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٢٦٧ 

  مقاله پژوهشي

  ت آب كشاورزي در منطقه رامجردامني عوامل مؤثر بر

  

  3، حسن آزرم2، محمد بخشوده1زهره داودي

  28/8/1399: تاريخ پذيرش    12/8/1398: تاريخ دريافت

  

  چكيده

هاي روستايي به و اقتصادي خانوار ماديدسترسي  ، بنا به تعريف، عبارت است ازامنيت آب

دفاع از حقوق توانايي  ،هاي كشاورزي خود و همچنينمقادير كافي و قابل اطمينان آب براي رفع نياز

هاي نامنظم و خشكسالي هاي بارش و بارش الگوي تغيير راستاي در. ربط ذين خود در برابر مسئوال

 برخوردار زيادي اهميت از آنها بين روابط و هامؤلفه شناخت و آب منابع بهتر مديريت ،اخير در كشور

هاي مقطعي مربوط داده ،آب امنيت بر و تعيين عوامل مؤثر گيرياندازه براي ،ة حاضرمطالع در. است

. آوري شد يري تصادفي از طريق پرسشنامه جمعگكشاورز در منطقه رامجرد به روش نمونه 180به 
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 و كشاورز اختدپر توانايي كفايت، اطمينان، بودن، دسترس از در تركيبي صورت به آب امنيت شاخص
 از استفاده با و تعريفآب ) لهمسئ حل نحوه و آب سر بر كشمكش( حقوقي مسائل و پرداخت به تمايل
ه از منبع آب مزارعي ك ،مطالعهنتايج  بر اساس .شد گيرياندازه اساسي هايمؤلفه تحليلو تجزيه روش

 41ي برا ،در شرايط فعلي منطقهين، برخوردارند؛ همچنامنيت آب باالتري  از ،كنند تلفيقي استفاده مي
) آب كافي وجود ندارد. نتايج برآورد روش سد در پايين دست مزارع واقعويژه  درصد مزارع (به

فاصله از سد، موقعيت قرارگيري زمين و ريزش چاه داراي اثر  كه حداقل مربعات معمولي نيز نشان داد
هاي آموزشي اثر مثبت بر امنيت آب در منطقه دارند. با آموزش كالس شركت در منفي و نوع كانال و

جويي در مصرف آب و آبياري، صرفه هاي سامانهنگهداري  كشاورزان در زمينه مشاركت در تعمير و
براي رسيدگي به مشكالت  ربط ذين والئآبياري همراه با توجه بيشتر مسن نوي هايفناورياستفاده از 

 توان انتظار داشت كه ، ميرساني و وجود يك تشكل تخصصي براي بازرسي در توزيع و انتقال آب آب
  دستيابي به هدف امنيت آب ميسر شود.

  
  .)OLS( معمولي مربعات حداقل ، روش)PCA( هاي اساسيتحليل مؤلفهو تلفيقي، تجزيه امنيت آب، آب :هاواژهكليد
   JEL : D01, Q12, Q25 بندي طبقه

 
  مقدمه

و تحقق توسعه روستايي  كشاورزي توليد محصوالت در ،اصلي هاينهاده از يكي عنوان به ،آب
 ;Molden et al., 2001 ( زدايي نقش اساسي داردو فقر بهبود امنيت غذاييدر  در نهايت، و

Keramatzadeh et al., 2006( .به نياز ،غذايي مواد براي تقاضا افزايش و جمعيت با افزايش 
 بخش باالي اهميت رغم علي .)Sulser et al., 2011( افزايش يافته است غذايي مواد بيشتر توليد

 مقابل در زيادي هايچالش اقليمي تغييرات و اخير هايخشكسالي ،غذايي امنيت در كشاورزي
 توليد چالش با مختلف هايكشور شرايطي، چنين در. است داده قرار هاكشور ريزانبرنامه
 در آب كمبود بر اين اساس، مسئله .)IPCC, 2014( ندا شده رو هروبكمتر  آب با بيشتر غذاي
 رشد به توجه با و شده تبديل مهم و جدي مسئله يك به توسعه حال در هاي كشور از بسياري
 بخش براي آب ،)صنعت و آشاميدني كشاورزي،( مختلف هاي بخش در آب تقاضاي شديد
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اين افزايش تقاضاي آب  .)IWRM, 2010( است كميابي حال در فزاينده اي گونه بهكشاورزي 
ها در چرخه توليدات آبي، افزايش افزايش ميزان زمين صورت بهتوان را ميدر بخش كشاورزي 

