت نسبی كشت محصوالت كشاورزي، تجارت مجازي 

ها، ميزان واردات دام به داخل آب در سطح بين استان

هاي كشور، مديريت يکپارچه آب مجازي، تسطيح زمين

ناهموار براي استفاده بيشتر از آب سبز( به دليل داشتن 

از مدل كنار گذاشته شدند و ساير  5/0بار عاملی كمتر از 

 5/0متغيرهاي مورد مطالعه داراي بار عاملی بزرگتر از 

هاي مديريت تجارت آب مجازي در مدل بودند. گويه

كاشت محصوالت مقاوم در برابر گيري شامل )اندازه

 در مناطق گرم و خشک یباران ياريآب، (m1)یخشکسال

(m2الگوي ،) يمناسب كشت محصوالت كشاورز 

كردن تعادل در  (، برقرارm3) مناطق يطمتناسب با شرا

 (،كشتm4ي)عرضه و تقاضا محصوالت كشاورز ينب

مانند، )گندم، ذرت و  يادز یمحصوالت با مصرف آب

 يننو يها يوهاز ش (، استفادهm5يم)( به صورت دياسو

(، m7)مردم يیگوشت در سبد غذا (، مصرفm6ياري)آب

 (، وارداتm8يستی)ز سوخت يدتول يبرا ياهانگ كاشت

 يببر مانند:غالت، هندوانه و سمحصوالت آب

كشت  ینسب يتنظر گرفتن مز (، درm9ينی)زم

كردن  (، سازماندهیm10ي)محصوالت كشاورز

كاشت در مناطق متناسب با  يبرا يمحصوالت كشاورز

آب از طرف  يكردن تقاضا (، كنترلm11يمی)اقل يطشرا

 ينب یسطح داخلدر  يآب مجاز (، تجارتm12)دولت

، (m14)واردات دام به داخل كشور ميزان (،m13)استانها

به منابع آب  (، دسترسیm15)برمحصوالت آب صادرات

(، m16ي)تجارت آب مجاز يريتمد يقاز طر یجهان

زمان  (، مديريتm17ی)آب سطح يهاكانال پوشش

)جاده و راه ها(  هاي(، زيرساختm18ياري)آب

 يدولت در بخش كشاورز يرگذا (، سرمايهm19)مناسب

 (، كشتm20)از هدر رفتن آب يريجهت جلوگ

آب در  وري(، بهرهm21)برمحصوالت آب ياگلخانه

 يکپارچه (، مديريتm22)مناطق كم بارش و كم آب

( يشده )آب خاكسترآب آلوده (، تصفيهm23ی)اراض

ناهموار  هايينزم (، تسطيحm24ي)مصرف كشاورز يبرا

از آب سبز)رطوبت موجود در  شتريب ياستفاده يبرا

( و خود متغير مديريت تجارت آب مجازي m25) خاک(

 باشد.( میMMنيز به صورت )
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 هاي برازشگيري با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل اندازه -4جدول 
 نتايج در پژوهش شدهمعيار پيشنهاد  شاخص برازش

 91/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (CFI) شاخص برازندگی تطبيقی

 89/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (GFIانطباق ) ميزانشاخص 

 90/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NFIشاخص نرم شده برازندگی )

 90/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 91/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (IFIشاخص برازندگی فزاينده )

 043/0 05/0وچکتر يا مساوي ك (RMR) ماندهاميانگين مجذور پس

 077/0 08/0كوچکتر از  (SRMR) مانده استاندارد شده ميانگين مجذور پس

 076/0 08/0كوچکتر يا مساوي  (RMSEA)شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

 يقتحق هاييافتهمنبع: 

 

 

 گيري مديريت تجارت آب مجازي(: مدل اندازه2) نگاره

 

 گيري مؤلفه سياستیمدل اندازه

براي سنجش مؤلفه سياستی مؤثر بر  مديريت 

هاي به . يافتهمتغير استفاده شد 6آب مجازي، از تجارت 

( آورده شده 5( و جدول )3دست آمده از آن در نگاره )

 است. 
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 هاي برازشگيري با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل اندازه -5جدول 
 نتايج در پژوهش شدهاد معيار پيشنه شاخص برازش

 00/1 90/0بزرگتر يا مساوي  (CFI) شاخص برازندگی تطبيقی

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (GFIانطباق ) ميزانشاخص 

 99/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NFIشاخص نرم شده برازندگی )

 00/1 90/0بزرگتر يا مساوي  (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 00/1 90/0بزرگتر يا مساوي  (IFIزاينده )شاخص برازندگی ف

 012/0 05/0كوچکتر يا مساوي  (RMR) ماندهاميانگين مجذور پس

 024/0 08/0كوچکتر از  (SRMR) مانده استاندارد شده ميانگين مجذور پس

 000/0 08/0كوچکتر يا مساوي  (RMSEA)شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

