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The purpose of this study was to delineate methods of sustainable agricultural water management. 
The study is based on a mixed methodology, namely both quantitative and qualitative. The statistical 
population included 130 water experts in Hamedan province. In the qualitative phase, 35 participants 
were purposefully selected, but, in the quantitative phase, there were 100 experts selected randomly 
according to Krejcie and Morgan’s sampling table. In order to identify the relationships between the 
independent variables (i.e. solutions to water management) and the dependent variable (i.e. sustainable 
agricultural water management), structural equation modeling was used through the PLS algorithm. The 
results showed that 55 % of the dependent variable variance was determined by 13 independent vari-
ables. Of these variables, the irrigation planning solution proved to be the main solution with the high-
est impact and a coefficient of 0.275. The next five factors with great effects on sustainable agricultural 
water management included applied and continuous training, water recycling, water transfer efficiency, 
information sharing, and reducing agricultural wastes with impact coefficients of  0.269, 0.247, 0.209, 
0.197, and 0.172 respectively.
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Extended Abstract

1. Introduction

reshwater scarcity is a threat to the sus-
tainability of development. As a solution 
to this problem, sustainable water man-
agement was introduced to meet the ev-
er-increasing demands for water while 

protecting the water resources. Water crisis is internation-

ally known as a managerial one; better management can 
substantially control the adversaries of water limitations. 
Iran has been hit the hardest in this regard by poor imple-
mentation of smart and sustainable water resource man-
agement strategies especially in agriculture. To face the 
problem and move toward the sustainable management of 
water resources, adaptive strategies should be employed. 
Every country needs to execute appropriate strategies 
based on its accessible water resources. The main purpose 
of the present study is to identify the most sustainable ag-
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ricultural water management strategies and to determine 
their impacts on the sustainability of agricultural water 
resources in Hamedan, Iran. 

2. Methodology

A mixed method was employed to identify the sus-
tainable agricultural water strategies in the province of 
Hamedan, Iran. In the qualitative stage of the study, a dis-
course analysis was done to identify the strategies first. 
Then, in the quantitative stage, a survey was carried out 
to examine the dynamics of those strategies according to 
the respondents’ views already collated via a self-made 
questionnaire. Out of 130  water experts in the province, 
35 participants were purposefully selected and inter-
viewed in the first phase. Then, 97 experts were randomly 
selected using Krejcie and Morgan’s sampling table (1970) 
to respond to the questionnaire. To ensure the findings 
validity, the confirmability, transferability, credibility, 
and dependability indices were put to practice according 
to Lincoln & Guba (1985). The research was based on three 
types of variables including the strategies as the indepen-
dent variables, the sustainable agricultural water manage-
ment (SAWM) as the dependent variable, and such demo-
graphic features as age, work experience, education level, 
course of study, and job position. To assess the strategies 
and the SAWM, 56 and 17 factors were evaluated respec-
tively. After the validity of the instrument was established, 
its reliability was secured using Cronbach’s Alpha at 0.92. 
Finally, through partial least squares path modeling (PLS-
SEM) and by means of the WarpPLS software, the rela-
tionships between the measured and the latent variables 
were determined.

3. Results

The results of the research showed that the most impor-
tant strategies and measures for sustainable water man-
agement in Hamedan province are a) modification of 
the cropping patterns at a macro level, b) balancing the 
aquifers, c) reduction of agricultural wastes, d) reduc-
tion of the planting time in the field, e) development of 
greenhouse crops, f) increase of the water transfer effi-
ciency, g) improvement of irrigation systems, irrigation 
planning and water reversal in the production process, h) 
improvement of the physical structure of the soil, and i) 
continuous training. Planning for an irrigation strategy, 
with an estimate of 0.317, was found to have the high-
est determining impact on the SAWM. The estimates for 
the other strategies were in the following order: lifelong 
and practical education (0.281), water recycling (0.242), 
information sharing or improving water transfer effi-

ciency (0.211), and maintaining groundwater equilibrium 
(0.186). The estimates for the other measured parameters 
were not statistically significant.

4. Discussion

The results indicated that the way some farmers prac-
ticed modern irrigation was the most important strategy 
in the sustainable utilization of water resources. Howev-
er, most farmers were found to have limited knowledge 
about how to apply modern irrigation systems, leading to 
inappropriate use of water resources. It decreases water 
efficiency and makes water management unsustainable. 
There might be a solution to this problem under the de-
termining impact of lifelong and practical education. 
The participants mentioned that the current educational 
courses provided for farmers regarding sustainable man-
agement of water resources were not continuous although 
the farmers needed to receive extended recommendations 
during all the stages of agricultural production activities. 
The strategy of water recycling secured the third place in 
terms of its determining impact. This strategy was indi-
cated to play an important part in SAWM. 

