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 2محمد چالجور ،2حسن هاشمی داران ،9هادی خانی فیلستان

 ایران  ،رودهن ،یاسالم آزاد دانشگاه واحد رودهن، ،(توسعه و استیس) یکشاورز اقتصاد گروه یادکتر یدانشجو. 1

 ایران ،رودهن ،یاسالم آزاد دانشگاه واحد رودهن، ،یکشاورز اقتصاد گروه اریاداست. 2

 (11/11/1911، تاریخ تصویب: 11/10/1911)تاریخ دریافت:

 چکیده 

 آب ۀکننهد  مصهر   یهها  بخهش  ریسها  بهه  نسبت یکشاورز بخش که است شده سبب منابع آب و افزایش جمعیت تیمحدود

در  حاضهر  تحقیق .است کمتر آب از استفاده با غذا دیتول یکشاورز بخش چالشامروزه  ،نیرابناب .باشد داشته یشتریب یتقاضا

ههد    ،رو ایهن از  .انجام شده است کشاورزی جهاد عات موجودهای استان تهران و بر اساس اطال در دشت 1911ه 1911 سال

نفهر از تولیدکننهدگان    111ابتدا  پیش رو تحقیق رد .استمنابع آب  بر پایداریرگذار یثتأعوامل  بررسی ، حاضر تحقیق از انجام

گیری بهه   نمونه. وتحلیل استفاده شد مه برای تجزیهو در آن از پرسشنا به عنوان حجم نمونه تعیین شدندبراساس فرمول کوکران 

در ای کرونباخ با استفاده از ضریب آلف پرسشنامه پایایی. انجام شد از میان تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی تصادفیصورت 

کاب داگالس به عنوان تهابع تولیهد مناسهب آورده    تابع تولید  ،. سپسشدیید أت  SPSSافزار  نرمبا استفاده از درصد  19ه 17 ۀباز

 یکشهاورز  بخهش  ۀافزود ارزش .ا برای آب کشاورزی محاسبه شدتابع تقاض تولید و ۀهزینتابع  شپرد ۀقضیو با استفاده از  شد

هها   دادهوتحلیل  تجزیه. های اقتصادی، اجتماعی و فنی در نظر گرفته شدندو متغیرهای مستقل نیز شامل متغیر عتاب وابسته ریمتغ

بها   ،تصهادی و سهپس  عوامل اقی رهایمتغ بابین مدیریت پایدار منابع آب  نشان دادهمبستگی  نتایج انجام شد. SPSSافزار  نرمبا 

داری امعن ۀرابطپایداری آب کارشناسان و  ۀسابقبین سن و  .وجود دارددرصد  11در سطح داری امعنباط ارتکارشناسان دیدگاه 

 .این عوامل مستقل از مدیریت پایدار آب هستنددیگر، ی بیانبه  و وجود ندارد

 .منابع آب ،مدیریت پایدار ،مدیریت اقتصادی ،عوامل اقتصادی ،پایداری آب ،بخش کشاورزی :واژگانکلید 
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 مقدمه

تولیدد   ردر گ اربناهدایس بکد  رد  د        ۀادنهترین  مهمآب 

آب بد  عندوبن    ،بختیا  بنسان قرب  ارفت  بک . د  عین حدال 

ترین نهاده تولیدی رشدا  یی د  رشدو  بیدربن     رننده محد د

بمر یه عوبمد  ییدادی مانندد رشدا  یی      شناخت  شده بک .

کاختا  نامناکب مددیری  آب،   ،های عمیق ناپایدب ، حفر چاه

هدای   دهندده  شتابنارافس توییع آب ب  عنوبن  های ییرکاخ 

بددا تو دد  بدد   ،چنددینهم .بکدد بصدیس بحددربن آب د  بیددربن  

برددر بددر توبنددد  هددای ییریمینددس ردد  مددس تغییددربگ ریفددس آب

 ،های صنعتس ب    ود آید فعالی توکعۀ های بنسان    فعالی 

بر کس پایددب ی آب بد  منردو  حفدا   بصدفی ریفید          

تولیددد هددای    ش[. 1 [بکدد رمیدد  آب بمددری یددر  ی  

غذبی  معی     ب   شدد رد  بنتردا      تأمینرشا  یی بربی 

 2202میییا د نفر ب  آن د  کدال   4/2  د با بفز ده شدن  مس

محدد دی     با تو   ب  [ 2] میییا د نفر برکد 7/9ب  حد د 

کاب شده بک  رد  بیدن بخدش    بخش رشا  یی  آبسمنابع 

 بیشدتری  آب تقایای ۀدرنن مصرفهای  نسا  ب  کایر بخش

ترین چدالش بخدش رشدا  یی د      مهم ،بنابربین .دبشت  باشد

آب  ده بیابدا بکدتف  شربیط رنونس چگونگس تولید بیشدتر غدذب   

، مدیری    نگهدب ی منابع طایعدس  پایدب  ۀتوکعرمتر بک . 

