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ن كاراهای آن در گندممديريت مصرف آب و تعیین كننده

 شهرستان اُرزوئیه

 

  0وندحمدصطفی ام و *0پورلیلی شرفی

 

 چکیده

های آن کننده وهش واکاوی رفتار مدیریت مصرف آب و تعیینهدف این پژ
کاران شهرستان اُرزوئیه در استان کرمان بود. این تحقیق از نظر در بین گندم

ماهیت از نوع کمّی، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ 
 یتحلیلی از نوع همبستگ -ها جزء تحقیقات توصیفیی گردآوری دادهنحوه

اران کاست که به شیوه پیمایش انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش گندم
( که با استفاده از جدول N=1359آبی بخش مرکزی شهرستان اُرزوئیه بود )

کشاورز از طریق  132(، Bartlett et al., 2001گیری بارتلت و همکاران )نمونه
 ابزار گردآوریگیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه

ساخته بود که روایی ابزار سنجش توسط پانل ها، پرسشنامه محققداده
متخصصان دانشگاهی و بخش اجرا تأیید شد. برای سنجش پایایی ابزار 

ی آماری و طی چند آهنگ در خارج از جامعهی پیشپژوهش نیز مطالعه
رونباخ لفای کمرحله انجام گرفت و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آ

 SPSSافزار ها از نرم( به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده16/9-51/9)
 61/4استفاده شد. طبق نتایج، متغیر رفتار مدیریت مصرف آب با میانگین 

گویای این است که رفتار مصرف آب گندمکاران مورد مطالعه در حد نسبتاً 
ورزان در عمل اقداماتی در مطلوبی قرار دارد و حکایت از آن داشت که کشا

اند. همچنین بین سن، تحصیالت و بُعد راستای کاهش مصرف آب انجام داده
خانوار با رفتار مدیریت مصرف آب رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل 

کاران )میزان وسعت های ساختار مزرعه گندمتشخیصی نشان داد ویژگی
ح زیر کشت گندم، نوع روش اراضی، سطح زیر کشت کل محصوالت، سط

یت کننده رفتار مدیرآبیاری و منبع تأمین آب( مهمترین متغیرهای تعیین
 روند.شمار میمصرف آب کشاورزان به

 

تحلیل ممیزی، ترویج کشاورزی، رفتار مدیریت آب  :كلمات كلیدی
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Managing Water Consumption and Its 

Determinants Among Wheat Farmers in 

Orzuiyeh County 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate water 
consumption behavior and its determinants among wheat 

farmers in the Orzuiyeh county, Kerman province. This study 

is a descriptive-analytical research (Correlation type) that was 

carried out with the aid of a survey. The statistical population 
of the study was wheat farmers in the Central District of the 

County (N=1350), from which 132 farmers were determined 

as sample study population by using Bartlett and colleague 

sample size table. The study instrument was a questionnaire 
validity of which was confirmed by a panel of experts. In order 

to measure the reliability of the questionnaire, a pilot study was 

conducted and its reliability was calculated using the 

Cronbach's alpha coefficient (0.58-0.86). Based on the results, 
the water management behavior with an average of 4.68 

revealed that farmers' behavior in terms of water management 

was fairly favorable and suggested that farmers have actually 

taken measures to reduce water consumption. The findings 
also showed that there is no significant relationship between 

age, education and household size with water management 

behavior. The results of discriminant analysis indicated that the 

characteristics of wheat field structure (land area, total 
cultivation area, wheat area, irrigation method and water 

supply source) were the most important variables of farmers' 

water consumption behavior.  
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 مقدمه  -0

درصد، بزرگترین و مهمترین  02طی سالیان اخیر، بخش کشاورزی با 
میلیارد متر مکعب  02طوری که از ی آب در کشور بوده، بهکنندهمصرف

میلیارد متر  14آب استحصال شده از منابع سطحی و زیرزمینی، حدود 
درصد( آن در بخش کشاورزی مصرف شده است. این در  02مکعب )

درصد است  49که میانگین این سهم در سطح جهان،  حالی است
(Heidari, 2014; Hosseinzad et al., 2014 از سوی دیگر، به .)

یش از رویه و بدلیل تغییرات آب و هوایی، کاهش بارندگی، استفاده بی
برداری های زیرزمینی و عدم مدیریت بهرهحد مجاز از منابع آب

در معرض خطر افت ذخیره قرار صحیح، بسیاری از منابع آبی کشور 
 متر نیز رسیده است 19دارند که این افت، گاهی اوقات به بیش از 

(Janatrostami et al., 2014 از این روی، کمبود آب نیازمند .)
ویژه در بخش کشاورزی مدیریت مصرفی کارآمد و ضوابط خاص به

 (. Morovati et al., 2008است )

 
درصد از  11کیلومتر مربع حدود  714/111 استان کرمان با وسعت

 131شود. متوسط بارندگی در استان کرمان مساحت کشور را شامل می
 Omidvarمتر است )میلی 3959و متوسط تبخیر بالقوه در آن حدود 

et al., 2016 درصد اراضی به روش سطحی  04(. در این استان بیش از
نابع آب استان که درصد م 01شوند. این در حالی است که آبیاری می

های زیرزمینی گردد از آبعمده آن در بخش کشاورزی مصرف می
هاست میلیون متر مکعب بیش از توان سفره 199تأمین شده که 

(Koohi Chellekaran et al., 2011 در این میان، شهرستان .)
های کشاورزی استان کرمان و کشور از عنوان یکی از قطباُرزوئیه به

ار های سرسبز دیستثنی نیست. اُرزوئیه یکی از جلگهاین قاعده م
هکتار  014/16 ای از کویر قرار دارد و باکریمان است که در پهنه

هزار هکتار محصوالت زراعی، بیشترین سطح زیر  59مرکبات و حدود 
 Sadeghi Goghari andباشد )کشت در استان کرمان را دارا می

Ahmadpour Boraxjani, 2016های گذشته کاهش ال(. در س
میزان بارندگی و همچنین کاهش منابع آبی در این شهرستان، 

ای را برای کشاورزان منطقه ایجاد نموده است. مشکالت عدیده
های آب زیرزمینی، مهمترین منبع تأمین آب در مناطق خشک و سفره
های شوند. بدیهی است که وقوع خشکسالیخشک محسوب مینیمه

در کنار آن روند افزایش جمعیت که منجر به افزایش  متوالی اقلیمی و
های کشاورزی، صنعت، شرب و همچنین بهداشت نیاز آبی در بخش

ته های زیرزمینی داشسزایی بر منابع آبتواند تأثیر بهخواهد شد، می
(. بیشترین منابع آب مورد نیاز جهت Ekrami et al., 2013باشد )

عمیق های عمیق و نیمهرا چاهمصارف کشاورزی در این شهرستان 
های گذشته با توسعه سطوح زیرکشت و کنند. در سالتأمین می

های ها در این شهرستان، افت باالی آبرویه از چاهبرداشت بی
زیرزمینی پدیدار شده است. به این ترتیب که طبق آمار بدست آمده از 

دود ح مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان، طی پانزده سال گذشته
 759های زیرزمینی کاهش پیدا کرده و همچنین از متر از سطح آب 20

حلقه به  259عمیق در این شهرستان، حدود حلقه چاه عمیق و نیمه
اند و همین امر، شوری تدریجی آب زیرزمینی طور کامل خشک شده

-Jihad-eی آب شور را به دنبال داشته است )و پیشروی جبهه

Agriculture Management of Orzuiyeh County, 2016 .) 

