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 چکیده
هاي صر کلیدي در تمام زیربخشبا توجه به اهمیت منابع آب به عنوان یک عن

حال، محدودیت و کمبود شدید این منابع،  اقتصادي به ویژه کشاورزي و درعین
آید. در ناپذیر به شمار میحرکت به سوي مدیریت پایدار منابع آب امري اجتناب

-نظران بر این باورند که عوامل ذهنی و روان این زمینه، بسیاري از صاحب
کارگیري  از عوامل اصلی سوق دادن افراد به سوي به شناختی به ویژه نگرش

باشند. با در نظر گرفتن اهمیت اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب می
 کشاورزان نگرش کننده تعیین عوامل بررسی تحقیق ایناصلی  موضوع، هدف

 تمام پژوهش، این آماري جامعه بود. آب منابع پایدار مدیریت به نسبت
 جدول به توجه با که )N=5100( بودند کمیجان شهرستان در خانوار سرپرستان

 گیري نمونه روش به آنان از نفر 300 تعداد )،2001( همکاران و بارتلت
 بود که روایی پرسشنامه ها داده گردآوري شدند. ابزار انتخاب اي چندمرحله
 ابزار ییپایا تعیین براي شد. تأیید کارشناسان از پانلی روش با آن محتوایی

 براي شده محاسبه کرونباخ آلفاي مقدار گرفت که انجام پیش آزمون تحقیق
 بود. )812/0 تا 628/0 بین دامنه (در مناسب حد در پرسشنامه اصلی هاي مقیاس

 نگرش داراي کشاورزان از نیمی به نزدیک که بود آن از حاکی تحقیق نتایج
شده،  با توجه به نتایج کسب نبودند. آب منابع پایدار مدیریت به نسبت خاصی

میزان  آب، منابع پایدار مدیریت مشکالت به نسبت کشاورزان متغیرهاي ادراك
ترین آب، اصلی ذخیره استخر ترویجی و حجم هاي فعالیت و ها برنامه در شرکت

در  آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان کننده نگرشعوامل تعیین
چنین، نتایج تحقیق نشان داد که بین نگرش شهرستان کمیجان بودند. هم

کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب بر حسب نوع مالکیت منبع آب آنها، 
دار وجود داشت، به نحوي که کشاورزان با مالکیت شخصی در  تفاوت معنی

 بودند.تري برخوردار  مقایسه با کشاورزان داراي مالکیت مشاع، از نگرش مطلوب

کشاورزان، ادراك نسبت به مشکالت مدیریت پایدار آب، : لیديک واژگان
 هاي ترویجی، مالکیت شخصی.فعالیت
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Abstract 
Given the importance of water resources as a key element 
in all sub-sectors of the economy, especially agriculture 
and at the same time,due to severe constraints and lack of 
the resources, is inevitable to move towards sustainable 
management of water resources. In this respect, various 
scholars believe that the mental and psychological factors, 
particularly attitude are the main factors leading people to 
implementation of actions related to sustainable manage-
ment of water resources. Regarding the importance of the 
issue, the main objective of this research was to study 
determining factors of farmers’ attitude towards sustaina-
ble management of water resources. The statistical popu-
lation of the research consisted of all farmers’ heads of 
household in Komijan County (N= 5100). According to 
the Bartlett et al. (2001) Table, 300 of them were selected 
by multistage sampling. The data collection tool was a ques-
tionnaire which its content validity confirmed by a panel of 
experts. A pilot study conducted to establish the reliability of 
the questionnaire. The Cronbach’s alpha coefficients for the 
main scales of the questionnaire were at appropriate levels 
(ranged from 0.628 to 0.812). Results indicated that nearly 
half of the farmers were undecided towards sustainable man-
agement of water resources. According to results, variables of 
farmers' perception towards problems of sustainable water 
management, participating in the extension programs and 
activities and the volume of water storage ponds were the 
main factors determining the farmers’ attitude towards sus-
tainable management of water resources in Komijan County. 
Furthermore, the results showed that there was a signifi-
cant difference between the farmers’ attitude towards sus-
tainable management of water resources in terms of type 
of water resource ownership, so that the farmers with pri-
vate ownership had a more favorable attitude compared 
with farmers who had joint ownership. 

Keywords: Farmers, Perception towards Problems of 
Sustainable Water Management, Extension Activities, 
Private Ownership. 
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 مقدمه
 بلکه است، کشاورزي براي روريض طبیعی منبع یک تنها نه آب

 کند می ایفا اقتصادي و اجتماعی جمعیتی، توسعه در مهمی نقش
)Sun et al., 2017(.  ،مدیریت و حفاظت از منابع آب درواقع

باشد انداز توسعه پایدار میگامی مهم در راستاي نیل به چشم
)Yousefi and Momeni, 2017 این در حالی است که .(

 کمبود آینده هاي دهه در گرفته، صورت هاي ینیب پیش اساس بر
 به آب بحران و شده لمس قبل از بیشتر جهانی مقیاس در آب
 تبدیل جهان کشورهاي بیشتر در اصلی چالش و نگرانی یک

 مطالعات طبق ).Mohammadi et al., 2013( شد خواهد
 آب کمبود با مناطقی یا کشورها در نفر میلیارد 8/1 ،2025 سال تا
 آب تنش شرایط تحت جهان مردم دوسوم و کرد خواهند دگیزن

). این مسأله Napoles-Rivera et al., 2013( بود خواهند
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران که در کمربند خشکی 
دنیا قرارگرفته و بسیاري از مناطق آن به صورت خشک و 

 Mohammadi-Kanigolzar etباشند ( خشک می نیمه
al., 2014متوسط بارندگی  .)، از شدت بیشتري برخوردار است

متر در سال است که این مقدار کمتر  میلی 250در ایران در حدود 
باشد  میمتوسط بارش ساالنه در سطح جهانی سوم  از یک

)Madani, 2014 افزون بر این، تنها یک درصد مساحت .(
 28ه ک متر دارد، درحالی میلی 1000کل کشور بارشی بیش از 

متر داشته و  میلی 100درصد از سطح کشور بارش سالیانه کمتر از 
درصد از کل مساحت کشور کمتر  96طورکلی، مقدار بارش در  به

 Taheri-Asghari andمتر است ( میلی 200از 
Miralizadeh-Fard, 2014 ،با توجه به وسعت کشور .(

ت که میلیارد مترمکعب اس 412هاي جوي  میانگین ساالنه ریزش
میلیارد مترمکعب به صورت نفوذ و  205از این مقدار در حدود 

میلیارد مترمکعب به صورت تبخیر از  115رطوبت خاك و 
میلیارد مترمکعب نیز به صورت  92شده و میزان  دسترس خارج