بخشددس تحددورگ د  بخددش رشددا  یی بددا پایدددب ی   هدد   

مدددب   مین أتدد ییددرب ،بی مسددتقیم دب د مدددیری  آب  بب دد 

نیایهای بشر    یایتمندی نسد  حدال   آیندده  ب تندمین     

بردب ی صحیح   بصولس بی آب   بفزبیش  بندمان  بهره رند. مس

ی دب د   رداهش  ییداد بهمید   آب ب  لحاظ رمدس   ریفدس   

بصدیس د  بفدزبیش    ۀعامد  محد درنندد  رمی    ریفی  آن 

  مددیری   . را برد بهیند     د ب  شما  مستولیدبگ رشا  یی 

مقابید    بربیبکاکس یکس بی  بهکا های   مز عصحیح آب د  

هدای بصدیس    . مندابع محی دس کدرمای    بک با بین محد دی  

دهد   ب  همدین   بخش رشا  یی هر بقتصادی  ب تشکی  مس

 ،د  حال حایدر  دب د.ی ییادبهمی   پایدب ی بین منابع دلی ،

  ردا برد آن   پایددب   ۀتوکدع ب  مفهو   تو  با بحربن آب   با 

د  مدیری  منابع آب بهاود بایخو دهای مرتاط با مندابع آب  

یر  ی بد    ،بند شده یزی  پای ها   معیا ها  ر  توکط شاخص

آب ن  تنها یک منادع طایعدس یدر  ی بدربی       کد. نرر مس

 معیتدس،   ۀتوکدع بیکد  نقدش مهمدس د      ،رشا  یی بکد  

مددیری      ،د   بقدع [. 3] رندد  ب تماعس   بقتصادی بیفا مدس 

بندبی  چشمحفاظ  بی منابع آب اامس مهم د   بکتای نی  ب  

بین د  حدالس بکد  رد  بدر بکدا       ، [4بک  ]پایدب   ۀتوکع

رمادود آب د    ،هدای آیندده   ارفت  د  دهد   صو گبینس  پیش

  بحدربن آب بد     شود مس لمسمقیا   هانس بیشتر بی قا  

تادی   شتر رشو های  هانیک نگربنس   چالش بصیس د  بی

 8/1حدد د   2220تدا کدال    ،طاق م العاگ[. 0] خوبهد شد

   میییا د نفر د  رشو  ها با رماود آب ینداس خوبهندد ردرد  

 خوبهندد بدود   سد  کو  مرد   هان تح  شدربیط تدنش آبد   

مدیری  منابع آبس ب  دلی   فتا های غیدر   ،ب  طو  ریس .[7]

هدایس   تصمیم بین بخشس  های  ل  ود تااد ،بینس پیشقاب  

 ایدرد    بدربی  کدیدن بد  بهددبف خدود مدس       هر بخدش  ر 

  کیاکددس  ،  ددود مسدداخ  مختیددا ب تمدداعس   ،همچنددین

 [.6] شده بک    پیچیده تنیده هم د بقتصادی بسیا  

 تحقیق ۀپیشین

 دیدد  ب بد     ۀیدک بدای   2210یرغامس   همکا بن د  کدال  

ادذب ی آب بدربی حد  نیایهدای      کیاک زب  را آمد بعنوبن ب

  د ب بخد    ی یند   یۀهای مختیا ییرحو بخشس را بربن  قابت

ادذب ی آب نتدای     کیاکد  چهدا چوب   ۀیمیند دبدند رد  د   

بدا بکدتفاده بی   بی  م العد  [. 8] آ  ده بکد  بهتری  ب فدربهم  

   یری  منابع آب ییریمیندس پردبختد   مد ، ب ینس چان  ۀنرری

کایی بلگوی رش  با بکتفاده بی مدل فایی   تخصیص  بهین 

ح  پوشدش یکدس بی   د  ب بیس ت ها بایی ۀنرریب بر مانای آ

 ۀیمیند م العداگ مختیدا د    [. 9] بنجا  شده بکد  ها  آبربه 

بر منابع آب توکط محققان د  دبخ    خدا   بی  رر ؤمعوبم  

دهد  مسرشو  بنجا  شده بک    نتای  م العاگ نرری نشان 

   بهیند  بی آب  ۀبکدتفاد ر  تنها  بهکا  مناکدب بد  منردو     

  ش مناکب آبیا ی   بهاود د  مددیری   پایدب ی منابع آب 

یبده   همکددا بن   لددسنتددای  پدد  هش [. 12] آبیددا ی بکدد 

هدای ب یشدس    ( میان ک  ادر ه رشدا  یبن بدا نگدرش    1394)

د کددتان    خودخوبهاندد  بی لحدداظ  فتددا   نددو ه، ۀرددر ییسدد 

دب ی  ب امعند تفدا گ   مشا ر  د  حفاظ  پایددب  مندابع آب،  

ردره     ییسد  های  دهد ب  طو ی ر  بفربد با نگرش مسنشان 

ن میدانگین  فتدا    تدری بیشدترین   رم  ترتیدب  ب خوبهان  دخو

پسدند   کدوب ی    شداه د  تحقیدق   [.11] بندد  دبشت مشا رتس 

بندی معیا های  ب لوی مربتاس بربی  کیسی ( بی فربیند 1390)

موبنع مدیری  پایدب  منابع آب رشا  یی بهدره ارفتد  شدده    

های موبنع مدیریتس پایدب  مندابع آب رشدا  یی    ازین  .بک 

بیانگر آن بود ر  برربخشدس آب د  کد ح مز عد  بیشدترین     
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بی بر( 1393)مصاحب  خارسا    ۀمقال [.12] بهمی   ب دب د

