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 ، اصفهاناصفهان دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی - جمشیدی علیرضا

 ، اصفهاناصفهان دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا یکترد دانشجوی - *جمینی داود

 

 12/8/8939 پذيرش: 81/81/8931 وصول:

 چکيده
 گدوهر ايد  اندد.نگريسته سازنتمدّ عنصري عنوان هب «آب» به آدميان همواره تاريخ طول در

 ؛است شده اننماي گيتی پهنة در كه است آبادانی هر بقاي و ايجاد اصلی عوامل از ،بخشیهست

 هر توسعة و حيات تداوم الزمة آن پايداري و حفظ جهت در آب منابع صحيح مديريت بنابراي 

 جامعده، در پايددار توسعة و آب منابع مديريت اهداف به رسيدن منظور به است. بشري جامعة

 کارهدايراه و رويکردهدا گيريكار به مهندسی، و ايسازه هايتاليّفعّ و یفنّ اقدامات بر عالوه

 حاضدر نوشدتار از هدف باشد. كارساز تواندمی نيز افراد نگرش به توجّه و اجتماعی و فرهنگی

 مندابع مديريت پيرامون چرداول و شيروان شهرستان كشاورزان نگرش بر مؤثّر عوامل بررسی

 قمحقّد پرسشدنامة از اسدتفاده با و ميدانی روش با آن نياز مورد اتاطّالع كه است زراعی آب

 كده چدرداول و روانيشد شهرسدتان كشاورزان را قيتحق يآمار جامعة آمد. دست به ،ختهسا

 در سداك  بدردارانبهدره از نفر 132 پژوهش نمونة .دهندیم ليتشک اند،بوده نفر 11211 شامل

 - ياطبقده گيدرينمونده روش ابد چدرداول و شيروان شهرستان در موجود دهستان 5 سطح

 ميدانی، اتاطّالع آوريجمع ابزار پايايی و روايی مطالعة اي  در د.آم دست به تصادفی، یتناسب

 و تجزيده و گرفدت قدرار تأييدد مدورد پرسشنامه 13 طريق از و ماتیمقدّ آزمون از استفاده با

 تحليدل نتداي  .گرديدد انجدام SPSS افدزارندرم از استفاده با پژوهش اي  در هاداده تحليل

 سدطح اراضدی، كلّ سطح هايمتغيّر ،ويلکز المبداي مقادير هب توجّه با كه داد نشان تشخيصی

 بيندیپيش به قادر بهتر ها،متغيّر ديگر با مقايسه در ،تحصيالت سطح و فنّی دانش آبی، اراضی

 هستند. یزراع آب منابع داريپا تيريمد به نسبت كشاورزان ینگرش ةبقط

 ،اجتمداعی عوامدل ،فرهنگدی واملع ،بارانی آبياري ةتوسع ،آب منابع تيريمد :واژگان كليدي

 .چرداول و شيروان شهرستان
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 مهمقدّ

 نیریشا آب منااب  کمبود از یناش یهابحران و است یجار قرن در جهان معضل نیتربزرگ آب کمبود امروزه

 کاه ینحاو باه ،اسات مطار  هااانسان رفاه و سالمت ست،یزطیمح دار،یپا توسعة در یجدّ یدیتهد عنوان به

 یریادرگ یبارا یمشاارکت تیریماد یهااروش خاا اتّ و مناب  نیا با برخورد نحوۀ در رییتغ به ملزم را هادولت

 .(8911 ،یذریاچ و ی)شااهرود است نموده ستیزطیمح و یآب تیریمد سطو  و مراحل ةیّکلّ در بردارانبهره

 یاجتمااع و یعایطب یهااهمؤلّفا از یامجموعاه باه که است دهیچیپ ندیفرآ کی ،یآب مناب  تیّمحدود دیتشد

 تیافیک باا آب حجا  کااهش آب، مصار  ةیرویب شیافزا به منجر موارد نیا تعامل ،مجموع در است. وابسته

 .(1112 ،8ملدن) است شده مختلف مصار  یبرا آب نامناسب یکاربر و مناسب

 مواجاه آب تاممین در یجادّ هایتمحدودیّ با کشاورزی اراضی توسعة طریق از کشاورزی تولیدات افزایش 

 و کشااورزی بارای شادهاستحصال آب منااب  از بهینه وریبهره غذا، روزافزون تقاضای به پاسخ راه تنها و است

 پایادار توساعة کمیسایون محاسابات (.8915 ،یذریچ و ینوروز) است آب کمتر مصر  ازای در بیشتر تولید

 در آن یتقاضاا درصاد 181 معاادل 1115 ساال در آب یتقاضا رشد زانیم که است نیا یایگو ،ملل سازمان

 باود. خواهاد نیااز یکشور آب مناب  از شتریب آب مصر  به ،یرشد نیچن وجود با که بود خواهد 8331 سال

 (.8931 ،چیذری و ی)عمان سازدیم انینما را یکشور هر در آب مناب  تیریمد اهمّیّت امر نیا

 یتنگناهاا تارینمه  از یکای ،کشور در آب کمبود و گرفته قرار جهان مناطق نیترخشک از یکی در رانیا 

 از کمتار زانیام نیاا کاه اسات متاریلایم 151 ،رانیاا در یبارندگ توسّطم رود.یم شمار به یکشاورز توسعة

 برخاوردار یمناساب یپراکنادگ از زیان یبارنادگ زانیم نیا که است  کر به الزم .است جهان نیانگیم مسوّکی

 شاخص اساس بر .(8912 ،یذریچ و یشاهرود) ردیگیم صورت یزراع فصول از ارجخ موارد شتریب در و بودهن

 باه .دارد قارار یآبا دیشاد یبحرانا وضاعیّت در رانیا آب، تیریمد یالمللنیب سةمؤسّ نیهمچن و ملل سازمان

 شامال و اناهیخاورم یکشاورها که است کرده ینیبشیپ جهان کشور 55 یبررس در مذکور ةسمؤسّ که یطور

 در ایاران در آب مصر  کارایی که است یحال در نیا .شد خواهند آب مطلق کمبود دچار 1115 سال تا قایآفر

 افازایش و آب مناب  محدودیت به توجّه با که است آب کیلوگرم 8111 هر مصر  ازای در کیلوگرم 2/1 حدود

 گیارد قارار دمجدّ اصال  و بررسی مورد کشاورزی بخش در خصوصاً آب وریبهره که است الزم کشور جمعیّت

 کشاور ژهیاوباه جهاان، ساط  در آب ارزش پر مناب  پایدار توسعة یبرا نیهمچن .(8915 ،یذریچ و ینوروز)

 یقاانون و یاجتمااع یاجازا رییاتغ کاهچرا اسات  یضارور یامر رفتارها و هاافتیره در یراتییتغ انجام ران،یا

 همکاران، و ی)موسو دارد افراد کردن عمل و کردن فکر روش رییتغ به ازین اغلب آب مناب  تیریمد یهاسامانه