 
شهرستان اٌرزوئیه، قطب محصوالت زراعی گندم، ذرت، هندوانه و پنبه 
در استان کرمان است و در حال حاضر ظرفیت و پتانسیل خوبی برای 

های روغنی، تولید محصوالت اساسی چون گندم، ذرت، دانه
اراست. زمینی و محصوالت باغی از قبیل مرکبات و خرما را دسیب

هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم  29سالیانه بیش از 
«  یهای طالیسرزمین خوشه»یابدکه این شهرستان را به اختصاص می

-Jihad-eو رتبه اول در تولید گندم در  استان  بدل ساخته است )

Agriculture Management of Orzuiyeh County, 2016.) 

 
توان اذعان داشت که مدیریت مصرف منابع فوق میبا توجه به موارد 

های زیرزمینی یکی از برداری صحیح و اصولی از منابع آبآب و بهره
تواند گام مهمی را در زمینه ملزومات اصلی توسعه کشاورزی بوده و می

پیشرفت بخش کشاورزی ایفا کند. بنابراین، شناسایی رفتار مدیریت 
 عنوانط کم آبی در دشت اُرزوئیه بهمصرف آب گندمکاران در شرای

تواند گامی ارزنده در جهت بهبود مدیریت منابع منطقه مورد مطالعه، می
آب و توسعه کشاورزی این منطقه باشد چرا که راهبردهای حفاظت از 
آب در بین گندمکاران با توجه به کمبود آب و حوادث ناشی از 

رفتار آنان است های اخیر به طور مستقیم مربوط به خشکسالی
(Yazdanpanah et al., 2014 .) 

 
Bekele and Darke (2003)  طی پژوهش خود در جنوب غربی

اوگاندا عوامل مؤثر بر تصمیم به پذیرش اقدامات حفاظت از آب و خاک 
را بررسی کردند. نتایج نشان داد که مساحت زمین در این زمینه مؤثر 

در پژوهشی به بررسی  Taghiloo and Kabiri (2016)باشد. می
ی های کشاورزعوامل مؤثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیت

پرداختند. نتایج نشان داد از میان عوامل کالبدی، پراکندگی قطعات 
اراضی و اندازه اراضی بیشترین تأثیر را در رفتار اقتصادی و اجتماعی 

با هدف  در تحقیق خود Khosravi pour et al. (2013)داشتند. 
بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگارانه کشاورزان برای مقابله با 

های زیرزمینی در استان بوشهر )شهرستان دیر( به این نتایج بحران آب
 های غیر کشاورزی متغیرهای وضعیتیافتند که در بین سازگاریدست 
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 باشند. در پژوهش دیگریچاه کشاورزی و نوع مالکیت حائز اهمیت می
که با هدف بررسی رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان سه گروه از 

دیده برای پذیرش آبیاری بارانی در استان اردبیل بود. کشاورزان آموزش
نتایج نشان داد که تأثیر سواد، سابقه، میزان اراضی، تعداد قطعات 

دار بوده است ها بر رفتار پذیرش معنیاراضی و پراکندگی آن
(Bagheri and Malekmohammadi, 2005 .)Ommani and 

Chizari (2011) های نشر، در پژوهشی با هدف مطالعه تطبیقی مدل
ساختار مزرعه )اقتصادی( و تلفیقی در زمینه پذیرش مدیریت پایدار 

بینی رفتار پذیرش گندمکاران شهرستان اهواز منبع آب زراعی در پیش
افراد نظیر سن، سطح های به این نتایج دست یافتند که ویژگی

تحصیالت و نیز عملکرد محصول، در بین افرادی که بر حسب سطوح 
پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در سطوح مختلفی قرار داشتند، 

در پژوهشی با  Ghanian et al. (2015)داری بود. دارای تفاوت معنی
 یای مؤثر بر رفتار حفاظتحرفه -های فردیهدف شناسایی ویژگی

برداران روستایی حوزة تاالب شادگان استان خوزستان به وسیله بهره
شبکه عصبی مصنوعی به این نتیجه رسیدند که متغیر سابقه فعالیت 

ها را کشاورزی، بیشترین تأثیر را بر روی این که شبکه چگونه آزمودنی
 اند.بندی کند، داشتهطبقه

 
Noroozi and Chizari (2006) ه بررسی در پژوهش خود ب

های فرهنگی و اجتماعی مؤثر در نگرش گندمکاران شهرستان سازه
نهاوند پیرامون توسعة آبیاری بارانی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان 

ه ها پیرامون توسعداد که بین میزان عملکرد گندمکاران با نگرش آن
ری داآبیاری بارانی از نظر نوع منبع آب و نوع روش آبیاری تفاوت معنی

وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام 
نیز بیانگر آن است که متغیرهای میزان عملکرد گندم آبی، دانش فنی 

های ارتباطی و سن در زمینه مدیریت آب زراعی، استفاده از کانال
درصد از تغییرات در میزان نگرش گندمکاران  7/79کاران حدود گندم

 Noori et al. (2013)کنند. توسعه آبیاری بارانی را تبیین می پیرامون

ر ثر ببررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤ نیز در تحقیقی با هدف
نگرش کشاورزان شهرستان شیروان و چرداول درباره مدیریت آب 
زراعی به این نتیجه رسیدند که بین عوامل چگونگی عملکرد کشاورزان 

ری وجود دامتغیر نگرش کشاورزان تفاوت معنی )در زمینه گندم آبی( با
برداران نسبت به ای که با هدف واکاوی نگرش بهرهدارد. در مطالعه

های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه صورت گرفت نتایج سیستم
سابقه  برداران،گویای آن بود که متغیرهایی مثل سطح تحصیالت بهره

های آبیاری تحت فشار، در مجموع مبرداران، هزینه اجرای سیستبهره
برداران نسبت به آبیاری تحت فشار را درصد واریانس نگرش بهره 64

 Sedighi and(. Azami et al., 2012تبیین نمودند )

FarzandVahi (2004)  در پژوهش خود به بررسی نگرش کشاورزان

نسبت به بکارگیری سیستم آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه 
خت. آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که مجموعة متغیرهای پردا

روش کاشت، میزان عملکرد گندم و میزان دسترسی به اطالعات به 
یق کنند. در تحقدرصد از میزان متغیر وابسته را تبیین می 20میزان 

دیگری که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به 
بران پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد های آبمشارکت در تشکل

بران و های آبکه بین نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل
متغیرهای سطح تحصیالت و مساحت اراضی آبی رابطه مثبت و 

داری وجود داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین این معنی
ی وجود دارمعنی متغیر و سن و نیز سابقه کار کشاورزی رابطه منفی و

 Heydari Sarban (2011)(. Khodabakhshi et al., 2012داشت )

در بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر دانش کشاورزان 
طر شهر خاکار پیرامون مدیریت آب زراعی در شهرستان مشگینگندم

نشان کرد میزان اراضی کشت گندم یکی از متغیرهای مؤثر در این 
 Mennatizadeh and Zamaniد. به اثر غیر مستقیم باشزمینه می

 درآمد کشاورزان بر رفتارهای حفاظت آب اشاره کردند. (2018)

 
Koppen et al. (2002)  در پژوهش خود بیان کردند که اندازه مزرعه

تأثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت افراد در مدیریت منابع آبی 
ر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و د Darani (2008)بر عهده دارد. 

