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 .1دانشجوی دکترای گروه اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه) ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
 .2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
(تاریخ دریافت ،1911/10/11:تاریخ تصویب)1911/11/11 :

چکیده
محدودیت منابع آب و افزایش جمعیت سبب شده است که بخش کشاورزی نسبت بهه سهایر بخهشههای مصهر کننهدۀ آب
تقاضای بیشتری داشته باشد .بنابراین ،امروزه چالش بخش کشاورزی تولید غذا با استفاده از آب کمتر است .تحقیق حاضهر در
سال 1911ه  1911در دشتهای استان تهران و بر اساس اطالعات موجود جهاد کشاورزی انجام شده است .از ایهنرو ،ههد
از انجام تحقیق حاضر ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر پایداری منابع آب است .در تحقیق پیش رو ابتدا  111نفهر از تولیدکننهدگان
براساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین شدند و در آن از پرسشنامه برای تجزیهوتحلیل استفاده شد .نمونهگیری بهه
صورت تصادفی از میان تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی انجام شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در
بازۀ 17ه  19درصد با استفاده از نرمافزار  SPSSتأیید شد .سپس ،تابع تولید کاب داگالس به عنوان تهابع تولیهد مناسهب آورده
شد و با استفاده از قضیۀ شپرد تابع هزینۀ تولید و تابع تقاضا برای آب کشاورزی محاسبه شد .ارزش افزودۀ بخهش کشهاورزی
متغیر وابسته تابع و متغیرهای مستقل نیز شامل متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و فنی در نظر گرفته شدند .تجزیهوتحلیل دادههها
با نرمافزار  SPSSانجام شد .نتایج همبستگی نشان داد بین مدیریت پایدار منابع آب با متغیرهای عوامل اقتصهادی و سهپس ،بها
دیدگاه کارشناسان ارتباط معناداری در سطح  11درصد وجود دارد .بین سن و سابقۀ کارشناسان و پایداری آب رابطۀ معناداری
وجود ندارد و به بیانی دیگر ،این عوامل مستقل از مدیریت پایدار آب هستند.
کلیدواژگان :بخش کشاورزی ،پایداری آب ،عوامل اقتصادی ،مدیریت اقتصادی ،مدیریت پایدار ،منابع آب.