5. Conclusion

It can be concluded that the water crisis we face today is 
the consequence of inappropriate decisions on the use of 
resources. Indeed, rather than making best efforts to tack-
le the causes of the problem, we have chosen to confront 
the effects. This has made the water crisis even worse. 
The unsustainability of water resources is due to years 
of mismanagement. Implementation of the best SAWM 
strategies can pave the way for a more sustainable future 
in the area. The lack of sustainable water management in 
the agricultural sector has had significant social, econom-
ic and environmental consequences, including unsustain-
able employment, reduction of farmers' income, increase 
of rural migration, disappearance of social dynamics and 
solidarity of villages, lack of drought control, and food 
insecurity.
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هدف پژوهش حاضر شناسایي راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزي و بررسی تأثیر هر یک بر متغیر وابسته تحقیق است که با رویکرد 
آمیخته )کیفي-کمي( انجام شد. جامعه آماري این مطالعه را کارشناسان و متخصصان حوزه آب در سطح استان همدان به تعداد 130 
نفر تشکیل مي دادند که در مرحله کیفي تعداد 35 نمونه به شیوه هدفمند و در مرحله کّمي تعداد 100 نفر با استفاده از جدول کرجسی 
و مورگان به شیوه تصادفي انتخاب شدند. براي بررسي و تحلیل روابط بین متغیرهاي مستقل )راهکارها( و وابسته )مدیریت پایدار آب 
کشاورزي( از مدل یابي معادالت ساختاري بر اساس الگوریتم PLS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که 55 درصد از واریانس متغیر وابسته 
)مدیریت پایدار آب کشاورزي( توسط متغیرهای مستقل موردبررسی )13 راهکار شناسایی شده( تبیین مي شود که از بین این راهکارها، 
»برنامه ریزي آبیاري« )به عنوان راهکار اصلی( با ضریب تأثیر 0/275 بیشترین اهمیت و تأثیر را دارد. آموزش هاي کاربردي و مستمر با 
ضریب تأثیر 0/269، بازچرخاني آب در فرآیند تولید با ضریب تأثیر 0/247، افزایش راندمان انتقال آب با ضریب تأثیر 0/209، آگاهي بخشي 
و اطالع رساني با ضریب تأثیر 0/197 و در نهایت کاهش ضایعات کشاورزی با ضریب تأثیر 0/172 به ترتیب رتبه هاي دوم تا ششم را به 

خود اختصاص دادند.

کلیدواژه ها: 
آب کشاورزي، راهکار، 

روش آمیخته، مدیریت 
پایدار

تاریخ دریافت: 29 اردیبشهت 1397
تاریخ پذیرش: 11 آذر 1397

مقدمه
بحران هاي ناشي از کمبود منابع آب شیرین به عنوان تهدیدي 
جدي در بحث توسعه پایدار مطرح است؛ به طوري که کمبود 
آب، آلودگي و سایر مسائل اکولوژیکي و محیطي مرتبط با آن، 
در بسیاري از نواحي جهان به سرعت در حال گسترش است 
(Vicente et ail. 2016; Godfray et al., 2010). توسعه پایدار از چند 

جهت با بحث آب و آبیاري پیوند و ارتباطي دوجانبه دارد؛ اول این 
که توسعه پایدار منوط به استفاده بهتر و مطلوب تر از بستر طبیعي 
و مهم ترین عامل آن یعني آب است (Kotir et al., 2017). دوم این 
که آب وقتي مهم خواهد بود که بر کیفیت زندگي اثر مثبت 
و معني داري داشته باشد؛ در حالي که اساساً سنجش کیفیت 
زندگي یکي از روش هاي ارزیابي توسعه پایدار است؛ بنابراین آب 
که بر کیفیت زندگي اثر مثبت دارد، بخش کشاورزي و روستا 
را نیز به سمت پایداري سوق خواهد داد. نکته سوم در ارتباط 

با کمبود آب و استفاده نامطلوب از آن است که سبب پیدایش 
عواقب منفي اجتماعي و ناپایداري مي شود. لذا موضوعات مربوط 
به آب بخش مهمي از توسعه پایدار کشاورزي بوده و تخریب آن 
به معناي از بین رفتن سرمایه هاي اجتماعي و اقتصادي محسوب 
منابع  مدیریت  این روی،  از   .(Salahei Esfahani, 2003) مي شود 
آب به صورت پایدار به دنبال این است که هم به نیاز روزافزون 
تقاضاها پاسخگو باشد و هم از منابع آب صیانت نماید. به عبارت 
دیگر، موازنه و تعادل براي تقاضاي آب و حفظ سیستم منابع 
آب همزمان لحاظ شود (Price et al., 2013). غالب پژوهشگران و 
سیاست گذاران نیز مدیریت پایدار آب را به عنوان بهترین گزینه 
براي کاهش چالش هاي حال و آینده منابع آب مورد حمایت 
قرار داده و بر این نکته تأکید دارند که مدیریت پایدار آب در 
بخش کشاورزي باید همزمان به دو هدف پشتیباني آب موردنیاز 
فعالیت هاي کشاورزي براي دستیابي به امنیت غذایی و حفظ 

1- دانش آموخته دکتري توسعه کشاورزي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلي سینا، همدان، ایران.
2- دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
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 (Niu et al., 2016; Girard et محیط زیست مرتبط با آن دست یابد
(al., 2015. در مدیریت پایدار آب1 (SWM) اعتقاد بر این است که 

مشکالت آب صرفاً از جنبه هاي فني قابل تحلیل نیست؛ بلکه براي 
حل مسائل این حوزه به دیدگاهي کل نگر نیاز است که در کنار 
مسائل فني و تخصصي به مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 
آموزشي هم توجه نماید. بسیاري از نویسندگان و اندیشمندان 
ترکیبي از این پارامترها را براي دستیابي به توسعه پایدار ضروري 
دانسته و معتقدند توسعه پایدار نقطه توازن و تعادل در جهت 
اهداف توسعه در هر یک از ابعاد محیطي، اجتماعي و اقتصادي 
است (Roca, 2011). با توجه به شرایط اقلیمي و جغرافیایي ایران، 
آب از گذشته هاي دور نهادهاي مهم و بسیار محدود در بخش 
کشاورزي بوده و استفاده و مدیریت پایدار آن از اهمیت باالیي 
 (Sun et al., 2017; Mugagga & Nabaasa, است  بوده  برخوردار 
(2016. این در حالی است که در کشور ما به علت فقدان مدیریت 