 يقتحق هاييافتهمنبع: 

 

 

 

 گيري مؤلفه سياستی(: مدل اندازه3) نگاره 

 

گيري عامل سياستی نتايج كسب شده از مدل اندازه

گيري اوليه هيچ كدام از نشان داد كه در مدل اندازه

متغيرها از مدل كنار گذاشته نشدند و تمامی متغيرهاي 

بودند )نگاره  5/0مورد مطالعه داراي بار عاملی بزرگتر از 

گيري مؤلفه سياستی طبق مدل اندازه يها. گويه(3

 يريتبرنده در مورد مديشپ هايياستوجود سشامل )

صادرات  هايياستس ييرتغ (،p1ي )تجارت آب مجاز

 (،p2) كم یبا مصرف آب يمحصوالت كشاورز

 يبرا يواردات و صادرات محصوالت كشاورز هايياستس

 يقشوت هايسياست (،p3ي )تجارت آب مجاز يرتمد

 (،p4) كمآب یكاشت محصوالت با مصرف يكشاورزان برا

 يبرا ينسرزم يشدر خصوص آما یداخل هايسياست

 بينیپيش (،p5ي )كردن تجارت آب مجاز يريتمد

 يقاز طر يتجارت محصوالت كشاورز ييراتتغ

صورت ( و خود متغير سياستی بهp6) كارشناسان آب

(poمی ).باشد 

 اقتصاديگيري مؤلفه مدل اندازه

براي سنجش مؤلفه اقتصادي مؤثر بر  مديريت     

-گويه استفاده شده بود. يافته 8تجارت آب مجازي، از 

( 6( و جدول )4هاي به دست آمده از آن در نگاره )

 آورده شده است.
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 هاي برازشگيري با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل اندازه -6جدول   

 نتایج در پژوهش هشدمعيار پيشنهاد  شاخص برازش

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (CFI) شاخص برازندگی تطبيقی

 95/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (GFIانطباق ) ميزانشاخص 

 95/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NFIشاخص نرم شده برازندگی )

 96/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (IFI) شاخص برازندگی فزاينده

 031/0 05/0كوچکتر يا مساوي  (RMR) ماندهاميانگين مجذور پس

 049/0 08/0كوچکتر از  (SRMR) مانده استاندارد شده ميانگين مجذور پس

 074/0 08/0كوچکتر يا مساوي  (RMSEA)شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

 يقتحق هاييافتهمنبع: 

 

گيري مؤلفه از مدل اندازه دست آمدهبهنتايج 

گيري اوليه اقتصادي نشان داد كه در مدل اندازه

هاي كه به ترتيب گويه eco2,eco8متغيرهاي 

گذاري يا نرخ بهاي مناسب آب، پرداخت وام به )قيمت

از  5/0كشاورزان( به دليل داشتن بار عاملی كمتر از 

مدل كنار گذاشته شدند و ساير متغيرهاي مورد مطالعه 

بودند در مدل  5/0داراي كه بار عاملی بزرگتر از 

ي متغير ها(. گويه4گيري باقی ماندند )نگاره اندازه

تجارت گيري به صورت )اقتصادي در مدل اندازه

 (،eco1ی )نسب يتبا توجه به مز يمحصوالت كشاورز

 خريد (،eco2) مناسب آب ينرخ بها يا گذاريقيمت

آب  يها يارانهكردن  (، واقعیeco3) از كشاورزان آبهحق

و  يحصح يرتداب(، eco4ي)بخش كشاورز هاييارانهو 

 (، بهبودeco5يی )غذا يتامن يبراآگاهانه بلند مدت 

 مدت یدر طوالن هاينهكاهش هز يبرا ياريآب يستمس

(eco6وجود ،) تجارت آب  يريتمد يآب برا يبازارها

و  (eco8) وام به كشاورزان پرداخت (،eco7ي )مجاز

 باشد.( میECOمتغير اقتصادي نيز به صورت )

 

 

 گيري مؤلفه اقتصادي(: مدل اندازه4) نگاره 

 

 گيري مؤلفه زیست محيطیمدل اندازه

محيطی مؤثر بر براي سنجش مؤلفه زيست   

گويه استفاده شده بود.  7مديريت تجارت آب مجازي، از 

( 7( و جدول )5هاي به دست آمده از آن در نگاره )يافته

 آورده شده است.
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 هاي برازشگيري با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل اندازه -7جدول 

 نتايج در پژوهش شدهمعيار پيشنهاد  شاخص برازش

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (CFI) شاخص برازندگی تطبيقی

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (GFIانطباق ) ميزانشاخص 

 94/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NFIشاخص نرم شده برازندگی )

