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 چکیده

  کشاورزی بود. آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش بر موثر تحقیق واکاوی عوامل این اصلی هدف اهداف:

 

 منظور انتخاب به. بودند نفر 112 تعداد به گندمکاران آبی شهرستان مراغه تحقیق این مورد مطالعه جامعه ها:مواد و روش

ان، مورگ و سیجکر جدول براساس که شد گرفته بهره با انتساب متناسب ایطبقه گیرینمونه روش از مطالعه برای افراد

 مرور از استفاده با که بود پژوهش اصلی ابزار شدند. پرسشنامه انتخاب تحقیق برای کشاورزان از نفری 419 اینمونه

 پرسشنامه 02آن پایایی بررسی برای .گرفت قرار تأیید مورد آن محتوایی روایی و طراحی نظرانصاحب با مصاحبه و منابع

  .بود پرسشنامه قبول قابل پایایی یدهندهنشان که آمد بدست 58/2 کرونباخ آنآلفای مقدار و تکمیل

 

ی آموزش -با میزان درآمد، سطح زیرکشت، عوامل اقتصادی، ترویجی نگرش کشاورزان بین که داد نشان هایافته ها:یافته

 متغیرهای دار وجود داشت. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد کهنهادی رابطه مستقیم و معنی -اریزو سیاستگ

درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی نگرش کشاورزان نسبت به 18ترویجی توانایی تبیین  -عوامل اقتصادی، آموزشی

نگرش  بین که بود آن از حاکی t ایمقایسه آزمون باشند. همچنین نتایجمدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را دارا می

های چهار متغیر نوع منبع آب مورد استفاده، استفاده از حوضچه برحسب آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان

 دارد. وجود داریمعنی بودن کشت تفاوتذخیره آب، استفاده از منابع آب زیرزمینی و مکانیزه

 

ایدار پکننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت طورکلی، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که عوامل تعیینبه گیری:نتیجه

های مالی مستقیم و اجرای . لذا اتخاذ مشوقهای ترویجی بودها و فعالیتمنابع آب کشاورزی عوامل اقتصادی و برنامه

شود تا سطح توانایی، مهارت، آگاهی سبب می مختلف یهادوره یبرگزار قیآموزش کشاورزان از طرهای حمایتی و برنامه

ترتیب و اقدامات مرتبط با آن افزایش یابد و بدینمدیریت پایدار منابع آب و دانش کشاورزان فنی کشاورزان درباره 

تری پذیری بیشحس مسئولیت از نتیجه، در تری نسبت به مدیریت پایدار منابع آب پیدا کرده و وکشاورزان نگرش مطلوب

 در این خصوص برخوردار باشند.

 

 نگرش آب، پایدار مدیریتگندمکاران،  اقتصادی، عوامل آب، بحران کلیدی: ه هایواژ
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Abstract 

Background & Objective: The primary purpose of this study was to investigate the factors affecting 

farmers' attitudes towards sustainable management of agricultural water resources.  

 

Materials & Methods: The statistical population of this study was 240 wheat farmers in Maragheh 

city. In order to select individuals for the study, proportional stratified random sampling method was 

used. Based on Krejcie and Morgan's table, 149 farmers were selected for the study. The questionnaire 

was the primary research instrument, which was verified by reviewing the sources and interviewing 

the experts and its content validity. To assess its reliability, 30 questionnaires were completed and 

Cronbach's alpha value was 0.85, indicating acceptable reliability of the questionnaire. 

 

Results: Findings showed that there was a direct and significant relationship between farmers' 

attitudes with income, level of cultivation, economic, extension-educational and policy-institutional 

factors. The results of multiple regression showed that the variables of economic, educational and 

extension factors can explain 45% of the changes in the dependent variable, ie farmers' attitudes 

towards sustainable management of agricultural water resources. Also, the results of t-test showed 

that there is a significant difference between farmers' attitudes towards sustainable water resources 

management in terms of four variables: type of water source used, use of water storage ponds, use of 

groundwater and mechanized water resources. 

 

Conclusion: In general, the results showed that the determinants of farmers' attitudes toward 

sustainable management of agricultural water resources were economic factors and programs and 

extension activities. Therefore, the adoption of direct financial incentives and the implementation of 

support programs and training of farmers through holding various courses will increase the level of 

ability, skill, knowledge and knowledge of technical farmers about sustainable management of water 

resources and related measures. In this way, farmers will have a more favorable attitude towards the 

sustainable management of water resources and, as a result, will have a greater sense of responsibility 

in this regard. 
 

Keywords: Agriculture, Attitude, Economic Factors, Sustainable Water Management, Water Crisis, 
Wheat Farmers 
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مقدمه

 و انسان برای طبیعی منابع ترینضروری از یکی آب

 در طبیعی منبع ترینحال، بحرانیعین در موجودات و

 جدی چالش و نگرانی یک آن شدید کمبود که است جهان

آب منبع . شودمی محسوب آینده و حال حاضردر جهانی

اگر نقش حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. 

در جامعه، محور توسعه شناخته شده  یانسان یروین

 به مثابه مرکز توسعه، یعیدر منابع طب زیاست، نقش آب ن

و  یرا در روند گسترش جامعه انسان ریتاث نیشتربی

 بینیپیش داشته است. یفرهنگ و تمدن جهان شیدایپ

 جمعیت 1282 سال تا است که آن از حاکی جهانی مجامع

 قاضات نتیجه، در و یافتهافزایش نفر میلیارد 1/9 به جهان

 افزایش درصد 12انرژی و درصد 02غذایی مواد برای

 عمل به هایبینیپیش براساس همچنین،. یافت خواهد

 مواجه آب کمبود درصد12 با جهان 1202سال  تا آمده،

 از بسیاری نزدیک آینده در روند، این با که شد خواهد

 شد خواهند شدید خشکسالی یا آبیکم مناطق دچار

 نظیر کشوری در مساله (.  این1241  و همکاران )بیندرا

 از بسیاری و گرفتهقرار دنیا خشکی کمربند که در ایران

 باشند، دارایمی خشکنیمهوخشک صورت به آن مناطق

  و همکاران گلزارکانی)محمدی است دوچندان اهمیت

نفر که میلیون 52(. کشور ایران با جمعیت حدود 1241

 0/2دهد تنها درصد جمعیت دنیا را تشکیل میحدود یک

 12درصد از منابع آب شیرین دنیا را در اختیار دارد. 