هوشمند بر منابع آب و عدم به کارگیري راهبردهاي پایداري، از 
 (Nasiri, است  دیده  زیادي  آسیب هاي  و کم آبي  آبي  تنش هاي 
(2010. براي مواجهه با چنین شرایطي، اتخاذ راهبردهاي تطبیقي، 

 (Chen شرط الزم براي مدیریت پایدار منابع آب محسوب مي شود
(et al., 2014. لذا، هر کشوري باید بر مبناي میزان منابع آب در 

دسترس، راهکار و برنامه خاصي را براي بهره برداري بهینه و پایدار 
از این منابع اجرا نماید. بنابراین مشکل اول در تحقیق حاضر 
شناسایی راهکارهاست که با استفاده از شیوه کیفی مورد بررسی 
قرار گرفته و مشکل دوم بعد از شناسایی راهکارها، پاسخگویی به 
این سؤال است که هر یک از راهکارهای شناسایی شده تا چه 

اندازه در مدیریت پایدار آب کشاورزی تأثیرگذار بوده است؟ 

مروری بر ادبیات موضوع
در زمینه راهکارهای مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی 
مطالعات متعددی انجام شده است که در این تحقیق، راهکارهای 
مذکور به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. در جدول 
این  تأثیر  این راهکارها پرداخته اند؛  به  1 مطالعاتی که  شماره 
راهکارها بر مدیریت پایدار آب کشاورزی )به عنوان متغیر وابسته( 

و اثرات متغیرهاي مستقل تحقیق بر یکدیگر آورده شده است. 

روش شناسی تحقیق 
هدف پژوهش حاضر شناسایي راهکارهای مدیریت پایدار آب 
کشاورزي در سطح استان همدان است که با استفاده از رویکرد 
تحقیق  کیفي  فاز  در  پذیرفت.  انجام  )کیفي-کمي(  آمیخته 
آب  پایدار  مدیریت  راهکارهای  مضامین  تحلیل  از  استفاده  با 
کشاورزی شناسایي شد و در فاز کّمي نیز با استفاده از پیمایش 
تبیین  در  شده  شناسایی  راهکارهای  اولویت  و  تأثیر  میزان 
مدیریت پایدار آب کشاورزی بررسی شد. جامعه آماري مطالعه 
را کارشناسان و متخصصان حوزه آب در سطح استان همدان 

1. Sustainable Water Management 

تشکیل دادند که در مرحله کیفي تحقیق، نمونه اي هدفمند از این 
کارشناسان انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند 
داده هاي موردنیاز گردآوري گردید. طي فرآیند مصاحبه از افراد 
مشارکت کننده خواسته شد تا خبرگان دیگري را که در این زمینه 
صاحب نظر هستند، معرفي کنند؛ این امر به تکنیک گلوله برفي 
در پژوهش هاي کیفي اشاره دارد. براي اعتباربخشي و صحه گذاري 
بر یافته ها و تحلیل ها در فاز کیفي، از معیارهاي تأییدپذیري2، 
کوبا6  و  لینکلن  اطمینان پذیري5  و  باورپذیري4  انتقال پذیري3، 
)1985( بهره گرفته شد. پژوهش کیفی برای تأمین تأییدپذیری، 
باید ادعاها، یافته ها و تفسیرها را به نحوی آشکار و قابل تشخیص 
با داده ها پیوند بدهد و داده ها و مستندات مربوط به استنتاج ها و 
تفسیرها را برای بازرسی توسط دیگران، دسترس پذیر سازد. براي 
تأمین تأییدپذیري یافته هاي تحقیق تمام مصاحبه ها به دقت با 
ضبط صوت ضبط و پیاده سازي شد. انتقال پذیري به معنای قابلیت 
تعمیم نتایج پژوهش کیفی به زمینه ها و محیط های دیگر است 
که به منظور تضمین انتقال پذیري، تالش شد تا تمام جزئیات 
مربوط به مفاهیم و مضامین اصلي و فرعي و همچنین نمونه گیري 
و  کلیدي  مطلعان  به  دستیابي  براي  گرفته  اقدامات صورت  و 
موانع پیشرو تشریح شود. باورپذیری به معنای آن است که آیا 
چیزی که از پژوهش استنباط شده است همان چیزی است که 
مشارکت کنندگان در نظر دارند. براي رسیدن به باورپذیري، از دو 
روش بازبیني و سه سویه سازي7 استفاده شد. در خصوص روش 
بازبیني، تمام مضامین استخراجي و تفسیرهاي صورت گرفته، در 
یک فرآیند دوطرفه بین محقق و استاد راهنما بازبیني شد. براي 
سه سویه سازي نیز از راهبرد »چند بعدی نگری8« استفاده شد. 
این راهبرد بر جمع آوري اطالعات از منابع مختلف تأکید دارد. 
به همین دلیل در این تحقیق سه گروه مطالعاتي شامل »11 
نفر از اساتید دانشگاه«، »16 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزي 
و شرکت آب منطقه اي« و »8 نفر از محققان مرکز تحقیقات 
بدان  اطمینان  قابلیت  گرفتند.  قرار  مورد مصاحبه  کشاورزي« 
مفهوم است که خواننده، متقاعد شود که با توجه به فرآیند طی 
شده در پژوهش، یافته ها از قابلیت اطمینان برخوردارند. براي 
دستیابي به قابلیت اتکا و اطمینان پذیري یافته هاي پژوهش، پس 
از پایان توضیحات مصاحبه شوندگان در طول مصاحبه، محقق 
برداشت خود را از گفته هاي مصاحبه شوندگان بازگو کرد تا با 
تأیید مصاحبه شونده، از صحت مطالب بیان شده اطمینان یابد. 
شناخت  یا  جدید  اطالعات  جدید  داده هاي   ،32 مصاحبه  در 
بیشتري نسبت به تدوین مقوله ها به دست نمي داد. بدین ترتیب 
اشباع داده ها تا حدودي محرز شده بود؛ ولي جهت اطمینان از 
این موضوع، این روند تا مصاحبه 35 تداوم یافت. در فاز کّمي 
2. confirmability
3. transferability
4. credibility
5. dependability
6. Lincoln & Guba
7. triangulation
8. Triangulation
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جدول 1. عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار آب کشاورزي و اثرات متغیرهاي مستقل بر یکدیگر.