 95/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (IFIشاخص برازندگی فزاينده )

 025/0 05/0كوچکتر يا مساوي  (RMR) ماندهاميانگين مجذور پس

 041/0 08/0كوچکتر از  (SRMR) مانده استاندارد شده ميانگين مجذور پس

 065/0 08/0كوچکتر يا مساوي  (RMSEA)شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

 يقتحق هاييافتهمنبع: 

 

گيري مؤلفه نتايج كسب شده از مدل اندازه

گيري اوليه از محيطی نشان داد كه در مدل اندازهزيست

برداري كه به ترتيب )بهرهenv3,env4,env6  متغيرهاي 

هاي زير زمينی و سطحی، فرسايش مند از آبنظام

ل بار عاملی خاک، مقابله با تغيرات آب و هوايی( به دلي

بقيه از مدل كنار گذاشته شدند و  5/0كمتر از 

 5/0متغيرهاي مورد مطالعه داراي بار عاملی بزرگتر از 

(. گويه هاي مؤلفه 7بودند و در مدل باقی ماندند )جدول 

 محيطی در مدل اندازه گيري شامل )كمی آبزيست

 آب رويهیها در اثر مصرف بو رود خانه هاياچهدر

(env1 ،)در اثر كمبود آب زايیمقابله با بيابان (env2 ،)

 یو سطح ينیزم يرز ينظام مند از آبها يبردار بهره

(env3فرسايش ،) خاک (env4استفاده ،) يها براازپساب 

آب و  (، تغييراتenv5) محيطیيستز يداريپا

 از آلوده كردن آب (، جلوگيريenv6يی)هوا

به صورت  محيطی نيز(( و متغير زيستenv7ی)سطح

(ENVمی ).باشد 

 

 
 محيطیگيري مؤلفه زيستمدل اندازه :(5) نگاره

 

 گيري مؤلفه اجتماعی و فرهنگیمدل اندازه

براي سنجش مؤلفه اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر 

گويه استفاده شده بود.  7مديريت تجارت آب مجازي، از 

( 8( و جدول )6دست آمده از آن در نگاره )هاي بهيافته

 آورده شده است. 
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 هاي برازشگيري با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل اندازه -8جدول 

 نتايج در پژوهش شدهمعيار پيشنهاد  شاخص برازش

 00/1 90/0بزرگتر يا مساوي  (CFI) شاخص برازندگی تطبيقی

 98/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (GFIانطباق ) ميزانشاخص 

 98/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NFI)شاخص نرم شده برازندگی 

 99/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 00/1 90/0بزرگتر يا مساوي  (IFIشاخص برازندگی فزاينده )

 023/0 05/0كوچکتر يا مساوي  (RMR) ماندهاميانگين مجذور پس

 035/0 08/0ز كوچکتر ا (SRMR) مانده استاندارد شده ميانگين مجذور پس

 052/0 08/0كوچکتر يا مساوي  (RMSEA)شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

 يقتحق هاييافتهمنبع: 

 

گيري مؤلفه مدل اندازه دست آمده ازبهنتايج 

گيري اجتماعی و فرهنگی نشان داد كه در مدل اندازه

ل دلي)مهاجرت روستاييان به شهرها( به soc4اوليه متغير 

از مدل كنار گذاشته شد و بقيه  5/0بار عاملی كمتر از 

 5/0متغيرهاي مورد مطالعه داراي بار عاملی بزرگتر از 

هاي مؤلفه (. گويه6بودند و در مدل باقی ماندند )نگاره 

كنترل گيري شامل )اجتماعی و فرهنگی در مدل اندازه

كردن تجارت آب  يريتبهتر مد يبرا يتجمع يعرشد سر

 يدر مصرف آب برا يیجورفهص (، فرهنگsoc1)يمجاز

صرفه  يهاكشاورزان در طرح (، مشاركتsoc2ي)كشاورز

(، soc4)به شهرها ييانروستا (،مهاجرتsoc3يی)جو

تجارت آب  يريتكشاورزان در مورد مد یآگاه ميزان

به منظور  یمحل يهاتشکل (، تشکيلsoc5ي)مجاز

ي ازكردن تجارت آب مج يريتمد یو چگونگ يتحما

(soc6)در  یو بخش خصوص یبخش دولت ، مشاركت

(( و متغير soc7) يتجارت آب مجاز يريتمد ينهزم

 باشد.( میSOاجتماعی و فرهنگی نيز به صورت )

 

 

 
 گيري مؤلفه اجتماعی و فرهنگیمدل اندازه :(6) نگاره

 

 گيري مؤلفه آموزشی و ترویجیمدل اندازه

-هاي بهد. يافتهگويه استفاده شده بو 7مؤثر بر مديريت تجارت آب مجازي، از  براي سنجش مؤلفه آموزشی و ترويجی