پذیرش آبیاری بارانی اشاره به تأثیر منفی تعداد قطعات زمین و تأثیر 
 مثبت اندازه مزرعه بر پذیرش آبیاری بارانی اشاره کردند. 

 
Najafi et al. (2014)  در پژوهش خود با هدف شناسایی عوامل مؤثر

اری های آبیاران حوزهبردبران از دیدگاه بهرههای آببر موفقیت تشکل
و زهکشی کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان به این نتیجه رسیدند 
که متغیرهایی چون میزان مساحت اراضی آبی و نوع مالکیت اراضی با 

دار وجود بران، رابطه مثبت و معنیهای آبهای موفقیت تشکلعامل
دار نوع یدر پژوهش خود به تأثیر معن Balali et al. (2016)دارد. 

تحت فشار اشاره کردند. فزون بر آن  یمالکیت زمین بر پذیرش آبیار
در رگرسیون برآورد شده متغیرهای تجربه کاری و نوع منبع آب تأثیر 
 معناداری بر برآورد احتمال پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار نداشتند.

Rahimiyan (2016) در عوامل اثرگذار بر مدیریت پایدار منابع آب 
کاران آبی شهرستان کوهدشت به ارتباط مستقیم و در بین گندم

سطح زیر کشت کل اراضی گندم و ارتباط معکوس و معنادار دار معنی
تعداد قطعات کشاورزان اشاره کرد. در تحقیقی به منظور شناسایی 

های مؤثر در توسعه کشاورزی و مدیریت آب کشاورزی مناطق شاخص
، ج گویای آن بود که چهار عامل مکانیزاسیونروستایی دشت تبریز، نتای

درصد از تغییرات واریانس را  70ساختاری، عملکرد و کشت آبی حدود 
 (.Hossinzad et al., 2014اند )تبیین نموده



 
 
 

 0368، پايیز 3تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، شماره 

Volume 15, No. 3, Fall 2019 (IR-WRR) 

52 

 

بندی مطالب حاکی از آن است که هر رفتار اجتماعی در یک جمع
د. بخشگیرد که بدان ماهیت و معنا میچارچوب و کالبدی صورت می

لیکن با تغییر ساختارها، به احتمال زیاد رفتارها و عملکردها نیز متفاوت 
ای از تغییرهای ساختار کشاورزی با شیوه و خواهد بود. بخش عمده

سبک زندگی کشاورزان ارتباط برقرار کرده است، چرا که تغییر 
ساختاری بر کل فرآیند تولید و توزیع محصوالت کشاورزی و همچنین 

افراد با یکدیگر و با محیط طبیعی اثر دارد. از این رو،  بر تعامل
های زیادی در خصوص تأثیرهای گوناگون ساختار مزرعه پژوهش

 ایهای خانوادگی با کارکرد ویژهصورت گرفته است. در واقع مزرعه
دهند و راه بسیار مؤثری که دارند هسته اولیه روستاها را تشکیل می

مهمترین کارکرد باشد. های آتی میجهت انتقال مزرعه به نسل
د ــاشــبزیست میه حفظ محیطــهای خانوادگی کمک بمزرعه

های تجدیدناپذیر وابسته است ه انرژیــه میزان کمتری بــرا بــزی
(Abedi Sarvestani, 2014 بنابراین، بهبود مدیریت مصرف آب .)

ت حداکثر کاران در راستای افزایش راندمان آبیاری جهتوسط گندم
تولید این محصول و نیز پایداری منابع آبی موجود در ازای مصرف 

باشد کمتر آب و افزایش تولید محصول گندم، حائز اهمیت می
(Heydari Sarban, 2011 در این راستا بهبود رفتار مصرف آب و .)

نحوه انجام مدیریت آب زراعی با استفاده از متغیرهای ساختار مزرعه 
ارهای احتمالی غلبه بر مشکل کم آبی برای محصوالت یکی از راهک

های مدل باشد. در این پژوهش سازهکشاورزی باالخص گندم می
ساختار مزرعه عبارتند از: نوع مالکیت، میزان وسعت اراضی، تعداد 
قطعات اراضی، سطح زیر کشت کل محصول، سطح زیر کشت گندم، 

، آبیاری، منبع تأمین آبعملکرد گندم، نوع روش انتقال آب، نوع روش 
رهای عنوان متغیتعداد دور آبیاری و تعداد کل دفعات آبیاری است که به

مدل ساختار مزرعه برای واکاوی رفتار مصرف آب در بخش کشاورزی 
باشند. در نهایت چارچوب مفهومی پژوهش با توجه به مرور ادبیات می

س اهداف های موضوع، مشاهده پژوهشگر و بر اسانگاشتهو پیش
 ارائه شده است. 1پژوهش، در شکل 

 

 روش تحقیق -0

های کمّی است و روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش
تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ 

آوری ی جمعی کنترل متغیرها میدانی و از لحاظ نحوهمیزان و درجه
تحلیلی )از نوع  -ع روش توصیفیاطالعات در این پژوهش نو

 کار گرفته شده است که از طریق فن پیمایش اجرا شد.همبستگی( به 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Conceptual framework of the research 
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بخش کار آبی جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کشاورزان گندم
-1305باشد که در سال زراعی گذشته )مرکزی شهرستان اُرزوئیه می

(. با N =1359( حداقل نیم هکتار گندم آبی کشت کرده باشند )1306
و با ضریب  Bartlett et al. (2001)گیری استفاده از جدول نمونه

عنوان نمونه مورد مطالعه نفر به 132، تعداد α=16/2درصد و  5خطای 
آوری اطالعات، از (. در این پژوهش برای جمعn= 132د )انتخاب شدن

 ساخته استفاده گردیده است.پرسشنامه ساختارمند و محقق
 

 تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش -0-0

 تعريف مفهومی رفتار مديريت مصرف آب 

معیارهای رفتار بر اساس مشاهدات فردی همیشه شامل چهار عنصر 
ی که همیشه یک عمل مشخص با توجه به خاص است. بدین معن

هدف مشخص در یک زمان خاص و در یک نقطه معین در زمان انجام 
شود. به عبارت دیگر، یک عمل خاص ممکن است گاهی اوقات می

معیارهای ارزیابی مستقیم برای یک هدف مشخص را داشته باشد 
(Ajzen and Fishbein, 1977رفتار بیشتر بستگی به وجود شرا .)ط ی

مناسب برای شخص خارجی دارد، هر چند رفتار کمتر عمداً کنترل 
گیری همزمان رفتار با قصد در واقع (. اندازهKaiser, 2006شود )می

 (.Armitage and Conner, 2001گیری رفتار گذشته است )اندازه

 
های ی فعالیتمنظور از متغیر رفتارهای مدیریت مصرف آب انجام کلیه

رزان در مورد آب زراعی در گذشته است که با تکمیل مدیریتی کشاو
سؤال در قالب سؤاالت استفاده از  1های بلی و خیر و پرسش گزینه

توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی، تجهیز بخشی از مزرعه به 
آبی(، های نوین آبیاری، استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی )کمسیستم

، یکپارچه کردن و تسطیح ترویجی -های آموزشیشرکت در کالس
اراضی، کاهش دفعات آبیاری و یا تغییر زمان کشت محصوالت، 
آزمایش تعیین بافت خاک جهت تعیین آب مورد نیاز آن و استفاده از 

 های خاکورزی حفاظتی مورد سنجش قرار گرفت.روش

منظور این است که کشاورز مالک زمین خود  نوع مالکیت زمین: ●

شته باشد، که این متغیر در قالب یک سؤال بسته باشد و یا شریک دا
ای اجاره -بری و ملکیای، شراکتی، سهمهای شخصی، اجارهبا گزینه

 سنجیده شد.