تأثیر متغیرهاي مستقل تحقیق بر یکدیگرتأثیر متغیرهاي مستقل بر مدیریت پایدار آب کشاورزي

مطالعات انجام پذیرفتهمتغیرمطالعات انجام پذیرفتهمتغیر

اصالح الگوي کشت مناطق 
Nugroho & Nuraini, 2016; 

Bharathkumar & Mohammad- 
Aslam, 2015

تأثیر »اصالح الگوي کشت« بر »تعادل بخشي منابع آب 
زیرزمیني«

Moazenzadeh & Alizadeh, 
2015; Moradi, 2013

-Allam et al., 2016بازچرخاني آب در فرآیند تولید

آموزش هاي کاربردي و مستمر
Mango et al., 2017; Yu et al., 

2015; Rahimiyan, 2017; Najafi et 
al., 2013

تأثیر »آموزش« بر »نگرش«، »خاک ورزي حفاظتي«، 
»ارتقاي سامانه های آبیاري«، »کاهش حضور گیاه در 

مزرعه«، »برنامه ریزي آبیاري«،» الگوي کشت«، »کاهش 
ضایعات کشاورزي« »توسعه کشت گلخانه اي«

Yu-chen Lin et al., 2009; 
Nasrollahi et al., 2015; 

Abdeshahi et al., 2015; Najafi 
et al., 2013

تعادل بخشي

آب زیرزمیني
Zekri et al., 2017-

 ;Kumar et al., 2017 ؛Li et al., 2017کاهش دوره حضور گیاه در مزرعه
Gholami & Alibaygi 2014-

 Garcia et al., 2016; Carrillo Coboارتقاي سامانه های آبیاري
et al., 2014

تأثیر »ارتقاي سامانه های آبیاري« بر »تعادل بخشي آب 
Alcon et al., 2011زیرزمیني«

-Gercek et al., 2017توسعه کشت هاي گلخانه اي

 & Corcoles et al., 2016; Gholamiبرنامه ریزي آبیاري
Alibaygi 2014-

Arshadi Khamse et al., 2012تأثیر »خاک ورزي حفاظتي« بر »برنامه ریزي آبیاري« Ghambarali et al., 2012خاک ورزي حفاظتي

-Gholami & Alibaygi, 2014; Moافزایش راندمان انتقال آب
sannen Mozaffari, 2014

تأثیر »افزایش راندمان انتقال آب« بر »تعادل بخشي آب 
Moradi, 2013زیرزمیني«

تأثیر »آگاهي بخشي« بر »نگرش«، »ارتقاي سامانه های Karimi, 2011آگاهي بخشي و اطالع رساني
Nasrollahi et al., 2015آبیاري«، »برنامه ریزي آبیاري« و »الگوي کشت«

تأثیر »نگرش« بر »توسعه کشت گلخانه اي« و Rahimiyan, 2017; Karimi, 2011نگرش
،Rahmany et al., 2012»تعادل بخشي آب زیرزمیني«

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  

 (Krejcie & براي تعیین حجم نمونه، از جدول کرجسی و مورگان
(Morgan, 1970 استفاده شد. با توجه به اینکه تعداد کارشناسان 

و اساتید حوزه آب در سطح استان همدان در حدود 130 نفر 
مي باشند؛ تعداد نمونه ها 97 نفر محاسبه گردید که براي افزایش 
اعتبار تحقیق 100 پرسشنامه تکمیل شد. ابزار پژوهش در این 
مرحله، پرسشنامه اي محقق ساخته بود که از سه بخش شامل 
متغیرهاي مستقل )راهکارهای مدیریت پایدار آب(، متغیر وابسته 
)مدیریت پایدار آب کشاورزي( و همچنین اطالعات دموگرافیک 
)سن، تجربه کاري، میزان تحصیالت، رشته تحصیلي( تشکیل 
ابزار سنجش، پس از رواسازي توسط اعضاي  شده بود. پایایي 
هیئت علمی دانشگاه بوعلي سینا، به وسیله آزمون آلفاي کرونباخ 
مورد بررسي قرار گرفت و میزان آلفا براي قسمت هاي مختلف 
ابزار سنجش  پایایي  نشان دهنده  که  آمد  به دست  پرسشنامه 
از  پژوهش،  پایاني  2(. در بخش  شماره  تحقیق است )جدول 
مدل سازي معادالت ساختاري مبتني بر رویکرد حداقل مربعات 

اولویت  تعیین  براي   WarpPLS نرم افزار  از  استفاده  با  جزئی 
راهکارها در تبیین واریانس متغیر وابسته )مدیریت پایدار آب 

کشاورزي( بهره گرفته شد.