 ( آورده شده است.9( و جدول )7دست آمده از آن در نگاره )
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 هاي برازشگيري با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل اندازه -9جدول 

 نتايج در پژوهش شدهمعيار پيشنهاد  شاخص برازش

 00/1 90/0بزرگتر يا مساوي  (CFI) شاخص برازندگی تطبيقی

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (GFIانطباق ) ميزانشاخص 

 99/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NFIشاخص نرم شده برازندگی )

 99/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 00/1 90/0بزرگتر يا مساوي  (IFIشاخص برازندگی فزاينده )

 025/0 05/0كوچکتر يا مساوي  (RMR) ماندهاگين مجذور پسميان

 022/0 08/0كوچکتر از  (SRMR) مانده استاندارد شده ميانگين مجذور پس

 064/0 08/0كوچکتر يا مساوي  (RMSEA)شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

 يقتحق هاييافتهمنبع: 

 

ي مؤلفه گيراز مدل اندازهدست آمده بهنتايج 

گيري آموزشی و ترويجی نشان داد كه در مدل اندازه

اي از مدل كنار گذاشته نشد و هيچ گويه هااوليه متغير

بودند )نگاره  5/0ها داراي بار عاملی بزرگتر از همه گويه

 يبرگزارهاي مؤلفه آموزشی و ترويجی شامل )(. گويه7

 يريتدر رابطه با مد يجیو ترو یآموزش يهاكالس

در  يزيونو تلو يوراد (، تبليغاتext1ي )ارت آب مجازتج

 یرسان (، اطالعext2) يتجارت آب مجاز يريتمورد مد

ی ها و مجالت( در خصوص كم آبمطبوعات )روزنامه

(ext3برگزاري ،) آب يتدر مورد امن یآموزش يكارگاها 

(ext4 ،)مانند )روز كشاورز( در طول  یجلسات انبوه

كشاورزان  (، بازديدext5گزين )يجا يهاكشت يسال برا

(، ext6)اندمواجه شده یكه با خشکسال یاز مناطق

مزرعه در  يريتدر مورد مد یجلسات گروه برگزاري

( و متغير آموزشی و ترويجی به ext7ی)خشکسال يطشرا

 باشد.( میEXصورت )

 

 
 آموزشی و ترويجی گيري مؤلفه(: مدل اندازه7) نگاره

 

  CFA ديتحليل عاملی تأیي

براي سنجش مديريت تجارت آب مجازي ، از پنج 

هاي سياستی، اقتصادي، متغير نهفته در قالب مؤلفه

فرهنگی و آموزشی و ترويجی و  محيطی، اجتماعیزيست

دست آمده از آن در هاي بهاستفاده شده بود. يافته

 .( آورده شده است8( و نگاره )10جدول )
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 گيري اوليه )تحليل عاملی تاييدي مرتبه اول(به دست آمده از مدل اندازهخالصه نتايج  -10 جدول 

 متغيرهاي
 مکنون

 غيراستاندارد مقادير مدل در نشانگرها
 ضرايب

 استاندارد
 (عاملی)بار 

 خطاي
  استاندارد

 مؤلفه
 ياستیس

Po1: تجارت آب يريتبرنده در مورد مد يشپ هايياستوجود س 
 يمجاز

43/0 65/0 58/0  

po2 :54/0 68/0 46/0 كم یبا مصرف آب يصادرات محصوالت كشاورز هايياستس ييرتغ  

po3 :يرتمد يبرا يواردات و صادرات محصوالت كشاورز هايياستس 
 يتجارت آب مجاز

39/0 63/0 61/0  

po4یكاشت محصوالت با مصرف يكشاورزان برا يقتشو هاي: سياست 
 كمآب

55/0 74/0 45/0  

po5يريتمد يبرا ينسرزم يشدر خصوص آما یداخل هايست: سيا 
 يكردن تجارت آب مجاز

57/0 81/0 35/0  

po6يقاز طر يتجارت محصوالت كشاورز ييراتتغ بينی: پيش 
 كارشناسان آب

44/0 61/0 62/0  

 
 مؤلفه

 اقتصادي

 :Eco1 56/0 46/0 ینسب يتبا توجه به مز يتجارت محصوالت كشاورز  68/0  

Eco357/0 65/0 53/0 از كشاورزان آبهحق ريد: خ  

Eco4: 60/0 63/0 48/0 يبخش كشاورز هاييارانهآب و  يها يارانهكردن  واقعی  

Eco5 :47/0 73/0 58/0 يیغذا يتامن يو آگاهانه بلند مدت برا يحصح يرتداب  

Eco645/0 74/0 62/0 مدت یدر طوالن هاينهكاهش هز يبرا ياريآب يستمس : بهبود  

Eco741/0 77/0 66/0 يتجارت آب مجاز يريتمد يآب برا يبازارها : وجود  

 مؤلفه
 محيطیزيست

ENV149/0 71/0 53/0 در اثر كمبود آب زايی: مقابله با بيابان  

ENV264/0 60/0 44/0 یو سطح ينیزم يرز ينظام مند از آبها يبردار : بهره  

ENV561/0 62/0 49/0 محيطیيستز يداريپا يها براازپساب : استفاده  

ENV765/0 59/0 40/0 یسطح از آلوده كردن آب : جلوگيري 
 
 