 نویسندۀ مسئول

Email: daran_14444@yahoo.com
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مقدمه
آب مهمترین نهادۀ تولیدد ردر گ اربناهدایس بکد رد د
بختیا بنسان قرب ارفت بک  .د عین حدال ،آب بد عندوبن
محد درنندهترین نهاده تولیدی رشدا یی د رشدو بیدربن
شناخت شده بک  .بمر یه عوبمد ییدادی مانندد رشدا یی
ناپایدب  ،حفر چاههای عمیق ،کاختا نامناکب مددیری آب،
ییرکاخ های نارافس توییع آب ب عنوبن شتابدهنددههدای
بصدیس بحددربن آب د بیددربن بکد  .همچنددین ،بددا تو د بد
تغییددربگ ریفددس آبهددای ییریمینددس رد مددستوبنددد بددر برددر
فعالی های بنسان توکعۀ فعالی های صنعتس ب ود آید،
بر کس پایددب ی آب بد منردو حفدا بصدفی ریفید
رمیدد آب بمددری یددر ی بکدد ] .]1شهددای تولیددد
ب شدد رد بنتردا
رشا یی بربی تأمین غذبی معی
مس د با بفز ده شدن  2/4میییا د نفر ب آن د کدال 2202
ب حد د  9/7میییا د نفر برکد [ ]2با تو ب محدد دی
منابع آبس بخش رشا یی کاب شده بک رد بیدن بخدش
نسا ب کایر بخشهای مصرفرنندۀ آب تقایای بیشدتری
دبشت باشد .بنابربین ،مهمترین چدالش بخدش رشدا یی د
شربیط رنونس چگونگس تولید بیشدتر غدذب بدا بکدتفاده بی آب
نگهدب ی منابع طایعدس
رمتر بک  .توکعۀ پایدب  ،مدیری
هد بخشددس تحددورگ د بخددش رشددا یی بددا پایدددب ی
مدددیری آب بب دد بی مسددتقیم دب د ،ییددرب ت دأمین مدددب
نیایهای بشر یایتمندی نسد حدال آیندده ب تندمین
مسرند .بهرهبردب ی صحیح بصولس بی آب بفزبیش بندمان
آب ب لحاظ رمدس ریفدس بهمید ییدادی دب د رداهش
ریفی آن عامد محد درننددۀ بصدیس د بفدزبیش
رمی
تولیدبگ رشا یی ب شما مس د .را برد بهیند مددیری
صحیح آب د مز ع یکس بی بهکا های بکاکس بربی مقابید
با بین محد دی بک  .مندابع محی دس کدرمای هدای بصدیس
بخش رشا یی هر بقتصادی ب تشکی مسدهد ب همدین
دلی  ،پایدب ی بین منابع بهمی ییادی دب د .د حال حایدر،
با بحربن آب با تو ب مفهو توکدعۀ پایددب ردا برد آن
د مدیری منابع آب بهاود بایخو دهای مرتاط با مندابع آب
ر توکط شاخصها معیا ها پای یزی شدهبند ،یر ی بد
نرر مس کد .آب ن تنها یک منادع طایعدس یدر ی بدربی
رشا یی بکد  ،بیکد نقدش مهمدس د توکدعۀ معیتدس،
ب تماعس بقتصادی بیفا مدسرندد [ .]3د بقدع ،مددیری
حفاظ بی منابع آب اامس مهم د بکتای نی ب چشمبندبی
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توکعۀ پایدب بک [ ،]4بین د حدالس بکد رد بدر بکدا
پیشبینس صو گارفت د دهد هدای آیندده ،رمادود آب د
هانس بیشتر بی قا لمس مسشود بحدربن آب بد
مقیا
یک نگربنس چالش بصیس د بیشتر رشو های هان تادی
خوبهد شد [ .]0طاق م العاگ ،تدا کدال  2220حدد د 1/8
میییا د نفر د رشو ها با رماود آب ینداس خوبهندد ردرد
د کو مرد هان تح شدربیط تدنش آبدس خوبهندد بدود
[ .]7ب طو ریس ،مدیری منابع آبس ب دلی فتا های غیدر
قاب پیشبینس ،ود تاادلهای بین بخشس تصمیمهدایس
ر هر بخدش بدربی کدیدن بد بهددبف خدود مدسایدرد
همچنددین ،ددود مسدداخ مختیددا ب تمدداعس ،کیاکددس
بقتصادی بسیا د همتنیده پیچیده شده بک [.]6
پیشینۀ تحقیق
یرغامس همکا بن د کدال  2210یدک بدایۀ دیدد ب بد
عنوبن ببزب را آمد کیاک ادذب ی آب بدربی حد نیایهدای
قابتس را بربن بخشهای مختیا ییرحویۀ ی یند د ب بخد
دبدند رد د یمیندۀ چهدا چوب کیاکد ادذب ی آب نتدای
بهتری ب فدربهم آ ده بکد [ .]8م العد بی بدا بکدتفاده بی
نرریۀ چان ینس ،ب مدیری منابع آب ییریمیندس پردبختد
بهین کایی بلگوی رش با بکتفاده بی مدل فایی تخصیص
آب بر مانای نرریۀ باییها د ب بیس تح پوشدش یکدس بی
آبربه ها بنجا شده بکد [ .]9م العداگ مختیدا د یمیندۀ
عوبم مؤرر بر منابع آب توکط محققان د دبخ خدا بی
نتای م العاگ نرری نشان مسدهد
رشو بنجا شده بک
ر تنها بهکا مناکدب بد منردو بکدتفادۀ بهیند بی آب
پایدب ی منابع آب ش مناکب آبیا ی بهاود د مددیری
آبیددا ی بک د [ .]12نتددای پ د هش لددسیبده همکددا بن
( )1394میان ک ادر ه رشدا یبن بدا نگدرشهدای ب یشدس
ییس د رددرۀه ،نددو د کددتان خودخوبهان د بی لحدداظ فتددا
مشا ر د حفاظ پایددب مندابع آب ،تفدا گ معندادب ی ب
نشان مسدهد ب طو ی ر بفربد با نگرشهای ییسد ردره
خودخوبهان ب ترتیدب بیشدترین رمتدرین میدانگین فتدا
مشا رتس دبشت بندد [ .]11د تحقیدق شداهپسدند کدوب ی
( )1390بی فربیند کیسی مربتاس بربی ب لوی بندی معیا های
موبنع مدیری پایدب منابع آب رشا یی بهدره ارفتد شدده
بک  .ازین های موبنع مدیریتس پایدب مندابع آب رشدا یی
بیانگر آن بود ر برربخشدس آب د کد ح مز عد بیشدترین
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بهمی ب دب د [ .]12مقالۀ خارسا مصاحب ( )1393بربی
مدیری مندابع آب توکدعۀ پایددب رد هددف آن بر کدس
مدیری منابع شاخصهای بهره ی د بخدش رشدا یی
بکد  ،مددیری منددابع آب د توکدعۀ پایدددب بکد بددربی
کیدن ب آن ،ب یک مدیری یکپا چ نرا مند د تمامس
ببعاد نیای دب یدم [ .]13بییتدری ( )1986نیدز همانندد تحقیدق
حایر بی تدابع تولیدد دبادف بکدتفاده ردرد رد بی عوبمد
ب را ارفت د بین تابع مدستدوبن بد بندر ی ،نیدر ی ردا
کرمای بشا ه ررد .بی مزبیای تحقیق ی ،دخال دبدن بنر ی
ب عنوبن یکس بی عوبم تولید بک [ .]14همچنین ،ریانس
نجاری ( )1379د م الع شان ب بر کس بب دۀ د بیمددگ
نهاده هدا د بخدش رشدا یی د بیدربن پردبختندد .آنهدا بدا
بکتفاده بی فر تاعس راب دباف ب بین نتیج کیدند رد
بدین تولیدد نهددادههدای نیددر ی ردا  ،کددرمای بندر ی بددا
ی اسهای م یوب آما ی ب تااط معنادب ی ود دب د بین
نهادهها تأریر د خو تو هس بر تولید رشا یی دب ند [.]10
با تو بد بهمید مندابع آب بد عندوبن یدک عامد
رییدی د تما بخشهای بقتصادی ب خصوص د بخدش
رماود شدید بین مناع حرر ب
رشا یی ،محد دی
کددوی مدددیری پایدددب منددابع آب بر کددس پ د هشهددای
صاحبنرربن بر بین با ندد
بنجا شده بمری یر ی بک
ر بقدبماگ مرتاط با عوبم بقتصادی مدیری تأریرادذب
بر بکتفادۀ پایدب بی آب د بیدربن بهمید دب د .بد همدین
منرو  ،هدف بی تحقیق حایر تحیی آرا عوبم بقتصدادی،
ب تماعس فنس ،بعم بی تجهیزبگ تسهیفگ مو د بکتفادۀ
رشا یبن ،کن کابقۀ را ی ک ح تحصیفگ آاداهس
آنهددا بی مفهددو پایدددب ی بددر مصددرف آب رشددا یی د
دش های بکدتان تهدربن بدوده بکد  .بد همدین منردو ،
مدیری منابع آب بخش رشا یی ب ییابس شد تا مؤررترین
عوبم بر پایدب ی آب شناکایس شود.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