 داریاپا نیتمم و شیافزا ،ییغذا امنیّت ،یکشاورز آب یوربهره ارتقاء که نمود عنوان توانیم ن،یهمچن  (8912

 اسات آب از یبارداربهره یسازنهیبه و یتیریمد ساختار اصال  آب، مصر  ییکارا شیافزا مستلزم ییغذا موادّ

 خواهاد بارانآب و کشااورزان در یرفتار راتییتغ و مهارت نگرش، دانش، در یاساس راتییتغ ازمندین خود که

 (.1118 ،1نیکیج) بود

 یشاتریب یاتیح ارزش کاال آن و شودیم شتریب آن یاقتصاد ارزش باشد، محدود ییکاال نیتمم منب  رچهه 

 11 بار باال  اکناون و دهیاگرد واقا  خشکمهین و شکخ یمیاقل خاصّ طیشرا در ما کشور که آنجا از ابد.ییم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Molden 

2- Kijne 



 23 زراعی آب منابع مديريت پيرامون چرداول و شيروان شهرستان کشاورزان نگرش بر مؤثّر هايسازه تحليل
 

 ةمرحلا وارد یجهاان یهااشااخص اسااس بر لذا ،شودیم استفاده مختلف مصار  یبرا آن یآب ظرفیّت درصد

 یدرسات مادیریتی یهاتسایس از و ابدی ادامه یکنون شکل به مصر  روند که یصورت در است. شده یآب تنش

 رشاد ،یطرفا از (.8915 ،صاانعی و پاور)حسان بود خواهد رو شیپ یجدّ انبحر ،قط  طور به نگردد، استفاده

  ضاروری کشااورزی تولیادات بارای را خاا  و آب منااب  از پایادار ۀاساتفاد غاذا، به نیاز و جمعیّت افزونروز

 مادیریت   بناابرایناست کشور در آب ۀکنندمصر  ترینبزرگ درصدی، 31 سه  با کشاورزی بخش سازد.می

 .است برخوردار یتوجّه قابل اهمّیّت از آب ناب م کارای

 منطقاه نیاا در کاه اسات المیاا اساتان یکشااورز مساتعدّ منااطق از یکی چرداول و روانیش شهرستان 

 (گذشاته ةدها در یخشکساال از قبال) یآب محصوالت ریسا و اریخ گوجه، گندم، برنج، مانند یمهمّ محصوالت

 منااب   یصاح و قیادق تیریماد عدم و یپ در یپ یهایخشکسال با شتهگذ ةده در اامّ  شدیم دیتول و کاشت

 یحتّا )و دهیاگرد مواجاه آب دیشاد فاتاُ با ینیرزمیز و یسطح آب مناب  از یاریبس فانهمتمسّ ،یکشاورز آب

 محصاول، نیاا یآبا یبااال ازیان باه توجّاه با شهرستان، نیا یکاربرنج مناطق از یاریبس در و اند(شده خشک

 ،یسافل رۀیازنج یروستاها جمله از روستاها از یبعض در یحتّ .انددهیگرد مواجه یاریبس مشکالت با کشاورزان

 کاشات امکاان گارید ،اطقمنا آن در موجود یدائم رودخانة شدن خشک تعلّ به ..،و. باغله ا،یعل رۀیزنج گلمه،

 زیان آنهاا تعاداد کاه ندهسات یکشاورز چاه یدارا کشاورزان از ی)بعض ندارد وجود یآب محصوالت ریسا و برنج

 باه توجّاه ،رو نیا از .پردازند(یم یآب صورت به محصوالت از یبعض کشت به به همین سبب است شمارانگشت

 توجّاه ازمنادین کاه باوده یاتیح و یضرور یامر مطالعه مورد ةمنطق در آب، مناب  تیریمد ژهیوبه ،یآب مناب 

 یآبا مناب  مخصوصاً یآب مناب  شدن خشک از یریجلوگ یبرا تدمدّبلن یزیربرنامه و تیریمد به شیپ از شیب

 .است ینیرزمیز

 از نامناساب اساتفادۀ خصاوص در یموضوعات به پاسخ در یکشاورز آب مناب  مصر  داریپا تیریمد مفهوم 

 از حاد از شیبا ۀاساتفاد اسات. شده مطر  یتسنّ یکشاورز یاقتصاد و یطیمحستیز برّخم آثار و آب مناب 

  کااهش و یرونایب یانار  و هاانهااده باه یوابستگ و یدیتول یهانهیهز شیافزا به منجر ،یزراع ییایمیش وادّم

 است شده انسان سالمت یرو بمخرّ آثار و یسطح و ینیرزمیز یهاآب یآلودگ خا ، یزیحاصلخ و یوربهره

 در یمهمّا راهبردهاای ،ورزیکشاا آب مناب  مصر  پایدار مدیریت در حقیقت در .(1111 ،8چیذری و عمانی)

 راهبردهاا این ترینمه  .است نظر مدّ آتی هاینسل به آن انتقال و آب مناب  از حفاظت و بهینه استفادۀ زمینة

 -1  شایمیایی ساموم و کودهاا از متعاادل ۀاستفاد و کشاورزی در پایداری اصل گرفتن نظر در -8 :از عبارتند

ط آب نگهداری قابلیّت ایشافز جهت خا  تغذیة مدیریت به توجّه  و اراضای فیزیکای اصاال  -9  خاا  توساّ

 مازارع به آب انتقال مسیر در سیمانی هایکانال احداث -5 و آبیاری نوین هایروش از استفاده -5  آن تسطی 

 اسات بارانی آبیاری ن،ینو آبیاری هایروش از یکی .(8931 ،چیذری و ی)عمان آب ۀری خ یاستخرها ساخت و

 (.1188 ،1امیرالسادات و یمجیر)

 و افازایش غاذایی، امنیّات اورزی،کش آب یوربهره ارتقاء ،کندمی بیان خود مطالعات در (8911) نماجهان 

 بارداریبهره یسازنهیبه و مدیریتی ساختار اصال  آب، مصر  کارایی افزایش مستلزم غذایی موادّ پایدار مینمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ommani & Chizari 

2- Mojiri & Amirossadat 
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  و کشااورزان در رفتااری تغییارات و مهاارت نگارش، داناش، در اساسی تغییرات به نیاز ه آن که است آب از

 مشاارکت بین گرفت، انجام نهاوند شهرستان در (،8915) نوروزی توسّط که تحقیقی در .داشت خواهد برانآب

 در آماد، دسات باه داریمعنای و مثبت رابطة زراعی آب مدیریت به نسبت آنها نگرش با کارانگندم اجتماعی

 یکرما و مقدمییرضا جةینت نشد. مشاهده داریمعنی رابطة کارانگندم نگرش و اجتماعی منزلت بین که حالی

 آن انگریاب زیان بهبهاان شهرستان یاریآب یبهساز کةبش فاقد یروستاها در ساکن کشاورزان مورد در (8915)

