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چکیذُ

تِتْتشیيیهختلفتایذهٌاتعآتیحلایيهطکلکطَسّایاستتشایآتجْاىاهشٍص،تحشاىکنیّااصچالصییک  خَدسا
ساختِیهَاجِساتاضشایطتحشاًهعیطتجَاهعهحلیاصرخایشآب،سٍیِیٍتشداضتتّایکٌٌذ.تاٍقَعخطکسالتیًحَهذیش

ضاهلقیتحقیجاهعِآهاسجَاهعهحلیتَد.دسهیاىیٌیشصهیهٌاتعآبصتیشیهذیضٌاسةیآسلزاّذفکلیایيتحقیق،.است
تااستفادُفشهَل.تَدًذاىیتاالبجاصهَغشبدسحَصُقیوٍعقیعووِیًّایچاُیداساًفش،2112تِتعذادتشداساىیتْشُکلیِ
یشیگًوًَِ تعذاد پشسطٌاه174ِکَکشاى تحقیق اصلی اتضاس اًتخابضذًذ. هطالعِ تشای پاًلًفش تَسط آى سٍایی کِ تَد

اًجام11ًسخِ SPSSافضاسًشمٍسیلِّاتِهتخصصاىٍپایاییآىتَسطضشیةآلفایکشًٍثاختاییذضذ.تجضیٍِتحلیلدادُ
 هتغیشّای تیي کِ داد ًطاى ّوثستگی تحلیل ًتایج حواضاىیهضذ. سطح،یهطاسکتافتیسّیشیتکاسگ،یدٍلتتیدسآهذ،

هٌاتعتیشیًگششًسثتتِهذ،یجیتشٍ-یآهَصضاتیاستفادُاصًطش،یاستثاطیّااستفادُاصسساًِ،یدٍلتتیحواالت،یتحص
یدستخصکطاٍسصیٌیشصهیهٌاتعآبصتیشیهذاتیعولیشیتکاسگضاىیتاهیٌیشصهیهٌاتعآبصتیشیداًصهذٍیآبکطاٍسص

شیهستقل،هتغهتغیشّایيیًطاىدادکِاصتیثیتشتکیلجستَىیسگشسجیًتايیتشاعالٍٍُجَدداسد.یداسیساتطِهثثتٍهعٌ
،تشایي.عالٍُداسدیهٌاتعآبکطاٍسصتیشیساتشهذشیتاثيیطتشی(ت017/0هٌاتعآبتاهقذاس)تیشیهذاتیعولیشیداًصتکاسگ

ٍاجتواعیی،قتصادی،اطیهحّایسٍیِاصهٌاتعآبصیشصهیٌیدسعاهلتشداسیتیضٌاسیتْشًُتایجتحلیلعاهلیاکتطافیآسیة
یطثقِسٍاًطٌاخت ًضدیکتِ هجوَع دس کِ کشد 77تٌذی اص عاهلٍاسیاًسدسصذ تذیيهعٌیآسیةکل تثییيًوَدًذ ّایّا

 ضٌاختِضذُاست.دسایيتحقیقدسصذآى77دسصذعَاهل100سٍیِهٌاتعآبصیشصهیٌیاصتشداسیتیتْشُ


ضٌاسیکلیذی:هذیشیتآب،هٌاتعآب،کطاٍسصی،جَاهعهحلی،آسیةّایٍاطُ

  
  هقذهِ

ّبی هْوی کِ دس آیٌذُ  هسبلِ کوجَد آة یکی اص ثحشاى   
ّب سا تْذیذ خَاّذ ًوَد ٍ ثِ هَضَع  صًذگی اًسبى ًضدیک

جوعیت دس ًتیجِ آى، سضذ (. 19،12) صا تجذیل خَاّذ ضذ تٌص
سطح ثْذاضت ٍ سفبُ  یضشٍست استقب تش، صیث یثِ غزا بصیً

افضایص  ّب، ستنیٍ حفبظت اکَس یتَسعِ صٌعت ،یاجتوبع
ّبی ضْشی، صٌعتی ٍ کطبٍسصی ٍ گستشش سطح  فعبلیت

ثشداسی اص  ّبی أخیش ثْشُ صیشکطت هحصَالت آثی طی دِّ
هٌبثع آة سا دس سشاسش جْبى افضایص دادُ ٍ ثبعث ضذُ کِ 

تش ضَد، دس ًتیجِ  هقذاس عشضِ آى ثیصافضایص تقبضبی آة اص 
سٍ  (. اص ایي25،13،2،4هٌجش ثِ کویبثی هٌبثع آثی ضذُ است )

حفبظت اص هٌبثع آة هَجَد ٍ استفبدُ ثْیٌِ ٍ کبسا اص ایي هٌبثع 
گشدد.  دس هصبسف هختلف، اهشی ضشٍسی ٍ هْن تلقی هی

ثخص کطبٍسصی ثب هصشف آة ٍ عولکشد ٍ تَلیذ پبییي 
ی سطح ٍ هیضاى آة هصشفی یکی اص هحصَل ثِ اصا

ّبی ثسیبس هْن دس صهیٌِ هذیشیت هٌبثع آة هحسَة  چبلص
طَسی کِ ثشاسبس گضاسش ٍصاست ًیشٍ  (. ث28ٍِ  22ضَد ) هی

دسصذ آة کطَس دس ثخص کطبٍسصی هصشف  90ثیص اص 
(. پبیذاسی هٌبثع آة دس ایشاى ثیص اص ّش چیض 19ضَد ) هی

بثع آة دس ثخص کطبٍسصی قشاس ثشداسی اص هٌ تحت تأثیش ثْشُ
کٌٌذُ ًیبص آثی دس ثخص کطبٍسصی (. هٌجع تبهیي11،18داسد )

ثِ دٍ دستِ هٌبثع آة صیش صهیٌی ٍ آة سطحی تقسین 
ضًَذ. ثب تَجِ ثِ ًَسبًبت هَجَد دس هٌبثع سطحی، ایي  هی

تَاًذ هٌجع هْوی ثشای تأهیي آة  هٌبثع علیشغن حجن ثبال ًوی
ّویي (. ث22،9ِضوبس سًٍذ )بٍسصی ثِهَسد ًیبص دس ثخص کط

دلیل رخبیش آة صیشصهیٌی دس تأهیي هٌبثع آة کطبٍسصی اص دٍ 
جٌجِ افضایص عشضِ هٌبثع آة ٍ تثجیت عشضِ آة حبئض اّویت 

ثبضٌذ. اهب ثبیذ تَجِ داضت کِ ثشداضت ثیص اص حذ اص هٌبثع  هی
ّبی هختلف کطبٍسصی هَجت ثِ  آة صیشصهیٌی دس ثخص

تَاصى اکَسیستن، عذم پبیذاسی ٍ کبّص رخیشُ  خَسدىثشّن
ّبی آة صیشصهیٌی ٍ دس ًْبیت تَسعِ پبیذاس کطبٍسصی سا  سفشُ

(. ثٌبثشایي ثشای دستبثی ثِ 14،19،16سبصد ) غیشهوکي هی
تَسعِ پبیذاس کطبٍسصی ثشقشاسی تَاصى هیبى تغزیِ ٍ ثشداضت 

. (27هٌبثع آة صیشصهیٌی اص اّویت ثسیبسی ثشخَسداس است )
دالیل هختلفی اص جولِ اهشٍصُ دس اغلت ًقبط کطَس ثِ

ٍیژُ  سٍیِ ٍ غیشهٌطقی اص هٌبثع آة هَجَد، ثِ استحصبل ثی
ّبی صیشصهیٌی، ثشٍص هطکالتی هبًٌذ خطکسبلی، ٍ عذم  آة

ثشدسی اص هٌبثع آة، ثشخی اص  سعبیت اصَل حفبظت دس ثْشُ
شض خطش کِ دس هع اًذ ٍ یب ایي هٌبثع آثی کطَس اص ثیي سفتِ

(. دسصَستی کِ أفت آة 15،14اًذ ) ًبثَدی قشاس گشفتِ
سٍیِ اداهِ  ثشداسی ثی ّبی کطَس دس اثش ثْشُ صیشصهیٌی دس دضت
ّبی  آة  ثش ضَسی آة هٌجش ثِ کبّصپیذا کٌذ، عالٍُ