). Mahkoei et al., 2014شود ( روان آب سطحی جاري می
، در کشور آب از سوي دیگر نزدیک به دو برابر میانگین جهانی

شود و ایران در سرانه مصرف آب در بین کشورهایی  مصرف می
که داراي بیش از پنج میلیون نفر جمعیت هستند، رتبه نخست را 

). در مجموع، وجود چنین شرایطی Afshari, 2016دارد (
کشور در  116سبب شده است تا از نظر بحران آبی، ایران در بین 

دهنده وضعیت  ین مسأله نشانرده چهاردهم قرار گیرد که ا
 ,.Khosravipour et alنامناسب منابع آب در ایران است (

). به هر حال آنچه مسلم است کمبود آب در ایران یکی از 2013
هاي اقتصادي در  عوامل اصلی محدودکننده توسعه فعالیت

رو، دستیابی به تعادل نسبی  ازاین .رود هاي آینده به شمار می دهه

آید رضه و تقاضاي آب یک اصل اساسی به شمار میدر زمینه ع
که این امر، جز با مدیریت پایدار منابع آب میسر نخواهد شد 

)Rahimi et al., 2012.( 
کیلومترمربع در شمال  1626شهرستان کمیجان با وسعت 

شده که داراي آب و هواي سرد و  غربی استان مرکزي واقع
این منطقه بر روي خشک است. فعالیت عمده مردم در  نیمه

پروري استوار است، به نحوي که شهرستان  کشاورزي و دام
 1/43درصد از اراضی قابل کشت و  9/28کمیجان با داشتن 

برداران استان، نقش بسیار مهمی در تولید  درصد از تعداد کل بهره
هاي پروتئینی و زراعی در سطح استان مرکزي دارد. منابع  فرآورده

 38حلقه چاه و  1167تان کمیجان شامل آب زیرزمینی شهرس
رشته قنات بوده و میانگین آب مصرفی بخش کشاورزي در این 

باشد. کل اراضی قابل  میلیون مترمکعب می 134شهرستان حدود 
هزار هکتار است که از این میزان  56100کشت دیم و آبی، 

هکتار اراضی دیم  38000هزار هکتار اراضی آبی و  18100
هکتار از مزارع منطقه مجهز به آبیاري  1200مچنین، باشد. ه می

هکتار فاقد آبیاري تحت فشار است. این در  5400تحت فشار و 
هاي دائمی،  حالی است که با توجه به عدم وجود رودخانه

برداري مجاز و غیرمجاز منابع  هاي بهره هاي مکرر از چاه برداشت
و سایر موارد، آب زیرزمینی، افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی 

هاي اخیر پایداري منابع آب تا حدودي زیادي مورد تهدید  در سال
ترین مسائل منطقه  قرارگرفته و مشکل کم آبی به یکی از مهم

تبدیل شده است. اهمیت این مسأله با در نظر گرفتن اینکه 
متوسط میزان بارندگی ساالنه در شهرستان کمیجان تنها در 

 ,Afshariاشد، دوچندان است (ب متر می میلی 240حدود 
). به هر حال با توجه به اهمیت بخش کشاورزي به عنوان 2016

سو و با  هاي اقتصادي منطقه از یک ترین زیربخشیکی از اصلی
در نظر گرفتن محدودیت منابع آب و مشکل کمبود آن در سطح 

رسد  منطقه به ویژه در بخش کشاورزي از سوي دیگر، به نظر می
هاي اصلی براي مواجهه با چنین شرایطی تأکید  شیوه که یکی از

بر مدیریت پایدار منابع آب و سوق دادن کشاورزان به سوي انجام 
باشد. در این خصوص،  ها و اقدامات مرتبط با آن می فعالیت

ضروري است تا از طریق بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر 
شناختی ازجمله مدیریت پایدار منابع آب به ویژه عوامل روان

ریزي گیري و برنامهنگرش، اطالعات علمی موردنیاز براي تصمیم
 تحقیق این اصلی هدف فراهم شود. با توجه به اهمیت موضوع،

 مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش کننده تعیین عوامل بررسی
کشاورزي بود که در ادامه با در نظر گرفتن هدف  آب منابع پایدار

پژوهش به تبیین مبانی نظري و تجربی و محدوده موضوعی 
 تحقیق پرداخته شده است.

طرف و  افزایش جمعیت و نیاز به تولید غذاي بیشتر از یک
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کمبود آب و کاهش بارندگی از طرف دیگر، در بخش کشاورزي 
ترین میزان مصرف آب کشور را به خود اختصاص  که عمده

سازد  ناپذیر می دهد، ضرورت مدیریت پایدار منابع آب را اجتناب می
)Hosseini-Moghariand and Banihabib, 

اي از  طورکلی، مدیریت پایدار منابع آب، مجموعه ). به2014
ریزي، توسعه، توزیع و مدیریت استفاده بهینه از  هاي برنامه فعالیت

اي کارآمد و  اي که منابع آبی به شیوه گونه منابع آب است به
ع و منافع نسل فعلی و آتی ازبرداران توزی عادالنه بین بهره

هاي اجتماعی، اقتصادي و  برداري آب (در حیطه بهره
). درواقع، OECD, 2010محیطی مرتبط) تأمین گردد ( زیست

برداران مدیریت پایدار منابع آب روشی است که کشاورزان و بهره
سازد تا نیازهاي خود را بدون آسیب رساندن  منابع آب را قادر می

 Rezadoost andگان محقق سازند ( آیندبه نیازهاي 
Allahyari, 2014توان بیان داشت،  ). به این ترتیب، می

مند به کنترل آب در  مدیریت پایدار منابع آب یک رویکرد نظام
مزرعه است که هدف آن افزایش عملکرد اقتصادي و استفاده 

 ;Samian et al., 2015باشد ( مؤثر از آب کشاورزي می
Satriani et al., 2015حال، مدیریت پایدار منابع  ). درعین

شود و  ریزي توسعه کشورها تلقی می آب بخشی از فرایند برنامه
هر کشوري بر مبناي میزان منابع آب در دسترس، راهکارها و 

برداري بهینه از منابع آب به کار  هاي خاصی را براي بهره برنامه
 منابع پایدار مدیریت ). درNiknami et al., 2013گیرد ( می
 اجزاي میان مناسب ارتباط برقراري با تا شود می تالش آب

 فرایند در برداران بهره مشارکت دادن ویژه به و مختلف
 با مرتبط مختلف مسائل خصوص در گیري تصمیم و ریزي برنامه
 استفاده و مصرف الگوي اصالح براي الزم شرایط آب، منابع
 .)Nesheim et al., 2010( شود فراهم آب منابع از بهینه
 کارایی ارتقاي که دارد تأکید )2010( 1عمانی زمینه این در البته،