سال پیش ایران دارای سرانه آب تجدیدپذیر معادل یک 

سال قبل به یک سوم  12دوم سرانه جهانی بود. این رقم 

سال آینده به یک چهارم خواهد 42کاهش یافت و در 

 موسسه همچنین و ملل سازمان شاخص براساسرسید. 

 شدید بحران وضعیت در ایران آب، مدیریت مللیالبین

نتایج تحقیقات انجام شده از سوی  .ددار قرار آبی

کشور در حال  90بارکشاورزی دروسازمان خوار

ذخیره منابع آبی در این کشورها  که دهدتوسعه نشان می

منابع درحالی که جایگزینی این  در حال کاهش است،

شرایط بحرانی قرار کشور در  42پذیر نیست و امکان

 دشودارند که ایران نیز یکی از این کشورها محسوب می

.  

های ناشی از کمبود منابع آب به عنوان تهدیدی حرانب

زیست، سالمت و رفاه جدی در توسعه پایدار، محیط

مصرف آب  شیافزا در حال حاضر مطرح است. هاانسان

 دیجد یو ظهور تقاضاها سو کیاز  تیبه لحاظ رشد جمع

کاهش روزافزون سرانه آب  گرید یآب از سو یبرا

و تامین پایدار نهاده آب به عنوان  دهیکشور را موجب گرد

هایی های تولیدی، با چالشترین نهادهیکی از اصلی

کشاورزی، به ویژه در کشورهای در حال مواجه است. 

که وابستگی زیادی  باشدتوسعه، یک فعالیت اساسی می

بررسی وضعیت مصرف آب به تفکیک به آب دارد. 

دهد که در بیشتر مناطق های اصلی نشان میبخش

)به غیراز قاره اروپا و آمریکا( بخش کشاورزی  جهان

 .دهدبیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می

شده در بخش کشاورزی در منطقه مصرف سهم آب

، درصد است 51و  51خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 

درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی  91ایران  در

ها، (. در برخی از دشت1246رضانژاد ) شوداستفاده می

-افت مستمر منابع آب زیرزمینی و عدم تامین آب، سبب

شده تا بسیاری از اراضی مرغوب بالاستفاده مانده و 

)سند  بسیاری از باغات چندین ساله رو به نابودی روند

(. در حال حاضر به 1240تفضیلی برنامه ششم توسعه 

های هکتار از زمینمیلیون 8/04دلیل کمبود آب، نزدیک به 

-برداشت  (.1245)یان  شودزراعی در ایران کشت نمی

رویه از منابع آبی به جایی رسیده است که از های بی

دشت،  088دشتی که در کشور وجود دارد حدود  629
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اعالم شده است این در حالی است که  4رانیی بحممنوعه