محصوالت كشت دوم، تقليل آيش آبي و تغييرات الگوي كشت به سمت محصوالت چشمگير 
  . )Zibaei, 2007( خوبي مشاهده كرد از آبي باال بهبا ني

 خشك مناطق زمره در ،سال در متر ميلي 250 آسماني نزوالت متوسط با ،كشور ايران
 است زمين كره ساالنه بارندگي متوسط حد سوم يك از كمتر بارندگي ميزان اين. بوده و جهان

)Daneshvar and Zibaei, 2012( .هاي بخش در آب مصرف افزايشي روند اين، بر عالوه 
 ،نتيجه در و آب تقاضاي و عرضه ميان شكاف ايجاد باعث كشاورزي، بخشويژه در  به ،مختلف
. )Keramatzadeh et al., 2006; Yazdanpanah, 2008( است شده در ايران آب كمبود

-ميلي 6/210به  1393- 1394شده، ميانگين بارش استان فارس در سال آبي براساس آمار منتشر

كاهش . است بوده ساله شدن دوره خشكسالي اخير در استان فارس متر رسيد، كه بيانگر هشت
متر  ميلي 9/302متر به ميلي 331تا ميانگين بارش استان از  بارندگي در اين دوره سبب شد

ها ها و كاهش حجم ذخيره آب سددهي رودخانه كاهش يابد. كاهش بارش سبب كاهش آب
هاي استان داراي ذخيره درصد حجم مفيد سد ششتنها  ،اي كه در حال حاضرگونه به ،شده

 هايبارش وقوع جاري، سال ابتداي و گذشته سال دو اين در حالي است كه درآبي است. 
 وضعيت از كنند كه كشوربرخي اين گزاره را مطرح مي و شد منجر هاييسيالب بروز به فراوان

توان با قطعيت از  هنوز نمي ،به عقيده بسياري از متخصصاناما  .شده است خارج خشكسالي
نامنظم و  هايبارش و بارش الگوي پايان خشكسالي سخن گفت. در اين راستا، با توجه به تغيير

 اندرو بوده هكشور، كشاورزان با عدم اطمينان دسترسي به آب روبهاي اخير در خشكسالي
)Farokhi et al., 2015(.  

كشاورزي  آنن بوده و فعاليت ساكناواقع منطقه رامجرد در شمال غرب استان فارس 
 بيشترآيد. دست مي هن منطقه از طريق كشاورزي بدرآمد ساكناعمده  است، همچنين،

هزار هكتار از اراضي رامجرد  42 نياز آب مورد و پردازند يزراعي م هاي كشاورزان به فعاليت
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 كيلومتر صد شش حدود و نوين آبياري شبكه كيلومتر صد شامل هشتاز شبكه آبياري درودزن 
 اغلب بوده و كيلومتر بيست يش ازب نهرها رشته اين از برخي طول كه ،دشوتأمين ميسنتي  نهر

اكثر در واقع، . است درودزن سد آبخور طرح جزو سنتي انهار اين طريق از شده آبياري اراضي
و تلفات آب زيادي دارد كه حجم آب قابل توجهي  استرساني از نوع خاكي  هاي آبشبكه

 در تغيير دليل به ،اخير سال چند در دارد. مطلوبو در راندمان آب تأثير نا دهد ميرا از دست 
 افزايش پيدا كرد. شتوي از خشكسالي، كشت ناشي درودزن سد آبخور حوزه در كشت الگوي

 زمينه ، افزايشمدت كوتاه در يادشده كشت تمامي آبياري امكان كشت عدم الگوي در تغيير اين
 عدم علت به شبكه آبي و فرسايش سيساتتأ به مجاز، آسيب غير هاي چاه از استفاده و تخلف
   .)FRWC, 2008( دنبال داشته است تابستان را به در آب وجود

 اراضي شرب، آبياري تمامي براي منطقه گستردگي و هاشبكه محدود دبي به توجه با
 )كافي آب نياز ميزان به توجه با بآ خاك ويژه براي به( درودزن سد دست پايين كشتزير 

 اين آخر در آنها آبياري نوبت كه هايي انجامد. بنابراين، كشتمي طول به روز 30 تا 25 حدود
 شبكه انتهاي در كه هايي زمين ،شد. همچنين خواهند جدي خسارت دچار ،رسدمي فرا دوره
 هاي روستا ي كها گونه شوند، به مي رو هروب آب دريافت عدم با ،زمان مدت اين در ،دارند قرار

 اغلب همين مسئلهو  دارندبرخور دستپايين هايروستا به نسبت بهتري وضعيت از باالدست
 اقليم نكردن لحاظديگر،  از سوي .است شده آنها ميان ها و درگيريروستا بين اختالف موجب