شامل میزان زمین یا باغی است که میزان وسعت اراضی:  ●

باشد. این متغیر بر اساس واحد هکتار و در قالب کشاورز مالک آن می
 یک سؤال باز سنجیده شد.

منظور تعداد قطعات زمین یک کشاورز تعداد قطعات اراضی:  ●

تواند نزدیک به هم یا با فاصله از یکدیگر قرار گرفته باشد که میمی
 باشد. این متغیر بر اساس عددی و در قالب یک سؤال باز سنجیده شد.

شامل میزان زمین کشاورزی سطح زير كشت كل محصوالت:  ●

به زیر کشت محصول رفته است. این یا باغی است که در سال جاری 
 متغیر به وسیله یک سؤال باز از کشاورزان پرسیده شد.

های فعالیت فرد در کار تعداد سالسابقه فعالیت كشاورزی:  ●

 باشد که در قالب یک سؤال باز پرسیده شده است.کشاورزی مد نظر می

میزان زمینی است که در یک سال سطح زير كشت گندم:  ●

کشت گندم )محصول اصلی( اختصاص داده شده است که  زراعی به
بری باشد. این متغیر در ای و سهمتواند به شکل شخصی، اجارهمی

 قالب یک سؤال باز سنجیده شد.

عملکرد محصول اصلی یا به عبارتی میزان عملکرد گندم:  ●

میزان گندم برداشت شده در هر هکتار که فرد در طول یک فصل 
کند. این متغیر بر اساس تُن و در قالب یک سؤال زراعی برداشت می

 باز سنجیده شد.

منظور شناخت نوع گندم کشت شده توسط ارقام كشت شده:  ●

 کشاورزان بوده است که در قالب یک سؤال باز سنجیده شده است.

منظور روشی است که توسط آن آب نوع روش انتقال آب:  ●

 الب یک سؤال بسته و در قالبشود، که این متغیر در قانتقال داده می
 د.اتیلن سنجیده شهای نهرخاکی، کانال سیمانی و لوله پلیگزینه

آبیاری بکارگیری مصنوعی آب در زمین و نوع روش آبیاری:  ●

باشد. آبیاری پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای خاک می
ا ب باشد که در قالب یک سؤال بستهاستفاده گیاه و تولید محصول می

های آبیاری غرقابی )کرتی(، آبیاری خطی، آبیاری بارانی و آبیاری گزینه
 نواری سنجیده شده است.

منابع آب اصطالحاً منشأ آبی هستند که مفید یا منبع تأمین آب:  ●

 ها دارند. این متغیر با یک سؤال بسته وظرفیت مفید بودن برای انسان
 ت سنجیده شده است.های چاه مشاع، چاه اختصاصی و قناگزینه

منظور تعداد دفعاتی که کشاورزان تعداد دفعات آبیاری گندم:  ●

کنند. این متغیر در در طول یک سال زراعی گندم خود را آبیاری می
 قالب یک سؤال باز سنجیده شده است.

ن باشد. ایمنظور فواصل بین دو آبیاری می دور آبیاری گندم: ●

 بر اساس واحد روز سنجیده شده است.متغیر در قالب یک سؤال باز و 
ی گیری پرسشنامه تهیه شده در اختیار پانلجهت تعیین روایی ابزار اندازه

از متخصصان دانشگاهی و بخش اجرا قرار گرفت. برای بررسی پایایی 
آهنگ یا راهنما در ابزار پژوهش )پرسشنامه ساختارمند( مطالعه پیش

آباد( طی چندین مرحله و با  خارج از جامعه آماری هدف )بخش دولت
آمده با  دسترویکرد اکتشافی انجام گرفت. ضرایب آلفای کرونباخ  به

 ها بهنامه داشت. دادهحکایت از  پایایی پرسش 16/9تا  51/9ی دامنه
د. آوری شدنای یا سواالت انتها بسته جمعکمک سؤاالت چند گزینه

و یا اینکه قابل آوری شده یا بصورت کمّی بوده های جمعداده
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های ها از آمارهاند. برای تجزیه و تحلیل این دادهسازی بودهکمّی
توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، ضریب تغییرات و انحراف معیار 

فاده ای و تحلیل تشخیصی استو آمارهای استنباطی نظیر تحلیل خوشه
بندی ههای آماری جهت گروای یکی از روششده است. تحلیل خوشه

ها، بر اساس شباهت یا درجه نزدیکی آنها است و به این صورت داده
 ,Kalantariشوند )های همگن و مشابه تقسیم میافراد به دسته

(. تحلیل تشخیصی، روشی است که متغیر مستقل را برای ایجاد 2006
کند که هر یک از پاسخگویان )موارد( برای یک متغیر جدید ترکیب می

آورند. این متغیر جدید، که تابع تشخیصی نامیده دست میبهآن مقداری 
شود که پاسخگویان را بر حسب ای محاسبه میشود، به گونهمی

آورند، در طبقات مختلف متغیر وابسته )مالک( دست میمقداری که به
آوری (. پس از جمعHabibpour and Safari, 2009تفکیک کند )

افزار انجام عملیات آماری از نرمها برای اطالعات و پردازش آن
 ها اقدام شده است.نسبت به تحلیل داده SPSSای رایانه

 

 نتايج و تحلیل نتايج -3

كاران مورد شناختی گندمهای جمعیتتوصیف ويژگی -3-0

 مطالعه

ویان که شناختی پاسخگهای جمعیتبا توجه به تحلیل توصیفی ویژگی
سال و  75/42پاسخگویان  آمده است، میانگین سنی 1در جدول 

دهنده این است که اکثر سال بود که نشان 72/12انحراف معیار آن 
رغم اینکه کشاورزی ایران به سمت کشاورزان جوان هستند و علی
ند اما در باشترها به این کار مشغول میسنین باالتر رفته و اغلب مسن

رد ان موگونه نبوده است. حداقل سن کشاورزشهرستان مذکور بدین
باشد. در این پژوهش سال می 72سال و حداکثر سن افراد  22مطالعه 

اند. با این وجود در برخی نفر( پاسخگویان مرد بوده 132درصد ) 199
از موارد زنان روستایی نیز در کنار مردان مشغول به فعالیت هستند. از 

 نهای تحقیق بیانگر این بود که میانگینظر میزان تحصیالت یافته

سال  46/4با انحراف معیار  55/11وضعیت سطح تحصیالت کشاورزان 
ی فاقد بوده است. از لحاظ سطح تحصیالت کشاورزان در محدوده

تحصیالت تا مقطع کارشناسی ارشد قرار داشتند. همچنین بر اساس 
درصد( از پاسخگویان  5/29نفر ) 27ها نشان داد که وضعیت تأهل یافته

درصد( از افراد متأهل بودند. طبق نتایج مورد  5/75نفر ) 195مجرد و 
نفر با انحراف معیار  10/4بررسی میانگین بُعد خانوار پاسخگویان حدود 

باشد. همچنین کمترین اعضای خانوار در میان پاسخگویان می 12/1
باشد. در میان پاسخگویان نفر می 19دو نفر و بیشترین اعضای خانوار 

رای شغل دوم و مابقی فاقد شغل دوم بودند. درصد( دا 4/36نفر ) 41
قابل ذکر است که تعدادی از پاسخگویان در کنار کار کشاورزی به 

های دیگری نظیر شغل آزاد، کارمند و غیره جهت اشتغال در زمینه
اند. همچنین شغل دوم اکثر پاسخگویان کسب درآمد بیشتر اقدام کرده

ه تنها به کار کشاورزی مشغول رود افرادی کباشد. انتظار میآزاد می
باشند تالش بیشتری در راستای حفظ و مدیریت منابع آبی داشته می

ها وابسته به کار کشاورزی است. اگرچه چند باشند، زیرا معیشت آن
رد ها خواهد کشغله بودن کشاورزان کمک بسیار زیادی به معیشت آن

نابع آبی بکاهد تواند از دقت و اهمیت مدیریت مولی در عین حال می
 و حفاظت از آن را به خطر بیاندازد.