 و  یمساتق اثر نیشتریب ،تاروس یهافعّالیّت در خانوار یاعضا مشارکت زانیم جمله از ،یفرهنگ عوامل که است

 باا آناان شتریب ارتباط و کشاورزان مشارکت شیافزا با ،رو نیا از دارد. یکشاورز ست یس یداریپا بر را داریمعن

 شد. خواهد شتریب زین یکشاورز ست یس یداریپا ،یقاتیتحق و یکشاورز مراکز با ویژههب و ییروستا ةجامع

  نگارش باا یاجتمااع یهااهمشخّصا ةرابطا یبررسا هاد  باا خود ةمطالع در (8912) همکاران و یموسو 

 و مثبات ةرابط که اندداده نشان ارسنجان، و جهرم دشت دو در آب مناب  داریپا تیریمد به نسبت بردارانبهره

 نگارش باا یاجتمااع منزلات و یاجتمااع مشاارکت مانند یبررس مورد یاجتماع یهامشخّص نیب یداریمعن

 دارد. وجود آب مناب  داریپا تیریمد به تنسب بردارانبهره

 عوامال ةتوساع بار بارانآب تعااونی کاه دریافتناد خاود هاایپاژوهش در (8912) همکااران و شاهرودی 

 دارای آبیااری ةشبک که طوری به بودند، رگذاریتمث بسیار طبیعی و مالی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، یهاهیسرما

 گساترش ترویجای، هاایتماس بهبود اجتماعی، مشارکت و انسجام اعتماد، هایهمؤلّف ارتقای با برانآب تعاونی

 آب مادیریت در بارانآب بیشاتر مشارکت و منطقه آبیاری نظام وضعیّت بهبود مناسب، رسانیاطّالع هایکانال

 ویاژهباه کشااورزی آب مادیریت هاایشایوه کاارگیریبه و توسعه ةزمین در کشاورزان نگرش میزان بر آبیاری

 بودند. اثرگذارتر تعاونی این فاقد هایشبکه به نسبت فشار تحت آبیاری تکنولو ی در گذاریسرمایه

 از تارویج بخاش کارشناسان صتخصّ و مهارت که دریافتند خود تحقیقات در (8911) همکاران و محمدی 

 همکااران و درزیگاو تحقیقاات نتاایج شادند. شاناخته کشاورزی آب مدیریت بر مؤثّر عوامل ترینمه  جمله

 بار بارداریبهاره هااینظام ساختار بهبود و اوریفنّ اعتبارات، آموزش، عامل چهار که است این نمبیّ (8911)

 هستند. ثیرگذارمت بسیار کشاورزی آب مدیریت هایچالش کاهش

 یمالشا بخاش در زراعای آب منااب  پایدار مدیریت در مؤثّر عوامل بررسی به یامطالعه در (8913) یعمان 

 رکتامشا ،یشاینما مازارع از بازدیاد زانیم نیب که داد نشان و پرداخت خوزستان استان س،مدرّ زیآبخ ۀحوز

 هاایکاالس در شارکت زانیام ،یارتبااط یهااکاناال از استفاده زانیم تحصیالت، سط  یهامتغیّر ،یاجتماع

  باا کشااورزی جاانمروّ مااست میازان و کاارانگنادم ساایر باا مشاورت ون،یزاسیمکان سط  درآمد، آموزشی،

 وجاود یداریمعنا و مثبات ةرابطا 118/1 سط  در زراعی آب مناب  ایدارپ مدیریت سط  متغیّر با کارانگندم

 .دارد

 مهارت و نگرش دانش، ابتدا بایستمی آموزشگران آموزش، مسیر و تعیین در است معتقد (،1283) 8نورمن 

 را آماوزش مسایر و جهات هاامهاارت و هاانگارش ها،دانش این به هتوجّ با آنگاه بسنجند موقعیّت در را مردم

 .برسند آلایده سط  به تا کنند مشخّص

 مختلاف هایسازمان و افراد بین است الزم آب مناب  تیریمد نةیزم در که داردیم انیب (،1118) 8مورگان 
 یهااهمؤلّفا یبررسا باه که (1111) 1هرناندز ا پونس ةمطالع جینتا رد.یپذ صورت یهمکار و مشارکت افزایش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Norman 
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 زیاادی کالتمشا باا منطقاه کشاورزان سطحی، یحتّ و زمینیهای زیر، کاهش و یا خشک شدن آبپی درپی 
 کشااورزی شدن تعطیل یحتّ و بیشتر خسارت از جلوگیری برای زراعی، آب مناب  مدیریت لذا، اند.شده مواجه

 .از اهمیت بیشتری برخوردار است منطقه، در
 

 
 كشور و ايالم استان در چرداول و شيروان شهرستان جغرافيايی موقعيّت .1 شکل

 رواباط بررسی نظر از و میدانی ،هاداده آوریجم  نحوۀ نظر از .است کاربردی ،هد  لحاظ از حاضر تحقیق 

 یکشااورز بخاش باردارانبهاره ةیّاکلّ شاامل تحقیاق این آماری جامعة است. همبستگی نوع از ،هامتغیّر بین

 حج  و تصادفی صورت به تحقیق این در گیرینمونه روش (.N=88188) ندهست چرداول و شیروان شهرستان

 بارای تحقیاق اصالی ابازار .(d= 12/1) اسات شاده محاسابه (n=831) کاوکران فرمول طریق زا نمونه جامعة

 مراجا  و منااب  باه توجّه با موضوعی نظری مبانی ابتدا مطالعه این برای .است پرسشنامه ات،اطّالع آوریجم 

 و شاد ظای تن ماتیمقادّ پرسشانامة نظری، چارچوب و مطالعات گرفتن نظر در با سپس شدند، بررسی مرتبط

 تعیاین منظاور باه گردیاد. احایطرّ نهاایی پرسشنامة اصالحات، انجام و آن پایایی و روایی از اطمینان از پس

 ۀمحادود از خاارج روساتاهای از یکای در (پرسشنامه 91) ماتیمقدّ آزمون ،پرسشنامه پایایی یا اعتماد قابلیّت

 ضاریب از اساتفاده باا و عااملی تحلیال روش زا پرسشانامه در سنجش مورد عوامل روایی گرفت. انجام آماری

KMO افزارنرم از استفاده با و ارزیابی کرونباخ آلفای با نیز آن پایایی و SPSS کاه داد نشاان جینتاا شد. انجام 

 آمد دست به 135/1 تا 211/1 پرسشنامه مختلف هایبخش برای شده ارزیابی کرونباخ آلفای و KMO بیضرا

 .است قیتحق مورد ابزار نانیاطم و اعتماد ییباال قابلیّت دهندۀنشان که

 ایحرفاه هایویژگی مورد در سؤاالتی شامل ایپرسشنامه ،کشاورزان از نیاز مورد اتاطّالع گردآوری جهت 