 مؤلفه
 و اجتماعی
 فرهنگی

SO1 :كردن تجارت آب  يريتبهتر مد يبرا يتجمع يعكنترل رشد سر
 يمجاز

60/0 71/0 50/0  

SO238/0 79/0 66/0 يكشاورز يدر مصرف آب برا يیرفه جوص : فرهنگ  

SO340/0 77/0 59/0 يیصرفه جو يهاكشاورزان در طرح : مشاركت  

SO551/0 70/0 52/0 يتجارت آب مجاز يريتكشاورزان در مورد مد یآگاه : ميزان  

SO6يريتمد یو چگونگ يتبه منظور حما یمحل يهاتشکل : تشکيل 
 يكردن تجارت آب مجاز

55/0 74/0 46/0  

SO7يريتمد ينهدر زم یخصوص و بخش یبخش دولت : مشاركت 
 يتجارت آب مجاز

51/0 71/0 49/0  

 مؤلفه
و  آموزشی
 ترويجی

EXT1 :يريتدر رابطه با مد يجیو ترو یآموزش يهاكالس يبرگزار 
 يتجارت آب مجاز

83/0 77/0 41/0  

EXT226/0 86/0 94/0 يازتجارت آب مج يريتدر مورد مد يزيونو تلو يوراد : تبليغات  
EXT3ها و مجالت( در خصوص كم مطبوعات )روزنامه یرسان ع: اطال

 یآب
61/0 58/0 66/0  

EXT417/0 91/0 12/1 آب يتدر مورد امن یآموزش يكارگاها : برگزاري  

EXT5 :يمانند )روز كشاورز( در طول سال برا یجلسات انبوه 
 يگزينجا يهاكشت

93/0 87/0 24/0  

EXT613/0 93/0 96/0 اندمواجه شده یكه با خشکسال یكشاورزان از مناطق : بازديد  

EXT7يطمزرعه در شرا يريتدر مورد مد یجلسات گروه : برگزاري 
 یخشکسال

77/0 86/0 26/0  

 يقتحق هاييافتهمنبع: 
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دست آمده داراي روايی با توجه به اينکه مدل به

رو، در اين مرحله به آزمون سازه و پايايی الزم بود، از اين

هاي برازش مدل پرداخته ازش مدل و بررسی شاخصبر

در مؤلفه  (.11شد. بر اساس نتايج مندرج در جدول )

هاي داخلی در خصوص آمايش سياستی، سياست

سرزمين براي مديريت كردن تجارت آب مجازي؛ در 

مؤلفه اقتصادي، وجود بازارهاي آب براي مديريت تجارت 

ی آب محيطی، كمي زيستآب مجازي؛ در مؤلفه

رويه آب؛ در ها در اثر مصرف بیها و رودخانهدرياچه

-ي اجتماعی فرهنگی، مشاركت كشاورزان در طرحمؤلفه

، ي آموزشی و ترويجیجويی و در مؤلفههاي صرفه

بازديد كشاورزان در مناطقکه با خشکسالی مواجه 

با توجه به هاي هر مؤلفه بودند. ترين گويهاند، مهمشده

شده، در نهايت مدل تحليل عاملی تأييدي  مطالب اشاره

( ارايه گرديده 8متغيرهاي نهفته بيرونی در قالب نگاره ) 

 است. 

 
 هاي برازشگيري با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل اندازه -11جدول 

 نتايج در پژوهش شدهمعيار پيشنهاد  شاخص برازش

 98/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (CFI) شاخص برازندگی تطبيقی

 90/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (GFIانطباق ) ميزانشاخص 

 95/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NFIشاخص نرم شده برازندگی )

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 98/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (IFIشاخص برازندگی فزاينده )

 039/0 05/0چکتر يا مساوي كو (RMR) ماندهاميانگين مجذور پس

 057/0 08/0كوچکتر از  (SRMR) مانده استاندارد شده ميانگين مجذور پس

 071/0 08/0كوچکتر يا مساوي  (RMSEA)شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

 يقتحق هاييافتهمنبع: 