یافته ها
و  کارشناسان  سني  میانگین  داد  نشان  تحقیق  یافته هاي 
محققان موردمطالعه، 42/14 سال با انحراف معیار 8/197 است. 
کمترین سن 26 و بیشترین سن 64 سال بود. میانگین سابقه 
کاري آن ها در زمینه آب، 14/79 سال بوده و کمترین سابقه 
کاري 2 سال و بیشترین آن 36 سال است. غالب کارشناسان 
بودند.  ارشد  داراي مدرک تحصیلي کارشناسي  )59/6 درصد( 
در مرحله کدگذاري متن مصاحبه ها که در 229 صفحه مکتوب 
شدند؛ هر قسمتي از متن که واحدهاي تحلیلي معناداري وجود 
داشت، مشخص گردید و در حاشیه متون به ذکر یادداشت هایي 

پرداخته شد تا با استفاده از آن ها کدگذاري انجام پذیرد. 
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مفید  اولیه  کد   600 حدود  مصاحبه ها،  متن  مرور  از  پس 
استخراج گردید. در ادامه با ترکیب و حذف کدهاي تکراري داراي 
فضاي مفهومي مشابه، مفاهیم موردنظر به 250 کد مفهومي 
مدیریت  راهکارهای  مبین  )کدها(  مفاهیم  این  یافت.  کاهش 
پایدار آب در بخش کشاورزي به شمار مي روند که حاصل نظرات 

مستقیم مصاحبه شوندگان بودند. 

برای سنجش پایداری منابع آب در بخش کشاورزی استان 
همدان از 17 گویه در قالب یک مقیاس 10 درجه ای استفاده 
شد. نتایج به دست آمده گویای آن بود که از دیدگاه کارشناسان و 
استادان، به کارگیری روش های جدید آبیاری توصیه شده از سوی 
باالترین  با ضریب تغییرات 0/301 در  باالتر  بازده  با  مسئوالن 
اولویت قرار گرفته است. تأکید بر استفاده از بذرهای مقاوم به 
الگوی کشت  خشکی با ضریب تغییرات 0/332 و به کارگیری 
مناسب، با ضریب تغییرات 0/345 در رتبه های دوم و سوم قرار 

گرفته است )جدول شماره 3(. 

تحلیل استنباطي

در این بخش، ابتدا مدل اندازه گیري و سپس مدل ساختاري 
راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزي در استان همدان مورد 
تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. در تحلیل مدل اندازه گیري 
پایایي هر یک از گویه های متغیرهاي مکنون، سازگاري دروني 
)پایایي سازه( و روایي هم گرا تجزیه وتحلیل شدند. پایایي هر یک 
از گویه های متغیر مکنون در مدل توسط میزان بارهاي عاملي هر 
گویه تعیین مي شود. ارزش هر یک از بارهاي عاملي گویه های 
باشد   0/5 مساوي  یا  بزرگتر  بایست  مربوطه  مکنون  متغیر 
(Norouzi & Nejat, 2016). نتایج مربوط به بارهاي عاملي نشان 

داد که تمام مقادیر سنجه هاي )گویه ها( مرتبط با متغیر مکنون 
)به جز گویه های 48 و 49 در سازهي مدیریت پایدار آب(، باالتر 
از 0/5 است و بنابراین مي توان گفت مدل اندازه گیري از پایایي 
خوبي در زمینه گویه های متغیرهاي مکنون برخوردار است. الزم 
به ذکر است مدل تحقیق پس از حذف گویه های 48 و 49 در 

سازه مدیریت پایدار آب اجرا شد. دومین مالک بررسي پایایي 
سازه ها، پایایي ترکیبي )سازگاري دروني( سازه ها است که مقدار 
آن باید بزرگتر یا مساوي 0/7 باشد. مقادیر به دست آمده براي 
این شاخص نیز حاکي از پایایي قابل قبول سازه هاي تحقیق بود. 
سومین مالک جهت بررسي ثبات دروني سازه ها، روایي هم گرا 
 (AVE) است که توسط معیار میانگین واریانس استخراج شده
مورد تحلیل قرار مي گیرد. براي این معیار فارنل و الکر )1981( 
مقادیر بیشتر از 0/5 را پیشنهاد کرده اند. بر اساس نتایج تحقیق 
سازه هاي  تمامي  براي   (AVE) شده  استخراج  واریانس  مقادیر 
تحقیق به جز سازهي مدیریت پایدار آب کشاورزي باالتر از 0/5 
بوده و از این رو از روایي هم گرایي مناسبي برخوردارند. واریانس 
استخراج شده براي مؤلفه مدیریت پایدار آب نیز برابر با 0/414 و 
در حد متوسط بود. بنابراین، روایي هم گرایي سازه مذکور نیز در 

حد قابل قبولي است.