ّبیی کِ دس جْت  گزاسی صیشصهیٌی خَاّذ ضذ ٍ سشهبیِ
خَاّذ  ثشداسی دس ایي صهیٌِ صَست گشفتِ است اص ثیي ثْشُ

(. لزا کوجَد آة 3ٍ  8دٌّذ ) سفت ٍ کبسایی خَد سا اص دست هی
یک هسئلِ حیبتی ثشای کطبٍسصی آثی پبیذاس دس هٌبطق خطک 

 داًطگاُعلَمکطاٍسصیٍهٌاتعطثیعیساسی
 پظٍّطٌاهِهذیشیتحَصُآتخیض
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رو در این مناطق استفاده بهینه از  و نیمه خشک است، از این

و آب برای تولید ( 18آب ضرورتی اجتناب ناپذیر است )
درآمد و ایجاد ثروت محصوالت کشاورزی و خدمات تولید 

لذا چگونگی حفظ این منابع حیاتی و (. 13ملی حیاتی است )
های قرن  ترین چالشبرداری بهینه از آن، یکی از مهم بهره

حاضر است. مدیریت منابع آب با داشتن راهبردهای مهمی که 
اعمال مدیریت و (. 2ها مطرح شد ) دارد در پاسخ به این چالش
های مناسب برای رفع بحران و تامین تقاضای آب راهکار

باشد  های آب در آینده و أفت سطح آب زیرزمینی می چالش
شود  های گفته می الیت(. در واقع مدیریت منابع آب به فع2)

مدت باعث حفظ آب شده و مقدار آن در طول زمان که در بلند
ترین مزایای مدیریت منابع آب (. مهم12کند ) استمرار پیدا می
وری محصوالت کشاورزی،  ر به افزایش بهرهزیرزمینی، منج

افزایش تراکم کشت، کسب اطمینان کشاورز از نظر تامین غذا 
( در پژوهشی 32(. طاهر آبادی و همکاران )13و درآمد است )
شناسی منابع آب کشاورزی این یافته حاصل  در زمینه آسیب

ها شامل موارد مشکالت منابع آب،  ترین آسیبشد که مهم
ها، مشکالت آبرسانی به  رویه از چاه برداری بی رهحفر و به

مزرعه، اعمال مدیریت نامناسب مزرعه و کمبود دانش فنی 
( در تحقیقی در زمینه عوامل 11باشد. رحمانیان ) کشاورزان می

تاثیرگذار بر مدیریت پایدار منابع آب نتایج نشان داد که  
مزرعه،  های فنی های ارائه شده به کشاورزان، ویژگی آموزش

آبی، نظارت مدیریت آب از منبع درک کشاورزان از بحران کم
های فردی، اقتصادی و اجتماعی کشاورزان  تا مزرعه و ویژگی

ای  عه( در مطال22ترین فاکتورها هستند. گلی و همکاران )مهم
ترویجی بر مدیریت آب -های آموزشی در زمینه عامل

انبوهی، کیفیت های  کشاورزی این یافته حاصل شد که رسانه
مرکز خدمات، مهارت کارشناسان، نهاد محلی و شبکه 

ها در این زمینه  ترین عاملاجتماعی، بازدید و کالسی مهم
( در تحقیق خود در زمینه طراحی 38هستند. زولیخی سیار )

الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی نتایج نشان داد که 
تاثیرگذار ها  های آموزشی ترویجی بیش از همه عامل عامل

های  ( در پژوهشی در زمینه عامل1بود. فروزانی و کرمی )
سازی آب کشاورزی بین گندمکاران  موثر بر دانش بهینه

شهرستان اهواز به این مهم دست یافتند که شش عامل 
های ارتباطی، متغیرهای  های اقتصادی، استفاده از راه ویژگی
ماعی، دانش و های اجت های آموزشی و ترویجی، فعالیت فعالیت

های اثرگذار بود. زیمیر و  اطالعات و حمایت دولت از عامل
( در پژوهشی با هدف بررسی مشکالت 33همکاران )

کشاورزان در مدیریت آب کشاورزان نشان دادند که این 
عوامل شامل موارد فقدان دانش و عدم گسترش خدمات 

( در تحقیقی در زمینه 22ترویجی است. مقدم و همکاران )
فاکتورهای تاثیرگذار در زمینه مدیریت آب کشاورزی نتایج 
نشان داد که این عوامل شامل شش فاکتور نهادی قانونی، 

( در تحقیقی 11فنی، دانشی، اقتصادی و اجتماعی بود. ساین )
هندوستان در این زمینه به این یافته رسید که  دیگر در کشور

ش طول ها شامل تغییر الگوی کشت، کاه ترین عاملمهم
های انتقال آب از  کانال، تغذیه آب زیرزمینی، ترمیم کانال

عمده سازوکارهای بهبود مدیریت آب در مزرعه است. 

( در پژوهشی در زمینه راهکارهای 12افجدی و همکاران ) نبی
های مدیریت آب کشاورزی نشان دادند که  بکارگیری فناوری

، های بهبود فنی شبکه، تسهیل پذیرش فناوری عامل
ها بودند.  ترین عاملبرداری بهینه و مصرف از مهم بهره

ای در این زمینه به این یافته رسید که  ( در مطالعه32اسمیت )
برداران نقش  های مشارکتی در توسعه دانش فنی بهره رهیافت

برداران دارد. محمدی و  موثری در اشاعه دانش فنی بهره
دیریت آب ( در تحقیقی در زمینه مشکالت م29همکاران )

کشاورزی نتایج نشان دادند دستیابی به اعتبارات کشاورزی 
 ترین عامل موثر در مدیریت آب کشاورزی است. مهم

 یشناس بیآسدر این راستا این تحقیق با هدف کلی    
حوزه غرب  یجوامع محل انیدر م ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد

ی انجام شد جهت نیل به اهداف اختصاص انیتاالب جازمور
 زیر دنبال شد.

بررسی میزان بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب  -
 بردارن  زیرزمینی توسط بهره

برداران نسبت به عملیات  بررسی میزان دانش فنی بهره -
 مدیریت منابع آب زیرزمینی 

برداران نسبت به مدیریت منابع  بررسی نگرش بهره -
 زیرزمینی 

طالعه با میزان تحلیل روابط بین متغیرهای مورد م -
 بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی

تعیین اثر متغیرهای تحقیق بر میزان بکارگیری عملیات  -
  ینیرزمیمنابع آب ز تیریدم
رویه از منابع آب  برداری بی شناسی بهره تحلیل آسیب -

 زیرزمینی در بخش کشاورزی


هاموادوروش
منطقهموردمطالعه

 اقلیمی شرایط به توجه با ب جازموریانحوضه غرب تال   
  و متوالی های خشکسال و بارش کمبود و آن بر حاکم

علت آن به در رود آب هلیل پر و دائمی رودخانه شدنخشک
 آب منابع به جمعیت تراکم افزایش نیز و جیرفت  احداث سد
 علتبه حاضر حال در که طوری به. است وابسته زیرزمینی
 از یکی آن از حاصل پیامدهای و منابع این زا رویه بی برداشت

رو با  شود. از این می محسوب کشور در ممنوعه های دشت
انداز  توان چشم زمینی می آگاهی دانستن از وضعیت آب زیر

زمینی در این منطقه  فهم و درک مناسبی از وضعیت آب زیر
 زمینی در بلندمدت و تر منابع آب زیر ارائه داد و از آلودگی بیش

همچنین اثرات مخرب اکولوژیکی، اثرات مخرب بر 
آمدن نفعان و پدید روز اختالف میان ذیحاصلخیزی خاک و ب

 این از هدف های اجتماعی جلوگیری کند. بنابراین بحران
شناسی مدیریت منابع آب زیززمینی در بخش  آسیب تحقیق،

بر اساس  باشد می حوضه غرب تاالب جازموریان کشاورزی در
عمیق و عمیق(،  چاه )نیمه 1221ماربرداری، حدود آخرین آ

 122ای بالغ بر  قنات وجود دارد که تخلیه 118چشمه و  2212
میلیون متر مکعب در سال را به آبخوان حوضه غرب تاالب 

کنند. از این رو میزان تخلیه، بخش  جازموریان اعمال می
درصد میزان کل تخلیه، کمترین مقدار  11/2صنعت با مصرف 
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ترین میزان  درصد بیش 18/2بخش کشاورزی با  و
(.  در راستای این 8اند ) برداری را به خود اختصاص داده بهره