 و مدیریتی ساختار اصالح کشاورزي، آب وري بهره و مصرف
 ایجاد نیازمند اساسی طور به آبمنابع  از برداري بهره سازي بهینه

 در است. کشاورزان مهارت و نگرش دانش، در عمده تغییرات
 منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش هبودب حقیقت،

 انجام سوي به آنان ترغیب و تشویق راستاي در گام نخستین آب
 آید می شمار به آب منابع پایدار مدیریت با مرتبط اقدامات

)Mohammadi et al., 2013.( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ommani

شناسی و به موضوع نگرش یکی از مفاهیم اساسی در روان
 ,Saadi and Jalilianی است (شناسی اجتماعویژه روان

توان به عنوان ارزشیابی نگرش را می ساده، طور به). 2017
مثبت/ منفی یک فرد از عملکرد یک رفتار خاص در نظر گرفت 

)Ajzen and Fishbein, 1980 نگرش نتیجه باورهاي .(
هاي پیامد است. باور رفتاري به باور فرد درباره رفتاري و ارزشیابی

که  گیر شدن در یک رفتار خاص اشاره دارد، درحالیپیامدهاي در
ارزشیابی پیامد به قضاوت مطلوب یا نامطلوب مرتبط درباره 

). Ajzen, 1991شود (پیامدهاي احتمالی رفتار مربوط می
طور علی  ها بهشناسی اجتماعی، نگرشطورکلی و در زمینه روان به

 Redmond andگیرند (در ارتباط با رفتار قرار می
Griffith, 2003طورکلی افرادي که از  ). به عبارت دیگر، به

نگرش مثبتی در ارتباط با یک رفتار خاص (مانند مدیریت پایدار 
منابع آب) برخوردار بوده و آن را مهم تلقی کنند، احتمال بیشتري 

 ,Burusnukulوجود دارد که آن رفتار را انجام دهند (
ه بررسی نگرش کشاورزان رسد کرو، به نظر می ). ازاین2011

نسبت به مدیریت پایدار منابع آب و شناخت عوامل تأثیرگذار بر 
آن امري ضروري براي تغییر رفتار و سوق دادن آنان به سوي 

-کشاورزي می آب منابع پایدار مدیریت با مرتبط اقدامات انجام
هاي هاي اخیر پژوهشباشد. با توجه به اهمیت موضوع، در سال

لفی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته که در تجربی مخت
 آنها مرور شده است. ترین مهم از برخی ادامه نتایج

) در پژوهش خود درباره بررسی عوامل مؤثر 2016افشاري (
برداري دهقانی  هاي بهره بر مدیریت پایدار آب کشاورزي در نظام

حمایتی، ترویجی،  -به این نتیجه رسید که چهار عامل دانشی
نهادي و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، در مجموع  -مشارکتی

درصد از کل واریانس عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار منابع  9/68
آب را تبیین کردند. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن بود 
که بین نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب بر 

ب، داشتن استخر ذخیره آب، حسب متغیرهاي زمان دسترسی به آ
نوع مالکیت منبع آب، نوع منبع آب و نوع سیستم آبیاري تفاوت 

 اي مطالعه در )2013( همکاران و 2داري وجود داشت. نوريمعنی
 نگرش بر مؤثر اجتماعی و فرهنگی عوامل تحلیل و بررسی به

 و شیروان شهرستان در زراعی آب مدیریت درباره کشاورزان
 متغیرهاي بین که داد نشان تحقیقاین  نتایج اند.تهپرداخ چرداول

 میزان آبی)، گندم زمینه (در کشاورزان عملکرد چگونگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Nori
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 میزان ارتباطی، هاي کانال از استفاده میزان ترویجی، هاي تماس
 نگرش متغیر با برداران بهره فنی دانش و اجتماعی مشارکت

داري  معنی و مثبت رابطه زراعی، آب مدیریت درباره کشاورزان
 درباره کشاورزان نگرش  میانگین بین همچنین، وجود داشت.

 و ترویجی خدمات از استفاده حسب بر زراعی آب مدیریت
 تفاوت روستایی هاي تشکل و تولید هاي تعاونی در عضویت

) درباره 2012( 1نتایج تحقیق خلیلی داشت. وجود داري معنی
از دیدگاه کشاورزان  تحلیل سازوکارهاي بهبود مدیریت منابع آب

 -در استان تهران نشان داد که چهار عامل سازوکارهاي ترویجی
آموزشی، سازوکارهاي پیشگیرانه، سازوکارهاي مدیریتی و 

ترین سازوکارهاي تأثیرگذار  عملیاتی، مهم -سازوکارهاي اجرایی
بر مدیریت پایدار منابع آب بودند. در مطالعه دیگري، نتایج تحقیق 

) پیرامون بررسی مدیریت منابع آب 2012و همکاران ( 2داغیانوسی
ترین  کشاورزي در شهرستان رشت حاکی از آن بود که مهم

مشکالت مدیریتی منابع آب کشاورزي از دیدگاه شالیکاران 
موردمطالعه شامل کمبود اعتبارات، مالکیت غیرشخصی و عدم 

ی، هاي آموزشدسترسی مناسب به منابع آب، عدم برگزاري کالس
هاي فنی و ترویجی و پایین بودن سطح سرمایه ضعف مشاوره

 رابطه بررسی با )2009( همکاران و 3اجتماعی بودند. موسوي
 مدیریت به نسبت برداران بهره نگرش با اجتماعی هاي مشخصه

 هاي مشخصه بین که رسیدند نتیجه این به آب منابع پایدار
 وجود داري معنی و مثبت رابطه برداران بهره نگرش با اجتماعی

 بررسی به خود مطالعه در )2009( همکاران و 4شاهرودي داشت.
 آب مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش بر آب بران تعاونی تأثیر

 تحقیقاین  نتایج پرداختند. رضوي خراسان استان در کشاورزي
 اعتماد، هاي مؤلفه ارتقاي با آب بران تعاونی که بود آن از حاکی

 گسترش ترویجی، هاي تماس بهبود اجتماعی، رکتمشا و انسجام
 و منطقه آبیاري نظام وضعیت بهبود سانی،ر اطالع هاي کانال

 نگرش بر آبیاري آب مدیریت در آب بران بیشتر مشارکت دادن
 آب مدیریت هاي شیوه کارگیري به و توسعه زمینه در کشاورزان
 ررسیب در )2014( همکاران و 5حسینی بود. اثرگذار کشاورزي