 .دیاگرد تادوین است، یزراع آب مناب  تیریمد پیرامون آنها نگرش میزان سنجش به که سؤاالتی و کشاورزان

 هاایکاناال باه کشااورزان دسترسای و برخاورداری اجتمااعی، منزلات و مشاارکت میازان سنجش منظور به

 نظار در هاایگویاه کشاورزان تا گردید رمقرّ ترویجی، هایتماس از برخورداری میزان همچنین و یرساناطّالع

 افتیدری هایپاسخ مجموع از تینها در نمایند. مشخّص پرسشنامه در را هامتغیّر این سنجش برای شده گرفته

 میازان و ارتبااطی هاایکانال به دسترسی میزان اجتماعی، منزلت و مشارکت میزان ها،زمینه آن در کشاورزان



 22 زراعی آب منابع مديريت پيرامون چرداول و شيروان شهرستان کشاورزان نگرش بر مؤثّر هايسازه تحليل
 

 از آمااری تحلیال و تجزیاه بارای تحقیق این در گردید. تعیین کشاورزان توسّط ترویجی هایتماس از استفاده

 آماار همچناین و مینایم ( و مااکزیم  د،درصا معیاار، انحارا  و واریاانس میاانگین، )فراوانای، توصیفی آمار

 .است شده استفاده یصیتشخ لیتحل و والیس کروسکال آزمون ،F آزمون شامل استنباطی

 بحث و نتاي 
 زراعای و شخصای هاایویژگای -8 :اسات شده تشری  زیر ترتیب به قسمت شش در حاضر پژوهش هاییافته

 داناش -5 زراعای آب مدیریت زمینة در کشاورزان نگرش -9 بردارانبهره اجتماعی هایویژگی -1 بردارانبهره

 میاانگین مقایساة -5 زراعای آب مادیریت زمیناة در فنّای اتاطّالعا به آنها دسترسی میزان و کشاورزان فنّی

 بارای تشخیصای تااب  -1 زراعی آب مناب  مدیریت پیرامون آنها نگرش سطو  اساس بر کشاورزان هایویژگی

 .زراعی آب مناب  مدیریت پیرامون نگرش سطو  حسب بر کشاورزان تعیین

 بردارانبهره یزراع و یشخص يهایژگيو

 نفر 2 حدود خانوار افراد تعداد توسّطم طور هب و است سال 51 حدود کشاورزان یسنّ میانگین ،داد نشان جینتا

 مطالعاه مورد افراد نیب در گندم کاشت سابقة که سال 51/15 آنها کشاورزی هایفعّالیّت سابقة میانگین .است

طم اسات. هکتار در تن 21/5 ،افراد نیا نیب در گندم عملکرد میانگین داد نشان جینتا است. سال 21/11  توساّ

 بردارانبهره نیب در سواد سط  بودن نییپا دهندۀنشان که بود ییابتدا حدود در مطالعه مورد افراد سواد سط 

 در مطالعاه مورد محدودۀ کشاورزان از درصد 1/52 تعداد ،نیچنهم .است مطالعه مورد ةمنطق یکشاورز بخش

 از درصاد 11/23 همچناین  دارناد عضاویت روساتایی هایلتشکّ در آنها از درصد 51/53 و تولید هایتعاونی

 کنند.می استفاده ترویجی خدمات از مطالعه مورد ةنمون

 ایا و پمپاا  قیطر )از رودخانه از خود مزارع یاریآب یبرا مطالعه مورد افراد از درصد 9/59 ،داد نشان جینتا 

 1/81 و چشامه آب از درصاد 5/11 ناد،ینمامای اساتفاده آبی منب  عنوان به (یانحراف یهاکانال از استفاده با

 در آب کمبود به توجّه با .کننداز چاه اختصاصی به عنوان منب  آبی برای آبیاری مزارع خود استفاده می درصد

 مخصوصااً یآبا منااب  یداریاپا در یاریآب یچگونگ روش و آب تیریمد گذشته، ةده یهایالخشکس و منطقه

 ماورد ةمنطقا مازارع از درصد 21 حدود دهدیم نشان جینتا که است یاتیح و مه ّ اریبس ینیرزمیز یآب مناب 

 یاریاآب هماان اقا و در یکرتا ای یغرقاب یاریآب روش ،ندینمایم آبیاری را خود مزارع یغرقاب روش به مطالعه

 .شاودیما محادود عامل نیا از ییباال زانیم رفت هدر باعث نیهمچن و ادیز آب زانیم ازمندین که است یتسنّ

 حادّ از را کمتار موجود آب میزان درصد( 11) چرداول و شیروان شهرستان کشاورزان بیشتر رودمی انتظار لذا

 .باشند کرده عنوان خود اراضی آبیاری جهت الزم

 بردارانبهره یاجتماع يهایژگيو
 شاده پرداختاه مطالعاه مورد ةمنطق یکشاورز بخش بردارانبهره یاجتماع یهایژگیو یبررس به بخش نیا در

 میازان شااخص لحااظ از مطالعاه ماورد یکشااورز بخاش بردارانبهره که دهدیم نشان 8 جدول جینتا است.

 و روساتا یشاورا باا یهمکار روستا، جلسات در شرکت ه،یثانو یهاگروه در تیعضو مانند ،اجتماعی مشارکت

طم ساط  در لیاقب نیاا از یعوامل و یفرهنگ و یمذهب یهافعّالیّت ،یاریده  لحااظ از ند.هسات بااال باه توساّ

 جلساات در شارکت ،یکشاورز خدمات مرکز با تماس )مانند یجیترو یهاتماس از استفاده زانیم یهاشاخص

 مازارع در حضاور خاود، ةمزرعا باه صاانمتخصّ و جانمروّ آوردن ،یآموزش و یجیوتر ۀبرگزارشد یهاکالس و



 1393  تابستان ،11 شمارة ،هارمچ سال ،محيط پايداري و جغرافيا 27
 

 رفا  ایا و گذاشاتن انیام در یبارا خاود انییروساتاها  مراجعة )مانند یاجتماع منزلت زانیم و (...و شینما

 و یاریاده ایا و روساتا یشورا در تیعضو بهتر، محصول دیتول یبرا ییراهنما درخواست ،یخانوادگ مشکالت

 بخاش باردارانبهاره یاجتماع یهایژگیو بر که یگرید عامل دارند. قرار توسّطم سط  در (هانیا مانند یاملعو

 طاورهماان اسات، ارتباطی هایکانال از استفاده میزان شاخص ،است تمثیرگذار مطالعه مورد نطقةم یکشاورز

 قارار یفیضاع ای نییپا به توسّطم سط  در شاخص نیا در مطالعه مورد افراد شودیم مشاهده 8 جدول در که

 دارند.