مهم تحقیق حاضر در حوزه غرب تاالب جازمون انجام شد در 
 منطقه مورد مطالعه ارائه شده است.  یکشکل 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -2شکل 

Figure 1. Location of the studied area 
 

روشتحقیق
تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی، با توجه    

ها جزء تحقیقات  به هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده
 قیتحق یجامعه آمارباشد.  توصیفی از نوع همبستگی می

های  چاه یدارانفر،  1221به تعداد برداران  ی بهره شامل کلیه
با . بودند انیتاالب جازموغرب ر حوزه د قیو عم قیعم مهین

و با وارد کردن  (2)رابطه گیری کوکران  استفاده فرمول نمونه
انحراف معیار متغیر وابسته تحقیق )مدیریت منابع آب 

عنوان  ها به نفر از آن 223زیرزمینی در بخش کشاورزی( تعداد 
 242ها  نمونه انتخاب شد که برای افزایش اعتبار یافته

در  گیری تصادفی توزیع شد که مه با روش نمونهپرسشنا
صورت کامل تکمیل گردید و پرسشنامه به 298نهایت تعداد 

 (. 22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )

  
       

           
(                                          2)رابطه 

     
ساخت و از پیش  ای محقق ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه   

آزمون شده بود. پرسشنامه مذکور شامل چهار قسمت اول: 
های فردی، اجتماعی و اقتصادی،  گویه مربوط به ویژگی

گویه جهت سنجش میزان نگرش  22قسمت دوم شامل 
گویه جهت  21، قسمت سوم پرسشنامه شامل برداران بهره

و بررسی میزان دانش و عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی 
برداری  های بهره گویه جهت بررسی آسیب 18قسمت چهارم 

جهت رویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی بود.  بی
تعیین روایی پرسشنامه از پانل متخصصان که شامل 

های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه  متخصصان رشته
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بودند، استفاده شد و 

نان اصالحات الزم در اس نظرها و پیشنهادهای آبراس
منظور برآورد پایایی پرسشنامه از  عمل آمد. بهپرسشنامه به

(. 2( استفاده گردید )جدول 22)آزمون ضریب آلفای کرونباخ 
برداران مورد مطالعه براساس  بندی بهره منظور طبقهبه

متغیرهای نگرش، دانش و میزان بکارگیری عملیات مدیریت 
نابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی از شاخص تفاوت م

به صورت زیر   (ISDMانحراف معیار از میانگین یا معیار )
 (.9استفاده شد )

 -A<Mean :کم
 

 
Sd 

 -Mean :متوسط
 

 
Sd<B<Mean+ 

 

 
Sd (          1)رابطه    

   
+C>Mean :زیاد

 

 
Sd  

  
: Sd: میانگین و Meanذکر است که در فرمول باال، الزم به  

منظور تجزیه و تحلیل به باشد. انحراف معیار از میانگین می
افزار  ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم داده

SPSS منظور در بخش آمار استفاده گردید، بدین 24ی  نسخه
توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در 

ها،  مقایسه میانگینتحلیل همبستگی،  بخش آمار استنباطی از
رگرسیون ترتیبی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که در 

 شود.   ها پرداخته می ادامه به توضیح آن
بندی متغیرهای پژوهش از ضریب تغییرات  جهت اولویت   

 نیانگیواحد از م کی یبه ازا یپراکندگ زانیماستفاده شد که 
دست انحراف معیار بر میانگین به قسیمو ت کند یم انیرا ب
یرهای میزان غمنظور بررسی روابط بین متآید. همچنین به می

بکارگیری عملیات مدیریت مناسب آب زیرزمینی با متغیرهای 
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 بیضرمستقل جوامع محلی از همبستگی پیرسون استفاده شد 

 بیاست. ضر -2تا  2 نیب یعدد شهیهم یهمسبتگ
مثبت  یداشتن همبستگیعنبه م 2تا  صفر نیب یهمبستگ

 یباشد همبستگ تر کینزد 2به  بیضر نیاست و هرچه ا
 ریمتغ کینمره  شیبا افزا یعنیمثبت  یاست. همبستگ تر یقو

منظور بررسی همچنین به .ابدی یم شیافزا زین گرید رینمره متغ
تفاوت بین مدیریت منابع آب زیرزمینی براساس متغیرهای دو 

استفاده شد. آزمون  2ویتنی آزمون من ای از آزمون مقوله
است و برای  پارامتریهای غیر آزمون، جزء آماردر ویتنی  من

رود. در این آزمون  کار میبه ها ش تفاوت میان نمونهسنج
ها انجام  دهد و محاسبات بر روی رتبه بندی روی می رتبه
که همراه نتایج  مار توصیفیآ گزارش ی گیرد. هنگام تهیه می

 ی شوند باید میانه و دامنه آزمون تفاوت غیرپارامتری آورده می
 های اندازه عنوانبه را( استاندارد انحراف و میانگین نه) تغییر

 ی . میانه و دامنهشود میگرایش مرکزی و پراکندگی ارائه 
های  تری برای آزمون مناسب گرهای توصیف تغییر

 نرمالها از توزیع  تند چون این آزمونغیرپارامتری هس
 آزمون . برخوردار نیستند و توزیع آزاد دارند

مستقل است و  آزمون تیویتنی معادل غیرپارامتری  -من
های مستقل  گروه های طرح از که هایی داده ی برای مقایسه

هرگاه شرایط . گیرد آیند مورد استفاده قرار می دست میبه
های پارامتری در متغیرها موجود نباشد، یعنی  استفاده از آزمون

 شود.  متغیرها پیوسته و نرمال نباشند از این آزمون استفاده می
های متغیرهای  منظور تعیین اثر شاخصبر این بهعالوه   
ستقل بر میزان بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب م

زیرزمینی، از تحلیل رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده شد. از 
توان وابستگی یک متغیرها وابسته ترتیبی  طریق رگرسیون می

های  را به چند متغیر مستقل مدلسازی کرد. برای این کار، داده
ن رگرسیون مربوط متغیرهای مستقل زمینه استفاده از آزمو

داری حضور هر متغیر  ترتیبی را فراهم کرد. برای درک معنی
شود که معادله آماره  می مستقل در مدل، از آماره والد استفاده

t داری مقدار این  در رگرسیون خطی است. چنانچه سطح معنی
 باشد، متغیر برای مدل مفید است. 50/5آماره در مورد متغیر 

 یدهد که وابستگ یامکان را م نیبه ما ا یبیترت ونیرگرس
 یرهایاز متغ یا را به مجموعه یچند سطح یبیپاسخ ترت ریمتغ

 هیپا بر یبیترت ونیطرح رگرس .شود انیصورت مدل ببه شگویپ
 زیآنال. ( است2117-2175مک کالگ ) یروش شناس

رساندن تفاوت جمع استاندارد، با حداقل یخط ونیرگرس
 ری، متغیوزن بیپاسخ )وابسته( و ترک ریمتغ کی انیمربعات م

، نیتخم یها بیکند. ضر یم ری)مستقل( را درگ شگویپ
وابسته اثر  ریرا که بر متغ ییشگوهایدر پ راتییتغ یچگونگ

روش رگرسیون ترتیبی این امکان  کنند. یکند را منعکس م یم
را می دهد تا مدل را ساخته شود و پیشگوها شناخته شود و 

در مواردی که متغیر  ی پیشگوی گوناگون رااهمیت متغیرها
 (.4)( در ماهیت ترتیبی هستند مشخص نماید وابسته )هدف
برداری  شناسی بهره منظور بررسی و تحلیل آسیبدر نهایت به

رویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی از تحلیل  بی
 یها از جمله روش یعامل لیتحلاکتشافی استفاده شد. 