 

كاران مورد ی گندمهای ساختار مزرعهتوصیف ويژگی -3-0

 مطالعه

های پژوهش بیانگر آن است که میانگین سابقه کشاورزی و کشت یافته
باشد سال می 25/12سال و با انحراف معیار  44/10گندم پاسخگویان 

ن باشد. همچنیاد در زمینه کشاورزی میکه بیانگر تجربه باالی افر
 55حداقل سابقه کشاورزی در میان پاسخگویان یک سال و حداکثر 

سال است و بیانگر آن بود که در منطقه تنوع بسیار زیادی از نظر سابقه 
 کاری وجود دارد.

 
Table 1- Demographic characteristics of the research samples 

 شناختی پاسخگويان پژوهشجمعیتهای ويژگی -0جدول 

Maximum Minimum Percent Frequency 
Standard 

Deviation 
Mean 

Variable 

Levels 
Variables 

72 22 - - 12.72 42.75 - Age (Year) 

- - 100 132 - - Man 
Gender 

- - 0 0 - - Female 

18 0 - - 4.46 11.55 - Education (Year) 

- - 20.5 27 - - Wifeless 
Marital Status 

- - 79.5 105 - - Married 

10 2 - - 1.82 4.89 - 
Number of 

Households (People) 

- - 36.4 48 - - Yes 
Having second Job 

- - 63.6 84 - - No 
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به منظور بررسی میزان وسعت اراضی کشاورزان که کمترین میزان 
باشد. بر اساس هکتار می 229وسعت اراضی دو هکتار و بیشترین آن 

دامنه اعداد میزان وسعت اراضی به سه گروه تقسیم شده است که در 
نفر از کشاورزان قرار گرفته است که میزان وسعت  122گروه اول 

باشد. میزان وسعت هکتار می 5/72برداران بین یک تا اراضی بهره
د. باشهکتار می 145تا  5/72اراضی شش نفر از کشاورزان بین 

هکتار  145همچنین میزان وسعت اراضی چهار نفر از افراد بیش از 
(. فزون بر آن کمترین میزان سطح زیر کشت کل 2باشد )جدول می

محصوالت کشاورزان برابر با یک هکتار و بیشترین سطح زیر کشت 
 229کل محصوالت کشاورزی )گندم، جو، ذرت، پنبه، هندوانه و غیره( 

 77/3ین میانگین تعداد قطعات اراضی کشاورزان باشد. همچنهکتار می
باشد. قابل ذکر است کمترین و قطعه می 31/3و انحراف معیار آن 

باشد قطعه می 16بیشترین تعداد قطعات اراضی به ترتیب برابر با یک و 
(. این در حالی است که متوسط در سطح کشور در مورد هر 2)جدول 

(. بدین منظور Ansari et al., 2017بردار هفت قطعه بوده است )بهره
نفر از افراد بین یک تا  125تعداد قطعات به دو گروه تقسیم شد که 

)حدود پنج درصد از پاسخگویان( اند و مابقی هفت قطعه زمین داشته
اند که باالتر از متوسط کشوری بیش از هفت قطعه عنوان کرده

 باشد.می
 

م لی کشاورزان که گندهمچنین کمترین سطح زیر کشت محصول اص
هکتار  159باشد برابر با یک هکتار و بیشترین آن برابر با آبی می

(. منظور از محصول اصلی کشاورزان، محصولی است 3باشد )جدول می
عنوان محصول کنند و عرفاً بهکه زارعان هر ساله آن را کشت می

عه لاصلی آنها شناخته شده است. قابل ذکر است در منطقه مورد مطا
 59بیشترین کشت مربوط به هر موتور پمپ به کشت گندم با حدود 

هکتار اختصاص دارد. در این قسمت با توجه به دامنه بدست آمده سطح 

وجه بندی شده است. با تزیر کشت محصول گندم به سه گروه تقسیم
هکتار قرار  59نفر از افراد در دامنه یک تا  126به نتایج بدست آمده 

 داشتند.
 
تن در هر هکتار )با انحراف  26/5یانگین عملکرد گندم پاسخگویان م

تن( بود، که از عملکرد باالی گندم در این منطقه حکایت  35/1معیار 
تُن  5/2دارد. فزون بر آن کمترین میزان عملکرد گندم در این منطقه 

باشد. قابل ذکر است، محصول گندم تُن می 12و بیشترین آن برابر با 
باشد و جهت عملکرد خوب نیاز به آبیاری آب بسیار حساس میبه تنش 

روز )با  15/14مکرر دارد. میانگین نوبت آبدهی و یا دور آبیاری گندم 
باشد و متوسط تعداد دفعات آبیاری در هر روز( می 50/5انحراف معیار 

بار )انحراف معیار  95/19کشت یا به عبارتی در طول دوره رشد گیاه 
توان به ارقام شد. از ارقام گندم کشت شده در منطقه میبا( می65/3

دروم )یاوارس(، چمران، آتیال، شبرنگ و شیرودی اشاره کرد که بیشتر 
باشد. پس از آن رقم چمران بیشترین آن مربوط به دروم )یاوارس( می

کشت را در بین کشاورزان داشته است. قابل ذکر است برخی از 
 کنند؛چمران برای کشت استفاده می وم وکشاورزان از هر دو رقم در

زیرا رقم چمران نیاز آبی کمتری نسبت به سایرین دارد. از طرفی این 
تری نسبت به رقم یاوارس برخوردار است رقم از عملکرد و قیمت پایین

و به همین دلیل کمتر مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته است. با توجه 
ذعان داشت که برخی از کشاورزان منافع توان ابه مطالب بیان شده می

شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و به همین دلیل از ارقام 
رقم  کنند. البته برخی از افراد نیز از هر دوبا نیاز آبی بیشتر استفاده می

ت اند. فزون بر آن، مزیکم آب و رقم با نیاز آبی بیشتر استفاده کرده
هتر ای از بعنوان درجهنوآوری است و به نسبی یکی از پنج خصیصه
شود.جایگزین نوآوری در نظر گرفته می بودن نوآوری نسبت به ایده

 
Table 2- The land area and pieces among wheat farmers 

 كارانمیزان وسعت اراضی و تعداد قطعات اراضی گندم -0جدول 
Percent Frequency Extent of Land 

92.4 122 1-72.5 Hectare 
4.5 6 72.5-145 Hectare 

3.0 4 145-220 Hectare 

Percent Frequency Number of Land Parcels 

94.7 125 Between One to Seven Pieces 

5.3 7 More Than Seven Pieces 

 
Table 3- The area under wheat cultivation 

 سطح زير كشت گندم -3جدول 
Percent Frequency Land Ara 

95.4 126 1- 49.5 Hectare 

3.8 5 49.5- 99 Hectare 

0.8 1 99- 150 Hectare 
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عنوان سود اقتصادی، اعتبار اجتماعی یا میزان مزایای نسبی اغلب به
وع کند که کدام نشود. ماهیت نوآوری تعیین میسایر منافع بیان می