مدیری پایدب منابع آبس بدا تو د بد موقعید غربفیدایس
بیربن رد د رمربندد خشدکس دنیدا قدرب دب د بسدیا ی بی
مناطق آن ب صدو گ خشدک نیمد خشدک هسدتند [،]0
بهمی بیشتری دب د .بر کسهای بنجا شده اویای آن بکد
هدانس د بردبشد مندابع آب
ر رشو بیدربن د مقیدا
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ییریمینس د تاۀ پنجم قرب دب د .همبرندون بی  229دشد
رشو  ،تعدبد  00دش ر مهمترین دش های رشو ب نیدز
شام مسشوند ،بی کوی یب گ نیر ممنوع بعف شده بد
طو میانگین کارن بیش بی  0میییدا د مترمکعدب بی مندابع
آب ییریمینس رشو بیاف بردبش مسشود [ .]0با تو بد
شربیط غربفیایس بیدربن بیدن مسدئی شددگ بیشدتری دب د،
حد د د برببر میانگین هانس د بیربن آب مصرف مسشدود.
بیربن د کربنۀ مصرف آب د بین رشو هایس ر دب بی بیش
بی پن میییون نفدر هسدتند ،تادۀ نخسد ب دب د [ .]16د
مجمو  ،ود چنین شربی س کاب شدده بکد تدا بی نردر
بحربن آبس ،بیربن تاۀ چها دهم ب د بین  116رشو دبشت
باشد ر نشاندهندۀ شربیط نامناکب مندابع آب بیدن رشدو
بک [ .]17دکتیابس ب تعادل نساس تقایا عریۀ آب یدک
بص بکاکس ب شما مس د رد بیدن بمدر دز بدا مددیری
پایدددب آب میسددر نخوبهددد بددود [ .]18تحقیددق حایددر طددس
کالهای  1398-1397ب صو گ مدو دی د دشد هدای
بدر بطفعداگ مو دود د
بکتان تهربن بنجا ارفتد بکد
هاد رشا یی شهرکتانهای بکتان تهربن متکدس
مدیری
بمدین دشد
بک  .بی میان دش های بین بکتان دشد
شهریا ب ترتیب با مسداح  138هدزب هکتدا  220هدزب
هکتا بی لحاظ رشا یی بردبش آب بهمی ییادی دب ند.
بمین د
دش شهریا د نوب غربس شهر تهربن دش
نوب شرقس شهر تهربن بقدع شدده بکد  .طادق آما نامدۀ
یب گ هاد رشا یی عمددهتدرین محصدورتس رد د بیدن
مناطق ییر رش مس ند ،عاا گبندد بی اندد  ،دو ،پناد ،
کازی صیفس اگ .آبیا ی یمدینهدای رشدا یی د بیدن
مناطق بغیب ب ش کنتس غرقابس یا نشتس بک [.]24
روش تحقیق
تحقیق حایر ماتنس بر پا بدبیم رمدس بکد رد بی لحداظ
هدف ،را بردی بی نرر اردآ ی دبده بی نو میددبنس بی
لحاظ اردآ ی بطفعاگ بکنادی رتابخان بی بکد  .بیدن
م العدد بی نددو پیمایشددس د آن بی پرکشددنام بددربی
تجزی تحیی بکتفاده مسشود .پرکشنام د قالب مقیدا
لیکرگ تهی شده ر یکس بی مقیا های بی بندبیهایدری
نگرش پاکخدهنداان بک ر میدزبن موبفقد خدود ب د
یک طیا د بندیشده رامفً موبفق ،موبفق ،بد ن نردر،
مخالا رامفً مخالا نشدان مدسدهندد [ .]20پرکشدنامۀ
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بیجادشده بر بکدا  7اویدۀ مختیدا ،بعدم بی ندو یمدین
رشددا یی ،ک د ح یی در رشد محصددورگ ،مقدددب د آمددد
رشا یی ،بیم د یمان خشکسالس ،ک وی مکانیزه شددن
رشا یی ،تسهیفگ بانکس ارفتن مندابع یا بند دب ب بخد
شد .پایایس پرکشنام با بکتفاده بی یریب آلفدای رر نادا
د بایۀ 70د  93د صد با بکتفاده بی نر بفدزب  SPSSتأییدد
شد .همچنین ،بیس پرکشدنام بدا بکدتفاده بی نردر بفدربد
خاره د بین یمین بر کس شدد .بیدن پرکشدنام هدا بی به
نمون ایدری تصدادفس کداده بی تولیدرنندداان محصدورگ
رشا یی من ق بد دکد آمدده بکد  ،بد دلید بینکد
تولیدرننداان بی آب ییریمیندس بدربی آبیدا ی محصدورگ
خود بکتفاده مسرنند ،نخسد محاکداۀ دبدس آب چداه بدا
بکتفاده بی اونیای بندبیهایری بنجا ارف  .کپس ،با تو
یمدان آبیدا ی د هدر د ه میدزبن آب
ب بلگدوی رشد
تخصیصیافت بر محصورگ مشخص شد .تمدا محاکدااگ
با بکتفاده بی نر بفزب های معتار مانند  spssبا بهرهایدری
بی ش هماستگس بدین متغیرهدا ش آندالیز ب یدانس
بنجا شد .د بین م العد بایدد ببتددب تدابع تولیدد مناکدب
برآ د شود تا با بکتفاده بی قنیۀ شپرد ،]19[ 1تابع هزیندۀ
تولید کپس ،تدابع تقایدا بدربی آب رشدا یی محاکدا
شود .بر بین بکا  ،توببع تولید متعددی تخمین یده شدده
رد بدا بکدتفاده بی ش بقتصادکدنجس ،تددابع تولیدد ردداب
دباف مناکب تشخیص دبده شده بک  .پس بی تعیدین
تصریح مدل بقتصادکنجس بنتخداب تدابع تولیدد مناکدب،
قد بعدی د فربیند تحقیق بقتصادکنجس ،ب دک آ دن
تخمین پا بمترهای مدل بی دبدههای مو ود بک  .د بقع،
بین تخمینها هسدتند رد بد تئدو ی بقتصدادی بعتادا
محتوبی تجربس مسبخشند .د بقع ،یکس بی توببع معر فدس
ر د بیان ببط کاختا ی د تولیدد بی اذشدت هدای د
بکتفاده شده ،تدابع تولیدد رداب –دبادف ] [22بکد  .بی
مزبیای بین تابع مستوبن ب بحتس د تفسدیر نتدای بشدا ه
ررد.
شک ریس بین تابع ب صو گ بب ۀ  1بک []22
Y j  exp(bi   d kj Dkj )  (nxijij t  d kj Dkj
i  10000 K M '  1/ 0000 / m
b