مستقل و وابسته مطرح  یرهایاست که در آن متغ رهیمتغچند
و  شود یهم وابسته محسوب م یها کیجزء تکن ریز ستین

 یو سع گردند یهم وابسته لحاظ منسبت به رهایمتغ هیکل
در چند عامل خالصه شود  ریمتغ یادیتا تعداد ز شود یم

 یها جنبه نیتراز مهم رو نوع آ وینوع  ک یعامل لیتحل
کردن آن خالصه یهستند که هدف اصل یآمار یها کیتکن
 یتعداد یدرون یهمبستگ یروش به بررس نیهاست ا داده

 یها ها را در قالب آن تیو در نها پردازد یم رهایاز متغ یادیز
 لیدر واقع تحل کند یم نییو تب یبند دسته یمحدود یعموم
 یو تئور هیکه نظر یکه نوع اکتشاف باشد یدو نوع م یعامل

 قیتحق اتیفرض دییبه تا تر شیآن ب یدییو نوع تا باشد یساز م
ها  بودن داده همچنین برای بررسی تشخیص مناسب. پردازد یم

و آزمون بارتلت استفاده  KMOبرای تحلیل عاملی از ضریب 
 شود. می

 هایتحقیقیافته 

منظور بررسی پایایی به بررسی پایایی متغیرهای تحقیق   
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج متغیرهای پژوهش از 
شده ارائه شد. براساس نتایج ارائه 2 این بخش در جدول

 8/5شده باالتر از که مقادیر ارائه با توجه به این توان گفت می
است بنابراین، پرسشنامه مورد استفاده از پایایی مناسبی 

 برخوردار است.

 
 بررسی پایایی ابزار پژوهش -2جدول 

Table 1. Reliability of research tool 
 آلفای کرونباخ تعاد گویه متغیرها ردیف

 80/5 25 نگرش نسبت به مدیریت منابع آب زیرزمینی 2
 87/5 21 دانش نسبت به عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی 1
 71/5 21 مدیریت منابع آب زیرزمینی 3

 77/5 14 رویه برداری بی شناسی بهره آسیب 4

 
ویژگی حرفهبررسی و اقتصادی بهرههای بردارانای

موردمطالعه
شده برداران مطالعه میانگین سن بهره نتایج نشان داد که   
ها  ترین آن بود که جوان 10/22سال با انحراف معیار  07/43
مد سال داشت. میانگین درآ 84ها  ترین آن سال و مسن 12

میلیون تومان  33/8آمده دستها برحسب نتایج به سالیانه آن

بود همچنین میانگین استفاده از رسانه ارتباطی در بین 
ساعت در روز و با انحراف  12/1برداران مورد مطالعه  بهره

ها  کار کشاورزی آن باشد. میانگین سابقه می 10/1معیار 
برداران مورد  بود. بهره 24/22ف معیار سال با انحرا 71/21

هکتار زمین بودند.  نتایج  05/8طور متوسط دارای  مطالعه به
آمده است.  1سایر مشخصات افراد مورد مطالعه در جدول 

1- Mann–Whitney 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%DB%8C
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 ان مورد مطالعهبردار های فردی بهره توزیع فراوانی ویژگی -1جدول 

Table 2. Frequency distribution of individual characteristics of studied user 
 نما درصد معتبر فراوانی سطوح متغیر متغیر ردیف

 شغلی غیر از کشاورزی 2
 * 29/22 44 بله
  83/81 41 خیر

 ترویجی -های آموزشی  شرکت در کالس 1
 * 32/39 12 بله
  12/11 221 خیر

 نگرانی مسایل زیست محیطی 3

  21/21 14 کم خیلی
  22/12 32 کم

 * 12/32 22 متوسط
  28/21 38 زیاد
  11/21 11 زیاد خیلی

 سطح تحصیالت 8

  91/23 18 سواد بی
 * 31/24 31 ابتدایی

  21/14 81 راهنمایی
  43/12 34 دیپلم

  43/29 32 دیپلم به باال

 تفاده از نشریات آموزشی در زمینه کشاورزیاس 2

 * 82/11 31 کم خیلی
  43/12 34 کم

  23/32 28 متوسط
  18/21 11 زیاد
  21/21 12 زیاد خیلی

 حمایت دولتی 1

  21/21 14 کم خیلی
  11/12 39 کم

 * 14/12 88 متوسط
  21/13 82 زیاد
  42/23 18 زیاد خیلی

 رهیافت مشارکتی در آب بکارگیری 9

  14/12 31 کم خیلی
  82/11 31 کم

  43/12 34 متوسط
 * 22/19 89 زیاد
  29/4 28 زیاد خیلی

 
زیرزمینی آب منابع مدیریت بکارگیری میزان بررسی

بردارانبردارنودانشفنیبهرهتوسطبهره
ملیات و های میزان بکارگیری ع بندی گویه منظور اولویتبه

برداران از  دانش مدیریت منابع آب زیرزمینی توسط بهره
ضریب تغییرات استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان 

ها  کردن کانالیمانیس»عملیات مدیریت منابع آب کشاورزی 

تر از  را بیش« آب یها چهیچو یروبیال»و « انتقال با لوله ای
ن دانش آنان در زمینه تری دهند  و بیش سایر عملیات انجام می

و « بر آب کم  اهانیشت گک»مدیریت منابع آب در موارد 
 3بود. نتایج این بخش در جدول « آب یها چهیچو یروبیال»

 ارائه شده است. 


 بردارانبهره  های عملیات مدیریت منابع آب کشاورزی و دانش بندی سنجه اولویت -3جدول 

Table 3. Prioritization of item agricultural water resources management operations and user Knowledge 
 میزان بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب

 عملیات مدیریت منابع آب
 دانش فنی مدیریت منابع آب

 رتبه CV SD Mean Mean SD CV رتبه

22 112/2 31/2  22/1 12/3 نصب کنتور هوشمند   498/2  114/2 1 

22 123/2 19/2  29/1 19/1 ها افزایش ظرفیت آبخوان از طریق زهاب و پساب   142/2  833/2 22 

4 228/2 13/2  31/1 12/1 تغییر موتورهای برداشت   982/2  142/2 9 

1 214/2 14/2  12/1 42/3 بر آب کشت گیاهان کم    124/2  228/2 2 

1 333/2 12/2  13/3 11/3 های آب الیروبی چویچه   828/2  228/2 2 

8 383/2 12/2  21/3 12/3 دادن شیب مناسب به آبراهه   214/2  213/2 8 

3 332/2 18/2  98/3 44/3 زمان مناسب آبیاری   942/2  121/2 2 

2 313/2 14/2  21/3 31/3 تعیین نیاز آبی گیاه   149/2  113/2 4 

9 818/2 34/2  12/3 11/1 نصب دریچه فلزی برای توزیع آب   141/2  311/2 1 

21 188/2 31/2  22/1 24/1 آزمایش خاک جهت تعیین نیاز آب   418/2  311/2 22 

1 348/2 12/2  12/3 28/3 مبارزه با علف هرز   298/2  211/2 3 

2 319/2 11/2  42/3 14/3 ها یا انتقال با لوله سیمانی کردن کانال   241/2  289/2 1 
 زیاد خیلی -2زیاد   -8متوسط  -3کم   -1کم   خیلی -2* مقیاس: 

 
بندی میزان بکارگیری و دانش فنی  ر گروهمنظوبه   

برداران در زمینه مدیریت منابع آب و میزان همانطورکه  بهره
در روش تحقیق بیان شد از شاخص انحراف از میانگین 

(ISDM استفاده شد نتایج آن در جدول )ارائه شده است.  8
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برداران مورد  حاکی از آن است که اکثریت بهره 8نتایج جدول 

میزان بکارگیری مدیریت منابع آب کشاورزی و دانش مطالعه 
فنی مناسبی در زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینی در بخش 

برداران  درصد از بهره 42کشاورزی ندارد چرا که بیش از 
میزان بکارگیری و سطح دانش فنی خود را در حد کم و 

توان گفت تا  اند. در تفسیر این یافته می متوسط ذکر کرده
برداران جوامع محلی دانش کافی در این زمینه  ی که بهرهزمان

آورند  عمل نمید مدیریت مناسبی در این زمینه بهنداشته باشن
دلیل ضعف پیش شرط رفتار است. بنابراین، بهچرا دانش 

 آید.  دانشی سطح بکارگیری نیز پایین می
 

 ورزان در زمینه مدیریت منابع آببرداران کشا بندی میزان بکارگیری و دانش بهره گروه -8جدول 
Table 4. Classification of user knowledge of water resources management 

 درصد تجمعی درصد فروانی سطوح متغیرها ردیف

 
 بکارگیری مدیریت منابع آب

21/81 98 کم  21/81  
24/31 14 متوسط 2  12/42  
82/24 31 زیاد   222 
 

بع آبدانش فنی مدیریت منا  
92/31 29 کم  92/31  

19/84 48 متوسط 1  21/42  
14/24 33 زیاد   222 

 
بهره نگرش منابعبررسی مدیریت به نسبت برداران

 زیرزمینی
شده نسبت برداران مطالعه بندی نگرش بهره تمنظور اولویبه   

به مدیریت منابع آب زیرزمینی از ضریب تغییرات استفاده شد. 
 ارائه شده است. نتایج نشان داد  2در جدول نتایج این بخش 