 شهرستان کار گندم کشاورزان نگرش تغییر بر تأثیرگذار عوامل
 که نشان دادند کشاورزي آب منابع مشارکتی مدیریت بر بجنورد
 بر داري معنی و مثبت اثر از کشاورزان دانشو  آموزش سطح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Khalili
2. Daghianusi
3. Mousavi
4. Shahroudi
5. Hosseini

 بود. برخوردار آب منابع مشارکتی مدیریت به نسبت آنان نگرش
 زیر سطح عامل سه که آن بودحاکی از  رگرسیون نتایج همچنین،

 43 مجموع در خانوار اعضاي تعداد و کشاورز تجربه آبی، کشت
 مدیریت به نسبت کار گندم کشاورزان نگرش واریانس از درصد

 دیگري، مطالعه در .کردند تبیین را کشاورزي آب منابع مشارکتی
 نسبت کشاورزان نگرش بررسی در )2014( همکاران و 6زیدي ال
 هاي فعالیت که به این نتیجه رسیدند مدرن و سنتی آبیاري به

 ادراك سطح بهبود و آگاهی رسانی طریق از ترویجی -آموزشی
 آنان نگرش تغییر روي بر آب با مرتبط مسائل به نسبت کشاورزان

 و عمانی بودند. مؤثر کشاورزان آب منابع پایدار مدیریت به نسبت
 و ویجیتر هاي روش خود پژوهش در )2009( همکاران

 کشاورزي آب منابع پایدار مدیریت از حمایت سازمانی هاي ویژگی
 آن از حاکی تحقیق این نتایج قراردادند. موردبررسی را ایران در

 بر داري معنی و مثبت اثر از ترویج کارشناسان هاي فعالیت که بود
 این، بر افزون بود. برخوردار کشاورزي آب منابع پایدار مدیریت

 آموزش ترویجی، هاي روش بین از که داد نشانحقیق این ت نتایج
 داراي ها کارگاه در شرکت و مسأله حل هاي روش مزرعه، در

 بودند. آب منابع پایدار مدیریت در بیشتري اثربخشی و اهمیت

شناسی پژوهشروش
 میزان نظر از کمی، هاي پژوهش نوع از ماهیت نظر از تحقیق این

 تحقیقات زمره در هدف نظر از مایشی،غیرآز نوع از متغیرها کنترل
 نوع از اطالعات آوري جمع چگونگی لحاظ از و کاربردي
پژوهش  این آماري جامعه آید. می شمار به همبستگی -توصیفی
 شهرستان روستایی مناطق سطح در خانوار سرپرستان را تمامی
 اساس بر بود. خانوار 5100 آنها تعداد کهتشکیل دادند  کمیجان

 تعیین نفر 300 نمونه حجم )،2001( همکاران و 7رتلتبا جدول
 گیري نمونه روش از آنها به دستیابی شد که به منظور

 تحقیق این در ها داده گردآوري ابزار شد. استفاده اي چندمرحله
 شامل مختلف بخش پنج از که بود محقق ساخته پرسشنامه
 ،برداري بهره نظام هاي مشخصه اي، حرفه -فردي هاي مشخصه

 (شامل ترویجی مختلف هاي فعالیت و ها برنامه در شرکت میزان
 1 کم= خیلی از سطحی پنج لیکرت طیف حسب بر پرسش پنج
 مدیریت مشکالت به نسبت کشاورزان ادراك )،5 زیاد= خیلی الی

 طیف حسب بر پرسش 14 (شامل کشاورزي آب منابع پایدار
 نگرش و )5 زیاد= خیلی الی 1 کم= خیلی از سطحی پنج لیکرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Al-Zaidi
7. Bartlett



 1396، پاییزاول زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره آموزش محیط فصلنامه
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 6, No. 1, Autumn 2017

 بر پرسش 11 (شامل آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان
 کامالً الی 1 مخالف= کامالً از سطحی پنج لیکرت طیف مبناي

ذکر است که به منظور  البته، شایان شده بود. تشکیل )5 موافق=
هاي مرتبط ها در بخش استنباطی، جمع جبري گویهانجام تحلیل

هاي ترویجی، ادراك  ها و فعالیت برنامهبا سه متغیر شرکت در 
نسبت به مشکالت مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي و نگرش 

شده و به عنوان متغیر  نسبت به مدیریت پایدار منابع آب، محاسبه
 Azkia andها وارد شد ( اي در تحلیل ترکیبی فاصله

Darban Astane, 2014 .(با پرسشنامه محتوایی روایی 
شامل اعضاي  موردپژوهش حوزه در متخصصان از نظرسنجی

هاي ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی و علوم هیئت علمی گروه
و مهندسی آب دانشگاه زنجان و همچنین کارشناسان سازمان 

 ضروري اصالحات انجام از پس وجهاد کشاورزي استان مرکزي 
 دماتیمق آزمون نیز تحقیق ابزار پایایی بررسی منظور به شد. تأیید

 کرونباخ آلفاي و انجام اصلی نمونه از خارج اي محدوده در
 آن مقدار موردنیاز، اصالحات برخی انجام از پس که شد محاسبه

 به دست آمد مناسب حد در پرسشنامه اصلی هاي مقیاس براي
 ادراك ،812/0 ترویجی= هاي فعالیت و ها برنامه در (شرکت

 و 628/0 کشاورزي= آب منابع پایدار مدیریت مشکالت به نسبت
 ).759/0 آب= منابع پایدار مدیریت به نسبت نگرش
 از توصیفی بخش در ها داده تحلیل و تجزیه منظور به

 استنباطی بخش در و میانگین و درصد فراوانی، توزیع هاي آماره
پیرسون  همبستگی ضرایب از موردمطالعه متغیرهاي نوع اساس بر

 شد. استفاده رگرسیون تحلیل و t ايمقایسه آزمون و اسپیرمن،
 هاي پژوهش یافته

هاي فردي و  شده در خصوص ویژگی هاي گردآوري تحلیل داده
در  موردبررسی افراد سنی میانگینکه  شغلی کشاورزان نشان داد

بود که این یافته داللت بر باال بودن سن  سال 21/54 حدود
گویان پاسخ سنی دامنهکشاورزان موردمطالعه داشت. همچنین، 

 تعداد و کشاورزي فعالیت سابقه بود. میانگین سال 80 تا 25 بین
 بود. نفر 11/4 و سال 9/28 ترتیب به پاسخگویان خانوار اعضاي

 که بود آن از حاکی تحصیالت سطح مورد در تحقیق نتایج
 در درصد) 3/40نفر معادل  121(در حدود  فراوانی میزان بیشترین

 در درصد) 7/9نفر معادل  29( نمیزا کمترین ابتدایی و سطح
 که داد نشان تحقیق داشت. همچنین، نتایج سواد قرار بی سطح