()1

1. Shephard Lemma

د بین تابع  Xijمتغیر توییحس حقیقدس  iب د بحدد
 Dkj ،jمتغیر مجایی  Kب د بحدد  Yj jمتغیدر ببسدت
 ،dk ،b،bi ،dkiیدربیاس بکد
(میزبن تولید) بحد  Ijبک
ر باید تخمین یده شود .یربیب  dkiنشاندهندۀ برر متغیر
 dkبرر متغیدر مجدایی ب
مجایی ب شیب تابع تولید بک
بر مقدب راب تابع تولید نشان مسدهد.
هزینۀ یک بحد تولیدی ر مقدب  Yjب تولید مسرندد،
ب صو گ بب ۀ  2محاکا خوبهد شد []22
()2

I  1/ 0000.m

C j   rij xij
نهادۀ i

د بین بب  Cjر هزینۀ بحد jب  rijقیم
ب د بحد  iب  xijمقدب نهادۀ  iب د بحد  iب بک  .بدا
حدبق رردن تابع هزین نسا بد مقددب رابد تولیدد Yj
تابع هزین ب صو گ بب ۀ  3ب دک خوبهد آمد [.]22

()3

 π Bi  i
i
C j  ( Bi )  r Bi 
 Yi  Bi
 AπBi   Bi
Bi  bi   d kj Dkj
A  exp(bi   d kj Dkj   c Lij ) 
K  1/ 0000 / m’I  1/ 0000 / m
ln
i

د بب ددۀ یادشددده  Lijمتغیرهددای تویددیحس بی نددو
متغیرهای توییحس بقعس بک  ،بما مقدب آن راب بکد .
(نهادۀ راب ) مانند بندبیۀ یمین  Ciنیز یدربیب بیدناوند
متغیرهاک  .کایر متغیرهدا هدم دود دب ندد رد تعریدا
مسشوند ،بر بکا قنیۀ شپرد بار بی تابع هزین بر حسدب
قیم نهاده مشتق ارفت شود ،مقدب تقایا بربی هر نهداده
ب دک مسآید ( بب ۀ .]22[ )4
()4