 

 
 تحليل عاملی تأييدي اصالح شده :(8) نگاره 
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 ساختاري تحقيق مدل

در اين پژوهش براي ارزيابی كلی مدل از 

(، شاخص RMR)هاي ميانگين مقادير باقيمانده شاخص

(، AGFI(، شاخص تعديل برازندگی )GFIبرازندگی )

(، شاخص برازش غير NFIشده برازندگی )شاخص نرم

(، شاخص IFI(، شاخص برازندگی فزاينده )NNFIنرم )

مهم ريشه (، و شاخص بسيار CFIبرازندگی تطبيقی )

( استفاده RMSEAدوم برآورد واريانس خطاي تقريب )

 هاي بررسینتايج شاخص( 12شده است. در جدول )

ها كه شامل باقيمانده كواريانس و واريانس در بافت داده

RMR, SRMR  وGFI دهند كه است، نشان می

خوبی كنترل شده است. در كواريانس و واريانس خطا به

هاي جايگزين شامل مدل هاي بررسیخصوص شاخص

NFI, NNFI, IFI وGFI  دهد كه نيز نتايج نشان می

محاسبه  9/0ها براي مدل باالتر از مقادير اين شاخص

شده است كه مقدار قابل توجه و قابل قبولی است. در 

دهد كه خطاي نشان می RMSEAشاخص  ،نهايت

ارزيابی  ،گيري در مدل كنترل شده است. در كلاندازه

زش نيکويی مدل ساختاري نشان داد كه بر اساس برا

دست آمده از برازش هاي مختلف برازش، مدل بهشاخص

 (.12نيکويی قابل قبولی برخوردار بود )جدول 

 
 هاي برازشنتايج ميزان انطباق مدل ساختاري با شاخص -12 جدول

 نتايج در پژوهش شدهمعيار پيشنهاد  شاخص برازش

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (CFI) یشاخص برازندگی تطبيق

 90/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (GFIانطباق ) ميزانشاخص 

 93/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NFIشاخص نرم شده برازندگی )

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 97/0 90/0بزرگتر يا مساوي  (IFIشاخص برازندگی فزاينده )

 060/0 05/0كوچکتر يا مساوي  (RMR) ماندهانگين مجذور پسميا

 076/0 08/0كوچکتر از  (SRMR) مانده استاندارد شده ميانگين مجذور پس

 079/0 08/0كوچکتر يا مساوي  (RMSEA)شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

 يقتحق هاييافتهمنبع: 

 

 يج سازهپن( پيداست 9) نگارهطور كه از همان

اجتماعی و فرهنگی  محيطی،زيست سياستی، اقتصادي،

 درصد از واريانس 65 در حدودو آموزشی و ترويجی 

 د.نكنرا تبيين میمديريت تجارت آب مجازي 

گيري، روابط بين متغيرهاي نهفته در در مدل اندازه

خور توجه است. منظور از متغير نهفته متغيري است كه 

گيري كرد و بايد توان آن را اندازهصورت مستقيم نمیبه

پذيري كه آن را از طريق نشانگرها يا متغيرهاي مشاهده

مورد سنجش  ،گيري هستندصورت مستقيم قابل اندازهبه

گيري قرار داد. متغيرهاي نهفته در اين تحقيق و اندازه

(، PO1 – PO6عوامل سياستی ) :عبارت بودند از

 – ENV1)محيطی (، زيستECO1 – ECO8اقتصادي )

ENV7( اجتماعی و فرهنگی ،)SO1 – SO7 ) آموزشی ،

و متغير نهفته درونی  (EXT1 – EXT7و ترويجی )

مشخص  (M1 – M25)مديريت تجارت آب مجازي 

 گرديدند.

گانه تأثيرگذار در شده عوامل پنجمدل اصالحدر 

هاي مورد ، مؤلفه(10)نگاره  مديريت تجارت آب مجازي

در قالب مدل مفهومی در كنار يکديگر و  مطالعه تحقيق

اند. نشان داده شده در كنار نشانگرهاي مربوط به خود

ه شده نشانگرهاي انتخاب شده در طبق مدل اراي

هاي هاي مدل مديريت تجارت آب مجازي، مؤلفهمؤلفه

 (. t >1/96) كردندمربوط به خود را به درستی تأييد 
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 يافته برازش اصالح مدل(: 9)نگاره

   

 T-value: مدل برازش اصالح يافته (10)نگاره
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 هاي تحقيقـ نتايج حاصل از آزمون فرضيه13جدول 