پایددب  رد  هددف آن بر کدس      ۀتوکدع مدیری  مندابع آب    

 یبخدش رشدا  ی     ی د  بهرههای  مدیری  منابع   شاخص

پایدددب  بکد    بددربی   ۀتوکدع دیری  منددابع آب د  مد  ،بکد  

مند د  تمامس  نرا یک مدیری  یکپا چ     ب  ، کیدن ب  آن

نیدز همانندد تحقیدق     (1986) بییتدری  [.13] یدم نیای دب ببعاد 

رد  بی عوبمد    ردرد  حایر بی تدابع تولیدد دبادف  بکدتفاده     

ی، نیدر ی ردا      تدوبن بد  بندر     مدس را ارفت  د  بین تابع  ب 

دخال  دبدن بنر ی  ،. بی مزبیای تحقیق  یمای  بشا ه رردکر

  ریانس  ،نیهمچن [.14] ب  عنوبن یکس بی عوبم  تولید بک 

د بیمددگ   بب دۀ  شان ب  بر کس  د  م الع  (1379)  نجاری

هدا د  بخدش رشدا  یی د  بیدربن پردبختندد. آنهدا بدا         نهاده

دند رد   بکتفاده بی فر  تاعس راب دباف  ب  بین نتیج   کی

هدای نیددر ی ردا ، کددرمای    بندر ی بددا     بدین تولیدد   نهدداده  

دب ی   ود دب د   بین معناهای م یوب آما ی ب تااط   ی اس

 [.10]   تو هس بر تولید رشا  یی دب ندد خوتأریر ها  نهاده

با تو   بد  بهمید  مندابع آب بد  عندوبن یدک عامد         

ش د  بخد  خصوص ب های بقتصادی    رییدی د  تما  بخش

  حرر  ب  بین مناع شا  یی، محد دی    رماود شدید ر

هددای  کددوی مدددیری  پایدددب  منددابع آب بر کددس پدد  هش 

نرربن بر بین با  ندد   صاحب  شده بمری یر  ی بک   بنجا 

رادذب   یرتأر  بقدبماگ مرتاط با عوبم  بقتصادی   مدیری  

همدین  بد    د.دب بهمید    پایدب  بی آب د  بیدربن  ۀبکتفادبر 

هدف بی تحقیق حایر تحیی  آرا  عوبم  بقتصدادی،   ، منرو

بکتفادۀ ب تماعس   فنس، بعم بی تجهیزبگ   تسهیفگ مو د 

را ی   ک ح تحصیفگ   آاداهس  کابقۀ رشا  یبن، کن   

آنهددا بی مفهددو  پایدددب ی بددر مصددرف آب رشددا  یی د      

 ،های بکدتان تهدربن بدوده بکد . بد  همدین منردو         دش 

مؤررترین تا  شدب ییابس  رشا  یی مدیری  منابع آب بخش

 .شودوبم  بر پایدب ی آب شناکایس ع

 ها روشمواد و 
 شده مطالعه ۀمنطق

تو د  بد  موقعید   غربفیدایس      بدا مدیری  پایدب  منابع آبس  

بیربن رد  د  رمربندد خشدکس دنیدا قدرب  دب د   بسدیا ی بی       

 ،[0] ندهسدت خشدک   نیمد  مناطق آن ب  صدو گ خشدک     

شده اویای آن بکد    بنجا های  بر کس .دب دبیشتری  بهمی 

ر  رشو  بیدربن د  مقیدا   هدانس د  بردبشد  مندابع آب      

دشد    229برندون بی   هم .پنجم قرب  دب د ۀ تاییریمینس د  

های رشو   ب نیدز   ترین دش  دش  ر  مهم 00تعدبد  ،رشو 

  بی کوی  یب گ نیر  ممنوع  بعف  شده   بد  ،شوند شام  مس

میییدا د مترمکعدب بی مندابع     0کارن  بیش بی  طو  میانگین

با تو   بد    [.0] شود آب ییریمینس رشو  بیاف  بردبش  مس

 ،دب دشددگ بیشدتری    ی ئمسد شربیط  غربفیایس بیدربن بیدن   

 .شدود  د  برببر میانگین  هانس د  بیربن آب مصرف مس حد د

مصرف آب د  بین رشو هایس ر  دب بی بیش  ۀکربنبیربن د  

د   [.16] نخسد   ب دب د  ۀ تاد  ،میییون نفدر هسدتند  بی پن  

  ود چنین شربی س کاب شدده بکد  تدا بی نردر      ،مجمو 

دبشت  رشو   116د  بین چها دهم  ب  تاۀ بحربن آبس، بیربن 

 یدن رشدو   شربیط نامناکب مندابع آب ب  دهندۀ نشانر   باشد

آب یدک   ۀعریتقایا    دکتیابس ب  تعادل نساس [.17]  بک

یری    د رد  بیدن بمدر  دز بدا مدد       س ب  شما  مسبص  بکاک

 طددس حایددر تحقیددق [.18] پایدددب  آب میسددر نخوبهددد بددود

هدای     ب  صو گ مدو دی د  دشد    1398-1397های  کال

بطفعداگ مو دود د       بدر  ارفتد  بکد   بکتان تهربن بنجا  

های بکتان تهربن متکدس   رشا  یی شهرکتان هاد مدیری  

بکتان دشد    بمدین   دشد     های بین  بی میان دش بک . 