Bi  

C j
 Bj   ej 

    X ije 
rij
  Bi   rij 

عوبم متعدد مؤرر بر بتفف آب نیز بی ش هماستگس
مشخص خوبهد شد.
آبهای ک حس ،آبهای ییریمینس ،مو ودی کدرمای ،
یم دین نی در ی رددا شدداغ مشخصدداگ آنهددا د بخددش
رشا یی مستوبند متغیدر مسدتق باشدند .متغیدر ببسدت
متغیری بک رد ب یش یدا مقددب آن بد متغیدر مسدتق
بسددتگس دب د .متغیدر ببسددت د بختیدا محقددق نیس د
محقق نمستوبند د آن دخ تصرف یا دکتکا ی رند .د
بینجا ب یش بفز دۀ بخدش رشدا یی متغیدر ببسدت تدابع
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بک  ،بد اوند بی رد ب یش یدا مقددب آن بد متغیرهدای
مستق یادشده بستگس دب د .د بین م العد بدربی تعیدین
بکتفادۀ پایدب بی آب رشا یی ،تجزیۀ بین تحیی بر بکا
آردا عوبمد
نمون های معآ یشده بنجا شدده بکد
مختیا مدیریتس بقتصادی بر بکدتفادۀ پایددب بی آب نیدز
بر کس شده بک .
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 1 29کال بوده بکد  .بی نردر کد ح تحصدیفگ 67/6
د صد با بیشترین فرب بندس دب بی لیسدانس 26/9 ،د صدد
بفددربد دب بی فددوس لیسددانس بددارتر  2/8د صددد دب بی
دیپیم فوس دیپیم بودهبند .د خصوص آااهس بی ظدایا
شغیس نتای حاص بی میانگین دیددااههدای را شناکدان
بیانگر آن بک ر میزبن آاداهس را شناکدان بی ظدایا
شغیس خود د حد ییاد بک .
یافت هدای تحقیدق بیدانگر آن بکد رد بیشدتر بفدربد
م الع شده (حد د  82د صد) با موب د ب بخ شده د یمیندۀ
پایدب ی آب عوبم بقتصادی مدیریتس موبفدق بدودهبندد.
خفص شدۀ د لهای تحقیق ب شری ذید د دد ل 1
آ ده شده بک .
د ددد ل  1بددربی شددناخ دیدددااه را شناکددان
پ هشددگربن د خصددوص پایدددب ی آب عوبم د م دؤرر د
مدیری آب د بخش رشا یی بی  7اوی د قالب مقیا
لیکرگ بکتفاده شده بک  .یافت ها نشدان دبد بیشدتر بفدربد
م الع شده معتقدند ر با مفهدو پایددب ی آب مددیری
پایدب آشنایس ندبشت نردری ندبشدت بندد .نتدای تحقیدق
بیانگر آن بک رد هدر چندد حدد د نیمدس بی رشدا یبن
نگرش م یوب نسا ب مدیری پایدب آب دبشت بند ،نیمس
هم بستفا گ بودهبند ،نردری نددبدهبندد یدا پرکشدنام ب
بسپاکخ اذبشت بند رد بیدن مویدو بدر یدر گ ب تقدای
بطفعاگ بفربد د یمینۀ مفهو پایدب ی درل دب د.
د د ل  2یافت ها نشان دبد بیشتر بفربد م الع شدده
معتقدند ر عوبمد بقتصدادی د حدد ییدادی د پایددب ی
مدیری آب رشا یی تأریراذب ند .د د ل یادشده میان
نما ب ترتیب موبفق بسنرر بوده بک .

یافتهها
آمار توصیفی

د تحقیددق یادشددده تعدددبد  112نفددر بی را شناکددان
پ هشگربن هاد رشا یی بکتان تهربن م الع شددهبندد.
ب منرو شناخ دیدااههای را شناکان پ هشگربن د
خصوص پایدب ی آب د بخش رشدا یی بب دۀ عوبمد
بقتصادی مدیریتس پرکشنام بی د قالب مقیا لیکدرگ
بکتفاده شده بک  .هددف بی طربحدس پرکشدنام  ،توصدیا
ببست بی مشخص هدای آمدا ی نریدر
متغیرهای مستق
د لهای توییع فرب بنس ،د صد فرب بنس ،فرب بندس تجمعدس،
میانگین ،میان  ،نما بنحربف معیا بک .
بی ی اسهای فردی پاکخاویان مس توبن بد مدوب دی
مانند کن ،نسی  ،کابقۀ فعالید  ،کد ح تحصدیفگ
آادداهس بی ظددایا شددغیس بشددا ه رددرد .نتددای نشددان دبد
وبنترین
متوکط کن بفربد م الع شده  42کال بک
آنها  26کال کن دب د .بیشترین فرب بنس مربوط ب طاقدۀ
کنس  36تا  42کال بک  .بنحربف معیا ب دک آمده نیز
برببر  7/39بک  .د خصوص نسدی بفدربد 89 ،د صدد
مرد  12/2د صد ین بودهبندد .متوکدط کدابقۀ فعالید
بفربد 18/0 ،کال بیشترین رمترین کابق  ،بد ترتیدب

جدول  .9دیدگاههای پژوهشگران ،کارشناسان و دستاندرکاران توسعۀ کشاورزی در خصوص پایداری آب و مدیریت پایدار ()n=110
طیف ارزیابی