در ادامه به تحلیل مدل ساختاري تحقیق پرداخته شده است. 
تعداد متغیرهاي مدل، 14 متغیر مکنون و 76 گویه مشاهده پذیر 
است. به منظور برازش کلي مدل ساختاري تحقیق، شاخص هاي 
نیکویي برازش گزارش شده است. الگوریتم PLS، سه شاخص 
 R2 (ARS) میانگین   ،(APC) مسیر  ضریب  میانگین  برازش 
براي  مي کند.  ارائه  را   (AVIF) واریانس  تورم  عامل  میانگین  و 
شاخص هاي APC و ARS، مقدار احتمال باید کمتر از 0/05 باشد 
که با توجه به نتایج تحقیق مي توان نتیجه گرفت مدل از این نظر 
برازش مناسبي دارد. مقدار شاخص AVIF نیز باید کمتر از 5 باشد 
و با توجه به این که مقدار آن در پژوهش حاضر برابر با 1/736 
است؛ لذا مدل از برازش خوبي برخوردار است. در نهایت شاخص 
GOF براي بررسي اعتبار یا کیفیت الگوي طراحي شده به صورت 
کلي استفاده مي شود. این شاخص بین صفر تا یک قرار دارد و 
مقادیر نزدیک به یک بیانگر کیفیت مناسب مدل است. مقدار 
شاخص GOF در این تحقیق 0/441 بوده و بیانگر مقدار قوي 

است )جدول شماره 4(. 

جدول 2. ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های تحقیق.

آلفای کرونباخمتغیرآلفای کرونباخمتغیر

0/851آموزش کاربردی و مستمر0/797اصالح الگوی کشت

0/850خاک ورزی حفاظتي0/879تعادل بخشي آب زیرزمیني

0/808توسعه کشت گلخانه اي0/871کاهش ضایعات کشاورزی

0/886افزایش راندمان انتقال0/754کاهش حضور گیاه در مزرعه

0/747بازچرخاني آب0/878برنامه ریزي آبیاري

0/786نگرش نسبت به مدیریت آب0/826ارتقاي سامانه های آبیاري

0/809مدیریت پایدار آب کشاورزی0/865آگاهي بخشي و اطالع رساني
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جدول 3. اولویت بندی گویه های مدیریت پایدار آب کشاورزی.

میانگین از گویه
10

انحراف 
معیار

ضریب 
اولویتتغییرات

6/111/8400/3011به کارگیری روش های جدید آبیاری توصیه شده از سوی مسئوالن با بازده باالتر

3/551/1780/3322تأکید بر استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی

3/181/0970/3453به کارگیری الگوی کشت مناسب استان 

3/701/2930/3494استفاده از شخم حفاظتی به منظور کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاک

3/751/3650/3645تغییر در مدیریت آبیاری مانند کاهش دور آبیاری یا تغییر در زمان کشت محصول

4/401/6210/3686اصالح نوع سامانه آبیاری متناسب با وضعیت اقلیمی استان )سطحی، بارانی، قطرهای( 

3/861/4410/3737استفاده از تناوب زراعی برای حفظ رطوبت خاک

3/621/4450/3998استفاده از کودهای دامی برای حفظ رطوبت خاک

3/111/3020/4189تعادل در استفاده از کودهای شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی 

3/891/6420/42210تسطیح اراضی برای کاهش هدررفت آب در زراعت

3/221/3760/42711شناسایی نیاز آبی گیاهان زراعی و آن گاه اقدام برای آبیاری به اندازه نیاز

3/131/3930/44512تعادل در استفاده از سموم شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی

3/581/6090/44913انجام آزمایش تعیین بافت خاک برای آگاهی از نوع خاک خود و میزان آب موردنیاز 

2/921/5110/51714انجام کم آبیاری به منظور ارتقای بهره وری

2/521/4120/56015استفاده از پساب های کشاورزی و صنعتی تصفیه شده به شیوه کارشناسی برای آبیاری دوباره

1/881/1990/63716گردآوری آب باران در مخازنی خاص و استفاده از آن برای آبیاری

5/099/9011/94517مدیریت بهینه نهرهای آبیاری )تعویض نهرهای سنتی با نهرهای بتنی، از بین بردن پیچ وخم نهرهای سنتی و غیره( 
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جدول 4. شاخص هاي برازش مدل.

سطح معناداريمقدارمالکشاخص

(APC) میانگین ضریب مسیرP < 0/050/228P=0/005

R2 (ARS) میانگینP < 0/050/303P < 0/001 

(AVIF) میانگین عامل تورم واریانسAcceptable if <=5, ideally, <=3,31/736-

(GOF) شاخص نیکویي برازش کليSmall>=0,1, medium>=0,25, 
large>=0,360/441-
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در تصویر شماره 1 مدل ساختاري پژوهش و ضرایب مسیرها 
به نمایش درآمده است. ضرایب در صورتي قابل قبول است که 
که  داد  نشان  نتایج  باشد؛  از 0/05  کمتر  آن   P-value مقدار 
ضرایب 6 مسیر منتهي به متغیر وابسته تحقیق معني دار است. 
مابقي مسیرها که شامل 7 مورد است رابطه معني داري با متغیر 

وابسته تحقیق )مدیریت پایدار آب کشاورزي( نداشته اند. 

در جدول شماره 5، ضرایب مسیر و اعداد معني داري مربوط 
به هر یک آورده شده است. هر چه ضرایب به دست آمده باالتر 
بیشتري  اثرگذاري  مدنظر  متغیر  که  است  آن  از  حاکي  باشد 
متغیرهاي  میان  از  حاضر،  پژوهش  ساختاري  مدل  در  دارد. 