 بود. قطعه 5/4 کشاورزان اراضی قطعات تعدادمتوسط 
 62( کشاورزان نفر از 186هاي تحقیق،  با توجه به یافته

و  )1 (جدول کرده استفاده مشاع صورت به آب منابع از درصد)
 آب چاه داراي خود مزرعه از آنان دردرصد)  38نفر ( 114

 کشاورزان بین در آب دبی میزان میانگین بودند. شخصی
 هر ازاي به آب دبی میانگین و ثانیه در لیتر 64/4 موردمطالعه

آمده،  دست به نتایج به توجه بود. با ثانیه در لیتر 97/1 آبی هکتار
 ی برايبرق پمپاز  درصد) 3/56نفر معادل  169( کشاورزان بیشتر

 ).2 (جدول کردندمی استفادهچاه  از آب برداشت
 از) درصد 3/89نفر ( 268 حدوددر  شده، کسب نتایج مبناي بر

 حدوددر  و برده بهره خود مزارع آبیاري براي سنتی آبیاري از کشاورزان
 در آب انتقال براي خاکی هاي کانال از نیز آنان از) درصد 60نفر ( 180

 میانگین که داد نشان تحقیق نتایج کردند.می استفاده مزرعه سطح
 و بود مترمکعب 30/956 موردمطالعه کشاورزان آب ذخیره استخر حجم
به آبیاري در زمان خاصی  درصد) 3/54نفر معادل  163( آنان بیشتر

 اوقات تمام درمقید نبوده و بسته به شرایط و زمان در اختیار داشتن آب، 
 کردند.می اريآبی را خود مزرعه روزشبانه

 آب منبع مالکیت نوع حسب بر پاسخگویان فراوانی درصد توزیع .1 جدول
 آب منبع مالکیت نوع فراوانی فراوانی درصد

 مشاع 186 0/62

 شخصی 112 3/37

 مشاع -شخصی 2 7/0

 کل 300 100

۱۰٥ 



 نحوه برداشت آب از چاه حسب بر پاسخگویان فراوانی درصد توزیع .2 جدول
 فراوانی درصد فراوانی شت آبنحوه بردا

 7/30 92 بدون موتور

 3/56 169 موتوربرقی

 13 39 موتور دیزلی

 100 300 کل

 اینترنت از استفاده میزان حسب بر پاسخگویان فراوانی درصد توزیع .3 جدول
 فراوانی درصد فراوانی اینترنت از استفاده میزان

 0/73 219 کم خیلی

 7/18 56 کم

 0/8 24 متوسط

 3/0 1 زیاد

 0 0 خیلی زیاد

 100 300 کل

 از استفاده میزان حسب بر پاسخگویان فراوانی درصد توزیع
 شده آورده 3 جدول در کشاورزي اطالعات کسب براي اینترنت

 کشاورزان از) درصد 73نفر ( 219نتایج،  به توجه با است.
 تاطالعا کسب براي اینترنت از کم خیلی حد در موردمطالعه
 کردند.می استفاده کشاورزي

 در شرکت نظر از ،4 جدول در آمده دست به اطالعات اساس بر
 هاي نمایشگاه در شرکت میزان ترویجی، مختلف هاي فعالیت و ها برنامه

 در شرکت و رتبه باالترین داراي نمایشی مزارع از بازدید و کشاورزي
 ند.داشت را رتبه ترین پایین ترویجی -آموزشی تئاترهاي

 آنها در کشاورزان شرکت میزان حسب بر ترویجی هاي فعالیت و ها برنامه بندي رتبه .4 جدول
 معیار انحراف )5میانگین (از  ترویجی هاي فعالیت و ها برنامه

 23/1 13/2 کشاورزي هاي نمایشگاه

 10/1 04/2 نمایشی مزارع از بازدید

 09/1 01/2 مزرعه روز

 88/0 67/1 ترویجی هاي جشنواره

 74/0 39/1 ترویجی -آموزشی تئاترهاي

01/1 85/1 کل  
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 آب منابع پایدار مدیریت مشکالت به هاي مرتبط با ادراك کشاورزان نسبت بندي گویه توزیع ترتیبی و رتبه .5 جدول

به
رت

 

 ها گویه
میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

)5(از   درصد فراوانی درصد فراوانی درصد وانیفرا درصد فراوانی درصد فراوانی

1 
 آب به دسترسی عدم

 رودخانه
4 3/1 0 0 11 7/3 68 7/22 217 3/72 61/4 

2 
 هاي جریان شدن خشک

 اي رودخانه
0 0 0 0 23 7/7 92 7/30 185 7/61 54/4 

 53/4 3/61 184 31 93 7/7 23 0 0 0 0 ها چشمه شدن خشک 3

 48/4 59 177 30 90 11 33 0 0 0 0 ها چاه شدن خشک 4

5 
 و ها قنات شدن خشک

 کاریزها
0 0 10 3/3 23 7/7 84 28 183 61 47/4 

 43/4 4/50 151 3/42 127 7 21 3/0 1 0 0 سال در بارندگی کاهش 6

7 
 پراکنش بودن نامناسب

 بارندگی زمانی
8 7/2 0 0 61 3/20 158 7/52 73 3/24 96/3 

8 
 هاي آب مناسب تغذیه عدم

 نیزیرزمی
23 7/7 10 3/3 57 19 109 3/36 101 7/33 85/3 

9 
 آب منابع به دسترسی عدم

 کافی
17 7/5 19 3/6 74 7/24 102 34 88 3/29 75/3 

10 
 از جاري هاي آب خروج
 منطقه

30 10 31 3/10 60 20 88 3/29 91 3/30 60/3 

11 
 هاي جریان تا اراضی فاصله

 آب سطحی
12 4 53 7/17 87 29 59 7/19 89 7/29 53/3 

12 
 از ناشی آب انتقال مشکل

 زمین ناهمواري
8 7/2 45 15 130 3/43 29 7/9 88 3/29 48/3 

13 
 (مشکل اراضی تند شیب

 ایجاد و آب نفوذپذیري
 سیالب)

21 7 54 18 114 38 41 7/13 70 3/23 28/3 

14 
 کشاورزان بین مشارکت عدم

 آب از استفاده در
12 4 92 7/30 79 3/26 58 3/19 59 7/19 20/3 

توزیع ترتیبی و  خصوص در شده کسب نتایج اساس بر
 پایدار مدیریت مشکالت به نسبت کشاورزان ادراك بندي رتبه

 ،»رودخانه آب به دسترسی عدم« گویه کشاورزي، سه آب منابع
 خشک شدن« و »اي رودخانه هاي جریان خشک شدن«

 مشکل« گویه سه مقابل، در و رتبه باالترین داراي »ها چشمه
 (مشکل اراضی تند شیب« ،»زمین ناهمواري از ناشی آب انتقال