فراوانی

درصد

درصد تغییر

درصد تجمعی

رامفً موبفق
موبفق
بسنرر
مخالا
رامفً مخالا
بد ن پاکخ
مجمو

26
31
43
2
2
12
112

23/2
27/9
41/7
2
2
9/3
122

26/7
31/9
43/4
2
2
122

122
70/3
47/4
2
2
-
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جدول  .2دیدگاههای کارشناسان و پژوهشگران و دست اندرکاران توسعۀ کشاورزی در خصوص عوامل اقتصادی و مدیریتی تأثیرگذار بر
استفادۀ پایدار از آب ( n=110میانه :زیاد ،نما :زیاد)
طیف ارزیابی
ییاد
خییس ییاد
متوکط
رم
خییس رم
بد ن پاکخ
مجمو

درصد
06/6
1/4
28/4
0/2
2
8/4
122

فراوانی
08
3
33
0
2
11
112

درصد تغییر
62/6
4
31/3
6/1
2
122

درصد تجمعی
6/4
122
37/4
6/1
2
-

جدول  .9اولویتبندی دیدگاه کارشناسان در خصوص عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی
اولویت ها
1
2
3
4
0
6
7

میانگین
3/28
3/21
2/87
2/82
2/88
2/38
2/49

گویهها
نو یمین رشا یی
ک ح ییر رش محصورگ
مقدب د آمد رشا یی
بیم د یمان خشکسالس
ک وی مکانیزه شدن رشا یی
تسهیفگ بانکس
ارفتن منابع یا بن دب

انحراف معیار
2/63
2/71
2/77
2/78
2/94
2/83
1/12

ضرایب تغییر
2/100
2/178
2/221
2/226
2/243
2/246
2/316

جدول  .4همبستگی بین متغیرهای تحقیق مدیریت آب و توسعۀ پایدار آب
متغیر اول
عوبم بقتصادی مدیریتس
دیدااه را شناکان رشا یی
دبنش عیم را شناکان
کن
کابقۀ فعالی
ک ح تحصیفگ

متغیر دوم

R

P

مدیری آب توکعۀ پایدب

2/026
2/443
2/243
2/219
2/273
2/232

2/222
2/222
2/212
2/802
2/412
2/216

همانطو ر دد ل  3نشدان مدسدهدد ،د خصدوص
ب لوی بندی اوی ها بدر بکدا یدربیب تغییدربگ ،عوبمد
پایددب ی آب د بخدش رشدا یی
بقتصادی د مددیری
قاب بر کس بوده تعمق بیشتری ری بک  .د دد ل 3
یربیب تغییدربگ اوید هدا ب هدم مشداهده مدسرندیم رد
ب ترتیب بربی نو یمدین ،مسداح ییدر رشد محصدول،
مقدب د آمد رشا یی ،بیم د یمان خشکسدالس ،کد وی
مکانیزه شدن رشا یی ،تسهیفگ بدانکس ادرفتن مندابع
یا بندد دب عاددا گبنددد بی ،2/226 ،2/221 ،2/178 ،2/100
.2/216 2/246 ،2/243
آمار استنباطی

د بین قسم ب منردو تعیدین بب دۀ میدان متغیرهدای
تحقیق بی یریب هماستگس بکپیرمن بکتفاده شد.