هدزب    220هدزب  هکتدا       138ترتیب با مسداح    ب شهریا  

 دب ند.ییادی بهمی   هکتا  بی لحاظ رشا  یی   بردبش  آب

دش  شهریا  د   نوب غربس شهر تهربن   دش    بمین د  

 ۀآما نامد  نوب شرقس شهر تهربن  بقدع شدده بکد . طادق     

ورتس رد  د  بیدن   تدرین محصد    یب گ  هاد رشا  یی عمدده 

بندد بی  اندد ،  دو، پناد ،      عاا گ ،  ند مناطق ییر رش  مس

هدای رشدا  یی د  بیدن      اگ. آبیا ی یمدین  کازی   صیفس

 [.24بک  ]مناطق بغیب ب    ش کنتس غرقابس   یا نشتس 

 قیتحق روش

ماتنس بر پا بدبیم رمدس بکد  رد  بی لحداظ      حایر تحقیق 

  بی  دبده بی نو  میددبنس نرر اردآ  ی  را بردی   بی ،هدف

بیدن   بی بکد .  لحاظ اردآ  ی بطفعاگ بکنادی   رتابخان 

م العدد  بی نددو  پیمایشددس   د  آن بی پرکشددنام  بددربی    

پرکشنام  د  قالب مقیدا   شود.   تحیی  بکتفاده مس تجزی 

ایدری   بندبیه  بی  های مقیا  یکس بی شده ر   تهی لیکرگ 

ن موبفقد  خدود  ب د    دهنداان بک  ر  میدزب  پاکخنگرش 

موبفق، موبفق، بد ن نردر،   شده رامفً بندی د   یک طیا 

 ۀپرکشدنام  [.20] ندد ده مخالا نشدان مدس   مخالا   رامفً



 9911، زمستان 4، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  9912

 نییمد  ندو   مختیدا، بعدم بی   ۀاوید  7شده بر بکدا    بیجاد

 د آمددد مقدددب ، محصددورگ رشدد  ریددی کدد ح، یرشددا  ی

 نشدد  زهیمکان ک وی، سخشکسال یمان د  م یب، یرشا  ی

ب بخد    دب  ا بند  ی مندابع  ارفتن   سبانک فگیتسه، یرشا  ی

 رر نادا   یآلفدا  بییر بی بکتفاده با پرکشنام پایایس شد. 

 دیید أت SPSS بفدزب   نر  بی بکتفاده باد صد  93د 70ۀ بای د 

  بیس پرکشدنام  بدا بکدتفاده بی نردر بفدربد       ،همچنین .شد

هدا بی  به   بیدن پرکشدنام   خاره د  بین یمین  بر کس شدد.  

ی تولیدرنندداان محصدورگ   بکداده  ایدری تصدادفس    نمون 

، بد  دلید  بینکد     آمدده بکد   دکد     من ق  بد رشا  یی 

تولیدرننداان بی آب ییریمیندس بدربی آبیدا ی محصدورگ     

اه بدا  چد دبدس آب   ۀمحاکدا نخسد    ،رنند خود بکتفاده مس

با تو    ،. کپسف ار  ایری بنجا  بندبیهبکتفاده بی اونیای 

بلگدوی رشد    یمدان آبیدا ی د  هدر د  ه میدزبن آب       ب  

مدا  محاکدااگ   ت .شدیافت  بر محصورگ مشخص  تخصیص

ایدری   بهره  با   spssبفزب های معتار مانند  نر با بکتفاده بی 

بی   ش هماستگس بدین متغیرهدا     ش آندالیز  ب یدانس     

شد. د  بین م العد  بایدد ببتددب تدابع تولیدد مناکدب       بنجا  

 ۀهزیند تابع  ،[19] 1شپرد ۀقنیشود تا با بکتفاده بی برآ  د 

تدابع تقایدا بدربی آب رشدا  یی محاکدا        ،تولید   کپس

توببع تولید متعددی تخمین یده شدده   ،شود. بر بین بکا 

، تددابع تولیدد ردداب  تفاده بی   ش بقتصادکدنجس رد  بدا بکدد  

   نیدی تع بی پس دباف  مناکب تشخیص دبده شده بک .

 مناکدب،  دید تول تدابع  بنتخداب    سادکنجبقتص مدل حیتصر

 آ  دن دک  ب  ،سبقتصادکنج قیتحق ندیفرب د  یبعد قد 

 ، بقع د  .بک  مو ود یها دبده بی مدل یپا بمترها نیتخم

   بعتادا   یبقتصداد  یتئدو   بد   رد   هسدتند  ها نیتخم نیب

 سمعر فد  توببع بی یکس ،د   بقع .بخشند سم ستجرب یمحتوب

 د   هدای  اذشدت   بی تولیدد  د  ختا یکا   ببط بیان د  ر 

بی  .بکد  ] 22 [دبادف  – رداب  تولیدد  تدابع  ،شده بکتفاده

 بشدا ه   ینتدا  ریتفسد  د   بحتس  ب  توبن مزبیای بین تابع مس

 .ررد

 [22بک  ] 1 بب ۀ شک  ریس بین تابع ب  صو گ 

(1) exp( ) (

i 10000 K M'  1/ 0000 / m

    