 دارناد، قارار بااال( باه توسّط)م باالیی سط  در تقدیرگرایی لحاظ به مطالعه مورد افراد که دهدمی نشان نتایج 

 ةدرجا و نوپاذیری ةروحی لحاظ از نیز آن دنبال به که بوده باال فردی سرنوشت و تقدیر به آنها اعتقاد ةدرج یعنی

 قارار یپایین سط  در یمحلّ رهبران مشاورۀ از استفاده میزان همچنین  ندهست پایینی سط  در نیز پذیریریسک

 افاراد درصاد و ودهب تیسنّ اعتقادات دارای مطالعه مورد افراد که داشت انتظار توانمی ،نتایج این به توجّه با .دارد

 را جدیاد هاایآوریناو ساری  افاراد ساایر مانند و باشد باال زراعی آب مناب  مدیریت نوین هایروش دیرپذیرندۀ

 .نپذیرند

 اجتماعی هايويژگی حسب بر چرداول و شيروان شهرستان كشاورزان فراوانی توزيع .1 جدول

 امتياز ةدامن ماكزيمم مينيمم معيار انحراف ميانگي  هامتغيّر

 1-11 81 8 91/8 15/9 ترویجی هایتماس از استفاده میزان

 1-15 85 8 51/8 59/1 ارتباطی هایانالک از استفاده میزان

 1-91 11 1 11/8 11/9 اجتماعی مشارکت میزان

 5-15 85 1 13/8 15/9 اجتماعی منزلت میزان

 1-85 1 1 18/8 95/1 یمحلّ رهبران مشاورۀ از استفاده میزان

 5-11 82 8 19/8 51/9 تقدیرگرایی

 1-91 19 8 19/8 13/1 پذیریریسک درجة

 زراعی آب منابع مديريت زمينة در رزانكشاو نگرش

 نگارش گاناةساه یهاطهیح به توجّه با هیگو 85 قیطر از یزراع آب مناب  تیریمد به نسبت کشاورزان نگرش

 = 8) لیکارت یقسامت 5 طیاف باا ،هاهیگو نیا از کی هر گرفت. قرار سنجش مورد (یرفتار و یعاطف ،ی)دانش

 یبنادگاروه منظاور باه شد. دهیسنج موافق ( کامالً = 5 و موافق  = 5 ،نابینبی = 9 مخالف ، = 1 مخالف ، کامالً

 آنهاا نگرش نمرۀ ،معیار انحرا  و میانگین مبنای بر یزراع آب مناب  تیریمد ۀبار در مطالعه مورد افراد نگرش

طم ضعیف، سط  چهار به زراعی آب مدیریت زمینة در کشاورزان نگرش اساس، نیا بر است. تعیین شده  ،توساّ

 .شد بندیگروه عالی و خوب

 منااب  مدیریتنة زمی در مطالعه مورد کشاورزان نگرش سطو  شود،می مشاهده 1 جدول در که طورهمان 

 شاده آورده طرفاه دو جادولدر قالاب  ارتباطی هایکانال و ترویجی هایتماس از استفاده میزان و زراعی آب

 گفت توانمی ،1 جدول در شدهارائه نتایج و مطالعه مورد کشاورزان سوی از شدهارائه هایپاسخ اساس بر است.

 باه مرباوط زراعای آب مناب  مدیریت ةزمین در مطالعه مورد افراد )درصد( نگرش سط  بیشترین بیبه ترت که

 عاالی و خاوب ساط  در ترویجای هایتماس از استفاده میزان بیشترین همچنین، .است خوب و ضعیف سط 

 .است خوب و ضعیف سط  در ارتباطی هایکانال از استفاده میزان رینبیشت ولی بوده
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 هايتماس از استفاده ميزان و یزراع آب منابع تيريمد ةزمين در آنها نگرش سطح برحسب افراد فراوانی توزيع .2 جدول

 ارتباطی هايكانال و ترويجی

 سطوح

 نگرش

 ارتباطی هايكانال از استفاده ميزان ترويجی هايتماس از استفاده ميزان

 كل جمع یعال خوب توسّطم ضعيف  كل جمع یعال خوب توسّطم ضعيف

 92 1 1 2/9 9/99  9/93 2/81 3/82 2/81 1 ضعيف

 1/85 2/9 2/9 5/2 1  9/85 1 1/9 1/9 8/2 توسّطم

 92 1 1/85 2/9 5/81  2/95 9/85 9/85 1/9 1/9 خوب

 8/88 5/2 1 1 2/9  2/81 1 1/9 1 8/2 عالی

 811 8/88 5/81 1/85 5/55  811 15 9/93 3/82 1/82 جمع

**511/1 =  c-tau Kendall's   **585/1 = d Somers'         *139/1 =  * c-tau Kendall's159/1 = d Somers'  

 زراعی آب مديريت زمينة در فنّی اتاطّالع به آنها یدسترس ميزان و كشاورزان فنّی دانش

 اتاطّالع مناب  به آنها یدسترس میزان و کشاورزان فنّی دانش سطو  یفراوان  یتوز دهندۀننشا 9 جدول جینتا

 ساوی از شاده ارائه هایپاسخ اساس بر شود،یم مشاهده که طورهمان .است یزراع آب تیمدیر ةزمین در فنّی

 = 9 و غلاط = 1 دانا ،ینم = 8) ایگزینه سه هایپاسخ با شده مطر  سؤال 85 به توجّه )با مطالعه مورد افراد

 و اسات( شده گرفته نظر در 85 امتیاز کمترین و 55 مطالعه مورد کشاورزان دانش امتیاز بیشترین که درست(

 آنهاا فنّی دانش ای مهارت ،یزراع آب مدیریت ةنیزم در آنها فنّی دانش ۀنمر ،معیار انحرا  و میانگین مبنای بر

 ساط  نیشتریب که دهدیم نشان جینتا لذا، است. شده بندیگروه عالی و خوب ،توسّطم ضعیف، سط  چهار به

  لیتشاک را مطالعاه ماورد ةنمونا کالّ از درصاد 9/92 کاه است خوب( )سط  مسوّ گروه به مربوط فنّی دانش

 کالّ از درصاد 18/98 گاروه نیا که است توسّطم سط  به مربوط فنّی دانش سط  نظر از مدوّ ةرتب ،دهندیم

 و یعاال ساط  در مطالعاه ماورد افاراد از درصد 55/81 ن،یهمچن ،دهندیم لیتشک را مطالعه وردم کشاورزان

 طور هب .دارند قرار یفیضع سط  در زراعی آب مدیریت ةزمین در ،فنّی دانش لحاظ از نیز آنها از درصد 85/85

 زراعای آب مدیریت ةمینز در مطالعه مورد کشاورزان از درصد 15 از شیب فنّی سط  دانش گفت توانیم یکلّ

 کاه دانسات آن  یصاح تیریماد و آب اهمّیّات در تاوانیما را نیاا و دارد قارار ییبااال به توسّطم سط  در

 .اندفراگرفته را آن تیریمد دانش نهیس به نهیس و یبوم صورت به کشاورزان

 یدسترسا میازان دواناتیما یزراعا آب مادیریت ةزمینا در کشااورزان فنّی دانش در تمثیرگذار عوامل از یکی 