با تو ب د ل  4بر کس بب ۀ عوبم بقتصدادی
عوبم توکعۀ پایدب  ،نتای تحقیق حایدر بیدانگر آن بکد
ر بین کن کابقۀ فعالی ب عنوبن متغیدر ب ل توکدعۀ
پایدب مددیری مندابع آب بد عندوبن متغیدر د بب دۀ
معنادب ی ود ندب د ،ب ترتیب (.)sig=2/412( )=2/802
ب بیان دیگر ،کابقۀ را ی کن بفدربد مسدتق بی توکدعۀ
پایدب مدیری منابع آب د بخدش رشدا یی بکد  .د
میان تما متغیرها عوبم بقتصدادی مددیریتس بیشدترین
تأریراذب ی ب با ک ح معندادب ی  2/222یدریب تعیدین
 2/026بر متغیر توکعۀ پایددب مددیری مندابع آب دب د.
دیدااه را شناکان دبنش را شناکان توکعۀ پایدب نیدز
هماست هستند .همچنین ،بین ک ح تحصیفگ توکدعۀ
پایدب مدیری منابع آب د بخش رشا یی بب ۀ مثا
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معنادب ی د کد ح  2/90دود دب د ( .)sig=2/216بد
بیان دیگر ،هر چ تحصیفگ را شناکان بارتر باشد ،اویس
آااهسشان د مو د مفهو پایدب ی آب د رشا یی بیشتر
بک  .ب طو ریس ،توکعۀ پایدب مددیری مندابع آب بد
ک متغیر عوبم بقتصادی مدیریتس ،دبنش را شناکدان
دیدااه را شناکان مربوط مسشود.
نتای نشان دبد عوبم بقتصدادی مددیریتس بیشدترین
نقش ب د ب تااط با فتا هدای مددیری مندابع پایددب آب
دب ند هرچ د ک بفربد بی تخریدب نتدای بهدرهبدردب ی
ناپایدب آب بیشتر باشد ،نگرشهای مثا تدری نسدا بد
حفا بهاود بهرهبردب ی بی منابع آب فعالی های مرتاط
با مدیری صحیح آب خوبهند دبش .
بحث و نتیجهگیری
مهمترین چالش دنیای بمر ی بحربن رمآبس بک بدربی حد
بین مشک رشدو های مختیدا بایدد مندابع آبدس خدود ب بد
بهترین شک مدیری رنند ،یعنس مدیری برراذب ترین عامد
د پایدب ی آب د بخش رشا یی بک  .با تو د بد بهمید
نگرش د شک ایری فتا یر گ کوس دبدن رشا یبن ب
کددوی بنجددا بقدددبماگ مددرتاط بددا مدددیری پایدددب منددابع آب
رشا یی ،هدف بصیس تحقیق حایر ،بر کدس پایددب ی آب د
بخش رشا یی عوبم بقتصدادی مددیریتس تأریرادذب بدر
بکتفادۀ پایدب بی آب بوده بک  .نتای تحقیق حایر بیدانگر آن
بک ر هر چند نیمس بی رشا یبن نگرش م یوبس نسا بد
مدیری پایدب آب دبشت بند ،د عین حال نیمس هم بستفدا گ
بودهبند ر بین مویو یر گ شناخ عوبمد تأریرادذب بدر
نگرش رشا یبن ب نشان مسدهد بایدد د تحقیقداگ آیندده
بیشتر مو د تو قرب ایرد ،ییرب تغییدر نگدرش ادا نخسد
بربی تغییر فتا رشا یبن د یمینۀ مدیری پایدب مندابع آب
رشا یبن بک .
نتای تحیی نشان مسدهد د بین متغیرهدای مسدتق
بعد بی عوبمد بقتصدادی مددیریتس ،میدزبن آمدویشهدای
ب بخ شده ب رشا یبن د یمینۀ مدیری آب بیشترین تأریر
ب بددر مدددیری پایدددب منددابع آب دبشددت بکدد  .نتددای
ب دک آمده بهمی آمدویش د مددیری پایددب مندابع ب
نشددان مددسدهددد .بی دیگددر مددوب دی ر د بایددد بشددا ه رددرد،
ی اسهدای مدزب رشدا یی د بیدربن بکد رد متغیدر
تأریراذب د مدیری پایددب مندابع آب بکد [ .]21د ک
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رشا یبن بی بحربن رمآبدس د بدین متغیرهدای مسدتق بی
تأریراذب ترین آنها ب مدیری پایددب مندابع آب بد شدما
مددس د بددد ن شددک آادداهکددایی ب تقددای کدد ح د ک
رشا یبن بی بحربن آب هم بی متغیرهدای بسدیا تأریرادذب
بک  ،ییرب د ک عمومس رشا یبن یمین ب بدربی بقددبماگ
عمیس مدیری پایدب منابع آب فربهم مسرند.
نرا مدیری آب با مددیری پایددب مندابع آب بب د
دب د بین بمر د م العداگ ندو ی همکدا بن (،]12[ )1394
کددامیان همکددا بن ( [22] )2210رسددترب همکددا بن
( [23] )2216ب خوبس دیده مسشود بین مویو ب تأیید
مسرندد .بد طدو نموند  ،رشدا یبنس رد بیشدتر بهتدر
چگونگس مدیری آب ب آمویش دیدهبند ،بد بک قویتری بی
بحربن آب رمآبس دب ند.
یکس دیگر بی متغیرهایس ر بهمی ییادی دب د ،حجدم
ذخیرۀ آب بک  .بین یافت د پ هش بفشا ی ( )2216هم
دیددده شددده بک د [ .]16بددا بفددزبیش حجددم ذخیددرۀ آب،
رشا یبن با حجم بیشتری بی مندابع آب کدر را خوبهندد
دبش ر بین مویو کاب مدسشدود تدا د صدو گ عدد
ب را ایری بقددبماگ مدرتاط بدا مددیری پایددب ،
عای
منابع آب بتفف شود .بین مسئی کاب بفزبیش هزین هدای
تولید رشا یی مسشود .د بین شربیط رشا یبن با هددف
صرف ویس د هزین ها ممکن بکد نگدرش م یدوبتدری
بربی بنجا بقدبماگ مدیری پایدب منابع آب دبشت باشدند.
د بقع ،با بفزبیش حجم آب ذخیدرۀ آن نگداه رشدا یبن
باید نسا ب بکتفاده بی منابع آب بقتصادیتر شده د ک
بهتری بی یر گ مدیری پایدب منابع آب دبشت باشند.
بربی بر کس پایدب ی آب د بخش رشدا یی بب دۀ
عوبم بقتصادی مدیریتس تأریراذب بر بکدتفادۀ پایددب بی
منابع آب د بیربن پیشنهادهای ییر ب بخ مسشود
 .1با تو ب دیدااه را شناکدان دکد بنددرا بن
پ هشددگربن مددانع مهددم مشددا ر رشددا یبن د
مدددیری بهین دۀ آب رشددا یی موبنددع آمویشددس
تر یجددس بکدد  .بنددابربین ،پیشددنهاد مددسشددود
را ااههای آمویشس بربی رشا یبن برادزب شدود
آمددویش ری بددربی پایدددب ی آب مدددیری آن
تدب ک دیده شود.
 .2د بکتای معیا نرا آبیا ی مهمترین مانع مددیری
آب موبنع بقتصادی بک  .پس پیشنهاد مدسشدود رد
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د ل بعتاا بگ تسهیفگ ری ب فدربهم رندد تدا بدا
بمکاناگ تجهیزبگ فنا یهدای ندوین بی هدد ف
.آب ب شیوۀ کنتس یوایری شود
 با تو ب بینک مهمترین موبنع د برربخشس بکدتفاده.3
، بی آب تجهیزبگ ییرکاخ های بهدرهبدردب ی بکد
پیشنهاد مسشود ر د ل ییرکاخ های تولیدد ب د
.میان رشا یبن فربهم رند
 با تو ب نتای تحقیق مانس بر بب ۀ معنادب بین.4
نگرش نسا ب مدیری پایددب د بکدتفاده بی آب
پایدب پیشدنهاد مدسشدود بدا تشدویق حماید بی
 یمینۀ ری بربی حرر آنها ب طرف،ذخیرهکایی
.مدیری پایدب منابع آب فربهم شود
منابع
[1]. Borji M, Abolghasemi M, Mousavi Reineh SM,
Yousefi H, Spatial Analysis of Important
Variables of Groundwater Quality Based on
Geostatistical, Statistical Analysis and Structural
Equation Modeling, iranian journal of
ecohydrology, 2018, 5(4):1385-1399. [In
Persian]
[2]. UNWPP. World population prospects.
Population Division of the Department of
Economic and Social Affairs of the United
Nations Secretariat. 2018.
[3]. Sun F, Yun DA, Yu X. Air pollution, food
production and food security: A review from the
perspective of food system. Journal of
integrative
agriculture.
2017
Dec
1;
16(12):2945-62.
[4]. Yousefi H, Momeni M. Compromise
programing for prioritizing the strategies of
improving the education level to increase public
involvement in sustainable development and
protection of ground water resources. Journal of
Environmental Education and Sustainable
Development. 2017; 5(1):67-77. [In Persian]
[5]. Mohammad Jani I, Yazdanian N, The Analysis
Of Water Crisis Conjecture In Iran And The
Exigent Measures For Its Management, TREND
(TREND OF ECONOMIC RESEARCH)
SPRING-SUMMER 2014, Volume 21 , Number
65-66; Page(S) 117 To 144. [In Persian]
[6]. Baarsch F, Berg LM. The Significance of
contextual vulnerability in effective adaptation
to Climate Change on Tuvalu. In Climate
Change in the Asia-Pacific Region 2015 (pp.
301-317). Springer, Cham.