 

باعث  هیرو یب یها حفر چاه»برداران نسبت به موارد  که بهره
از اقام کم  دیبا شهیهم»و « شود یم یابانیمناطق ب جادیا

نگرش مساعدتری دارند و « میبر در کشت استفاده کن آب
حق آبه  زانیبراساس م دیبا یهر کشاورز»نسبت به مورد 

ز نگرش نامساعدی برخوردار هستند.ا« کند برداشت


 برداران نسبت به مدیریت منابع آب زیرزمینی های نگرش بهره بندی سنجه اولویت -2جدول 

Table 5. Prioritization of item Attitudes of user toward Underground Water Management 
 رتبه Mean Sd CV ها سنجه ردیف

89/3 شود. ویه باعث ایجاد مناطق بیابانی میر های بی حفر چاه 2  214/2  221/2 2 

18/3 بر در کشت استفاده کنیم. همیشه باید از ارقام کم آب 1  281/2  219/2 1 

49/3 شود. مدیریت منابع زیرزمینی در بلندمدت باعث حفظ معیشت می 3  122/2  211/2 3 

21/3 کنم. بران برای مدیریت بهتر شرکت های آب مایلم در تشکل 8  129/2  241/2 8 

31/3 اگر دوره آموزشی مدیریت منابع آب زیرزمینی برگزار شود مایلم شرکت کنم. 2  128/2  244/2 2 

91/3 جهت برداشت دائمی باید به مقدار بهینه آب مصرف کنیم. 1  928/2  214/2 1 

44/1 با توجه به محدودیت منابع آب باید به مقدار بهینه مصرف کنیم. 9  249/2  123/2 9 

12/3 های غرقابی کردن برای آبیاری استفاده کرد. نباید از روش 4  928/2  124/2 4 

32/3 حفظ منبع آب زیرزمینی وظیفه ماست. 1  924/2  111/2 1 

94/1 هر کشاورزی باید براساس میزان حق آبه برداشت کند. 22  132/2  114/2 22 

 زیاد خیلی -2زیاد   -8متوسط  -3کم   -1کم   خیلی -2* مقیاس: 
 

طوری  بندی نگرش افراد مورد مطالعه همان منظور گروه به   
که قبالْ گفته شد از معیار انحراف از میانگین استفاده شد. 

آمده است. همانطور که از نتایج  1نتایج این بخش در جدول 
نفر  41درصد( نگرش نامساعد،  14/12نفر ) 88پیداست 

درصد( از  1/19نفر ) 84ی و درصد( نگرش خنث 21/89)
توان گفت که  نگرش مساعدی برخوردار هستند لذا می

بردران دارای نگرش متوسطی نسبت به مدیریت منابع  بهره
توان گفت که  آب زیرزمینی دارند. در تفسیر این یافته می

برداری از  شده وابستگی زیادی به بهرهبرداران مطالعه بهره
الْ مساعدی در ذا آنان نگرش کاممنابع آب زیرزمینی دارد ل

برداری  دلیل این که کاهش میزان بهرهاین بخش ندارند به
ممکن است معیشت آنان را تهدید کند لذا تا زمانی که از 

برداری از آب زیرزمینی کاهش  سطح وابستگی آنان به بهره
توانند در این زمینه  پیدا نکند حتی با داشتن نگرش مساعد نمی

 ی انجام دهند. اقدامی اساس
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  برداران نسبت به مدیریت آب زیرزمینی بندی نگرش بهره گروه -1جدول 
Table 6. Classification Attitude of user towards Underground Water Management 

 درصد تجمعی درصد فروانی سطوح  نگرش ردیف

 14/12 14/12 88 نامساعد 2

 82/91 21/89 41 خنثی 1
 222 1/19 84 مساعد 3

 
میزان با مطالعه مورد متغیرهای بین روابط تحلیل

عملیاتمدیریتمنابعآبزیرزمینیبکارگیری
منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق با میزان  به   

ی توسط نیرزمیمنابع آب ز تیریمدبکارگیری عملیات 
شد. برداران مورد مطالعه از ضرایب همبستگی استفاده  بهره

نتایج ارائه آمده است.  1نتایج حاصل از این قسمت در جدول 
حاکی از آن است که بین متغیرهای سن،  9شده در جدول 

داری با میزان بکارگیری  مقدار زمین رابطه معنی و کار سابقه
عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ندارد 

 تیحمادرآمد، این در حالی است که بین متغیرهای میزان 
ی، سطح تحصیالت، حمایت مشارکت افتیره یریبکارگی، دولت

های ارتباطی، میزان استفاده از  دولتی، میزان استفاده از رسانه

ترویجی، نگرش نسبت به مدیریت منابع  -نشریات آموزشی
آب کشاورزی و دانش مدیریت منابع آب زیرزمینی با میزان 

زیرزمینی در بخش  بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب
داری وجود دارد. این یافته  کشاورزی رابطه مثبت و معنی

گویای این موضوع است که افرادی که دارای سطح 
های ارتباطی و نشریات ترویجی و  تحصیالت باالتر، از رسانه

کنند و دارای نگرش، دانش  تری استفاده می آموزشی بیش
ی برخوردار در زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینمساعدی 

گیرند و از  تر بهره می هستند و یا از رهیافت مشارکتی بیش
حمایت دولتی برخوردار هستند معموالْ مدیریت منابع آب 

گیرند. کشاورزی در بخش زیرزمینی را بهتر بکار می

 
 ینیرزمیمنابع آب ز تیریمدهمبستگی بین متغیرهای تحقیق با بکارگیری عملیات  -9جدول 

Table 7. Correlation between research variables using groundwater resources management 
  

 متغیرهای مستقل
ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد  

 r Sig ردیف

-182/2 سن 2  222/2  
831/2* میزان درآمد 1  282/2  
221/2 سابقه کار 3  242/2  
821/2** حمایت دولتی 8  222/2  
812/2** یبکارگیری رهیافت مشارکت 2  221/2  

883/2  مقدار زمین 1  211/2  
218/2** سطح تحصیالت 9  222/2  
188/2* های ارتباطی نه میزان استفاده از رسا 4  232/2  
344/2**  میزان نگرانی از مسایل زیست محیطی 1  228/2  
219/2** ترویجی –میزان استفاده از نشریات آموزشی  22  222/2  
142/2** منابع آب زیرزمینی نگرش نسبت به مدیریت 22  222/2  
942/2** دانش مدیریت منابع منابع آب زیرزمینی 21  222/2  

 درصد 2داری در سطح  معنی: درصد  و * 2داری در سطح  معنی: **
 

منظور مقایسه میزان بکارگیری عملیات مناسب  همچنین به   
شاورزی توسط مدیریت منابع آب زیرزمینی در بخش ک

شده برحسب متغیرهای مستقل )دو اران مطالعهبرد بهره
ویتنی استفاده شد. نتایج حاصل  ای( تحقیق از آزمون من مقوله

های  ئه شده است. براساس یافتهارا 4از این بخش در جدول 
 عملیاتتوان گفت که بین میزان بکارگیری  آمده میدستبه

 شدهبرداران مطالعه رزمینی توسط بهرهمناسب منابع آب زی

ترویجی و -های آموزشی غیرهای شرکت در دورهبراساس مت
داری در سطح یک  داشتن شغل غیرکشاورزی تفاوت معنی

توان گفت  ای می درصد وجود دارد. با توجه به میانگین رتبه
اند و شغلی غیر  های ترویجی شرکت داشته افرادی که در دوره

را  از کشاورزی داشتند عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی
 گیرند.  کار می تر به بیش
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 ای مقایسه میزان بکارگیری مدیریت منابع آب زیرزمینی براساس متغیرهای دو مقوله -4جدول 

Table 8. Comparison of using groundwater resources management based on two-category variables 
 U Z Sig ای همیانگین رتب طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته

 تیریبکارگیری مد
 ینیرزمیمنابع آب ز

 های شرکت در دوره
 ترویجی  –آموزشی 

 222/2 -312/1** 3/181 23/24 بله

    21/21 خیر

 شغل غیرکشاورزی
 222/2 132/2** 1/191 31/23 بله

    81/22 خیر

 درصد 2داری در سطح  معنی  :**
 

نبکارگیریعملیاتتعییناثرمتغیرهایتحقیقبرمیزا
ینیرزمیمنابعآبزتیریدم

بینی برای شناسایی عوامل متمایزکننده و همچنین پیش   
از  میزان بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی

نمایی رگرسیون ترتیبی استفاده شد. در سطر اول جدول درست
برای مدل تنها شامل عرض از مبدا و در سطر دوم برای مدل 

دار بود که تنها شش  یی شامل کلیه متغیرهای مستقل معنینها

متغیر مستقل بر بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب 
 های  داری اختالف آماره معنیدار شد.  نی معنییزیرزم

دهد مدل نهایی برای  نمائی برای دو مدل نشان میدرست
ییرات تری دارد و متغیرهای مستقل، تغ ها برازندگی بیش داده

 (.1کنند )جدول  خوبی تبیین میبسته متغیر وابسته را بهوا

 
 اطالعات برازش مدل رگرسیون ترتیبی -1جدول 

Table 9. Fit information ordinal regression model 
 مدل Log Likelihood 2- کای اسکویر درجه آزادی معناداری

222/2  22 131/124  
314/124  Intercept Only 

314/981  Final 

 
لذا برازش مدل رگرسیونی برای متغیرهای موثر بر سطح    

پرداخته شد که  ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد اتیعمل یریبکارگ
 ارائه شده است.  22نتایج این بخش در جدول 

همه متغیر مستقل تحقیق از میان براساس نتایج رگرسیون    
ور است و بیانگر آن است که حض 22/2شش متغیر کوچکتر از 

این شش متغیر در مدل مفید است. در ادامه از طریق مقدار 
شود که سهم هر یک از متغیرهای  تخمین مشخص می

مستقل در تغییرات میزان بکارگیری عملیات مدیریت منابع 
آب زیرزمینی چقدر است. براساس مقادیر این آماره، در مورد 

طای ی در سطح خنیرزمیمنابع منابع آب ز تیریدانش مدمتغیر 
داری است، مقدار برآورد این آماره  معنی 22/2کوچکتر از 

دهد یک واحد تغییر در متغیر  است و این نشان می 249/2
واحد در لگاریتم متغیر وابسته مدیریت منابع آب  249/2دانش 

شود. همچنین دیگر  می زیرزمینی در بخش کشاورزی همراه
 تیریبه مد نگرش نسبتترتیب تأثیرگذاری شامل متغیرها به

 اتیاستفاده از نشر زانیم، 242/2ی نیرزمیمنابع آب ز
سطح ، 214/2 دولت تیحما، 298/2ی جتروی-یآموزش
بود.  282/2ی مشارکت افتیره یریبکارگو  284/2 التیتحص

توان گفت که  های این بخش می در تحلیل و تفسیر یافته
 یها از آب میرمستقیغ ای میصورت مستقآب به ینیرزمیمنابع ز
از  داریاستفاده پا نیبنابرا ،شوند یم هیتغذ یو بارندگ یسطح

 یها هاست. در سال برداشت محدود از آن یمعنامنابع به نیا
 زانیاز م ینیرزمیبرداشت آب از منابع ز کشور مادر  ریخأ

استخراج و  یمعناامر به نیاست. ا شتریبها  آن انهیسال هیتغذ
 یها هیهزاران سال در الاست که در طول  یاستفاده از آب

 یها کار سطح آب نیبا ا .است  شده رهیذخ نیدار زم آب
 ییفت کرده و سرانجام به جاأ در منطقه روز به روز ینیرزمیز

استخراج وجود نخواهد داشت.  یبرا یکه آب دیخواهد رس
شدن خشک یبه معنا ینیرزمیز یها افتادن سطح آبنییپا

 یها ها و چشمه ها، قنات ن چاهرفتنیدست و از بنییمناطق پا
دلیل نبود دانش و نگرش مناسب در میان این امر به آن است

جوامع محلی اتفاق افتاده و عرصه را برای کشاورزی در آینده 
تنگ کرده است لذا با شناخت عوامل تاثیرگذار که در این 

توان اقدامی اساسی در این  بخش شناسایی شده است می
 زمینه انجام داد. 
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 نتایج برازش متغیرهای موثر بر بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی -22جدول 
Table 10. Results of fitting the variables affecting the use of underground water resources management operations 

 Estimait EXP (B) معناداری درجه آزادی Wald متغیر

214/1 ینیرزمیمنابع منابع آب ز تیریانش مدد  2 222/2  249/2  22/2  

411/4 ینیرزمیمنابع آب ز تیرینگرش نسبت به مد  2 221/2  242/2  22/2  

131/4 یجتروی – یآموزش اتیاستفاده از نشر زانیم  2 222/2  298/2  22/2  

222/4 دولت تیحما  2 222/2  214/2  22/2  

411/9 التیسطح تحص  2 222/2  284/2  22/2  

311/9 یمشارکت افتیره یریبکارگ  2 222/2  282/2  28/2  

114/1 درآمد زانیم  2 223/2  212/2  22/2  

412/2 های ارتباطی استفاده از رسانه  2 241/2  221/2  21/2  

924/2 میزان نگرانی از مسایل زیست محیطی  2 221/2  221/2  21/2  

419/8 ترویجی -های آموزشی شرکت در دوره  2 221/2  222/2  29/2  

132/8 شغل غیرکشاورزی  2 232/2  221/2  29/2  

 
ها در این رگرسیون، فرض تسهیم  ترین فرضیهیکی از مهم   

متناسب شانس بین سطوح مختلف متغیر وابسته است. این 
گیرد  م میفرض، با استفاده  از آزمن خطوط موازی انجا

ویر باالی ی کای اسک معناداری آماره(. با توجه به22)جدول 
بر تسهیم متناسب است. به دین معنی فرض صفر مبنی 22/2

 شود. شانس بین سطوح متغیر وابسته پذیرفته می
 

 آزمون خطوط موازی -22جدول 
Table 11. Parallel lines test 

داری سطح معنی  مدل Log Likelihood 2- کای اسکویر درجه آزادی 

- - - 114/492  Null Hypothesis 

214/2  33 324/21  319/421  General 

 
آسیب آببرداریبیشناسیبهرهتحلیل منابع از رویه

زیرزمینیدربخشکشاورزی
رویه از منابع آب زیر  برداری بی شناسی بهره تحلیل آسیب   

های آماری بود که برای این منظور  زمینی مورد بعدی تحلیل
 تعیین  افی استفاده شد. جهتاز روش تحلیل عاملی اکتش

و  KMO ها برای تحلیل عاملی از ضریب  بودن دادهمناسب
و مقدار  498/2برابر  KMOآزمون بارتلت استفاده شد.  مقدار 

دست آمد که ه( ب=p 222/2) 412/131آزمون بارتلت برابر 
ها برای تحلیل عاملی است. در  دهنده مناسب بودن داده نشان

استخراج  یکباالتر از این بین، چهار عامل با مقادیر ویژه 
درصد از کل واریانس را  481/91گردید. این چهار عامل 

مانده مربوط به  درصد واریانس باقی 21/33اند.  تبیین نموده
عواملی بوده که در تحلیل شناسایی وارد نشده است. با توجه 

( 11/8ترین سهم ) عامل اول بیش 21به مقدار ویژه در جدول 
( را در تبیین 93/1ترین سهم ) مو عامل آخر )چهارم( ک

 داشته است. واریانس کل 

 
 ها مقدار ویژه عامل -21جدول 

Table 12. The amount of factors eigenvalues  
 درصد تجمعی واریانس مقدار ویژه عامل

2 111/9 932/18 932/18 
1 222/8 128/29 131/81 
3 222/8 912/29 31/12 
8 393/3 841/21 481/91 

 
تر از چرخش  صورت روشنها به منظور استخراج عامل به   

عاملی واریماکس استفاده شده است. بار عاملی هر متغیر پس 
آمده است. پس از بررسی  23از چرخش عاملی در جدول 

ها،   های )متغیرها( مربوط به هر عامل و بار عاملی آن گویه
 و  ( اولین2 گذاری شده است: عوامل به این ترتیب نام

شناسی محیطی  ترین عامل شناسایی در این بخش آسیبمهم
پردازد که  بود  عامل محیطی به این موضوع می

های  های أخیر منجر به استفاده بیش از حد از آب خشکسالی
زیرزمینی شده است که مشکالت محیطی زیادی در این 