 در ناهیزم نیا در یاتاطاّلع مناب  ترینمه  از .باشد زراعی آب مدیریت ةزمین در فنّی اتاطاّلع مناب  به کشاورزان

 رهباران ناه،یزم نیاا صاانمتخصّ و وجانمرّ کارشناسان، ،یجیترو و یکشاورز خدمات مرکز ،مطالعه مورد ةمنطق

 نیاا در .اسات منطقاه ةنمونا کشاورزان و گانیهمسا شینما و نمونه زارعم از دیبازد ،یآموزش یهاکالس ،یمحلّ

 هیاگو 81 از یزراعا آب مدیریت ةزمین در فنّی اتاطاّلع مناب  به کشاورزان یدسترس زانیم یبررس یبرا ،مطالعه

 اساتفاده (ادیزیلیخ = 5 و ادیز = 5 (،توسّط)م اغلب = 9 ک ، = 1 چ،یه = 8) یقسمت 5 کرتیل فیط از استفاده با

 ةزمینا در فنّای اتاطاّلعا منااب  باه کشااورزان یدسترسا زانیام ۀنمر معیار انحرا  و میانگین مبنای بر که شد

 .اسات شاده بنادیگاروه عاالی و خاوب ،توسّطم ضعیف، سط  چهار به آنها یدسترس زانیم ،یزراع آب مدیریت

 در فنّای اتاطاّلعا مناب  به شانیدسترس میزان ،مطالعه مورد کشاورزان درصد 85/85 (،9 جدول) داد نشان جینتا

 لیتشاک را مطالعاه ماورد افاراد کلّ درصد نیکمتر گروه نیا که است یفیضع سط  در یزراع آب مدیریت ةزمین

 درصاد 9/92 ،توسّطم سط  در شانیدسترس میزان مطالعه مورد منطقة افراد از درصد 18/98 ن،یهمچن دهد.یم

 .است یعال سط  در آنها زا درصد 55/81 و خوب سط  در
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 یزراع آب تيمدير زمينه در فنّی اتاطّالع منابع به كشاورزان یدسترس ميزان و فنّی دانش سطوح وانیافر توزيع .3 جدول

 فنّی دانش سطوح
 یزراع آب مديريت ةزمين در فنّی اتاطّالع منابع به كشاورزان یدسترس ميزان

 كل جمع یعال خوب توسّطم ضعيف

 85/85 15/8 32/5 51/1 51/1 ضعيف

 18/98 11/9 28/1 81/89 2/1 توسّطم

 91/92 31/2 39/89 13/81 21/5 خوب

 55/81 13/8 51/1 31/1 15/8 عالی

 811 98/85 12/91 13/92 85/82 كل جمع
**813/1 =  c-tau Kendall's           **821/1 = d Somers'          **155/1 = Gamma 

 31/3 داريمعنی سطح ** 

 فنّی دانش در یزراع آب مدیریت ةزمین در فنّی اتاطّالع مناب  به کشاورزان یدسترس میزان تمثیر یبررس یبرا

 c تاائو کندال آزمون از ندهست ایرتبه و یکمّ، متغیّر دو هر اینکه به توجّه با ،یزراع آب مدیریت به نسبت آنها

 فنّای اتاطّالع مناب  به کشاورزان یدسترس زانیم بین که دهدمی نشان 9 جدول هایداده است. شده استفاده

 دارمعنای و مثبات ایرابطاه یزراع آب مدیریت به نسبت آنها فنّی دانش زانیم و یزراع آب مدیریت ةزمین در

  کااامالً سااط  در را رابطااه ایاان وجااود نیااز هاااآماااره سااایر دارد. وجااود اطمینااان درصااد 33 سااط  در

 فاوق متغیّار دو باین که دهندمی نشان گاما و سامرز D هایآماره ضرایب دهند.می قرار یدتمی مورد داریمعنی

 اتاطّالعا منااب  باه کشااورزان یدسترس زانیم که معنی بدین  دارد وجود مستقیمی دارمعنی کامالً ایرابطه

 دارد. مثبت اثر یزراع آب مدیریت به نسبت آنها فنّی دانش زانیم بر یزراع آب مدیریت ةزمین در فنّی

 زراعی آب منابع مديريت پيرامون آنها نگرش سطوح اساس بر كشاورزان هايويژگی ميانگي ة مقايس
 هایاوتفت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، زراعی، شخصی، هایویژگی نظر از دهد،می نشان 5 جدول هاییافته

 ،یزراعا آب مناب  تیریمد به نسبت نگرش و طس لحاظ از ،مطالعه مورد افراد گروه چهار بین ایمالحظه قابل

 تمالکیّا وساعت ساواد، ساط  سان، هاایمیانگین بین (،5 )جدول شودمی مشاهده که طورهمان دارد. وجود

 ثانویاه، هایگروه با همکاری میزان پذیری،ریسکدرجة  کشاورزی،سابقة  گندم، کشت ریز سط  زراعی، اراضی

 اخاتال  یدارا داریمعنای درصد 33 اطمینان سط  در مطالعه مورد افراد نگرش سطو  با تقدیرگرایی،درجة 

 ،یآبا اراضای ساط  فرزنادان، تعاداد بانکی، تسهیالت به دسترسی میزان هایمیانگین بین همچنین، ،ندهست

 باه نسابت آنها نگرش سطو  با یمحلّ رهبران فنّیۀ مشاور از استفاده میزان و ترویجی تماس از استفاده میزان

 باه باردن یپا بارای دارد. وجاود اخاتال  داریمعنای درصد 35 اطمینان سط  در یزراع آب مناب  تیریدم

 داد، نشاان نظر مورد آزمون .است شده استفاده (LSD) داریمعنی تفاوت حداقل آزمون از هاگروه بین اختال 

 یسانّ لحااظ از تار،ایینپا ینگرشا ساطو  در ،مطالعه مورد افراد سایر به نسبت یعال نگرش سط  کشاورزان

 ساواد ساط  لحااظ از تار،آساان و بیشاتر یدسترس دارای بانکی تسهیالت به دسترسی میزان نظر از ،ترجوان

 رتباة در گنادم زیرکشات ساط  و یآبا اراضای ساط  اراضی، وسعت لحاظ از ،کمتر فرزندانی دارای ،باسوادتر

 داناش یدارا و گاروه( نیاا بودن ترجوان به توجّه )با ترندسابقهک  کشاورزیسابقة  نظر از و دارند قرار باالتری

 نوپاذیرتر ةروحی دارای یعال سط  در نگرش ةطبق همچنین، .هستند افراد ریسا به نسبت یبهتر و شتریب فنّی

 بیشاتری مشاارکت میازان دارای ،یعال سط  در نگرش ةطبق کشاورزان دارند. را پذیریریسک باالی قابلیّت و