غیره( برای خاص از مزایای نسبی )مانند اقتصادی، اجتماعی و 
 های متقاضیان بالقوه نیز بر اهمیتمتقاضیان مهم است هر چند ویژگی

(. بنابراین، سود Rogers, 1995گذارد )ابعاد مزایای نسبی تأثیر می
باشد و به همین اقتصادی رقم دروم )یاوارس( بیش از رقم چمران می

 کنند.علت نیز کشاورزان از این رقم بیشتر استفاده می
 

های ساختار مزرعه تايج تحلیل تشخیصی ويژگین -3-3

 كارانگندم

کاران از نظر رفتار در این پژوهش به منظور سهولت در بررسی، گندم
ای به دو گروه تقسیم شدند. در این با استفاده از آزمون تحلیل خوشه

 شده متغیر رفتار دای بر اساس نمره استاندارپژوهش، تحلیل خوشه
کاران بر اساس این متغیرها به دو رفته است و گندممورد مطالعه قرار گ

نفر و گروه رفتار نامطلوب با تعداد  12گروه رفتار نسبتاً مطلوب با تعداد 
 (.4اند )جدول بندی شدهنفر گروه 59
 

Table 4- Cluster classification of farmers’ water 

management behavior 
 ديريت آب كشاورزان ای رفتار مبندی خوشهطبقه -9جدول 

Number Groups 

82 Relatively Favorable Behavior 

50 Unfavorable Behavior 

 
پس از آنکه کشاورزان مورد مطالعه بر اساس متغیر رفتار و تحلیل 

ای به دو گروه تقسیم شدند، از تحلیل تشخیصی )ممیزی( به خوشه
د. ویان استفاده شهای ساختار مزرعه پاسخگمنظور تمایز بین ویژگی

 بندی پاسخگویان بر اساس مقادیر یکتحلیل تشخیصی برای طبقه
 رود. در صورتیمتغیر وابسته اسمی دو وجهی یا چند وجهی به کار می

که متغیر وابسته اسمی و متغیر مستقل کمی باشند، به منظور بررسی 
تغییرات متغیر وابسته از روی متغیرهای مستقل، از تحلیل ممیزی 

شود. در این مدل نیز انتخاب متغیرها بر اساس روش ستفاده میا
بندی انجام گرفت. تحلیل تشخیصی یک روش طبقه 1المدای ویلکس

تابع نیز  کند و ایناست که با ترکیب متغیرها، تابع تشخیص ایجاد می
کند که فرد مورد نظر به بینی میبا داشتن مشخصات هر فرد پیش

بر آن ترکیب دو یا چند متغیر مستقل را که فزونکدام گروه تعلق دارد. 

دهد. کند، نشان میبه بهترین وجه تفاوت بین دو گروه را تبیین می
انس ها نسبت به واریاین روند از طریق حداکثر کردن واریانس بین گروه

یرد. گگیری آماری صورت میها بر مبنای یک قاعده تصمیمدرون گروه
 گیرد:میزی بر مبنای معادله زیر انجام میترکیب خطی برای تحلیل م

(1) Z=C+W1X1+W2X2+W3X3+…+WnXn                              

 iW عددثابت، Cمیزان تشخیص و یا میزان تفاوت،  Zدر این معادله 

متغیرهای مستقل است. در این پژوهش متغیر  iXوزن تشخیص و 
(، 1Xهای نوع مالکیت )عنوان متغیر وابسته و متغیرکالستر رفتار به

(، سطح زیر کشت 3X(، تعداد قطعات اراضی )2Xمیزان وسعت اراضی )
(، 6X(، عملکرد گندم )5X(، سطح زیر کشت گندم )4Xکل محصوالت )

(، منبع تأمین آب 8X(، نوع روش آبیاری )7Xنوع روش انتقال آب )
(9X( تعداد دور آبیاری ،)10X( و تعداد کل دفعات آبیاری )11X )

باشند. مقادیر استاندارد شده اهمیت نسبی متغیرهای مستقل می
سازد که مقادیر بزرگ حاکی از متغیرها در تابع تشخیص را نمایان می

اهمیت بیشتر آن متغیر در تابع تشخیص است. قابل ذکر است، ضرایب 
منظور تعیین ضرایب معادله تشخیصی برای تمایز دو استاندار نشده، به

گیرد. بر اساس مقادیر استاندار شده، معادله تفاده قرار میگروه مورد اس
 توان به شرح زیر ارائه نمود:ی دو گروه را میتشخیصی متمایزکننده

(2) Z= 0.045X1 – 0.533X2 – 0.227X3 – 0.022X4 + 

1.001X5 – 0.091X6 + 0.326X7 + 0.461X8 + 

0.567X9 + 0.181X10 + 0.318X11 
                                       

در تحلیل تشخیصی انتخاب متغیرها برای ورود به تحلیل و سنجش 
گیرد. کارایی تابع تشخیص بر مبنای آزمون المدای ویلکس صورت می

است که با  133/9مقدار المدای ویلکس برابر با  5مطابق با جدول 
ت وتوان نتیجه گرفت که تفا( میSig= 929/9توجه به سطح معناداری )

ممیزی بین دو گروه رفتار نسبتاً مطلوب مدیریت آب و رفتار نامطلوب 
 مدیریت آب از نظر آماری معنادار است.

 
به منظور تعیین میزان همخوانی بین نمرات ممیزی مربوط به دو گروه 
کشاورزان با رفتار نسبتاً مطلوب و رفتار نامطلوب مدیریت آب،  اقدام 

 ل گردید. قابل ذکر است همبستگیبه محاسبه همبستگی کانونیکا
کانونیکال معیار دیگری جهت ارزیابی تابع تشخیص است. با توجه به 

به دست آمده  491/9در این تابع همبستگی کانونی برابر با  6جدول 
 است. 166/9که مجذور این عدد 

 

Table 5- Significance level of discriminant function 

 تابع تشخیصیسطح معناداری  -1جدول 
Significance 

Level 

Degrees of 

Freedom 
Chi Square Willks’ lambda Variable 

0.020 11 22.692 0.833 Detection Function 
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Table 6- Specific values for diagnostic analysis 

 مقادير ويژه )خاص( در تحلیل تشخیصی -8جدول 
Canonical Correlation Cumulative % % of Variance Eigenvalue Function 

0.408 100.0 100.0 0.200a 1 

 6/16توان نتیجه گرفت که بنابراین، با توجه به عدد به دست آمده می
متغیر  11بندی توسط این مدل، که در آن درصد از واریانس متغیر گروه

 شود. ( وارد شده است، تبیین می5مستقل )مقدار درجه آزادی در جدول 
 

دهد. ماتریس ساختاری در تابع تحلیل تشخیصی را نشان می 7جدول 
این ماتریس میزان همبستگی خطی بین متغیر مستقل با هر تابع 

دهد. این ضرایب همبستگی که همان ضرایب تشخیصی را نشان می
. مطابق شوندهمبستگی پیرسون هستند، ضرایب ساختاری نامیده می

ست ندم دارای بیشترین همبستگی ابا نتایج پژوهش سطح زیر کشت گ
و بیشترین نقش را در تبیین مقدار واریانس کلی که توسط متغیرهای 

 کند و عملکرد گندم دارایمستقل در خصوص تابع تشخیص، ایفا می
 کمترین همبستگی با نمره تشخیصی است.