 

ijb

j i kj kj ij kj kjY b d D nx t d D 

                                                           
1. Shephard Lemma 

    بحدد ب  د iمتغیر توییحس حقیقدس    Xijد  بین تابع 

j، Dkj متغیر مجایی K   ب  د   بحددj   Yj     متغیدر  ببسدت

یدربیاس بکد    ، dki ،bi،b، dk  بک   Ij)میزبن تولید(  بحد 

برر متغیر  ۀدهند نشان dkiباید تخمین یده شود. یربیب  ر 

برر متغیدر مجدایی  ب    dk   مجایی ب  شیب تابع تولید بک 

   دهد. بر مقدب  راب  تابع تولید نشان مس

 ،رندد   ب تولید مس Yjیک  بحد تولیدی ر  مقدب   ۀهزین

 [ 22] محاکا  خوبهد شد 2ب  صو گ  بب ۀ 

(2)   I 1/ 0000.m  j ij ijC r x 

 i ۀنهادقیم   rijب     j بحد ۀهزینر   Cjد  بین  بب   

ب  بک . بدا   iب  د   بحد  i ۀنهادمقدب   xij  ب   i ب  د   بحد

 Yj ا  بد  مقددب  رابد  تولیدد    حدبق  رردن تابع هزین  نس

 [.22] دک  خوبهد آمد  ب 3صو گ  بب ۀ زین  ب  تابع ه

(3) 
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متغیرهددای تویددیحس   بی نددو   Lij  بب ددۀ یادشددده د  

 بما مقدب  آن راب  بکد .  ،متغیرهای توییحس  بقعس بک 

اوند    بیدن بیب نیز یدر  Ci یمین   ۀبندبیراب ( مانند  ۀنهاد)

د رد  تعریدا   ند کایر متغیرهدا هدم   دود دب     متغیرهاک .

بار بی تابع هزین  بر حسدب   شپرد ۀقنی، بر بکا  شوند مس

 همقدب  تقایا بربی هر نهداد  ،قیم  نهاده مشتق ارفت  شود

 [.22( ]4) بب ۀ  آید ب  دک  مس

(4) iB
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هماستگس  بتفف آب نیز بی   شر برر ؤمعوبم  متعدد 

 مشخص خوبهد شد.  

  ،یکدرما  یمو ود ،سنیریمیی یها آب ،سک ح یها آب

 بخددش د   مشخصدداگ آنهددا  شدداغ  رددا  یر یددن   نییمدد

  ببسدت   رید متغ .باشدند  مسدتق   رید متغتوبند  مس یرشا  ی

 مسدتق   رید متغ بد   آن مقددب   اید  ب یش رد   بک  یریمتغ

   سدد ین محقددق ا یددبخت د   ببسددت  ریددمتغ. دب د سبسددتگ

 د  .درن یدکتکا  ای تصرف   دخ  آن د  توبند سنم حققم

 تدابع   ببسدت   رید متغ یرشدا  ی  بخدش  ۀبفز د ب یش نجایب
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 یرهدا یمتغ بد   آن مقددب   اید  ب یش رد   یب اوند   بد   ،بک 

د  بین م العد  بدربی تعیدین     .دب د سبستگ یادشده مستق 

بین تحیی  بر بکا   ۀتجزیپایدب  بی آب رشا  یی،  ۀبکتفاد

عوبمد    آردا     ه بکد  شده بنجا  شدد  آ  ی  معهای  نمون 

پایددب  بی آب نیدز    ۀادفبکدت بقتصادی بر   مختیا مدیریتس 

 شده بک .بر کس 

 ها افتهی

 آمار توصیفی

نفددر بی را شناکددان     112تعدددبد  یادشددده تحقیددق د 

بندد.   هشدد م الع   پ  هشگربن  هاد رشا  یی بکتان تهربن

 شناکان   پ  هشگربن د  را های دیدااهب  منرو  شناخ  

عوبمد    ۀ بب د خصوص پایدب ی آب د  بخش رشدا  یی    

یکدرگ  مقیا  لبی د  قالب  بقتصادی   مدیریتس پرکشنام 

توصدیا   ،هددف بی طربحدس پرکشدنام     .بکتفاده شده بک 

هدای آمدا ی نریدر     متغیرهای مستق     ببست  بی مشخص 

س تجمعدس،  توییع فرب بنس، د صد فرب بنس، فرب بند  های  د ل

 میانگین، میان ، نما   بنحربف معیا  بک . 

توبن بد  مدوب دی    اویان مس های فردی پاکخ بی  ی اس

   کد ح تحصدیفگ  فعالید ،   ۀکابقمانند کن،  نسی ، 

 نتددای  نشددان دبد .درددرآادداهس بی  ظددایا شددغیس بشددا ه 

ترین  کال بک     وبن 42 شده م الع  متوکط کن بفربد

 ۀطاقد مربوط ب  . بیشترین فرب بنس کال کن دب د 26آنها 

آمده نیز  دک   ب. بنحربف معیا  بک کال  42تا  36کنس 

د صدد   89د  خصوص  نسدی  بفدربد،    .بک  39/7برببر 

فعالید    ۀکدابق متوکدط   بندد.  د صد ین بوده 2/12مرد   

ترتیدب   بد   ،کال   بیشترین   رمترین کابق  0/18 ،بفربد

 6/67 ح تحصدیفگ  بی نردر کد   کال بوده بکد .  1   29

د صدد   9/26د صد با بیشترین فرب بندس دب بی لیسدانس،   

د صددد دب بی  8/2بفددربد دب بی فددوس لیسددانس   بددارتر   

د  خصوص آااهس بی  ظدایا   بند. دیپیم   فوس دیپیم بوده

را شناکدان   هدای  دیددااه شغیس نتای  حاص  بی میانگین 

ایا میزبن آاداهس را شناکدان بی  ظد   بیانگر آن بک  ر  

 شغیس خود د  حد ییاد بک .