مستقل، »برنامه ریزي آبیاري« با ضریب تأثیر 0/275 در رتبه 
اول تأثیرگذاری قرار گرفته )P-value=0/002 ،β=0/275( و از 
دیدگاه پاسخگویان بیشترین نقش را در تبیین متغیر وابسته 
)مدیریت پایدار آب کشاورزي( داشته است. پس از برنامه ریزي 
آبیاري، راهکار »آموزش هاي کاربردي و مستمر« در رتبه دوم 
اهمیت قرار گرفته و اثر علي آن بر متغیر وابسته برابر با 0/269 
است )P-value=0/003 ،β=0/269(. متغیر »بازچرخاني آب در 
فرآیند تولید« با اثر علي 0/247، متغیر »افزایش راندمان انتقال 
آب« با اثر علی 0/209، متغیر »آگاهي بخشي و اطالع رساني« 
با ضریب تأثیر 0/197 و متغیر »کاهش ضایعات کشاورزي« با 
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ضریب تأثیر 0/172 به ترتیب در رتبه های سوم تا ششم قرار 
گرفتند. 

قدرت پیش بیني مدل طراحي شده، با استفاده از ضریب تعیین 
 (Norouzi & براي متغیر وابسته تحلیل مي شود. فالکر و میلر )R2(
(Nejat, 2016 مقادیر بزرگتر یا مساوي 0/1 را براي ضریب تعیین 

قید کرده اند؛ با توجه به اینکه 55 درصد از واریانس متغیر وابسته 
)مدیریت پایدار آب کشاورزي( توسط متغیرهاي وارد شونده به 
آن تبیین مي شود؛ مي توان نتیجه گرفت که مدل ساختاري از 
قدرت پیش بیني کافي برخوردار است و متغیرهاي مستقل تأثیر 

قوي بر متغیر وابسته داشته اند. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل ساختاري پژوهش. مأخذ: یافته های تحقیق، 1397
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جدول 5. ضرایب مسیر و سطح معنی داري آن ها.

نتیجهمعنی داریضریب مسیرمسیر

تأیید0/2600/004آموزش    اصالح الگوی کشت

عدم تأیید0/1330/091آموزش    ارتقای آبیاری

عدم تأیید0/1450/073آموزش    برنامه ریزي آبیاری  

تأیید0/001 >0/563آموزش    خاک ورزی حفاظتی

تأیید0/1730/040آموزش    نگرش به مدیریت آب

تأیید0/001 >0/366آموزش    کشت گلخانه اي

تأیید0/001 >0/607آموزش    کاهش حضور گیاه در مزرعه

تأیید0/001 >0/537آموزش    کاهش ضایعات کشاورزی

تأیید0/2690/003آموزش    مدیریت آب

عدم تأیید0/1610/053اطالع رساني    الگوي کشت

تأیید0/2540/005اطالع رساني    ارتقاي آبیاري

تأیید0/2440/006اطالع رساني    برنامه ریزي آبیاري  

تأیید0/2830/002اطالع رساني    نگرش به مدیریت آب

تأیید0/1970/023اطالع رساني    مدیریت آب

عدم تأیید0/1160/125کاهش حضور گیاه در مزرعه    مدیریت آب

عدم تأیید0/0130/452-تعادل بخشي آب زیرزمینی    مدیریت آب

تأیید0/2640/003اصالح الگوي کشت    تعادل بخشي

عدم تأیید0/0120/453-اصالح الگوي کشت    مدیریت آب

عدم تأیید0/1360/087ارتقاي سامانه های آبیاري    تعادل بخشي

عدم تأیید0/1090/140ارتقاي سامانه های آبیاري    مدیریت آب

تأیید0/2750/002برنامه ریزي آبیاري    مدیریت آب

تأیید0/001 >0/454خاک ورزي حفاظتي    برنامه ریزي آبیاري  

تأیید0/001 >0/337نگرش به مدیریت آب    تعادل بخشي 

عدم تأیید0/1620/052نگرش به مدیریت آب    کشت گلخانه اي         

عدم تأیید0/0370/359نگرش به مدیریت آب    مدیریت آب   

تأیید0/001 >0/314افزایش راندمان انتقال    تعادل بخشي

تأیید0/2090/017افزایش راندمان انتقال    مدیریت آب          

تأیید0/2470/006بازچرخاني آب    مدیریت آب

عدم تأیید0/0210/417-توسعه کشت گلخانه اي    مدیریت آب

تأیید0/1720/041کاهش ضایعات کشاورزی    مدیریت آب

عدم تأیید0/0200/422- خاک ورزي حفاظتي    مدیریت آب
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  
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بحث و نتیجه گیري
در این پژوهش ابتدا با استفاده از پژوهش کیفي راهکارهای 
مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزي شناسایي شدند. در فاز 
کّمي تحقیق، با استفاده از مدل یابي معادالت ساختاري سهم 
هر یک از راهکارهای شناسایي شده در تبیین واریانس متغیر 
وابسته )مدیریت پایدار آب کشاورزي( مشخص گردید. نتایج این 
بخش نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان راهکار »برنامه ریزي 
آبیاري« بیشترین نقش را در تبیین مدیریت پایدار آب کشاورزي 
 )2016( همکاران9  و  کورکولس  مطالعات  نتایج  است.  داشته 
و علی بیگی )2014( این نتیجه را تأیید مي کند. با  و غالمی 
توجه به اینکه اغلب کشاورزان اطالعات اندکي در مورد روش هاي 
جدید آبیاري و نحوه بهره برداري صحیح از آن، دارند و معموالً 
بدون توجه به دستورالعمل بهره برداري طراح، اقدام به آبیاري 
آبیاري کاهش  راندمان  لذا، در عمل  محصول خود مي نمایند؛ 
پیدا کرده و موجب هدررفت منابع آبي مي شود. در این راستا 
انجام پژوهش هاي علمي در زمینه نیازسنجي هاي آموزشي براي 
بهره برداران سیستم هاي آبیاري تحت فشار عالوه بر توانمندسازي 
کشاورزان در بهره برداري از این سیستم ها، مي تواند مسئوالن را از 
آزمون و خطاهاي پرهزینه مصون داشته و به اعتمادسازي و ایجاد 
باور به اثربخش بودن آموزش ها منجر شود. بنابراین، پیشنهاد 
مي شود زمینه تداوم برگزاري کالس هاي آموزشي و ترویجي براي 
بهره برداران کشاورزي فراهم شده و همواره اطالعات فني الزم در 
خصوص نحوه بهره برداري صحیح از سیستم هاي آبیاري نوین در 