 .بود مطالعه مورد افراد سایر از بیشتر گروه این در ترویجی تماس میزان ند،هست هثانویّ یهاگروه در
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 آنها نگرش سطوح بنديطبقه برحسب كشاورزان اقتصادي و اجتماعی شخصی، يهاويژگیة مقايس .4 جدول

 مستقل هايمتغيّر
 نوع یزراع یآب منابع تيريمد به نسبت نگرش طبقات

 آزمون
F Sig 

 پايدار خوب وسّطتم فيضع

 a 12/51 a11/51 b 81/51 b 89/15 F 89/15 111/1 سن

 a 18/8 a 18/8 b 85/5 b 81/2 F 13/3 111/1 تحصیالت سط 

 a 31/1 a 81/8 ab 31/8 b 81/9 2*X 83/5 115/1 التیتسه به دسترسی

 a 81/5 a 11/5 b 2/9 b 18/9 2X 81/1 111/1 فرزندان تعداد

 a 13/5 a 11/5 ab 13/1 b 29/3 F 21/88 111/1 ضیار مالکیت وسعت

 a 51/9 a 18/5 b 11/5 c 95/1 F 81/1 115/1 یآب اراضی سط 

 a 18/9 a 11/9 b 18/5 b 11/5 F 83/2 111/1 دی  گندم کشت زیر سط 

 a 35/93 a 13/95 b 2/15 c 11/85 F 82/13 111/1 کشاورزیسابقة 

 a 81/1 b 3/3 c 18/89 d 38/82 2X 18/83 111/1 پذیریریسکدرجة 

 2X 59/1 ns851/1 18/3  31/1  18/3 82/3 اجتماعی منزلت

 a 1/1 ab 2/88 b 18/85 c 81/81 2X 88/83 111/1 ثانویه هایگروه با همکاری

 a 3/85 a 81/85 b 18/81 c 88/3 2X 88/82 111/1 تقدیرگرایی

 2X 52/81 ns181/1 18/99  81/91  18/91 52/99  اجتماعی مشارکت

 a 81/1 a 82/3 b 51/81 c 31/81 2X 35/82 111/1 فنّی دانش

 a 18/8 a 99/8 b 85/1 c 15/9 F 81/5 15/1 ترویجی تماس میزان

 F 18/8 ns811/1 11/8 1/8  18/8  15/8  ارتباطی هایکانال از استفاده میزان

 a 81/8 a 81/8 b 81/1 b 5/1 F 52/9 15/1 یمحلّ رهبرانمشاورۀ  از استفاده زانیم

 a 11/8 a 81/8 ab 31/8 b 81/9 2X 131/5 115/1 آب منب  نوع

 a 18/8 a 8/8 ab 31/8 b 15/9 2X 153/5 115/1 آبیاری روش نوع

 واليس كروسکال آزمون *

 یزراع آب منابع تيريمد رامونيپ نگرش سطوح حسب بر كشاورزان تعيي  براي تشخيصی تابع

 یزراعا آب منااب  تیریمدزمینة  در کشاورزان نگرش سطو متمایزکنندۀ  هایمتغیّر ترینمه  شناسایی برای

 تحلیال و تجزیاه از مطالعه ایندر  دارمعنی مستقل هایمتغیّر با (5 )جدول نگرش سطو  بندیگروه حسب بر

 قابلیّت هاییمتغیّر ،لیلتح این در اینکه به توجّه با شد. گرفته بهره ویلکز المبدای ۀشیو به ایمرحله تشخیصی

 مساتقلّ متغیّار 83 میاان از نهاایی گام در لذا باشند، یکمتر ویلکز المبدای دارای که دارند باالیی بینیپیش

 گردید. استخراج بودند، قبول قابل داریمعنی سط  و ویلکز المبدای دارای که متغیّر 1 معادله، در واردشده

 در کشااورزان ینگرشا ساطو  نظار )از کشاورزان از گروه چهار بین تمایز حداکثر ایجاد توان متغیّر 1 این  

 کالّ ساط  هاایمتغیّر ویلکاز المبادای مقادیر به توجّه با و دارند را (یزراع بآ مناب  تیریمد رامونیپ زمینة

  ساطو بینایپیش به قادر ها،متغیّر دیگر با مقایسه در تحصیالت سط  و فنّی دانش آبی، اراضی سط  ،اراضی

 تواننادمی و اندشده خارج تحلیل از هامتغیّر سایر و شدند تشخیصی تحلیل مدل وارد گام 1 در که بوده نگرش

 .(5 )جدول نمایند تبیین را وابسته متغیّر واریانس

 متغیّر بین که دهدمی نشان 5 جدول در Canonical Correlation = 0.836)) کانونیکال همبستگی ضریب  

 نشاانة باشاد، بیشاتر همبساتگی این میزان هرچه .دارد وجود باالیی بسیار همبستگی خیصی،تش نمرۀ و گروه

 معیار .است نگرش سطو  از نظر مورد گروه به قتعلّ برحسب کشاورزان بینیپیش در تاب  این بیشتر تمطلوبیّ

 ایان دهنادۀنشان و 213/1 برابر Eigenvalue ،تاب  این در .است Eigenvalue تشخیصی تاب  ارزیابی در دیگر
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 بیشاتر تااب  تاوان باشاد، نزدیاک 8 عادد باه آماره این مقدار هرچه .دارد ایقوی نسبتاً توانایی مدل که است

 .بود خواهد

 كشاورزان نگرش سطح متمايزكنندة هايمتغيّر تري مهم مورد در تشخيصی تابع تحليلی نتاي  .5 جدول

 sig شده محاسبه F ويلکز المبداي مستقل متغيّر

 111/1 132/2 311/1 س 

 111/1 115/81 111/1 تحصيالت سطح

 111/1 123/3 115/1 آب منبع نوع

 111/1 915/25 518/1 ضیاار كلّ سطح

 111/1 155/15 592/1 آبی اراضی سطح

 111/1 181/1 315/1 تقديرگرايی

 111/1 518/81 152/1 فنّی دانش

 111/1 211/2 311/1 پذيريريسک درجة

Eigen value = 0.789    Canonical correlation = 0.836   Sig = 0.000 

 چهار تشخیصی نمرۀ میانگین بین داریمعنی اختال  که است این نمبیّ Wilk’s Lambda= 0.441 مقدار  

 باه را مطالعاه ماورد کشاورزان از گروه چهار تواندمی مدل این از حاصل تاب  دیگر، عبارت به .دارد وجود گروه

  و اسات مادل ارزیاابی در قادم لایناوّ ایان کاه اسات توجّه قابل نتیجه این هالبتّ .کند متمایز داریمعنی طور

شارط  مدل تمایز توان ارزیابی برای ولی آیدمی حساب به الزم شرط هرچند Wilk’s Lambda بودن دارمعنی

  پرداختاه آنهاا باه زیار در که گیرد قرار وجّهت مورد دیگر هایآماره باید ترقیدق ارزیابی برای لذا و نیست کافی