دشت  48های ممنوعه کشور فقط ، دشت4010در سال 

نگری های توسعه و آیندهمرکز پژوهش) بوده است

توان نتیجه گرفت می لذا (.1240 سازمان برنامه و بودجه

چنانچه برنامه منسجم و منظمی برای مدیریت پایدار 

ترین که مهممنابع آب بخصوص در بخش کشاورزی 

کننده آب بوده است وجود نداشته باشد، بحران مصرف

ناپذیری برای کشور رقم خواهد زد. آب عواقب جبران

از  یامنابع آب عبارت است از مجموعه داریپا تیریمد

 تیریو مد عیتوسعه، توز ،یزیربرنامه یهاتیفعال

ه ب یکه منابع آب ایگونه از منابع آب به نهیاستفاده به

و منافع  عیتوز بردارانبهره نیکارآمد و عادالنه ب یاوهیش

 یها طهیدر ح)آب  یبرداراز بهره یو آت ینسل فعل

 نیمرتبط تامی طیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع

در (. 2،1242)سازمان توسعه و همکاری اقتصادیگردد

است که کشاورزان  یمنابع آب روش داریپا تیریواقع، مد

خود را  یازهایسازد تا نیو کاربران منابع آب را قادر م

. سازند گان محققندیآ یازهایرساندن به ن بیبدون آس

 ابعمن داریپا تیریداشت، مد انیتوان بیم ب،یترت نیبه ا

 عملکرد شیمند است که هدف آن افزانظام کردیرو کیآب 

. باشدیم یمؤثر از آب کشاورز و استفاده یاقتصاد

 با مشکل که یدر مناطق یآب کشاورز تیریمد نیبنابرا

رسد و هدف یتر به نظر میروبرو هستند، ضرور یکم آب

بتوان حداکثر بازده را از منابع  آن است که تیردیم نیاز ا

 وسعت شهرستان مراغه با .حداقل به دست آورد یآب

مهم در امر  شهرهاییکی از  کیلومترمربع، 0/1458

 این .استشرقی آذربایجان در استان تولیدات کشاورزی

منابع آب و خاك مستعد نقش بودن با دارا شهرستان

دارد.  محصوالت کشاورزی  تولید مواد و بسزایی در

و باشد فعالیت عمده مردم آن کشاورزی و دامپروری می

برخی از محصوالت دارای رتبه ممتاز درسطح  تولید در

                                                           
-ره زیرزمینی یا کیفیت آب آبخوان بهای که در آن، سطح آب سفدشت ممنوعه1 

طور مستمر افت دارد و براساس قوانین تعیین شده اجازه حفر چاه جدید وتخلیه 

 شود.اضافه داده نمی

در استان  وده و قطب محصوالت باغیب کشور

 محصوالت زراعی عمده باشد.میشرقی آذربایجان

نخود و محصوالت باغی آن را سیب،  جو، گندم، را منطقه

 دهند. منابعمی انگور، گردو، بادام، هلو، زردآلو تشکیل

چاه  حلقه 1222مراغه شامل شهرستان زیرزمینی آب

ی دائمی رودخانه1و دارای  بوده قنات رشته 410 و مجاز

)گزارش عملکرد کارشناسان  باشددهنه چشمه می 416و 

پهنه در نظام نوین ترویج کشاورزی شهرستان مراغه 

افزایش  های اخیر مدیریت نامطلوب و(. در سال1249

های غیرمجاز و فاقدپروانه در شهرستان مراغه تعداد چاه

 ینهای زیرزمینی را به شدت کاهش داده است. اسطح آب

شدن و کاهش شدید آبدهی بسیاری کاهش موجب خشک

ها و قنوات شدن تعداد زیادی از چشمهها و خشکاز چاه

و در چند ساله اخیرشده و ایجاد محدودیت آبی شدید 

 گرفتهقرار دیمورد تهد یادیمنابع آب تا حدود ز یداریپا

است و تاثیر بسزایی هم بر کاهش عملکرد محصول گندم 

ترتیب هر ساله در منطقه موردمطالعه داشته است. بدین

از تعداد گندمکاران آبی کاسته شده است که با ادامه این 

های آینده تعداد گندمکاران آبی در روند در سال

 هتوج با شهرستان مراغه به صفر خواهد رسید. بنابراین

 ترینمهم از عنوان یکی به کشاورزی بخش اهمیت به

 نظرگرفتن با در و سویک از کشور اقتصادی هایبخش

 سطح منطقه در آن کمبود مشکل و آب منابع محدودیت

-می نظر به دیگر، سوی از کشاورزی بخش در ویژه به

 چنین با مواجهه برای اصلی هایشیوه از یکی رسد که

 ندادسوق و آب منابع پایدار مدیریت تأکید بر شرایطی

 با مرتبط اقدامات و هاانجام فعالیت سوی به کشاورزان

 طریق از تا است خصوص ضروری این در. باشدمی آن

 هب آب منابع پایدار بر مدیریت تأثیرگذار عوامل بررسی

 علمی اطالعات از جمله نگرش، روانشناختی عوامل ویژه

. شود فراهمریزی برنامه و گیریتصمیم برای موردنیاز

2 Organisation for Economic Cooperation and 

Development 
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 یمنف و مثبت هایارزشیابی پایدار نظام عنوان به نگرش

 و رفتاری بوده و عاطفی شناختی، عنصر سه از ترکیبی

باشد. بسیاری از محققان می رفتار تغییر اصلی عامل

 در که دانندمی رفتار تغییر در اصلی را عامل نگرش

 اهدخو تغییر نیز آنها رفتار افراد، نگرش تغییر صورت

 به کشاورزان نسبت اساس هر چقدر نگرشبراین. کرد

 ریبکارگی میزان باشد، ترمطلوب آب پایدار منابع مدیریت

 آنان سوی از آب منابع پایدار مدیریت با مرتبط اقدامات

 اصلی هدف موضوع، اهمیت به توجه بود. با نیز باالتر

 کشاورزان نگرش بر موثر عوامل تحقیق واکاوی این

 کشاورزی بود. آب منابع پایدار مدیریت به نسبت

هایی انجام مورد مطالعه، پژوهش در زمینه موضوع

 عمانیگردد. ها اشاره میگرفته است که به برخی از آن

در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر مدیریت  ،(1242)

-که فعالیت گزارش کردپرداخت و  پایدار منابع آب زراعی

 های اقتصادی، دانش وهای آموزشی ترویجی، ویژگی

های های اجتماعی و حمایتاطالعات کشاورزان، فعالیت

ب مدیریت پایدار آ های تاثیرگذار برترین مولفهدولتی مهم

 باشند.زراعی می

ای تحت عنوان در مطالعه ،(1221)مون هو  کو

استفاده از آب و کیفیت  ؛در کره وضعیت آب کشاورزی

مرتبط با بهبود مصرف آب را نمودن قوانین آب، یکپارچه

مدیریت آب مؤثر دانسته و اعتقاد دارند در زمینه  در امر

 د.شون مدیریت آب، باید قوانین منسجمی تهیه و تدوین

وری در تحقیقی با عنوان بهره (،1220اویس و هاکام )

آسیای غربی و شمال  های دیم کشاورزیآب در زمین

-عی در افزایش بهرهفریقا، به نقش مدیریت منابع آب زراآ

که در دستیابی به  ندو بیان کرد وری تاکید نمودند

های اقتصادی ، اجتماعی و مدیریت منابع آب باید سازه

 را مورد توجه قرار داد. سازمانی

 داریپا تیریمد (، در پژوهشی1225لونر و همکاران )

را مورد  محیطیستیز خطرات یسازمنابع آب و کمینه

تحقیق نشان داد که توسعه  نیا جینتا دنبررسی قرار داد

منابع آب مستلزم توجه به  داریپا تیریمدلی به منظور مد

و اجتماعی  رساختییو ز کییفیز ،یاقتصاد طیشرا

ن و همکارا وه .باشدمناطق مختلف می استفاده از آب در

 ییهاروش یدر پژوهش خود با هدف بررس(، 1242)

-آب داریپا تیریو مدی آب کشاورز ییجوصرفه یبرا

 در دشت ژوانگیجیش یاریدر محدوده آب ینیرزمیز یها

درصد از  1/19که  دندیرس جینتا نیبه ا نیچ یشمال

ر را د ینیرزمیتواند افت آب زیم یاریآب زانیکاهش در م

درصد از کاهش در 42 ن،یدشت متوقف کند. افزون بر ا

 یهابآ یابیقابل توجه در باز ریمنجر به تأث یاریپمپاژ آب

 از آن یحاک قیتحق جینتا ن،یخواهد شد. همچن ینیرزمیز

ناکارآمد بوده و  یکشاورزان فعل یاریبود که عملکرد آب

 در منابع محدود آب وجود دارد. یادیاتالف ز

 با عنوان یدر پژوهش ،(1244) نو همکارا یاصول

 یدر کشاورز داریمنابع آب پا تیریعوامل موثر بر مد

که تمام  ندنشان داد در لرستان یخشکسال طیتحت شرا

و  یفرهنگ یاجتماع ،یکشاورز ،یفن ،یعوامل اقتصاد

 داریپا تیریمد یبر رو یقابل توجه راتیتاث یآموزش

 با یخشکسال طیدر استان لرستان تحت شرا منابع آب

 عوامل، عوامل نیا انیدر مو دارد.  نانیاطم % 99 طیشرا

  ا دارند.ر ریتاث نیترنییپا یو فرهنگ یو عوامل اجتماع یفن

ه بهین تیریدر تحلیل عوامل مؤثر بر مد ،(1241) پناهی

نتیجه  نیبه ا رانیا یدر روستاها یمنابع آب کشاورز

 یهافعالیت دولتی، یهارسید که سه عامل برنامه

درصد از  00 ان،یپاسخگو یفرد یهاژگییو و جییترو

 تبیینآب را  منابع تیریعوامل مؤثر بر مد انسیکل وار

به  تأثیر مربوط نیسه عامل، بیشتر نیکردند که در بین ا

 بود. دولت یانجام شده از سو یهافعالیت

در تحقیقی تحت عنوان  ،(1241) فروزانی و کرمی

تولیدکنندگان گندم شهرستان  بین دانش مدیریت آب در

به این نتیجه رسیدند که در کل  مرودشت استان فارس

سطح دانش و مدیریت ضعیفی مورد بررسی  کشاورزان

دارند.  در رابطه با آب کشاورزی در منطقه مورد بررسی

داری بین میزان دانش با وجود آن که رابطه مثبت معنی

مدیریت بهینه آنان در سطح  کشاورزان از مدیریت آب و
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دسترس آنان  مزرعه وجود دارد، اما بین میزان کل آب در

آب و همچنین دانش کشاورزان از مدیریت  و میزان

 مدیریت بهینه آنان رابطه معنادار منفی وجود دارد.