 
های ساختار مزرعه دو گروه کشاورزان با رفتار نسبتاً ویژگی 1در جدول 

مدیریت آب و کشاورزان با رفتار نامطلوب مدیریت آب با  مطلوب
یان شود، ماند. همانگونه که در جدول مشاهده مییکدیگر مقایسه شده

دو گروه از نظر میزان وسعت اراضی، سطح زیر کشت کل محصوالت، 
سطح زیر کشت گندم، نوع روش آبیاری و منبع تأمین آب تفاوت 

 معناداری وجود دارد.
ح بندی صحیمیزان کارایی تابع ممیزی در تقسیم 0جدول  هاییافته

دو گروه کشاورزان با رفتار نسبتاً مطلوب مدیریت آب و کشاورزان با 
دهد. مطابق با جدول صحت رفتار نامطلوب مدیریت آب را نشان می

باشد. به درصد می 0/62بندی حاصل از تحلیل تشخیصی برابر با گروه
کشاورزان با رفتار نسبتاً مطلوب و رفتار  درصد از 0/62بیان دیگر 

ی های واقعبندی و در گروهنامطلوب مدیریت آب به طور صحیح طبقه
 قرار داده است.

 
Table 7- Structural matrix values in discriminant 

analysis function 

 مقادير ماتريس ساختاری در تابع تحلیل تشخیصی -1جدول 
Structural 

Matrix 

Values 

Variables 

0.041 Ownership Type (x1) 

0.447 Land Area (x2) 

0.187 Number of Land Piece (x3) 

0.508 
The Whole Cultivating Area of the Entire 

Product(x4) 

0.554 The Area Under Wheat Cultivation (x5) 
0.007 Wheat Yield (x6) 

0.381 Type of Water Transfer Method (x7) 

0.502 Type of Irrigation Method (x8) 

0.483 Source of Water Supply (x9) 
0.191 Number of Irrigation Rounds (x10) 
0.228 Total Number of Irrigation Times (x11) 

 
Taghiloo and Kabiri (2016) ،Bagheri and 

Malekmohammadi (2005) ،Khodabakhshi et al. (2012) ،
Bekele and Darke (2003) های خود به تأثیر قابل طی پژوهش

توجه متغیر میانگین وسعت اراضی بر مشارکت در رفتارهای مدیریتی 
اشاره کردند. این بدین معنی است که مدیریت مصرف منابع آبی برای 

در خصوص  های بزرگ، بیشتر بوده است.لک زمینبرداران مابهره
متغیر سطح زیر کشت کل اراضی گندم هر چه اندازه مزرعه کشاورزان 

بزرگتر باشد، مدیریت منابع آب توسط آنان پایدارتر است.
 

Table 8- The results of the discriminant function of the research independent variables  

 يج تحلیل تابع تشخیصی در مورد متغیرهای مستقل پژوهشنتا -8جدول 
The Significance 

Level 
Unfavorable Water 

Management Behavior 

Relatively Favorable Behavior of 

Water Management Variables 

0.835 1.791 1.843 Ownership Type (x1) 

0.024 17.628 32.758 Land area (x2) 

0.342 3.372 3.787 Number of Land Lots (x3) 

0.011 11.151 24.246 
The Whole Cultivating Area of the 

Entire Product (x4) 

0.006 7.930 17.438 The Area Under Wheat Cultivation (x5) 
0.972 5.244 5.253 Wheat Yield (x6) 

0.054 1.977 2.315 Type of Water Transfer Method (x7) 

0.012 1.465 1.831 Type of Irrigation Method (x8) 

0.015 1.093 1.360 Source of Water Supply (x9) 
0.332 14.070 15.067 Number of Irrigation Rounds (x10) 
0.247 9.047 9.753 Total Number of Irrigation Times (x11) 
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Table 9- Results of the analysis of the discriminant classification among the participants 

 بندی حاصل از تحلیل تشخیصی در بین پاسخگوياننتايج گروه -6جدول 

 
ن های آبیاری نویهمچنین در مزارع بزرگتر امکان استفاده از سیستم

قطعات اراضی و پراکندگی آنها از  تر است. فزون بر آن، تعدادبیش
جمله متغیرهایی است که بر رفتار افراد نسبت به مصرف بهینه آب 

و  Taghiloo and Kabiri (2016)اثرگذار است که پژوهش 
Bagheri and Malekmohammadi (2005)  مطالب فوق را

 های پژوهش حاضر مطابقت ندارد.کند و با یافتهتصدیق می
 

Karim (2014) یز درپژوهش خود به اثر متغیر سطح زیر کشت بر ن
عملکرد واحدهای زراعی با تأکید بر رفتار کشاورزان اشاره کرده است. 
عملکرد محصول از جمله متغیرهایی است که بر سطوح پذیرش 

 Ommani andمدیریت پایدار آب زراعی و نگرش افراد اثرگذار است.

Chizari (2011) ،Sedighi and FarzandVahi (2004)  و
Noroozi and Chizari (2006) خود به این نکته  نیز در پژوهش

 اند.اشاره کرده
 

های از طرفی دیگر بین مدیریت مصرف منابع آب با تعداد قطعات زمین
عبارتی، این مطلب که هر تفاوت معناداری وجود ندارد. بهکشاورزان 

ب دیریت منابع آچه میزان اراضی کشاورزان در قطعات بیشتر باشد، م
کاران ناپایدارتر خواهد بود در منطقه مورد مطالعه صدق توسط گندم

ی این واقعیت است که استقرار دهندهکند. این مطلب نشاننمی
های آبیاری جدید و به نوعی اعمال مدیریت مصرف منابع آب سیستم

 در مزارع کوچک و پراکنده تفاوتی با مزارع یکپارچه و مسطح ندارد.
 

از آنجایی که مدیریت مصرف منابع آب به میزان باالیی بستگی به 
روش اتخاذ شده برای انتقال آب به مزرعه و مصرف آن در سطح 

روزتر و با ی انتقال آب به مزرعه بهمزرعه دارد، از این رو هر چه نحوه
های جدیدتر و تلفات کمتر باشد و نیز در سطح مزرعه از روش

ری انتخاب شود، مدیریت مصرف منابع آب تری برای آبیامناسب
 پایدارتر خواهد بود.

 

 بندیخالصه و جمع -9

دی، های اقتصاعنوان مهمترین رکن تولید در بخشبخش کشاورزی به
شود و از اهمیت بسیار اجتماعی و سیاسی هر کشوری محسوب می

(. با توجه به Sabzian Molaee et al., 2015زیادی برخوردار است )
شمار های زیرزمینی یکی از مهمترین و بزرگترین منابع آبی بهه آباینک
روند و نقش بسیار مهمی در رونق کشاورزی ایران، باالخص در می

خشک قسمت مرکزی ایران بر عهده دارند و مناطق خشک و نیمه
های مدیریتی حفظ کمیت و کیفیت همین امر، لزوم توجه به برنامه

(. Karimi and Haddad, 2013د داشت )منابع آبی را در پی خواه
استراتژی حفاظت از آب در بین کشاورزان با توجه به کمبود آب و 

های اخیر به طور مستقیم مربوط به رفتار حوادث ناشی از خشکسالی
شک شناسایی این رفتارها و اجزای آن، بیباشد و کشاورزان می

 تواند گام مؤثری در راه مدیریت آب محسوب شودمی
(Yazdanpanah et al., 2014 با توجه به اهمیت بسیار زیاد مسائل .)