 .شودمی

 موجاود اتاطّالعا باه توجّه با دهد.می توضی  را تاب  هایمتغیّر تشخیصی تحلیل به مربوط نتایج 2 جدول 

 توصایف بارای را بندیطبقه تواب  توانمی شده، وارد هایمتغیّر ضرایب و ثابت مقدار مبنای بر جدول، این در

 هار اتمشخّصا دادن قارار با لذا گرفت. نظر در ،نظر مورد نگرش سط  به قتعلّ برحسب اورزان،کش بینیپیش

 فارد که کرد بینیپیش توانمی فیشر یخطّ تشخیصی تواب  از هرکدام در y مقدار حداکثر تعیین و جامعه فرد

 دارد. قتعلّ کشاورزان از طبقه کدام به نظر مورد

Z= Constant + W1X1 + W2X2 + W3X3 +…+ WnXn 

 هستند. مستقل هایمتغیّر x و تشخیص وزن W  تفاوت میزان یا و تشخیص میزان Z ،معادله نیا در

 ماوارد از درصاد 9/25 تااب  جادول، ایان بر اساس .است شده داده نشان 2 جدول در تاب  نهایی ارزیابی نتایج

 چهاار باه زارعی آب مناب  مدیریت یرامونپ آنها نگرش اساس بر را مطالعه مورد کشاورزان بندیگروه تواندمی

 جادول ایان اتاطّالعا .دهاد انجاام صاحی  طاورباه  (4G و 1G ,2G ,1G) عاالی و خوب ،توسّطم ضعیف، سط 

 درصاد 2/11 ضاعیف، نگارش ساط  دارای کشااورزان درصاد 55/21، مادل ایان که دهدمی نشان همچنین

طم نگرش سط  دارای کشاورزان  درصاد 23/21 و خاوب نگارش ساط  دارای نکشااورزا درصاد 1/13 ،توساّ

در  تااب  توان هرچه یکلّ طوربه  هالبتّ کند.می بندیطبقه درست طوربه  را عالی نگرش سط  دارای کشاورزان

 .بود خواهد بیشتری کارایی دارای تاب  آن باشد، ترکینزد 811 بهو  شتریب یبند یتقس
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 نگرش سطوح برحسب مطالعه مورد كشاورزان بينیپيش براي بنديطبقه توابع ضرايب .6 جدول

 بي پيش متغيّر
 نگرش سطوح

 (4y) یعال (3y) خوب (2y) توسّطم (1y) فيضع

 -81/1 -55/2 -13/1 -1/1 ثابت عدد

 -85/1 -35/5 -81/5 -98/5 کارگندم سن

 81/8 32/1 51/1 95/1 تحصیالت سط 

 82/1 33/1 11/1 21/1 آب منب  نوع

 83/5 31/1 9/8 83/8 کلّ  ارضی سط 

 31/1 21/8 33/1 18/8 یآب اراضی سط 

 21/1 31/1 31/1 11/8 تقدیرگرایی

 33/1 21/1 118/1 58/1  فنّی دانش

 31/1 13/1 53/1 55/1 پذیریریسک درجة

Wilks Lambda = 0.441 

 نگرش سطح اساس بر مطالعه مورد كشاورزان تفکيک تصحّ تعيي  براي بنديطبقه نتاي  .7 جدول

 مبناي: بر بينیپيش             نگرش سطوح
1G 2G 3G 4G 

 تصحيح درصد جمع
 گويانپاسخ تعداد

 G 51/13 12/5 1/8 25/9 15/93 55/21)1(  فيضع

 G 11/5 81/82 12/1 1/9 12/12 2/11)2( توسّطم

 G 1/8 85/1 91/89 18/9 99/11 1/13)3( خوب

 G 55/1 12/8 1/8 85/81 91/89 23/21)4( یعال

 9/25 كل درصد

  گيرينتيجه

 تاریناساتراتژیک عناوان به گندم جمله از بخش، نیا داتیتول اهمّیّت و کشاورزی بخش در مناب  کمبود به توجّه اب

 بهباود و زراعای آب مادیریت بهباود باه توجّاه لزوم آب، به گیاه این شدید تاسیّحسّ و ایران در کشاورزی محصول

 همچناین و محصاول ایان حاداکثر تولیاد برای آب راندمان افزایش جهت در کشاورزان توسّط آب مصر  مدیریت

 باه ضاروری پایش از بیش ،یکشاورز محصول تولید ماکزیم  و آب کمتر مصر  ازای در موجود آبی مناب  پایداری

 اساسای نقش کشاورزان توسّط یزراع آب مناب  یداریپا و توسعه در تواندمی که یمهمّ عوامل از یکی و رسدمی نظر

 طریاق از آب مادیریت انجاام ۀنحاو و چگاونگی پیراماون کارانگندم مهارت و نگرش دانش، سط  افزایش کند ایفا

 جلاوه پیش از بیش کشاورزی آموزش و ترویج نقش میان این در که است بارانی آبیاری هایروش از استفاده افزایش

   .نمایدمی

 :گرددمی ارائه زیر پیشنهادات تحقیق این نتایج به توجّه با

 کاه گرددمی پیشنهاد زراعی، آب مدیریت و توسعه به نسبت کشاورزان نگرش بر فنّی دانش ریتمث به توجّه با -

 و زانیاربرناماه توجّاه ماورد یجایترو - یآموزش یهاکالس جمله از کشاورزان فنّی دانش بر رگذاریتمث عوامل

 آموزشای، هاایفعّالیّات و هااکاالس در شارکت باه نحوی به کشاورزان و ردیگ قرار بخش نیا گذاراناستیس

 در کشااورزان ماؤثّر حضاور و بیاترغ جهات الزم بساتر و نهیزم مربوطه یهاسازمان و شوند ترغیب ترویجی

   ند.ینما فراه  را مذکور یهاکالس

 به باید زراعی، آب مدیریت پیرامون کشاورزان نگرش رب ارتباطی هایکانال از استفاده میزان ریتمث به توجّه با -

 .یابد افزایش مناسب ارتباطی هایکانال از کشاورزان استفادۀ میزان تا شود تالش ایگونه
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 کاامالً زراعای آب مادیریت پیراماون آنهاا نگارش ربا کشااورزان اجتماعی مشارکت میزان اینکه به توجّه با -

 اجتمااعی مشاارکت میزان افزایش جهت فرهنگی و آموزشی مختلف هایبرنامه شودمی توصیه ،بوده رگذاریتمث

 اقادامات ناوین اجتماعی هنجارهای گسترش و جامعه در افراد نقش و جایگاه بهبود جامعه، هایارگان در افراد

 .آید عمل به الزم

 منابع
 فصدلنامة ،شاارف تحات - آبیااری هاایسیست  پذیرش در مؤثّر اقتصادی - اجتماعی عوامل (8911) همیهف ،نماجهان

 .192-151 صص. ،91 ،توسعه و كشاورزي اقتصاد
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