 هاي تحقيقفرضيه
ضرايب استاندارد شده )اثر 

 مستقيم(
 2R نتيجه آزمون tمقدار 

 65/0 تأييد فرضيه 09/3 ** ./48 فرضيه شماره يک

  هتأييد فرضي 16/2 ** ./48 فرضيه شماره دو

  تأييد فرضيه 77/2 ** ./42 فرضيه شماره سه

  تأييد فرضيه 16/2 ** ./39 فرضيه شماره چهار

  تأييد فرضيه 97/1 ** ./24 فرضيه شماره پنج

 درصد1داري در سطح معنی **                    )منبع: يافته هاي پژوهش( 

 

 بحث

برازش مدل نشان داد كه  حاصل از ييافته

از  يکقرار گرفته و هر  ييدمورد تأ يقتحق يهايهفرض

 يرمتغ يبر رو داريیاثر مثبت و معن يساختار يهاسازه

درصد از  65كه در مجموع  ينحو، بهاندرا داشتهوابسته 

نمودند و  يينرا تب يتجارت آب مجاز يريتمد يانسوار

 يگرد يهانسبت به مؤلفه ويجیو تر یمؤلفه آموزش

داشته  يتجارت آب مجاز يريتمدرا بر  يرتاٌث يشترب

گيري، روابط بين متغيرهاي نهفته . در مدل اندازهاست

در خور توجه است. منظور از متغير نهفته متغيري است 

گيري كرد و توان آن را اندازهصورت مستقيم نمیكه به

پذيري بايد آن را از طريق نشانگرها يا متغيرهاي مشاهده

مورد هستند،  گيريدازهصورت مستقيم قابل انكه به

گيري قرار داد. متغيرهاي بيرونی در اين سنجش و اندازه

(، PO1 – PO6عوامل سياستی ) :تحقيق عبارت بودند از

 – ENV1)محيطی (، زيستECO1 – ECO8اقتصادي )

ENV7( اجتماعی و فرهنگی ،)SO1 – SO7 آموزشی ، )

و متغير نهفته درونی  (EXT1 – EXT7)و ترويجی 

مشخص  (M1 – M25)يت تجارت آب مجازي مدير

شود، هر ( مشاهده می13همانطور در جدول ) گرديدند.

توان نتيجه اند، و میشده تأييدهاي تحقيق پنج فرضيه

ي پژوهش بر روي هاي بررسی شدهگرفت كه مؤلفه

 باشد. مديريت تجارت آب مجازي مؤثر می

 هاي و پيشنهادريگجهينت

و مديريت تجارت آب  رويجیبين مؤلفه آموزشی و ت

مجازي از معادالت ساختاري و آزمون همبستگی 

 ضريب مسيركه پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد 

دار بود و صورت مثبت معنیمدل برازش اصالح يافته به

داري در سطح ي مثبت و معنیدر همبستگی نيز رابطه

 & hasanخطا وجود دارد. اين نتيجه با نتايج،  001/0

Thiam (2014) و Liu et al., (2015)  اين  .استهمسو

مؤلفه از نظر پاسخگويان با توجه به برازش مدل 

 ساختاري پژوهش بيشترين تٌاثير را نسبت به بقيه

هاي با برگزاري كالس شود تاها دارد و پيشنهاد میمؤلفه

ها، جلسات انبوهی و آموزشی و ترويجی، برگزاري كارگاه

رسانی مطبوعاتی به ات تلويزيونی و اطالعگروهی، تبليغ

مروجان  ،بهبود مديريت آب مجازي پرداخت. در اين بين

و كارشناسان رشته ترويج و آموزش كشاورزي با برگزاري 

هايی در رابطه با آشنايی كشاورزان با مديريت كالس

توانند تجارت آب مجازي نقش مؤثري در اين زمينه می

رسی اثر مؤلفه اجتماعی و فرهنگی منظور بربه ايفا كنند.

و مديريت تجارت آب مجازي از معادالت ساختاري و 

آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد 

و همبستگی نيز  مدل برازش اصالح يافته ضريب مسير

خطا وجود  001/0داري در سطح ي مثبت و معنیرابطه

 ماعی ـاجت(. بر اساس نتايج مؤلفه =595/0r)دارد 

توانند در مديريت تجارت آب مجازي نقش می فرهنگی

 & kluge مؤثري را داشته باشند. اين نتيجه با نتايج،

liner, (2005) , Aldiya et al,. (2010)    با استهمسو .