ترین متغیرهای این عامل با زمینه به وجود آورد است.  مهم
کاهش تخلخل  ایرونسشت ها شامل  ف بار عاملی آن توجه به

عمق  شیافزاو  و غبار در منطقه گرد دهیپد شیافزا، خاک
باشد این در حالی است که  ی میشکنکف شیها و افزا چاه

و  ها م آبخوانجو کاهش ح ینیرزمیافت سطح آب زموارد 
ی از اهمیت اهیپوشش گ راتییو تغ یستیکاهش تنوع ز

( دومین عامل 1خش برخوردار هستند. کمتری در این ب
های زیرزمینی  رویه از آب برداری بی شناسایی بهره

شناسی اقتصادی بود این عامل به این مهم توجه دارد  آسیب
رویه منجر به کاهش کمی و کیفی  های بی برداری که بهره

رویه منجر افزایش  برداری بی تولیدات شده است و این بهره
است در نتیجه بسیاری از تجهیزات نمک و شوری آب شده 

که متغیرهای این   دیده آسیب برداران جوامع محلی ی بهرهآبیار
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ی و تغییر الگوی کشت اریآب یها ستمیس بیتخربخش شامل 

 ترین عامل در این بخش اهمیت ترین و کمعنوان مهمبه
 شده در این بخش( سومین عامل شناسایی3باشد.  می

کننده تزلزل معاش جوامع ود که بیانشناسی اجتماعی ب آسیب
رویه از منابع آب زیرمینی بوده  های بی محلی در اثر استفاده

توان در مواردی افزایش فقر  است که این تزلزل معاش را می
توان مشاهده کرد  در میان جوامع محلی و پدیده مهاجرت می

کاهش ترین متغیرهای این بخش لذا براساس بار عاملی مهم

ی و مدیریت سخت مزرعه به کشاورز شتیمع یوابستگ
ترین متغیر شامل موارد کاهش امنیت  اهمیت باشد و کم می

( در نهایت چهارمین عامل 8باشد  معیشت در بلندمدت می
این عامل  بود شناسی روانشناختی شده شامل آسیبشناسایی

رفتن شور و نشاط در جوامع محلی اشاره به مواردی از بین
ترتیب ترین متغیرهای این بخش به و ضعیفترین مدارد لذا مه

افزایش ی و و نشاط در جوامع محل یکاهش سرزندگشامل 
 فشارهای روانی بر اثر تنگی معیشت بود.

 

 رویه از منابع آب زیرزمینی توسط جوامع محلی برداری بی تحلیل بهره -23جدول 
Table 13. Analysis of Irregular Utilization of Groundwater Resources by Local Communities 

 بارعاملی های هر عامل گویه عامل

 شناسی محیطی * آسیب

 948/2 فرونسشت یا کاهش تخلخل خاک -
 142/2 زایی و تغییر اکوسیستم منطقه بیابان-
 112/2 تجمیع نمک در سطح خاک و کاهش حاصلخیری خاک -
 982/2 یشکن ها و افزایش کف افزایش عمق چاه -
 911/2 افزایش پدیده گردو غبار در منطقه -
 249/2 کاهش تنوع زیستی و تغییرات پوشش گیاهی -
 842/2 ها أفت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آبخوان -
 124/2 ها ها و تاالب ها چشمه خشک شدن -

 شناسی اقتصادی * آسیب

 498/2 های آبیاری تخریب سیستم -
 944/2 کیفی تولیدات کشاورزی و باغیکاهش کمی و  -
 921/2 افزایش ضایعات زراعی و باغی -
 982/2 کاهش نقدینگی و سودمندی مزرعه -
 911/2 کاهش قیمت اراضی زراعی و باغی -
 121/2 تغییر الگوی کشت -

 شناسی اجتماعی * آسیب

 944/2 کاهش وابستگی معیشت به کشاورزی -
 988/2 نهادهای دولتی افزایش وابستگی به -
 142/2 افزایش پدیده فقر در بلندمدت -
 999/2 مدیریت سخت مزرعه -
 212/2 کاهش امنیت معیشت در بلندمدت -
 299/2 روستاگریزی و تغییر نوع معیشت -

 شناسی روانشناختی *آسیب

 ناامیدی از بهبود وضعیت کشاورزی -
 کاهش سرزندگی و نشاط در جوامع محلی -

198/2 
142/2 

 428/2 برداران پذیری در میان بهره ریسک کاهش -
 218/2 افزایش فشارهای روانی بر اثر تنگی معیشت -


بحثنتایجو

رشد روز افزون جمعیت در کشور ایران در نتیجۀ آن    
های شهری، صنعتی  تغییرات کاربری اراضی و افزایش فعالیت

اری از منابع آب زیرزمینی برد و کشاورزی باعث افزایش بهره
های أخیر در معرض  طوری که این منابع در سالشده است به

خطر آلودگی، أفت کمی و تنزل کیفی قرار دارند. محدودیت 
باال رفتن  ودر بسیاری از کشورها منابع آب در دسترس 

ویژه بهاستانداردهای زندگی موجب افزایش نیاز به منابع آب 
های زیرزمینی در مقایسه  . آباست یدهگرد زمینی های زیر آب

های مختلفی است که در این  های سطحی دارای مزیت با آب
ها اشاره کرد  توان به کیفیت باالتر و آلودگی کمتر آن بین می

با رشد روزافزون جمعیت و در نتیجۀ آن تغییرات کاربری 
های شهری، صنعتی و کشاورزی  اراضی و نیز افزایش فعالیت

برداری از منابع آب زیرزمینی، این منابع در  بهرهو افزایش 
گیرند این امر مؤید این نکته  معرض خطر آلودگی قرار می
رویه از آن صورت  برداری بی است که در مناطقی که بهره

گیرد مدیریت مناسبی باید اعمال گردد، اما قبل از آن نیاز  می

شناسی کامل صورت گیرد تا  است در این زمینه آسیب
خص شود وضعیت میزان مدیریت منابع آب زیرزمینی در مش

تواند تأثیرگذار  بخش کشاورزی چگونه است و چه عواملی می
تاالب جازموریان باشد. لذا پژوهش حاضر در حوزه غرب 

برداری  دلیل این که در این منطقه بهرهصورت پذیرفت. به
بالغ  ای گیرد و تخلیه از منابع آب زیرزمینی صورت می  ویه ر بی
میلیون متر مکعب در سال را به آبخوان حوضۀ غرب  122بر 

کنند. از این رو میزان تخلیۀ بخش  تاالب جازموریان اعمال می
درصد میزان کل تخلیه، کمترین مقدار  11/2صنعت با مصرف 

ترین میزان  یشدرصد ب 18/2و بخش کشاورزی با 
ج بررسی (. نتای8اند ) خود اختصاص دادهبرداری را به بهره

میزان بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب زیرزمینی در این 
منطقه نشان داد که در میان عملیات مدیریت منابع آب 

و « انتقال با لوله ایها  کردن کانالیمانیس»کشاورزی عملیات 
دهند در حالی  تر انجام می را بیش« آب یها چهیچو یروبیال»

دیریت منابع آب در موارد ترین دانش آنان در زمینه م که بیش
 بود. « آب یها چهیچو یروبیال»و « بر آب کم  اهانیشت گک»
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( در کشور هندوستان 11نتایج این بخش با مطالعات ساین )
برداری بهینه از  ترین عامل جهت بهرهکه اشاره داشتند مهم

باشد.  باشد همسو می آبی میهای  منابع آب ترمیم کانال
( ISDMبندی آنان براساس شاخص ) گروهبر این نتایج عالوه

برداران  درصد از بهره 42در این بخش نشان داد که بیش از 
میزان بکارگیری و سطح دانش فنی خود را در حد کم و 

 برداران اند. همچنین در بررسی نگرش بهره متوسط ذکر کرده
شده نسبت به مدیریت منابع آب زیرزمینی در بخش مطالعه

برداران مطالعه شده نسبت به  د که بهرهکشاورزی نشان دا
 یابانیمناطق ب جادیباعث ا هیرو یب یها حفر چاه»موارد 

بر در کشت استفاده  قام کم آبراز ا دیبا شهیهم»و « شود یم
 دیبا یهر کشاورز»نگرش مساعدتری دارند و در مورد « میکن

از نگرش مناسبی « حق آبه برداشت کند زانیبراساس م
بندی نگرش نشان داد که  تند و نتایج گروهبرخوردار نیس
برداران دارای نگرش متوسطی نسبت به مدیریت  اکثریت بهره