 رامونیپ یقیدر تحق ،(1240) چیجنگو  ردامادیم

 منابع آب داریپا تیریعوامل موثر بر مد یبررس

که پنج عامل  افتندیدست  جینتا نیبه ا یکشاورز

ی هاتیفعال ،یجیو ترو یآموزش یهاتیفعال ،یاقتصاد

در حدود  یدولت یهاتیدانش و اطالعات و حما ،یاجتماع

 منابع آب داریپا تیریمد یرهایمتغ راتییدرصد از تغ 08

 نمایند.می نییرا تب یکشاورز

 تیریعوامل مؤثر بر مدای در مطالعه ،(1240)سامیان 

تحقیق  نیا جیبررسی کرد. نتا را یبهینه آب کشاورز

و قانونی، فنی و دانشی،  یعامل نهاد نشان داد که چهار

 درصد از کل01اجتماعی مشارکتی در حدود  و یاقتصاد

 ار یبهینه آب کشاورز تیریعوامل مؤثر بر مد انسیوار

 تبیین نمودند.

 تحلیل ای به(، در مطالعه1240) همکاران و نوری

 کشاورزان نگرش بر مؤثر اجتماعی و فرهنگی عوامل

شیروان  شهرستان در زراعی آب مدیریت دربارة

 بین که داد نشان تحقیق این پرداختند. نتایج چرداول

 گندم زمینه کشاورزان)در عملکرد متغیرهای چگونگی

-کانال از استفاده میزان ترویجی، هایمیزان تماس آبی(،

 فنی دانش و اجتماعی میزان مشارکت ارتباطی، های

 مدیریتدرباره  نگرش کشاورزان متغیر با بردارانبهره

 . داشت وجود داریمعنی و مثبت رابطه زراعی، آب

 یبه بررس یقیدر تحق ،(1241) حبیببنیو  ینیحس

گندمکار  نگرش کشاورزان رییبر تغ رگذاریعوامل تأث

منابع آب  یمشارکت تیریشهرستان بجنورد بر مد

از آن بود که  یحاک قیتحق جی. نتاندپرداخت یکشاورز

-یسطح دانش و آموزش کشاورزان از اثر مثبت و معن

ع مناب یمشارکت تیریبر نگرش آنان نسبت به مد یدار

نشان داد  ونیرگرس جینتا ن،یآب برخوردار بود. همچن

 تعداد و کشاورز تجربه ،یکشت آبریکه سه عامل سطح ز

 نگرش واریانس از درصد10 مجموع در خانوار اعضای

آب  منابع یمشارکت تیرینسبت به مد گندمکار کشاورزان

 کردند. نییرا تب یکشاورز

در پژوهشی به  ،(1248) خاکسارمقدم و همکاران

 ندر شهرستا آب به زنان روستایی نسبت بررسی نگرش

 شمالی( پرداختند. نتایج نشان خراسان استان شیروان

 متوسط حد در آب به نسبت روستایی زنان نگرش که داد

بین سن،  سطح تحصیالت  همچنین. باشدمی ارزیابی قابل

-معنی رابطه آب به نسبت نگرش و هزینه آب مصرفی و

 نگرش باالتر، درآمد با افراد اما ندارد، وجود دار

 دارند.  آب به نسبت نامساعدتری

 تیریدر بررسی مد (،1248) چارتژوالکیس و برتاکی

دادند که اقلیم نشان  تغییر طیمنابع آب در شرا داریپا

  یاقدامات کشاورز

خاك، کاهش میزان استفاده از کود و  تیریشامل مد

منابع آب در  داریپا تیریبا مد هایبیمار کنترل آفات و

ارتباط دارند.  ستیزحفاظت از محیط و یکشاورز

 رشیتحقیق حاکی از آن بود که پذ نیا جیهمچنین، نتا

ه، بلکه نبود کییمسأله تکنولوژ کیتنها  آب داریپا تیریمد

اجتماعی جوامع  رفتار ژهیبه و یگرید شامل مالحظات

و مشارکت کشاورزان در  یتوانمندساز و ییروستا

 یو چارچوب نهاد یاقتصاد یهاتیمحدود آب، تیریمد

 .شودمنطقه نیز می کیدر  جیرا و قانونی

 به بررسی یادر مطالعه(، 1246) و همکاران یاحمد

 در یمنابع آب کشاورز داریپا تیریعوامل مؤثر بر مد

 یهاافتهیشهرستان زنجان پرداختند.  ییروستا نواحی

-اجتماعی ،یتحقیق نشان داد که چهار عامل اقتصاد نیا

 دولتی و دانش و اطالعات یهاتیفرهنگی، حما

 تأثیر یمنابع آب کشاورز داریپا تیریکشاورزان بر مد

 دولتی نسبت به یهاتیبین، نقش حما نیداشتند که در ا

 . عوامل بیشتر بود ریسا

ای به بررسی در مطالعه ،(1240) افشاری و همکاران

کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت عوامل تعیین

پایدار منابع آب  در شهرستان کمیجان پرداختند. نتایج 

 ادراك حاصل از تحقیق نشان داد که متغیرهای
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 ،آب منابع پایدار مدیریت مشکالت به نسبت کشاورزان