9917

...  بررسی آثار عوامل اقتصادی و مدیریتی بر پایداری آب در بخش کشاورزی:خانی فیلستان و همکاران

[16]. Afshari S. Investigating factors affecting
sustainable management of agriculture water in
peasant (family) farming systems (Doctoral
dissertation, MSc Thesis, Faculty of Agriculture,
University of Zanjan.[In Persian]).

B, Hyndman DW. Complex water management
in modern agriculture: Trends in the waterenergy-food nexus over the High Plains Aquifer.
Science of the Total Environment. 2016 Oct 1;
566:988-1001.

[17]. Khosravipour B, Mohammadzadeh S,
Monfared N, Khosravi OR, Soleimanpour Mr.
The Influencing Factors On Farmers'behaviors
And Their Reactions Against The Crisis
Relating To Underground Waters (Case Study:
Dayer City),2013. [In Persian]

[22]. Samian M, Mahdei KN, Saadi H, Movahedi R.
Identifying
factors
affecting
optimal
management of agricultural water. Journal of the
Saudi Society of Agricultural Sciences. 2015
Jan 1; 14(1):11-8.

[18]. Rahimi M, Zare M, Rahimi M. Factors
affecting intention to use more of subterranean
water (Case study: Arsanjan County).
InProceeding of International Conference on
Traditional Knowledge of Water Resources
Management 2012 (pp. 1-10).

[23]. Keesstra SD, Bouma J, Wallinga J, Tittonell P,
Smith P, Cerdà A, Montanarella L, Quinton JN,
Pachepsky Y, Van Der Putten WH, Bardgett
RD. The significance of soils and soil science
towards realization of the United Nations
Sustainable Development Goals. Soil. 2016 Apr
7.

[19]. Diewert WE. An application of the Shephard
duality theorem: A generalized Leontief
production function. Journal of political
economy. 1971 May 1; 79(3):481-507.

[24]. Rafiee A. Investigation of desertification of
Varamin plain with emphasis on water and soil
issues. University Of Tehran, M.S Thesis. 2004.
[In Persian]

[20]. Cobb CW, Douglas PH. A theory of
production. The American Economic Review.
1928 Mar 1;18(1):139-65.

[25]. Delkhosh Kasmaei, A., Sharifzadeh, F., Seyed
Naghavi, M.A., and, Ghorbanizadeh, V.A. 2011.
Model of servant leadership, The University
Police. Journal of Police 6:375-388

[21]. Smidt SJ, Haacker EM, Kendall AD, Deines
JM, Pei L, Cotterman KA, Li H, Liu X, Basso