منابع آب زیرزمینی دارند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی 
کار و مقدار زمین   بین متغیرهای سن، سابقهنشان داد که 

داری با میزان بکارگیری عملیات مدیریت منابع  رابطه معنی
رزمینی در بخش کشاورزی ندارد این در حالی است که آب زی

 افتیره یریبکارگ ،یدولت تیدرآمد، حما زانیمبین متغیرهای 
استفاده از  زانیم ،یدولت تیحما الت،یسطح تحص ،یمشارکت
-یآموزش اتیاستفاده از نشر زانیم ،یارتباط یها رسانه

 ی ومنابع آب کشاورز تیرینگرش نسبت به مد ،یجیترو
 اتیعمل یریبکارگ زانیبا م ینیرزمیمنابع آب ز تیریمددانش 

رابطه مثبت و  یدر بخش کشاورز ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد
همین منظور کشاورزانی که دارای سطح به دارد یدار یمعن

های ارتباطی و نشریات ترویجی و  تحصیالت باالتر، از رسانه
انش و کنند و دارای نگرش، د تری استفاده می آموزشی بیش

گیرند و از حمایت  تر بهره می یا از رهیافت مشارکتی بیش
دولتی برخوردار هستند معموالْ مدیریت منابع آب کشاورزی در 

گیرند نتایج این بخش با  بخش زیرزمینی را بهتر بکار می
(، گلی و 11رحمانیان )(، 32) و همکاران یطاهر آبادمطالعات 

(، 1روزانی و کرمی )(، ف38(، زولیخی سیار )22همکاران )
( مطابقت 29( و محمدی و همکاران )33زیمیر و همکاران )

با توجه به اینکه بین رابطه نگرش و میزان بکارگیری دارد. لذا 
شود، با  عملیات بکارگیری مدیریت آب زیرزمینی پیشنهاد می

های آموزشی مدیریت پایدار منابع آب و  برگزاری کالس
تغییر نگرش افراد به سمت  توان در جهت مزایای آن می

پایداری گام برداشت که در نهایت به بکارگیری عملیات 
   مدیریت پایدار توسط آنان کمک می کند. 

همچنین بین میزان بکارگیری مدیریت منابع آب زیرزمینی    
شده براساس برداران مطالعه هدر بخش کشاورزی توسط بهر

ترویجی و  -های آموزشی مستقل شرکت در کالس متغیر
داری در سطح یک  داشتن شغلی غیر از کشاورزی تفاوت معنی

 یجیترو یها دوره رکه د یافراد یمعن نیبد درصد وجود دارد
 اتیداشتند عمل یاز کشاورز ریغ یاند و شغل شرکت داشته

. رندیگ یکار مبه تر شیرا ب ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد
-های آموزشی فت که شرکت در کالستوان گ بنابراین، می

داری در  ترویجی و داشتن شغلی غیر از کشاورزی نقش معنی
بکارگیری میزان مدیریت منابع آب زیرزمینی در بخش 

برداران مورد مطالعه دارد نتایج محققان  کشاورزی توسط بهره
( و 38(، زولیخی سیار )22گلی و همکاران )دیگر مانند 

های ترویجی  وزش( که تاکید داشتند که آم1فروزانی و کرمی )
نقش اساسی در بکارگیری عملیات مدیریت منابع آب 

کند لذا  های این بخش حمایت می زیرزمینی داشتند از یافته
ترویجی که برای  -هایی آموزشی شود دوره پیشنهاد می

 تیریمفاهیم و عملیات مد و با گنجاندنکشاورزان برگزار شود 
 تیریبا مد را کشاورزان یدر بخش کشاورز ینیرزمیآب ز

ترتیبی  بر این نتایج تحلیل رگرسیونعالوه .نمایند آشنا داریپا
دارای اثر  ریشش متغنشان داد که از میان متغیرهای مستقل 

داری بر میزان مدیریت منابع آب زیرزمینی هستند که  معنی
نگرش نسبت  ی، نیرزمیمنابع منابع آب ز تیریدانش مدشامل 
 اتیاستفاده از نشر زانیم ی،نیمرزیمنابع آب ز تیریبه مد
 یریبکارگ التیدولت، سطح تحص تی، حمایجتروی-یآموزش

محمدی و  نتایج این بخش با مطالعات ودب یمشارکت افتیره
( مبنی بر نقش حمایت دولت، گلی و همکاران 29همکاران )

( در زمینه 1( و فروزانی و کرمی )38(، زولیخی سیار )22)
کند  یجی از این یافته حمایت میهای دانشی ترو نقش عامل

شود با بکارگیری مدیریت مشارکتی آب در  لذا پیشنهاد می
میان کشاورزان همراه با نظارت و حمایت مناسب زمینه را 
برای مدیریت بهینه آب زیرزمینی فراهم نماید چرا که استفاده 
کمتر از منابع آب زیرزمینی ممکن است با کاهش درآمد برای 

همراه باشد لذا با حمایت دولت و دسترسی جوامع محلی 
تواند زمینه را برای  کشاورزان به اعتبارات مناسب هم می

هم منجر به  های بهتر فراهم نماید و تکنولوژیاستفاده از 
در نهایت تحلیل عاملی تر از آب زیرزمینی شود.  استفاده بهینه

رویه از منابع آب  برداری بی شناسی بهره اکتشافی آسیب
شناسی  آسیبهای  رزمینی در بخش کشاورزی را در عاملزی

شناسی اجتماعی و  شناسی اقتصادی؛ آسیب محیطی، آسیب
های این بخش  بندی کرد یافته شناسی روانشناختی طبقه آسیب

در تحلیل ( همراستایی دارد 22مقدم و همکاران )با مطالعات 
در را  یتوان در کشور ما وزارت جهاد کشاورز این یافته می

 یاز ارکان اصل یعنوان یک بخش مذکور به یجایگاه متول
 ی. هر چند گستردگباشد در بخش می مدیرت جامع آب 

موضوعات مختلف حیطه مسئولیت وزارت  یوظایف و پراکندگ
امکانات و فقدان  ددیگر کمبو یو از سو یجهاد کشاورز

ویژه عدم تناسب اعتبارات و  مورد نیاز و به یها زیرساخت
شده، سبب شده است به محوریت آب انجام یها یگذار هسرمای

پرداخته نشود. با برنامه  یخوبها به در انجام برنامه یکشاورز
توان از مشغله ارگان متولی مدیریت آب کاسته تا  اصولی می

این  لذا در در این زمینه انجام دهند. انیبتوانند اقدامات شای
های تولید،  تعاونیهای  دولت زیرساختشود  بخش پیشنهاد می

سازی در میان کشاورزان با  بران و مشاع را جهت یکپارچه آب
حفظ مالکیت فردی فراهم کند تا زمینه مدیریت آب کشاورزی 

 در میان کشاورزان فراهم کند.
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Abstract  
   One of the challenges of today's world, in order to solve this problem, different countries 
should manage their water resources in the best way. With the occurrence of droughts and the 
excessive withdrawal of water resources, livelihoods of local communities are facing critical 
situations. Therefore, the main Purpose of this study was to Pathology of Underground Water 
Resources Management among Local Communities in the Western Basin of Jasmourian 
Wetland. The statistical population of the study consisted of a total of 6112 users, Has Deep and 
Semi-deep wells in the Western Basin of Jasmourian Wetland.  Using the Cochran sampling 
formula Number 174 people were selected for study. The instrument of the study was a 
questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was 
established by calculating Chronbach's Alpha Coefficient. Data analysis was done by SPSS 
win18 software. Results of correlation analysis showed that there is a positive and significant 
relationship between The amount of income, government support, the use of participatory 
approach, education level, government support, the use of communication media, the use of 
educational-promotional publications, the views on the management of agricultural water 
resources and knowledge of the management of groundwater resources with the use of 
groundwater resources management operations in Agriculture section. In addition, the results of 
ordinal logistic regression showed that between Variable independent the variable of knowledge 
of using water resources management operations with the value (0.087) has the greatest impact 
on agricultural water management. In addition, the results of the Factor analysis of the 
pathology of untapped exploitation of groundwater resources in environmental, economic, 
social and psychological factors were classified which together account for nearly 77 percent of 
Variance the total number of agents this means known from 100 percent factors of the 77 
percent factor in this research. 
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