 بفدربد  بیشدتر آن بکد  رد     بیدانگر هدای تحقیدق    یافت 

 ۀیمیند شده د   ب بخ د صد( با موب د  82حد د  ) شده م الع 

 .بندد  بدوده پایدب ی آب   عوبم  بقتصادی   مدیریتس موبفدق  

 1د   دد ل   تحقیق ب  شری ذید   های  د ل ۀشد خفص 

 آ  ده شده بک . 

بددربی شددناخ  دیدددااه را شناکددان      1د   ددد ل 

د  رر ؤمددپ  هشددگربن د  خصددوص پایدددب ی آب   عوبمدد  

مقیا  اوی  د  قالب  7مدیری  آب د  بخش رشا  یی بی 

 بفدربد  بیشدتر ها نشدان دبد   یافت یکرگ بکتفاده شده بک . ل

تقدند ر  با مفهدو  پایددب ی آب   مددیری     مع شده م الع 

 قید تحق  ینتدا  بندد.  پایدب  آشنایس ندبشت    نردری ندبشدت   

 رشدا  یبن  بی سمد ین حدد د  چندد  هدر  رد   بک  آن بیانگر

 سمین ،بند  دبشت آب دب یپا  یریمد ب  نسا  م یوب نگرش

بندد   یدا پرکشدنام   ب     ، نردری نددبده  بند بوده تفا گ سب هم

 یب تقدا بدر یدر  گ    مویدو   نید ب رد  بند  پاکخ اذبشت  بس

 مفهو  پایدب ی درل  دب د. ۀیمینبطفعاگ بفربد د  

 شدده  م الع  بفربد بیشترها نشان دبد  یافت  2د   د ل 

عوبمد  بقتصدادی د  حدد ییدادی د  پایددب ی      معتقدند ر  

میان   یادشده  د ل ند. د  اذب ریرتأمدیری  آب رشا  یی 

 نرر بوده بک .  بسترتیب موبفق    ب   نما 

 (n=110) داریپا تیریمد و آب یداریپا خصوص در یکشاورز ۀتوسع اندرکاران دست و کارشناسان پژوهشگران، های اه. دیدگ9 جدول

 یتجمع درصد رییتغ درصد درصد یفراوان یابیارز فیط

 122 7/26 2/23 26 موبفق رامفً

 3/70 9/31 9/27 31 موبفق

 4/47 4/43 7/41 43 نرر سب

 2 2 2 2 مخالا

 2 2 2 2 لامخا رامفً

 - - 3/9 12 پاکخ بد ن

 - 122 122 112 مجمو 
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 نما: زیاد( ،میانه: زیاد n=110پایدار از آب ) ۀاستفاد

 یتجمع درصد رییتغ درصد درصد یفراوان یابیارز فیط
 4/6 6/62 6/06 08 ادیی
 122 4 4/1 3 ادیی سییخ

 4/37 3/31 4/28 33 متوکط
 1/6 1/6 2/0 0 رم

 2 2 2 2 رم سییخ
 - - 4/8 11 پاکخ بد ن

 - 122 122 112 مجمو 

 پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ۀر توسعبثر ؤمبندی دیدگاه کارشناسان در خصوص عوامل  اولویت. 9 جدول

 رییتغ بیضرا اریمع انحراف نیانگیم ها هیگو ها تیاولو
 100/2 63/2 28/3 یرشا  ی نییم نو  1
 178/2 71/2 21/3 محصورگ رش  ریی ک ح 2
 221/2 77/2 87/2 یرشا  ی د آمد مقدب  3
 226/2 78/2 82/2 سخشکسال یمان د  م یب 4
 243/2 94/2 88/2 یرشا  ی شدن زهیمکان ک وی 0
 246/2 83/2 38/2 سبانک فگیتسه 6
 316/2 12/1 49/2 دب  ا بن ی منابع ارفتن 7

 آب داریپا ۀتوسع و آب تیریمد قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ. 4 جدول

 R P دوم ریمتغ اول ریمتغ

 ستیریمد   یبقتصاد عوبم 

 دب یپا ۀتوکع   آب  یریمد

026/2 222/2 
 222/2 443/2 یرشا  ی نرا شناکا دااهید

 212/2 243/2 را شناکان عیم   دبنش
 802/2 219/2 کن

 412/2 273/2  یفعال کابقۀ
 216/2 232/2 فگیتحصک ح 

 

د  خصدوص   ،دهدد  مدس نشدان   3طو  ر   دد ل   همان

ها بدر بکدا  یدربیب تغییدربگ، عوبمد        اوی بندی  ب لوی 

بقتصادی د  مددیری    پایددب ی آب د  بخدش رشدا  یی     

 3قاب  بر کس بوده   تعمق بیشتری ری  بک . د   دد ل  

رندیم رد     مدس ا  ب هدم مشداهده   هد  اوید  یربیب تغییدربگ  

ترتیب بربی نو  یمدین، مسداح  ییدر رشد  محصدول،       ب 

مقدب  د آمد رشا  یی، بیم  د  یمان خشکسدالس، کد وی   

مکانیزه شدن رشا  یی، تسهیفگ بدانکس   ادرفتن مندابع    

 ،226/2 ،221/2 ،178/2، 100/2نددد بی  ب دب  عاددا گ یا بندد 

243/2، 246/2   216/2. 