 بین مشارکت عدم« و »سیالب) ایجاد و آب نفوذپذیري
 سایر بین در را رتبه ترین پایین »آب از استفاده در کشاورزان

 ).5 (جدول داشتند ها گویه

 نسبت کشاورزان نگرش با مرتبط هاي گویه بندي رتبه نتایج
 شده داده نشان 6 جدول در کشاورزي آب منابع پایدار ریتمدی به

 آب منابع من، نظر به« گویه سه نتایج، به توجه با است.
 جویی صرفه آن مصرف در نیست الزم و بوده محدود کشاورزي

 مناسب کشت الگوي کارگیري به صورت در من، نظر به« ،»کرد
 به« و »برد بیمناس استفاده توان می آب منابع از کشاورزان، توسط

 مشکل یک کشاورزي بخش در ما منطقه در آب بحران من، نظر
 داشتند. را رتبه باالترین »رود می شمار به حاد
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 کشاورزي آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش با مرتبط هاي گویه بندي رتبه .6 جدول

 رتبه ها گویه )5میانگین (از  معیار انحراف

 1 کرد. جویی صرفه آن مصرف در باید و بوده محدود کشاورزي آب منابع من، نظر به 62/4 700/0

778/0 36/4 
 توان می آب منابع از کشاورزان، توسط مناسب کشت الگوي کارگیري به صورت در من، نظر به

 برد. مناسبی استفاده
2 

 3 رود. می شمار به دحا مشکل یک کشاورزي بخش در ما منطقه در آب بحران من، نظر به 34/4 971/0
 4 است. نوین آبیاري هاي سیستم از بهتر و تر راحت سنتی آبیاري هاي سیستم از استفاده 25/4 940/0

766/0 24/4 
 درازمدت در منطقه آبی منابع پایداري و حفظ باعث دولت و مردم بین مناسب همکاري من، نظر به

 شود. می
5 

133/1 79/3 
 آب منابع از استفاده در جویی صرفه براي خود، درآمد و تولید میزان هشکا مقابل در حتی حاضرم من

 دهم. تغییر را خود کشت الگوي کشاورزي
6 

243/1 60/3 
 این  اگر حتی شود، حفظ درازمدت در آنها مقدار که شود استفاده اي گونه به باید کشاورزي آب منابع

 باشد. کمتر سود و کمتر تولید معناي به امر
7 

 8 داشتند. مشارکت آبی منابع آلودگی از جلوگیري در مردم 34/3 289/1

428/1 23/2 
 مانند نوین آبیاري هاي سیستم اندازي راه براي الزم هاي هزینه تمامی دولت، کمک بدون حاضرم من

 بپردازم. را خود مزرعه در بارانی و اي قطره آبیاري
9 

 10 نیست. مقدور آبی منابع مناسب مدیریت رزانکشاو جمعی مشارکت بدون من، نظر به 15/2 962/0

163/1 82/1 
 باعث کشاورزان، براي خاص منفعتی داشتن بدون جدید، آبیاري هاي سیستم از استفاده من، نظر به

 شود. می آنان به اضافی هزینه تحمیل
11 

 کل 52/3 034/1

 آب منابع پایدار یتمدیر به نسبت آنان نگرش حسب بر کشاورزان فراوانی توزیع .7 جدول

 فراوانی درصد فراوانی نگرش سطح

 0 0 نامطلوب خیلی
 0 0 نامطلوب
 3/48 145 متوسط
 0/51 153 مطلوب

 7/0 2 مطلوب خیلی

 100 300 کل

 آنان نگرش حسب بندي کشاورزان بر طبقه نتایج 7جدول 
بر این اساس،  دهد. را نشان می آب منابع پایدار مدیریت به نسبت

 به مربوط درصد) 0/51نفر معادل  153( فراوانی شترینبی
 پایدار مدیریت به نسبت مطلوب نگرش داراي که بود کشاورزانی

 ).7 (جدول بودند کشاورزي آب منابع
 به نسبت کشاورزان نگرش بین رابطه بررسی منظور به

 ازدر این تحقیق  موردمطالعه متغیرهاي با آب منابع پایدار مدیریت
 نگرش بین که داد نشان نتایج شد. استفاده ستگیهمب تحلیل
 تعداد متغیرهاي با کشاورزي آب منابع پایدار مدیریت به نسبت

 ازاي به آب دبی فاصله زمانی بین دو نوبت آبیاري و خانوار، اعضاي

 استخر حجم متغیرهاي با و دار معنی و منفی رابطه آبی هکتار هر
 و ها برنامه در شرکت ،اینترنت از استفاده میزان آب، ذخیره
 پایدار مدیریت مشکالت به نسبت ادراك و ترویجی هاي فعالیت
 ).8 داشت (جدول وجود دار معنی و مثبت رابطه آب منابع
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 تحقیق متغیرهاي با آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش بین رابطه .8 جدول

 05/0 سطح در داري معنی* و 01/0 سطح در داري معنی**

 موردمطالعه هاي گروه در آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش مقایسه براي t آزمون نتایج .9 جدول

 متغیر سطح بندي گروه متغیر
 آماره

 داري معنی سطح t مقدار
N Sd X̅̅ 

 مورداستفاده موتور
 26/38 254/4 169 برقی

798/0 426/0 
 66/37 895/3 39 دیزلی

 آب ذخیره استخر داشتن
 80/38 117/4 105 بله

923/2 **004/0
 35/37 071/4 195 خیر

 آب منبع مالکیت نوع
 55/38 194/4 114 شخصی

285/2 *023/0
 43/37 057/4 186 مشاع

 05/0 سطح در داري معنی* و 01/0 سطح در داري معنی**

 نگرش بین که بود آن از حاکی t اي مقایسه آزمون نتایج
 متغیر دو حسب بر آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان

 دار معنی تفاوت آب، منبع مالکیت نوع و آب ذخیره استخر داشتن
 مزرعه در که کشاورزانی س،اسا این بر )؛9 داشت (جدول وجود
 به نسبت تري مطلوب نگرش بودند، آب ذخیره استخر داراي خود

 نوع که کشاورزانی مشابه، طور به داشتند. آب منابع پایدار مدیریت
 نسبت تري مطلوب نگرش از بود، شخصی آنان آب منبع مالکیت

 بررسی منظور به .بودند برخوردار آب منابع پایدار مدیریت به

 به نسبت کشاورزان نگرش بر موردمطالعه متغیرهاي تأثیر نمیزا
رگرسیون گام به گام استفاده شد که از  آب منابع پایدار مدیریت