 حجم و ترویجی هایفعالیت و هابرنامه در میزان شرکت

 نگرش کنندهتعیین ترین عواملاصلی آب، ذخیره استخر

. بودند آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان

 نگرش کشاورزان بین که داد نشان تحقیق نتایج همچنین،

 مالکیت نوع برحسب آب منابع پایدار مدیریت به نسبت

 .داشت وجود دارمعنی آنها، تفاوت آب منبع
 

 هامواد و روش

لحاظ  به و کاربردی هدف لحاظ به حاضر پژوهش 

 هدف با که باشدمی میدانی هاداده گردآوری نحوه

واکاوی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به 

مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی )مطالعه موردی 

 4095 سال شهرستان مراغه( در گندمکاران روستاهای

ی گندمکاران آبی ا کلیهجامعه آماری تحقیق ر. شد انجام

براساس گزارش که  تشکیل دادندشهرستان مراغه 

در تعداد آنها  جهاد کشاورزی شهرستان مراغه سازمان

 افراد منظور انتخاب به د. بونفر  112 زمان انجام پژوهش

با انتساب  ایطبقه گیرینمونه روش از مطالعه برای

 و کرجسی جدول براساس که شد گرفته بهره متناسب

 تحقیق برای کشاورزان از نفری 419 ایمورگان، نمونه

تحقیق  این در هاداده گردآوری شدند. ابزار انتخاب

بود. که با توجه به هدف  ساخته محقق پرسشنامه

پژوهش و همچنین پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع 

لیه طراحی گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه او

نظرات اساتید، کارشناسان جهاد کشاورزی و سازمان 

های میدانی در منطقه چنین بررسیای و همآب منطقه

 محتوایی روایی موردمطالعه پرسشنامه نهایی تهیه شد و

منظور بررسی پایایی ابزار به. گرفت قرار تأیید مورد آن

خارج از جامعه مورد مطالعه  پرسشنامه 02تعداد  تحقیق

دار مقپرسشنامه، تکمیل واقع شدند. بعد از  بررسیمورد 

تا  04/2از  آن هایبرای هریک از بخشکرونباخ آلفای

دهنده پایایی قابل قبول بدست آمد که نشان 58/2

 مختلف  بخش پنج پرسشنامه مشتمل بر .ه بودپرسشنام

 به شرح زیر بود:

پاسخگویان )شامل سن، میزان های فردی ویژگی

ی خانوار، سطح زیرکشت، درآمد، سابقه تحصیالت، بعد

 های روستایی(،فعالیت کشاورزی، عضویت در تشکل

 44ترویجی )-پرسش(، آموزشی 9اقتصادی ) عوامل

پرسش( و متغیر  40و نهادی ) پرسش(، سیاستگذاری

وابسته تحقیق، نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار 

پرسش( برحسب طیف 42منابع آب کشاورزی شامل ) 

( مورد 8تا خیلی زیاد= 4کم=پنج سطحی از خیلی(لیکرت 

 از هاداده تحلیلومنظور تجزیهسنجش قرار گرفتند. به

به چندگانه  مستقل و رگرسیون t ،های همبستگیآزمون

 .شد استفاده 𝑆𝑝𝑠𝑠22 افزارنرم کمک

 

 هایافته

میانگین سن  با توجه به نتایج بدست آمده 

بود که  56/41معیار سال، با انحراف  19پاسخگویان 

به حاکی از پراکنش نسبتا باالی سن کشاورزان بود. 

درصد پاسخگویان 49قریب به ، یالتلحاظ سطح تحص

)خواندن و نوشتن(،  سوادکم درصد 5/11سواد و بی

 8/5درصد دیپلم و  8/18راهنمایی و متوسطه،  1/11

میانگین سابقه فعالیت درصد لیسانس و باالتر بودند. 

 95مرد)و اکثریت آنها سال بود  15شاورزان نزدیک به ک

درصد( بودند. تمامی پاسخگویان متاهل و میانگین بعد 

 اساسبود. بر 25/1 انحراف معیار نفر با 8 خانوار آنان

 اجتماعی مشارکت پژوهش، بیشترین هاییافته

 5/11در تعاونی روستایی با  موردمطالعه کشاورزان

 1/0درصد در شورای اسالمی روستا و 1/0درصد، 

درصد از  1/61درصد عضو بسیج محالت و حدود 

 تشکل روستایی نداشتند. کشاورزان عضویتی در هیج

 01/5 موردمطالعه زانکشاور زیرکشت سطح میانگین

میلیون تومان در  42و اکثر پاسخگویان کمتر از   هکتار

 سال درآمد داشتند.
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 مدیریت به نسبت کشاورزان بندی نگرشرتبه

 کشاورزی آب منابع پایدار

بندی نگرش درباره رتبه 4براساس نتایج جدول     

کشاورزان نسبت به پایداری منابع آب کشاورزی 

 در آب بحران من، نظر های، بهگویهشود که مشخص می

-شمارمی به حاد مشکل یک کشاورزی بخش در ما منطقه

 باید و بوده محدود کشاورزی آب منابع نظرمن، رود، به

 حفر بر دولت کرد و نظارت جوییصرفه آن مصرف در

 نتیجه و در زیرزمینی هایآب سطح افزایش باعث چاه

شود، به ترتیب با ضریب تغییرات می آبی منابع افزایش

 را داشتند. رتبهبیشترین  85/11و  19/49، 69/40

 

 برحسب ضریب تغییرات های نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزیویهبندی گرتبه -1جدول

 

 -1ادامه جدول

 

 

نگرش کشاورزان عوامل اقتصادی موثر بر  بندیرتبه

از دیدگاه نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

 کشاورزان

 عوامل اقتصادی براساس بندیرتبه از حاصل نتایج 

 سه متغیر دهد،می نشان 1در جدول تغییرات ضریب

 از استفاده سرمایه تامین در کشاورز مالی توانایی

 از استفاده هایهزینه آبیاری، کاهش نوین هایسیستم

 عنوان به انرژی قیمت مدرن و افزایش آبیاری هایروش

 ضریب با ترتیب زیرزمینی به هایدرآب آب نهاده مکمل

ضریب درصد  رتبه

 تغییرات

انحراف 

 معیار

 گویه میانگین

 رودشمارمی به نظر من، بحران آب در منطقه ما در بخش کشاورزی یک مشکل حاد به 11/1 08/2 69/40 1

 .کرد جویی به نظر من، منابع آب کشاورزی محدود بوده و باید در مصرف آن صرفه 98/0 00/2 19/49 2

افزایش منابع  ودر نتیجههای زیرزمینی نظارت دولت بر حفر چاه باعث افزایش سطح آب 01/0 51/2 85/11 3

 شودآبی می

ضریب درصد  رتبه

 تغییرات

انحراف 

 معیار

 گویه میانگین

 .بدون مشارکت جمعی کشاورزان مدیریت مناسب منابع آبی مقدور نیست به نظر من، 00/0 50/2 25/10 4

آب  کشاورزان، از منابعبه نظرمن، در صورت بکارگیری الگوی کشت مناسب توسط  00/0 24/4 09/16 5