دار و برازش مدل به همبستگی مثبت و معنیتوجه 

فرهنگی و مديريت  ساختاري بين مؤلفه اجتماعی ـ

سازي آگاهشود كه جازي پيشنهاد میتجارت آب م

منظور به ريزيبرنامه در كشاورزانعمومی و مشاركت 

 و مديريت جويی در مصرف آبباالبردن فرهنگ صرفه

دولت قرار بگيرد. از مجازي در اولويت كار  آب تجارت

هاي محلی تشکيل تشکل جمله پيشنهادها در اين زمينه

نظور هرچه بهتر مهاي فرهنگی بهبراي انجام فعاليت

كردن فرهنگ مصرف آب و نيز استفاده از اين ابزارها 
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-هاي صرفهبراي ترغيب مردم براي مشاركت در طرح

-جويی و نيز كمک به كشاورزان در جهت بهبود صرفه

 ،جويی در كشت محصوالت اشاره كرد. از طرفی ديگر

مشاركت بيشتر بخش دولتی و بخش خصوصی براي 

ارت آب مجازي راهکار مناسبی بهتر مديريت كردن تج

محيطی و منظور بررسی اثر مؤلفه زيستبه .باشدمی

مديريت تجارت آب مجازي از معادالت ساختاري و 

آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد 

صورت مثبت ضريب مسيرمدل برازش اصالح يافته به

ي مثبت و دار بود و در همبستگی نيز رابطهمعنی

خطا وجود دارد. همبستگی  001/0داري در سطح نیمع

بر اساس  (.=374/0r) بين متغيرها در حد مناسب بود

توانند در مديريت تجارت می محيطیزيستنتايج مؤلفه 

داشته باشند. اين نتيجه با آب مجازي نقش مؤثري را 

 Loch et al, (2009) .chapagian et al, (2005)نتايج، 

Aldiya et al , (2010),  kanigolzar. (2014) Yang et 

al, (2006) , ،wang et al,(2013)  با توجه استهمسو .

دار و برازش مدل ساختاري به همبستگی مثبت و معنی

محيطی و مديريت تجارت آب مجازي بين مؤلفه زيست

برداري از آبهاي زيرزمينی و بهرهشود كه پيشنهاد می

ها ته و از پسابمند صورت گرفصورت نظامسطحی به

براي كاهش فشار بر منابع آبی و برگرداندن آب به 

مند منظور نظامچرخه اقتصادي كشور استفاده شود. به

براي  NGOكردن مديريت پساب، تشکيل نهادها و 

منظور به شود.نظارت بر استفاده از پساب پيشنهاد می

بررسی اثر مؤلفه اقتصادي و مديريت تجارت آب مجازي 

ادالت ساختاري و آزمون همبستگی پيرسون از مع

ضريب مسيرمدل برازش استفاده شد. نتايج نشان داد 

و در  دار بودصورت مثبت معنیاصالح يافته به

داري در سطح ي مثبت و معنیهمبستگی نيز رابطه

خطا وجود دارد. همبستگی بين متغيرها در حد  001/0

ه اقتصادي . بر اساس نتايج مؤلف(=747/0rود )مناسب ب

توانند در مديريت تجارت آب مجازي نقش مؤثري را می

 هاي پژوهشگرانی مانند داشته باشند. اين نتايج با يافته
Aghi, (2011) , , Soltani, (2014) chapagian et al, 

(2005),  Loch et al, (2009), به . با توجه است همسو

دار و برازش مدل ساختاري همبستگی مثبت و معنی

، بين مؤلفه اقتصادي و مديريت تجارت آب مجازي

تجارت محصوالت كشاورزي با توجه به  ،شودپيشنهاد می

در رابطه با  بيشتر آب مزيت نسبی و نيز ايجاد بازارهاي

مديريت تجارت آب مجازي صورت گيرد. بدين منظور با 

استفاده از  هاي كشاورزان توسط دولت وآبهخريد حق

هاي انيزه از اتالف بيش از حد آبروش هاي آبياري مک

نتايج  توان جلوگيري بعمل آورد.سطحی و زيرزمينی می

به صورت ضريب مسيرمدل برازش اصالح يافته نشان داد 

ي مثبت و دار بود و در همبستگی نيز رابطهمثبت معنی

خطا وجود دارد. همبستگی  001/0داري در سطح معنی

بر اساس  (.=625/0r)بين متغيرها در حد مناسب بود 

توانند در مديريت تجارت آب نتايج مؤلفه سياستی می

مجازي نقش مؤثري را داشته باشند. اين نتايج با 

 ,mohamdi, (2011), Aghi مانندهاي پژوهشگرانی يافته

(2011) , , Soltani, (2014), Hokestera & Hung 

(2002) , mohamdi. (2013) ( ،2015 )Liu et al., 
دار و به همبستگی مثبت و معنیبا توجه  .ستاهمسو 

برازش مدل ساختاري بين مؤلفه سياستی و مديريت 

كه دولت بيشتر به شود ، پيشنهاد میتجارت آب مجازي

هاي داخلی و تجارت آب مجازي در داخل كشور سياست

-صادرات و واردات محصوالت كشاورزي آبتوجه كند و 

 ر مديريت شود.تهدفمندتر و با يک نظارت جديبر 
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