طول سال ارائه شود. 

نتایج پیمایش گویاي آن است که متغیر »آموزش هاي کاربردي 
و مستمر« به عنوان یک تبیین کننده قوي وارد مدل معادالت 
ساختاري شده و رتبه دوم اهمیت را به خود اختصاص داده است. 
در پژوهش هاي انجام شده توسط مانگو و همکاران10 )2017(، 
یو و همکاران11 )2015( و رحیمیان )2017( نیز بر اهمیت 
آموزش و آگاهسازي کشاورزان در راستاي مدیریت آب تأکید 
شده است. از دیدگاه افراد موردمطالعه، آموزش هایي که در حال 
حاضر به کشاورزان در زمینه چگونگي بهره برداري از منابع آبي 
داده مي شود، مقطعي و کوتاه مدت بوده و تداوم ندارند. در حالي 
که کشاورز در تمامي مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول به 
مشاوره و راهنمایي احتیاج دارد و بایست گام به گام راهنمایي هاي 
موردنیاز را دریافت کند. در همین زمینه پیشنهاد مي شود که در 
برنامه هاي آموزشي سازمان جهاد کشاورزي هم براي کشاورزان 
سفره هاي  و  آبخوان ها  افت  که  شود  مشخص  مسئوالن  هم  و 
به  زیست محیطي  و  اجتماعي  اقتصادي،  تبعات  زیرزمیني چه 

دنبال دارد. 

9. Corcoles et al.
10. Mango et al.
11. Yu et al.

آگاهي بخشي و اطالع رساني به عنوان دیگر عامل تأثیرگذار 
بر مدیریت پایدار آب کشاورزي شناخته شد و نتایج مدل یابي 
و  مثبت  رابطه  عامل  این  که  داد  نشان  ساختاري  معادالت 
همکاران  و  نجفی  دارد.  تحقیق  وابسته  متغیر  با  معني داري 
نتایج  به  خود  مطالعات  در  نیز   )2011( کریمي  و   )2013(
مشابهي دست یافتند. براي ارتقا سطح آگاهي و دانش کشاورزان 
پیشنهاد مي شود بازدید از مزارع نمونه و موفق، نمایش فیلم هاي 
اولویت  در  آموزشي  سي دي هاي  و  بروشور  پخش  آموزشي، 
برنامه هاي آموزشي معاونت ترویج قرار گیرد. همچنین رسانه ملي 
با توجه به آسیب هاي کالني که خشک شدن منابع آبي مي تواند 
روي کشور داشته باشد، باید بیشتر در این زمینه سرمایه گذاري 
کند و با ساخت و نمایش فیلم هاي آموزشي و برنامه هاي رادیویي 
در راستاي ارتقاي دانش، آگاهي و مهارت کشاورزان در زمینه 

مدیریت بهینه منابع آبي گام هاي تأثیرگذاری بردارد. 

محصوالت  ضایعات  »کاهش  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج 
کشاورزي« به طور معني داري بر استفاده پایدار از منابع آبي تأثیر 
مثبت دارد. نتایج مطالعات یو- چنلین و همکاران12 )2009( 
این  از  حاصل  نتیجه  با   )2015( همکاران13  و  عبدشاهي  و 
بخش همخواني دارد. کاهش ضایعات کشاورزي، افزایش عرضه 
محصول را بدون نیاز به نهاده اضافي به دنبال داشته و موجب 
صرفه جویي در بهره برداي از منابع آب مي شود. به عنوان مثال، 
به هنگام برداشت گندم یکی از عوامل مؤثر بر ریزش محصول، 
تنظیم نبودن کمباین است. به دلیل طوالنی بودن زمان برداشت 
از جنوب کشور تا مناطق سردسیری مثل همدان، کمباین ها 3 تا 
4 ماه در حال کار بوده و زمانی که وارد استان می شوند از حالت 
تنظیم خارج شده و برخی قطعات داخلی دستگاه نیز فرسوده 
می شوند و احتیاج به تعویض دارند. ولی چون مجالی برای تعمیر و 
تنظیم کردن کمباین وجود ندارد، با همان وضعیت سابق اقدام به 
برداشت محصول می کنند. همین امر تبعات مختلفی مانند ریزش 
محصول در مزرعه را به دنبال دارد. در اکثر مواقع، تنظیمات 
محصول  افزایش  باعث  معنی داری  طور  به  کمباین،  در  جزئی 

برداشت شده می شود. 
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