 .توان استفاده مناسبی بردمی

 مردم در جلوگیری از آلودگی منابع آبی مشارکت دارند 6/0 20/4 01/19 6

دراز مدت حفظ  ها درای استفاده شود که مقدار آنمنابع آب کشاورزی باید به گونه 1/0 20/4 11/00 7

 .سود کمتر باشدشود، حتی اگر این امر به معنای تولید کمتر و 

برای  به نظر من، استفاده از سیستم های آبیاری جدید، بدون داشتن منفعتی خاص 01/1 21/4 96/00 8

 .کشاورزان، باعث تحمیل هزینه اضافی به آنان می شود

 .آبیاری نوین است هایتر و بهتر از سیستمهای آبیاری سنتی راحتاستفاده از سیستم 60/1 48/4 20/10 9

های  های الزم برای راه اندازی سیستممن حاضرم بدون کمک دولت، تمامی هزینه 89/1 41/4 11/10 11

 .آبیاری نوین در مزرعه خود را بپردازم
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بیشترین اهمیت را ازدید  86/04و  84/19، 14/19تغییرات 

 پاسخگویان دارا بودند.

 

 

 

برحسب ضریب  مدیریت پایدار منابع آب کشاورزینگرش کشاورزان نسبت به عوامل اقتصادی موثر بر  بندیرتبه -2جدول

 تغییرات

 گویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییراتدرصد رتبه

1 14/19  21/4  86/0  های نوین آبیاریسرمایه استفاده از سیستم توانایی مالی کشاورز در تامین  

2 84/19  25/4  66/0  های آبیاری مدرنهای استفاده از روشکاهش هزینه 

3 86/04  20/4  09/0  های زیرزمینیآب درآب نهادهافزایش قیمت انرژی به عنوان مکمل  

4 06/01  44/4  10/0   های کشاورزیکاهش یارانه نهاده 

5 00/08  45/4  01/0  بها(افزایش قیمت حق آبه)آب 

6 06/08  40/4  46/0  بندی تولید محصوالت براساس میزان آب در دسترسسهمیه 

7 24/06  14/4  06/0  بندی عرضه محلی آبسهمیه 

8 46/05  46/4  21/0  میزان اعتبارات دریافتی توسط کشاورزان برای بهبود سیستم آبیاری 

 

 

 

ترویجی موثر بر نگرش  -عوامل آموزشیبندی رتبه

کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از 

 دیدگاه کشاورزان

 -بندی عوامل آموزشیاولویت از حاصل نتایج 

داد  نشان 0در جدول تغییرات ضریب براساسترویجی  

 مدیریت زمینه در آموزشی هایفیلم ، سه متغیر، پخش

 اههمر تلفن و پیامک از تلویزیون، استفاده از آب پایدار

 پایدار با مدیریت در رابطه آموزشی مطالب ارسال برای

-در کالس شرکت به کشاورزان کشاورزی و تشویق آب

 ضریب با ترتیب آب به منابع مدیریت آموزشی های

بیشترین اهمیت را از   02/14و 46/49، 90/45تغییرات 

 دید پاسخگویان دارا بودند.

 
 مدیریت پایدار منابع آب کشاورزینگرش کشاورزان نسبت به موثر بر  ترویجی -آموزشیبندی عوامل رتبه -3جدول

 برحسب ضریب تغییرات

 رتبه
ضریب درصد 

 تغییرات
انحراف 

 معیار
 گویه میانگین

  مدیریت پایدار آب در تلویزیون های آموزشی در زمینهپخش فیلم  15/1 54/2 90/45 1
بامدیریت پایدار  استفاده از پیامک و تلفن همراه برای ارسال مطالب آموزشی دررابطه 15/1 51/2 46/49 2

 آب کشاورزی
 های آموزشی مدیریت منابع آبکالس کشاورزان به شرکت درتشویق  99/0 58/2 02/14 3

 های نوین آبیاریآموزش نحوه نگهداری و تعمیر سیستم 91/0 91/2 56/10 4
گندم و ارائه راهکارهای مدیریت کاهش مصرف آب  بازدید منظم کارشناسان از مزارع  90/0 99/2 91/11 5

 کشاورزی
 های مدیریت پایدار آب کشاورزینمایشی مربوط به طرح مزارع موفق وبازدید از   54/0 99/2 95/18 6

  های آبیاری جدیدسیستم بازدیداز مزارع گندم با  16/0 29/4 82/04 7

 زمینه مدیریت بهینه آب توزیع مجالت و بروشورهای آموزشی در 11/0 48/4 04/08 8
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 مدیریت بهینه آب کشاورزیهای آموزشی در زمینه برگزاری کالس 0/0 14/4 60/06 9

کردن کشاورزان با مزایای سیستمهای آموزشی ترویجی جهت آشنابرگزاری کالس 14/0 45/4 06/06 10
 های نوین آبیاری

پایدار  میزان مهارت و تخصص کارشناسان بخش ترویج و آبیاری در زمینه مدیریت 06/0 15/4 42/05 11
 منابع آب

 

عوامل سیاستگذاری و نهادی موثر بر نگرش  بندیرتبه

کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از 

 دیدگاه کشاورزان

 هاییآن عوامل سیاستگذاری و نهادی ترینمهم

تغییرات کمتری باشند. بنابراین هستند که دارای ضریب

ترین عوامل سیاستگذاری و نهادی از دیدگاه مهم

های غیرمجاز با ضریب کشاورزان، مسدودکردن چاه

، اجرای قوانین و مقررات کنترل مصرف 25/45تغییرات

و اخذ جریمه از  40/49آب کشاورزی با ضریب تغییرات 

-می 14/49کنندگان غیرمجاز با ضریب تغییرات برداشت

 باشند.