محیطی و نقش اساسی رفتار انسان در حفاظت و یا تخریب زیست
ه رفتار انسان مد نظر قرار گرفته است ــوجه بــزیست، تمحیط

(Hejazi and Eshaghi, 2014به طور کلی رفتار زیست .) محیطی
دهد و باعث محیطی را کاهش میستعنوان رفتاری که آسیب زیبه

شود، تعریف شده است محیطی میباال بردن منابع و مزایای زیست
(Steg and Vlek, 2009.) 

 
محیطی، حداقل تا حدودی، امروزه بسیاری از مشکالت زیست

. یکی ها استپیامدهای مستقیم یا غیر مستقیم رفتارهای روزمرة انسان
ان منافع فردی و درازمدت جمعی از دالیل ممکن است درگیری می

دم زیستی و عباشد که انتخاب بین عمل به یک رفتار طرفدار محیط
انجام این عمل سبب درگیری خواهد شد. به طور کلی اشخاص در 

هایی مواجه هستند که تصمیماتشان نتایج زندگی روزمره خود با انتخاب
رد و یا بر بال دازیست به دنبرای محیط مثبتی برای خود و نتایج منفی

 (.Nordlund and Garvill, 2002عکس )
 

ای با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص آن، افراد در هر جامعه
زیست از خود نشان برخوردهای نسبتاً مشخصی نسبت به محیط

Statistics 

forecasting 

accuracy(Percent) 

 

Predicted 
Relatively Favorable Behavior and Undesirable 

Water Management Behavior 
Unfavorable 

Behavior 

Relatively Favorable 

Behavior 
Observed 

59.6 36 53 Relatively Favorable Behavior 
69.8 30 30 Unfavorable Behavior 

62.9 Percent of the cases correctly predicted 
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ریزی جهت دهند که بررسی این رفتارها به منظور برنامهمی
باشد. چنین ری میزیست ضروگذاری برای حفظ محیطسیاست

هایی شرایط را برای گام برداشتن مسئوالن در جهت توسعه ریزیبرنامه
ها نیز با در نظر گرفتن رفتارهای کند و آنپایدار کشور فراهم می

کنند های فرهنگی را جهت بهبود آن تدوین میمحیطی، برنامهزیست
(HajizadehMeymandi et al., 2014اکثریت قریب به اتفا .) ق

زیستی، به این نتیجه های محیطهای اخیر در زمینه فعالیتپژوهش
اند که یک چالش اساساً اجتماعی نه تنها خواستار تغییر در نگرش رسیده

های اجتماعی است ها و شیوهو رفتار افراد بلکه هنجارها، زمینه
(Hargreaves, 2011.) 

 
ت. شده اس خشک واقعاستان کرمان نیز در یک منطقه خشک و نیمه

 های سرسبز دیارعنوان یکی از جلگههمچنین شهرستان اُرزوئیه به
ای از کویر قرار دارد. اهمیت کشاورزی اُرزوئیه در کریمان در پهنه

اقتصاد این منطقه، شهرستان و استان به دلیل دارا بودن شرایط مساعد 
نی غآب و هوایی و اراضی حاصلخیز و وجود منابع آب زیرزمینی نسبتاً 

در این منطقه امری غیرقابل انکار است. در شهرستان اُرزوئیه، وضعیت 
تر است منابع آبی در مقایسه با میانگین کشوری و حتی استانی، بحرانی
ز باشد. او به طور کلی بحران آب بزرگترین معضل این منطقه می

های آن به کشت هزار هکتار از زمین 29آنجایی که هر ساله بیش از 
سرزمین »اختصاص دارد و همین کشت، این شهرستان را به  گندم

معروف کرده است. بر همین اساس، مدیریت بهینه « های طالییخوشه
 "انبار غله استان کرمان"مصرف آب در این شهرستان که معروف به 

-Jihad-eشود )است، امری ضروری و انکارناپذیر محسوب می

Agriculture Management of Orzuiyeh County, 2016 بر .)
همین اساس هدف از این پژوهش تحلیل ممیزی رفتار با آب و عوامل 

 کاران شهرستان اُرزوئیه بود.مؤثر بر آن در گندم
 

های کشاورزان اعم از وضعیت آب و جهت توصیف برخی از ویژگی
آبیاری از جدول توافقی بهره گرفته شد. نتایج حاکی از معنادار بودن 

ع مالکیت و نوع روش انتقال آب است. به عبارت دیگر، رابطه بین نو
اتیلن جهت افرادی که نوع مالکیت آنها شخصی است بیشتر از لوله پلی

 توان اذعان داشت افرادی کهاند. بنابراین، میانتقال آب استفاده کرده
بها و باشد به دلیل پرداخت اجارهای میها به صورت اجارهمالکیت آن

انبی کمتر از افراد با مالکیت شخصی قادر به استفاده از های جهزینه
باشند. به بیان دیگر، میزان درآمد افراد های جدید انتقال آب میروش

نتایج حاصل از ضریب  باشد.یکی از عوامل مؤثر در این زمینه می
د شناختی اعم از سن، تحصیالت، بعهمبستگی بین متغیرهای جمعیت

اورزی با رفتار مدیریت آب نشان داد بین هیچ و سابقه کار کش خانوار
داری شناختی با رفتار مدیریت آب رابطه معنییک از متغیرهای جمعیت

وجود ندارد. در رابطه با متغیرهای ساختار مزرعه نتایج حاصل از تحلیل 
درصد دو گروه  0/62تواند با دقت تشخیصی نشان داد که این مدل می

فتار کاران با راً مطلوب مدیریت آب و گندمکاران با رفتار نسبتگندم
ای را از هم تفکیک کند نامطلوب مدیریت آب حاصل از تحلیل خوشه

و مهمترین متغیرهای متمایز کننده دو گروه میزان وسعت اراضی، 
سطح زیر کشت کل محصوالت، سطح زیر کشت گندم، نوع روش 

 باشد.آبیاری و منبع تأمین آب می
 

عنوان د منابع آب در بخش کشاورزی و اهمیت گندم بهبا توجه به کمبو
ترین محصول کشاورزی در ایران و حساسیت شدید این استراتژیک

 شود:گیاه به آب پیشنهاد می

 های نواری و بارانی از طریق لزوم توجه به بهبود و توسعه آبیاری
کاران بیش از پیش جلوه ارتقاء دانش، نگرش و مهارت گندم

 نماید.

وجه به اینکه سطح زیر کشت گندم دارای بیشترین همبستگی با ت
است و بیشترین نقش را در تبیین مقدار واریانس کلی که توسط 

د. لذا کنمی ءمتغیرهای مستقل در خصوص تابع تشخیص، ایفا
 گردد به منظور کاهش مصرف آب:توصیه می

  دولت به کاهش قیمت تضمینی ارقام گندم پر مصرف آب اقدام
 تا سطح زیر کشت این ارقام کاهش یابد. نماید

با توجه به اهمیت متغیرهای ساختار مزرعه ضرورت دارد کارشناسان 
های خانوادگی در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی با اهمیت حفظ مزرعه

 شود:روستایی آشنا شوند. بدین منظور توصیه می

 های آموزش ضمن خدمت، دیدگاه و گرایش با اجرای دوره
های خانوادگی بهبود و شناسان کشاورزی نسبت به مزرعهکار

 یابد. ءارتقا
 

 هانوشتپی

1- Willks Lambda 
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