 متغیر 5آورده شده است. با توجه به نتایج،  10نتایج آن در جدول 
ادراك نسبت به مشکالت مدیریت پایدار منابع آب، شرکت در 

فاصله حجم استخر ذخیره آب،  هاي ترویجی، ها و فعالیت برنامه
شدند  معادله واردو استفاده از اینترنت  زمانی بین دو نوبت آبیاري

 به نسبت نگرش متغیر واریانس از درصد 6/55 حدود و در
).10 (جدول کردند تبیین را آب منابع پایدار مدیریت

 تصادفی متغیر
 اول

 دوم تصادفی متغیر
غیر سطح سنجش مت
 تصادفی دوم

نوع تحلیل 
 همبستگی

 ضریب
 همبستگی

 داري معنی سطح

 به نسبت نگرش
 پایدار مدیریت
 آب منابع

 سن

 نسبی

 پیرسون

069/0- 231/0 

 011/0 -146/0* خانوار اعضاي تعداد

 506/0 -039/0 کشاورزي فعالیت سابقه

 023/0 -131/0* فاصله زمانی بین دو نوبت آبیاري

 588/0 031/0 قطعات اراضی تعداد

 022/0 132/0* حجم استخر ذخیره آب

 027/0 -208/0* آبی هکتار هر ازاي به آب دبی

 ترویجی هاي فعالیت و ها برنامه در شرکت

 ايفاصله

**215/0 001/0 

 پایدار مدیریت مشکالت به نسبت ادراك
 آب منابع

**312/0 001/0 

 سطح تحصیالت
اسپیرمن ترتیبی

011/0- 856/0 

 021/0 134/0* اینترنت از استفاده میزان
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 آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش دهکنن تعیین عوامل گام به گام رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج .10 جدول

 متغیر
 رگرسیونی ضریب

 غیراستاندارد
 رگرسیونی ضریب

 استانداردشده
داري معنی سطح t مقدار R2 مقدار

t 
 041/0 987/1 - - 189/1 ثابت ضریب

 000/0 784/9 381/0 428/0 421/1 آب منابع پایدار مدیریت مشکالت به نسبت ادراك
 000/0 192/7 451/0 308/0 021/1 هاي ترویجی ها و فعالیت ر برنامهشرکت د

 000/0 245/5 512/0 223/0 799/0 حجم استخر ذخیره آب
 001/0 -492/3 534/0 -154/0 -555/0 فاصله زمانی بین دو نوبت آبیاري

 034/0 084/2 556/0 131/0 438/0 استفاده از اینترنت

 گیري نتیجه و بحث
 و سو یک از رفتار گیري شکل در نگرش اهمیت هب توجه با

 با مرتبط اقدامات انجام سوي به کشاورزان سوق دادن ضرورت
 اینهدف اصلی  دیگر، سوي از کشاورزي آب منابع پایدار مدیریت
 کشاورزان نگرش کننده تعیین عوامل شناخت و بررسی تحقیق
 د.بو کمیجان شهرستان در آب منابع پایدار مدیریت به نسبت

 از نیمی از بیش هرچندطورکلی، نتایج تحقیق حاکی از آن بود،  به
 آب منابع پایدار مدیریت به نسبتداراي نگرش مطلوب  کشاورزان

 این به نسبت آنان از نیمی به نزدیک حال، درعین ولی بودند،
 این که داشتندن آن مورد در خاصی نظر و بوده تفاوت بی موضوع
 را کشاورزان نگرش بر تأثیرگذار عوامل شناخت ضرورت موضوع

 در نخست گام نگرش تغییر چراکه سازد، می نمایان پیش از بیش
 به آب منابع پایدار مدیریت زمینه در کشاورزان رفتار تغییر راستاي

 ترین مهم که نشان داد تحقیق نتایج باره، دراین رود. می شمار
 به نسبت موردمطالعه کشاورزان نگرش کننده تعیین عوامل

 مشکالت به نسبت ادراك متغیر 5 شامل آب منابع پایدار مدیریت
 هاي فعالیت و ها برنامه در شرکت آب، منابع پایدار مدیریت

فاصله زمانی بین دو نوبت  آب، ذخیره استخر حجم ترویجی،
 از درصد 6/55 حدود در که بودند اینترنت از استفاده آبیاري و
 تبیین را آب منابع پایدار یتمدیر به نسبت نگرش متغیر واریانس

 مشکالت به نسبت کشاورزان ادراك متغیر زمینه، این . درکردند
 تحلیل وارد نخست متغیر عنوان به آب منابع پایدار مدیریت

 خود به را شدهتبیین واریانس میزان بیشترین و شده رگرسیون
 همکاران و زیدي ال پژوهش نتایج با نتیجه داد. این اختصاص

 هراندازه بهبا توجه به این یافته،  داشت. همخوانی )2014(
 و مسائل به نسبت بهتريتر و دقیق شناخت و ادراك کشاورزان
 به باشند، داشته آب منابع مدیریت وکم آبی  با مرتبط مشکالت

 به نسبت تريمطلوب نگرش که است ممکن میزان همان
 از که زانیکشاور نمونه، براي کنند. پیدا آب منابع بهتر مدیریت

ها آگاه  ها و چاه ها، چشمه مانند رودخانه آب منابع خشک شدن
سالی و کاهش بارندگی و به ویژه پیامدها و عواقب  بوده و خشک

منفی ناشی از این مشکالت همچون کاهش عملکرد محصوالت 
کشاورزي و درآمد حاصل از تولید محصوالت دامی و زراعی، 

 خوبی بهرا روستایی و غیره افزایش میزان مهاجرت از مناطق 
 ادراکی چنین از که کشاورزانی به نسبت باشند، کرده درك

 مدیریت به نسبت متفاوتی نگرش است ممکن نیستند، برخوردار
 حقیقت، در باشند. داشته آب مصرف الگوي رعایت و آب منابع

 سبب منطقه درکم آبی  با مرتبط مشکالت به نسبت بهتر ادراك
 به نسبت بیشتري حساسیتنگرانی و  زانکشاور تا شود می

به عنوان یک مسأله  را آن و از خود نشان داده آب منابع مدیریت
 سبب خود نوبه به موضوع تلقی کنند. این تر جديمهم و حیاتی، 

-مطلوب نگرش و بیشتر تمایل ذهنی لحاظ به کشاورزان شود می
 حس ازدرنتیجه،  و پیداکرده آب منابع مدیریت به نسبت تري

 توجه باشند. با برخوردار خصوص این در بیشتري پذیري مسئولیت
 نگرش کننده تعیین اصلی عوامل از دیگر یکی تحقیق، نتایج به

 در شرکت میزان آب، منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان
 مزارع از بازدید از اعم مختلف ترویجی هاي فعالیت و ها برنامه