 

 کشاورزی آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش بر موثر نهادی و سیاستگذاری عوامل بندیرتبه -4جدول

  ضریب برحسب

 -4جدولادامه 

 

 ابعمن پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش بین رابطه

 تحقیق  متغیرهای با آب

های حاصل از تحقیق (، یافته8باتوجه به نتایج جدول)

که بین نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت  دادنشان 

سطح زیرکشت تعداد اعضای خانوار، پایدار منابع آب با 

 رتبه
ضریب درصد 

 تغییرات

انحراف 

 معیار
 گویه میانگین

 های غیر مجازمسدود کردن چاه 16/1 00/2 25/45 4

 مصرف آب کشاورزی اجرای قوانین ومقررات کنترل  41/1 09/2 40/49 1

 رتبه
ضریب درصد 

 تغییرات

انحراف 

 معیار
 گویه میانگین

 کنندگان غیرمجازاخذ جریمه از برداشت 26/1 05/2 14/49 0

 هارعایت حریم و فاصله قانونی الزم بین چاه 42/1 50/2 11/14 1

 های نوین آبیاریتر کردن سیستم باز پرداخت تسهیالت سیستمبلند مدت 41/1 94/2 29/11 8

 گذاری بخش خصوصی در بخش مدیریت آب کشاورزیحمایت از سرمایه 20/1 9/2 00/11 6

 تسهیل مقررات برای گرفتن اعتبارات بانکی بکارگیری سیستم های نوین آبیاری 26/1 91/2 66/11 0

 های دولتی مرتبط با امورآبسازمانهماهنگی بین  56/0 55/2 52/11 5

 اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت برای بازسازی و احیا منابع آب 59/0 96/2 65/11 9

 های غیر مجازرویه چاهجلوگیری از افزایش بی 91/0 4 84/18 42

 های آبنصب کنتور هوشمند روی چاه 62/0 24/4 26/15 44

 آوردن نرخ بهره تسهیالت مربوط به مدیریت منابع آبپایین  01/0 4/4 14/19 41

 های گازوئیلیبرقی نمودن چاه 01/1 46/4 22/82 40
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داری در مثبت و معنی رابطهبه ترتیب و میزان درآمد 

این درحالی است که بین  .سطح یک درصد وجود دارد

متغیرهای سن، سطح تحصیالت، تعداد اعضای خانوار، 

 های ضویت در تشکلی فعالیت کشاورزی و عسابقه

 

روستایی با نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار 

داری مشاهده نگردید. ی معنیمنابع آب کشاورزی رابطه

هد دنتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می

ترویجی و  -که بین عوامل اقتصادی، آموزشی

سیاستگذاری و نهادی با نگرش کشاورزان نسبت به 

-دار منابع آب کشاورزی رابطه مثبت و معنیمدیریت پای

درصد وجود دارد به این معنی که با 99داری در سطح 

 (.8یابد)جدولافزایش یکی دیگری نیز افزایش می
 

 می باشد. درصد پنج سطح در داری معنی *و درصد یک سطح در داری معنی   **  

 
 عوامل  خطی چندگانه رگرسیونی تحلیل از حاصل نتایج

 منابع پایدار بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت مؤثر

  کشاورزی آب

 تغیرم بر تحقیق مستقل متغیرهای تأثیر بررسی برای

-گام روش به خطی چندگانه رگرسیون مدل از وابسته،

 گام اولین در ،6جدول نتایج طبق. شد استفاده گامبه

 ضریب مقدار. گردید معادله وارد اقتصادی عوامل

 12/2 تعیین ضریب و 600/2 برابر (R)چندگانه همبستگی

 را وابسته متغیر تغییرات از درصد12 یعنی. آمد بدست

 مدو گام در. نمایدمی تبیین تنهایی به اقتصادی عوامل

 این. گردید معادله وارد ترویجی -آموزشی عوامل تحلیل،

 و 606/2 به را (R)چندگانه همبستگی ضریب متغیر

 براساس بنابراین. داد افزایش 180/2 به را تعیین ضریب

 تغییرات درصد 180/2 آمده، دست به تعیین ضریب

 -آموزشی اقتصادی، عامل دو یبوسیله متغیروابسته

 0که از نتایج جدولطورهمان. شودمی تبیین ترویجی،

پیداست عوامل اقتصادی و آموزشی و ترویجی با خطای 

اند. این در ( در مدل وارد شدهSig=224/2یک درصد)

-عوامل بیشتر از پنجاست که میزان خطای سایر حالی

ی رگرسیون همین دلیل وارد معادلهدرصد بود و به

نشدند. جهت مقایسه و قضاوت در مورد سهم و اهمیت 

شده در مدل، در تبیین نسبی هریک از متغیرهای وارد

متغیروابسته از مقدار بتای استانداردشده استفاده گردید. 

-می099/2مقدار بتای بدست آمده برای عوامل اقتصادی 

باشد. براساس بتای بدست آمده برای عوامل اقتصادی 

معیار عوامل اقتصادی، به ازای یک واحد تغییر در انحراف

)نگرش  وابسته معیار متغیردر انحراف 099/2ی به اندازه

 تحقیق متغیرهای با آب منابع پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش بین رابطه - 5جدول

 متغیر اول ضریب همبستگی داریسطح معنی

186/2  261/2-  سن 

084/2  216/2  سطح تحصیالت 

020/2  408/2  تعداد اعضای خانوار 

489/2  446/2-  عضویت در تشکل های روستایی 

265/2  482/2-  سابقه فعالیت کشاورزی 

 سطح زیرکشت **0/601 0/004

0/004 158/2  میزان درآمد **

 عوامل اقتصادی **0/645 0/004

 عوامل آموزشی ترویجی **0/408 0/004

 عوامل سیاستگذاری و نهادی **0/485 0/004
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کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب در بخش 

 گردد.کشاورزی( تغییر ایجاد می

 

مستقل برای مقایسه نگرش کشاورزان  tنتایج آزمون 

 نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

 بین که بود آن از حاکی t ایمقایسه آزمون نتایج     

 آب منابع پایدار مدیریت به نسبت نگرش کشاورزان

چهار متغیر نوع منبع آب مورد استفاده، استفاده  برحسب

منابع آب های ذخیره آب، استفاده از از حوضچه

 وجود داریمعنی بودن کشت تفاوتزیرزمینی و مکانیزه

 (. 5داشت)جدول

 

 

 چندگانه رگرسیونی مدل در شدهتبیین واریانس میزان و همبستگی ضرایب -6 جدول

شدهضریب تعیین تعدیل   

)Adujested square( 

 ضریب تعیین

(𝑹𝟐) 

 ضریب همبستگی

)R( 

 مدل

39/1  12/2  600/2  4 

44/1  18/2  606/2  1 

586/4= آماره دوربین اتسون  

 

 های مدل نهایی معادله رگرسیونمشخصه -7دولج

 
 

 

 

 

 

 

 

های کشاورزی در گروهنگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب مستقل برای مقایسه  tنتایج آزمون  -8جدول