 آمار استنباطی

میدان متغیرهدای    ۀ بب د د  بین قسم  ب  منردو  تعیدین   

 .دشتحقیق بی یریب هماستگس بکپیرمن بکتفاده 

صدادی    عوبم  بقت  ۀ بب   بر کس  4با تو   ب   د ل 

آن بکد    بیدانگر  حایدر  تحقیق نتای  پایدب ، ۀتوکععوبم  

 ۀتوکدع  عنوبن متغیدر ب ل    ب فعالی   ۀکابقکن   ر  بین 

 ۀ بب د  بد  عندوبن متغیدر د      پایدب    مددیری  مندابع آب  

(. sig=412/2) =(  802/2ترتیب ) ب ، دب ی   ود ندب دامعن

 ۀتوکدع مسدتق  بی    کن بفدربد  را ی  ۀکابق ،دیگر بیانب  

. د  بکد     مدیری  منابع آب د  بخدش رشدا  یی   پایدب 

ادی   مددیریتس بیشدترین   میان تما  متغیرها عوبم  بقتصد 

یدریب تعیدین      222/2دب ی امعند با ک ح  ب ریراذب ی أت

 پایددب    مددیری  مندابع آب دب د.    ۀتوکعبر متغیر  026/2

پایدب  نیدز   ۀتوکعان   دیدااه را شناکان   دبنش را شناک

 ۀتوکدع بین ک ح تحصیفگ    ،. همچنینهماست  هستند

مثا   ۀ بب ا  یی پایدب    مدیری  منابع آب د  بخش رش
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(. بد   sig=216/2  دود دب د )  90/2دب ی د  کد ح  امعن  