 این که بود غیره و ترویجی هاي جشنواره مزرعه، روز نمایشی،
 و زیدي ال )،2013( همکاران و نوري هاي پژوهش نتایج با یافته

 )2009( همکاران و عمانی ) و2012خلیلی (، )2014( همکاران
توان بیان داشت، در خصوص این یافته می داشت. همخوانی

 سطح تا شود می سبب ترویجی هاي فعالیت و ها برنامه در شرکت
 منابع پایدار مدیریتباره در کشاورزانو دانش فنی  آگاهیمهارت، 

 ترتیب، این به و یابد افزایش آن با مرتبطبه ویژه اقدامات  آب
 منابع پایدار مدیریت از حاصل منافع و مزایا دانستن با کشاورزان

 بهتر نگرشادراك و  سازي آن در سطح مزرعه،آب و شیوه پیاده
 رغم کنند. به می پیدا آن سوي به بیشتري گرایشدرنهایت،  و

 شرکت میزان که داد نشان توصیفی آمار نتایج موضوع، اهمیت
 ترویجی مختلف هاي فعالیت و ها برنامه در موردمطالعه کشاورزان

 از جدي طور به مسأله این است ضروري که بود ضعیف بسیار
-گیرد؛ چراکه اجراي برنامه قرار موردتوجه ربط ذي نهادهاي سوي

هاي اصلی بهبود شرطهاي ترویجی یکی از پیشفعالیتها و 
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-نگرش کشاورزان و هدایت آنان به سوي انجام اقدامات و فعالیت
 باشد.هاي مرتبط با مدیریت منابع آب می

 اهمیت که متغیرهایی از دیگر یکی تحقیق، نتایج به توجه با
 متغیر قرارگرفته، تأیید مورد رگرسیون تحلیل نتایج اساس بر آن

افشاري  پژوهش نتایج با یافته این بود. آب ذخیره استخر حجم
 استخر حجم افزایش داشت. بدیهی است که با ) همخوانی2016(

 سروکار آب منابعاز  بیشتريحجم  با کشاورزان آب، ذخیره
در صورت عدم شود تا داشت که این موضوع سبب می خواهند

پایدار منابع آب،  کارگیري اقدامات مرتبط با مدیریت رعایت و به
میزان بیشتري از منابع آب اتالف شود. این مسأله به نوبه خود 

شود. در چنین هاي تولید کشاورزان میموجب افزایش هزینه
ها ممکن است جویی در هزینهشرایطی، کشاورزان با هدف صرفه

تر و انگیزه بیشتري براي انجام اقدامات مدیریت نگرش مطلوب
داشته باشند. به عبارت دیگر، با افزایش حجم پایدار منابع آب 

استفاده از منابع آب  به نسبتکشاورزان  نگاهاستخر ذخیره آب، 
نهاده و  یک عنوان به آب اهمیت به توجه با و شده تر اقتصادي

 زمینه این دربیشتري  دقت و حساسیتآنان  باارزش، کاالي
 پایدار تمدیری ضرورتبهتر  درك کنند تا بامی تالش و داشته
 دهند. انجام خصوص این دررا  تري مناسب اقدامات آب، منابع

اي نشان داد  شده، نتایج آزمون مقایسه افزون بر نتایج اشاره
که بین نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب بر 

داري وجود داشت.  حسب نوع مالکیت منبع آب آنان تفاوت معنی
و  ) و داغیانوسی2016افشاري ( هايپژوهش نتایج با نتیجه این

داشت. یک توضیح احتمالی براي این  ) همخوانی2012همکاران (
یافته این است که کشاورزان با مالکیت شخصی، احساس

برداري بهینه  مسئولیت و تعهد باالتر و انگیزه بیشتري براي بهره
و استفاده صحیح از منبع آبی خود داشته و درنتیجه، نگرش آنان 

تر از کشاورزانی است بت به مدیریت پایدار منابع آب مطلوبنس
که مالکیت مشاع دارند. در حقیقت، وجود این احساس در 

شود تا آنان کشاورزان که بر منبع آب مالکیت دارند، موجب می

تر از این منابع بیشتر تحریک شوند. در مقابل، براي استفاده بهینه
و در مواقع خاص و هنگام کشاورزانی که مالکیت مشاع داشته 

که آب را به  نوبت آبیاري خود به آب دسترسی دارند، ازآنجایی
گیرند، عنوان یک کاالي مشترك و غیرشخصی در نظر می

نگرش جدي نسبت به مدیریت منابع آب نداشته و به لحاظ ذهنی 
تفاوت هستند و به این ترتیب، در عمل نسبت به این موضوع بی

گذاري براي احداث، تجهیز،  چندانی به سرمایه نیز انگیزه و رغبت
 دهند. هاي آبیاري از خود نشان نمی نوسازي و ارتقاي شبکه

 و تحقیق از آمده دست به نتایج به توجه با مجموع، در
در راستاي ترویج و  زیر پیشنهادهاي صورت گرفته، هاي بحث

 شوند: می ارائهتوسعه مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي 
 و ها برنامه در شرکت متغیر اهمیت و تحقیق نتایج به توجه اب .1

 سازوکارهاي به توجه طریق از شود می پیشنهاد ترویجی، هاي فعالیت
 بازدیدهاي آموزشی، هاي دوره برگزاري از اعم ترویجی مختلف
 مانند ترویجی چاپی مواد توزیع و تهیه مزرعه، روز و میدانی
 پخش و تهیه ترویجی، يپوسترها و بروشورها ها، نشریه
 اختیار در کافی اطالعات مرتبط، تلویزیونی و رادیویی هاي برنامه

 کشاورزي آب منابع پایدار مدیریت نحوه خصوص در کشاورزان
 نسبت آنان نگرش بهبود براي الزم زمینه درنتیجه، و قرارگرفته

 آن با مرتبط اقدامات کارگیري به و آب منابع پایدار مدیریت به
 شود. مفراه

 و منفی رابطه وجود بر مبنی تحقیق نتایج به توجه با .2
 بین فاصله افزایش و پایدار مدیریت به نسبت نگرش بین دار معنی

 اقداماتی از حمایت و تشویق با شود می پیشنهاد آبیاري، نوبت دو
 خاك، رطوبت سازي ذخیره ظرفیت بهبود استخر، احداث مانند

 بازار بهبود آبیاري، دوره بین در آب مبادله در کشاورزان به کمک
 هاي استرس و ها تنش غیره، و تولید ارتقاي هدف با کشاورزي آب

 الزم زمینه نگرش، بهبود با و شده برطرف مسأله این از ناشی
 کشاورزي آب منابع پایدار مدیریت سوي به آنان حرکت جهت
 شود. فراهم
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