 موردمطالعه

بندیمتغیر گروه سطح  

 متغیر

سطح  tمقدار آماره

داریمعنی انحراف  تعداد 

 معیار

 میانگین

 224/2 14/5 42/0 04/2 86 شخصی نوع منبع آب مورداستفاده

 61/0 11/2 90 مشاع

 220/2 45/0 10/0 19/2 10 بله های ذخیره آباستفاده از حوضچه

 16/0 15/2 416 خیر

 224/2 45/9 42/0 00/2 60 بله استفاده از منابع آب زیرزمینی

 60/0 12/2 56 خیر

 224/2 90/0 49/0 19/2 16 بله بودن کشتمکانیزه

 48/3 48/1 123 خیر

VIF Tolerans Sig t Beta B مدل متغیر مستقل 

- - 224/2 004/5 - 850/4 Constant 4 

 عوامل اقتصادی 218/2 600/2 920/9 224/2 826/2 906/4

- - 224/2 864/5 - 815/4 Constant 1 

 عوامل اقتصادی 248/2 099/2 615/1 224/2 826/2 906/4

عوامل آموزشی  210/2 000/2 558/0 224/2 826/2 906/4

 ترویجی
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 گیرینتیجهبحث و 

باتوجه به اهمیت آب در توسعه اقتصادی ایران و نقش     

اساسی آن در فرایندهای تولید و توزیع، بخش آب به 

های توسعه تبدیل شده است. موضوعی ویژه در برنامه

در حال حاضر یکی از مشکالت بخش کشاورزی، ضعف 

های مدیریت آب کشاورزی است. لذا با توجه به این شیوه

کمبود آب در بخش کشاورزی  ترین مصرف وکه بیش

افتد، لزوم استفاده کارا از منابع آبی در این بخش اتفاق می

یا به عبارتی، مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی الزم و 

ضروری است. چراکه اگر آب توسط کشاورزان به 

درستی مدیریت و مصرف نشود، منابع آب هدررفته و 

یف ای تضعندهشوند و اکوسیستم به طور فزایتخریب می

های شود. به عبارت دیگر، شوری، سیل و آسیبمی

شدن ها، خشکمحیطی شامل گسترش بیابانزیست

ها، گسترش ریزگردها، فرونشست ها و دریاچهتاالب

شدن زمین و آثار اقتصادی و اجتماعی مانند خالی

آبی بسیاری از روستاها، تسریع مهاجرت به واسطه بی

رفتن هویت مناطق گردشگری و در روستاها، از بین 

-یابد و میزان بیشتری از زمینهای قومی افزایش میتنش

های کشاورزی از عرصه تولید خارج خواهند شد. در 

ابد و ینتیجه، سرعت، کمیت و کیفیت تولید غذا کاهش می

غذایی به وجود های بسیاری در زمینه امنیتمحدودیت

باورند که عوامل  نای بر نظرانصاحب از آید.  بسیاریمی

ذهنی و روانشناختی به ویژه نگرش بر رفتار مصرفی 

مردم و بکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع 

پژوهش رو هدف اصلی این آب بسیار موثر است. از این

 به نسبت کشاورزان نگرش بر موثر عوامل واکاوی

ز ا کشاورزی بود.  نتایج حاصل آب منابع پایدار مدیریت

 به نسبت کشاورزان پژوهش نشان داد که بین نگرش

د، درآم زیرکشت، میزان سطح با آب منابع پایدار مدیریت

ترویجی و سیاستگذاری و  -عوامل اقتصادی، آموزشی

 درصد یک سطح در داریمعنی و مثبت نهادی رابطه

نتایج حاصل از رگرسیون  داشت. همچنین  وجود

 -آموزشی اقتصادی و عامل چندگانه نشان داد که دو

را  متغیر وابسته از تغییرات درصد 18/2ترویجی حدود 

کردند. که با نتایج مطالعات نوری و می تبیین

(، 1246(، رحیمیان)1246(، رضانژاد )1240همکاران)

( همسویی دارد. 1249(، عیدی )1240افشاری و همکاران)

 اننش ایمقایسه آزمون نتایج شده، اشاره نتایج بر افزون

 پایدار مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش بین داد که

کشاورزی با نوع منبع آب مورد استفاده،  آب منابع

های ذخیره آب، استفاده از منابع آب استفاده از حوضچه

 ودوج داریمعنی زیرزمینی و مکانیزه بودن کشت تفاوت

 و (1240داشت. که با نتایج تحقیقات نوری و همکاران)

 مجموع، ( همسویی دارد. در1241داغیانوسی و همکاران)

-صورت هایو بحث تحقیق از حاصل نتایج به توجه با

 و توسعه ترویج راستای در زیر پیشنهادهای گرفته،

 شوند:می ارائه کشاورزی آب منابع پایدار مدیریت

 -عوامل آموزشی اهمیت و تحقیق نتایج به با توجه 

سازوکارهای  به توجه طریق از شودمی پیشنهاد ترویجی

 آموزشی، هایدوره از برگزاری اعم ترویجی مختلف

 چاپی مواد و توزیع تهیه مزرعه، و روز بازدیدهای میدانی

 ترویجی، پوسترها بروشورها و ها،مانند نشریه ترویجی

 مرتبط، تلویزیونی و رادیویی هایپخش برنامه و تهیه

 نحوه خصوصدر  اختیار کشاورزان در کافی اطالعات

 درو  کشاورزی قرارگرفته آب منابع پایدار مدیریت

 نسبت به آنان نگرش بهبود برای الزم زمینه نتیجه،

 اب مرتبط اقدامات بکارگیری و آب منابع پایدار مدیریت

 . شود آن فراهم

باتوجه به اهمیت عوامل اقتصادی در نگرش       

 کشاورزیکشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب 

گذاری سرمایهشود اقدامات الزم در خصوص توصیه می

های های کشاورزی و اجرای برنامهدولتی در پروژه

حمایتی از قبیل: بیمه و اعطای تسهیالت بانکی بلندمدت با 

 افزایش یابد. نرخ بهره پایین به کشاورزان 
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های متولی قوانین مفید و موثری را دولت و سازمان      

های غیرمجاز و بهبود جلوگیری از حفر چاهدر جهت 

 همچنین افزایشمدیریت مصرف آب به تصویب رسانند. 

 و برداریبهره به مربوط هاینظارت و هابازرسی

-نهادینه منظور به کشاورزی بخش در آب از استفاده

 منابع مدیریت بر نظارت و کنترل کردنقانونی و کردن

مدنظر مدیران و کشاورزی  بخش در محلی سطح در آب

 ریزان باشد. برنامه

 سپاسگزاری

 روستاهای گندمکارانری کانویسندگان از هم        

-قدردانی می هامراغه جهت تکمیل پرسشنامه شهرستان

 .کنند
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