 اویس ،هر چ  تحصیفگ را شناکان بارتر باشد ،دیگر بیان

شان د  مو د مفهو  پایدب ی آب د  رشا  یی بیشتر  آااهس

پایدب    مددیری  مندابع آب بد      ۀتوکع ،بک . ب  طو  ریس

دبنش را شناکدان    ،   مدیریتس ک  متغیر عوبم  بقتصادی

 شود. مس شناکان مربوط دیدااه را

عوبم  بقتصدادی   مددیریتس بیشدترین     نتای  نشان دبد 

هدای مددیری  مندابع پایددب  آب     ب تااط با  فتا نقش  ب د  

بدردب ی   بفربد بی تخریدب   نتدای  بهدره   هرچ  د ک  د  ندب 

تدری نسدا  بد      های مثا  رشناپایدب  آب بیشتر باشد، نگ

های مرتاط  فعالی بردب ی بی منابع آب    بهاود بهرهحفا   

 خوبهند دبش .با مدیری  صحیح آب 

 گیری   نتیجهبحث و 

  بدربی حد     بک آبس  رمترین چالش دنیای بمر ی بحربن  مهم

بین مشک  رشدو های مختیدا بایدد مندابع آبدس خدود  ب بد         

یعنس مدیری  برراذب ترین عامد    ،مدیری  رنند شک بهترین 

با تو د  بد  بهمید      .بک ایدب ی آب د  بخش رشا  یی د  پ

ایری  فتا    یر  گ کوس دبدن رشا  یبن ب   شک نگرش د  

کددوی بنجددا  بقدددبماگ مددرتاط بددا مدددیری  پایدددب  منددابع آب 

بر کدس پایددب ی آب د     ،حایر تحقیق هدف بصیس ،رشا  یی

رادذب  بدر   یرتأمددیریتس  بقتصدادی    بخش رشا  یی   عوبم  

آن  بیدانگر  حایر نتای  تحقیق ه بک .پایدب  بی آب بود ۀبکتفاد

نسا  بد    سنگرش م یوب بک  ر  هر چند نیمس بی رشا  یبن

تفدا گ   بسد  عین حال نیمس هم  ،بند دبشت مدیری  پایدب  آب 

رادذب  بدر   یرتأبند ر  بین مویو  یر  گ شناخ  عوبمد    بوده

اگ آیندده    بایدد د  تحقیقد   دهد  ب نشان مسنگرش رشا  یبن 

ییرب تغییدر نگدرش ادا  نخسد       ،بیشتر مو د تو   قرب  ایرد

مدیری  پایدب  مندابع آب   ۀیمینبی تغییر  فتا  رشا  یبن د  بر

 رشا  یبن بک .
دهد د  بین متغیرهدای مسدتق     مسنتای  تحیی  نشان 

هدای   آمدویش میدزبن  بعد بی عوبمد  بقتصدادی   مددیریتس،    

ر یرتأمدیری  آب بیشترین  ۀیمینشده ب  رشا  یبن د   ب بخ 

نتددای   . ب بددر مدددیری  پایدددب  منددابع آب دبشددت  بکدد    

آمده بهمی  آمدویش د  مددیری  پایددب  مندابع  ب      دک  ب 

 ،بی دیگددر مددوب دی ردد  بایددد بشددا ه رددرد .دهددد نشددان مددس

رد  متغیدر    بکد  هدای مدزب   رشدا  یی د  بیدربن       ی اس

د ک  [.21] راذب  د  مدیری  پایددب  مندابع آب بکد    یرتأ

آبدس د  بدین متغیرهدای مسدتق  بی      رمرشا  یبن بی بحربن 

راذب ترین آنها ب  مدیری  پایددب  مندابع آب بد  شدما      یرتأ

کدد ح د ک  یب تقددا  کددایی  آادداه  د بددد ن شددک  مددس

ادذب   ریرتأرشا  یبن بی بحربن آب هم بی متغیرهدای بسدیا    

 ییرب د ک عمومس رشا  یبن یمین   ب بدربی بقددبماگ   بک ،

   .رند   پایدب  منابع آب فربهم مسیعمیس مدیر

ب  بب د   نرا  مدیری  آب با مددیری  پایددب  مندابع آ   

، [12] (1394همکدا بن ) دب د بین بمر د  م العداگ ندو ی   

  همکددا بن رسددترب   ] 22 [(2210) کددامیان   همکددا بن

یید أتشود   بین مویو   ب  خوبس دیده مس ب ] 23 [(2216)

رشدا  یبنس رد  بیشدتر   بهتدر      ،نموند   طدو  بد    .رندد  مس

تری بی  قویبد بک  ،بند دیدهمدیری  آب  ب آمویش  چگونگس

 .آبس دب ند رمبحربن آب   

حجدم  دب د، بهمی  ییادی  یکس دیگر بی متغیرهایس ر 

هم  (2216) یبفشا بین یافت  د  پ  هش  بک .آب  ۀذخیر

 ،آب ۀذخیددربددا بفددزبیش حجددم  [.16] شددده بکدد دیددده 

یبن با حجم بیشتری بی مندابع آب کدر را  خوبهندد    رشا  

شدود تدا د  صدو گ عدد       مدس  کابدبش  ر  بین مویو  

 ،را ایری بقددبماگ مدرتاط بدا مددیری  پایددب         عای    ب

هدای   بفزبیش هزین  کابی  ئمسبین  .منابع آب بتفف شود

د  بین شربیط رشا  یبن با هددف   .شود تولید رشا  یی مس

تدری   ها ممکن بکد  نگدرش م یدوب    ین  ویس د  هز صرف 

 .بربی بنجا  بقدبماگ مدیری  پایدب  منابع آب دبشت  باشدند 

 آن نگداه رشدا  یبن   ۀذخیدر بفزبیش حجم آب    با ،د   بقع

  د ک  تر شده ب  بکتفاده بی منابع آب بقتصادی نسا  باید

 . ی یر  گ مدیری  پایدب  منابع آب دبشت  باشندبهتری ب

 ۀ بب د یدب ی آب د  بخش رشدا  یی    بی بر کس پابر

پایددب  بی   ۀبکدتفاد راذب  بر یرتأعوبم  بقتصادی   مدیریتس 

   دشو ییر ب بخ  مس هایپیشنهادمنابع آب د  بیربن 

بنددرا بن     تو   ب  دیدااه را شناکدان   دکد    با .1

پ  هشددگربن مددانع مهددم مشددا ر  رشددا  یبن د   

 آب رشددا  یی موبنددع آمویشددس   ۀبهینددمدددیری  

د شددو پیشددنهاد مددس  ،بنددابربین .تر یجددس بکدد  

  د شدو های آمویشس بربی رشا  یبن برادزب    را ااه

آمددویش ری  بددربی پایدددب ی آب   مدددیری  آن    

 تدب ک دیده شود. 

ترین مانع مددیری    ا  آبیا ی مهمرد   بکتای معیا  ن .2

شدود رد     پس پیشنهاد مدس  .موبنع بقتصادی بک آب 
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ی   ب فدربهم رندد تدا بدا     د ل  بعتاا بگ   تسهیفگ ر

هدای ندوین بی هدد  ف      بمکاناگ   تجهیزبگ   فنا  ی

 کنتس  یوایری شود.   ۀشیوآب ب  

بکدتفاده  برربخشس  موبنع د ترین  با تو   ب  بینک  مهم .3

 ،بدردب ی بکد    بهدره های  بی آب تجهیزبگ   ییرکاخ 

های تولیدد  ب د    شود ر  د ل  ییرکاخ  پیشنهاد مس

   .فربهم رندمیان رشا  یبن 

بین  دب امعن ۀ بب با تو   ب  نتای  تحقیق مانس بر  .4

نگرش نسا  ب  مدیری  پایددب  د  بکدتفاده بی آب   

شدود بدا تشدویق   حماید  بی      پایدب  پیشدنهاد مدس  

 حرر  آنها ب  طرف بربیری   ۀیمینکایی،  ذخیره

 شود.  مدیری  پایدب  منابع آب فربهم 
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