اين  .است شبكه اين مشكالت از نيز بها آب بودن ناعادالنه و آب سازيرها زمان در منطقه هر
ديبهشت، هامون، سمت شامل كانال ار(مجموعه هاي زيرشبكه آبياري از كانال اصلي و كانال

زياد  ،هاي فروردين و ارديبهشت در ماه آب واردشده به كانال تشكيل شده است. )چپ و ابرج
. كانال هامون نسبت به ساير ندارد وجود آبي در كانال ،و در بهمن است؛ كم ،در آبان و

كشت در اكثر  ها آب كمتري گرفته و اين مقدار در كانال ابرج با كمترين سطح زير كانال
 نارضايتي كه موجب است،عدالتي در توزيع آب بيگر نشان و ها بودهاز ساير كانال ها بيش سال

توان به عدم از ديگر مشكالت اين منطقه مي .)Farokhi et al., 2015( است شده كشاورزان
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با  صرفه نبودنهب ،هاي باال و همچنينيل هزينهدل هاي نوين آبياري، بهسامانهگذاري در سرمايه
 هاي آبياري و روش آبياري اشاره كردكشت، سنتي بودن كانال پايين بودن سطح زيربه  توجه

)Zibaei, 2007(.  
عدم اطمينان در  ها براي حل كمبود آب ودولت ،در چندين دهه گذشته فزون بر اين،ا

ين بخش دهاي عمراني احداث سد بوده و بودجه خود را بدنبال پروژه دسترسي به آب به
ربط با جوامع روستايي  ذين دليل عدم همكاري مسئوال ، بهاند. اما برخالف انتظاراختصاص داده
بر اين . )Sinyolo et al., 2014( ستچنين هدفي محقق نشده ا عمالً ،هايي دولتو عدم كارآ

 ،همچنين وكشاورزان  توسطدريافت آب  ازعدم اطمينان  و كاهش دسترسي به آب اساس،
را  1امني آباي به نام نامسئلهرامجرد  ةدر منطقدفاع از حقوق خود كشاورزان در توانايي  عدم

امنيت غذايي  تهديدي براي ،كشاورزانكاهش توليد و درآمد  ضمن ،امني آبكند. نامطرح مي
معيشت و امنيت غذايي منظور تأمين  به ،امنيت آبتوجه به  ،بنابراين .شودمحسوب ميخانوارها 
  .)Filmer and Pritchett, 2001( زيادي برخوردار است از اهميت ،اين منطقه كشاورزان

ها به آب آبياري كافي و قابل اطمينان دسترسي خانوار عنوان بهامنيت آب كشاورزي  
هاي كشاورزي خود و توانايي براي دفاع از حقوق خود در برابر ديگران تعريف براي رفع نياز

از دسترسي به آب  اند سه عنصر كليدي اين تعريف عبارت .)Sinyolo et al., 2014( شودمي
قابل اطمينان و مناسب، توانايي خانوار براي پرداخت هزينه آب و دفاع ازحقوق خود در برابر 

برخي . در اند به شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثر بر امنيت آب پرداخته مطالعات مختلفديگران. 
 فيزيكي محيطي و زيست تركيبي از عوامل زيست صورت بهامنيت آب  ،مطالعات از
. محيط )Zeitoun, 2011( ه استتعريف شد ها ناسسات و سازمؤ، مهازيرساخت، )بيوفيزيكي(

هاي توپوگرافي منطقه و و ويژگي (هيدرولوژيك) شناختي آب هايفيزيكي شامل الگو
نيز از عوامل ها ها و سدسازي آب همانند كانالشامل تجهيزات ذخيره احداثيهاي زيرساخت

 )Fanadzo, 2012(. فانادزو )Zeitoun, 2011( روند شمار مي بهامنيت آب  در زمينةمطرح 
                                                                                                                                                    
1. water insecurity 
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در  ،. همچنينكندعنوان ميعيف عامل اصلي آبياري ضرا رساني  هاي آبنامناسب بودن زيرساخت
و  )Inocencio, 2007(نسيو اينوس، )Denison and Manona, 2007( نيسون و مانوناد مطالعات
امل شكست در آبياري و ناامني وع ازو ساختاري عوامل سازماني  ،)Zeitoun, 2011(زايتون 

امنيت آب تابعي  ،)Sinyolo et al., 2014(اران همك از ديدگاه سينيولو و ند.ا هبرشمرده شد آب
مل ويژگي اين عوامل شا ؛ستاقتصادي و حقوقي خانوارها ،اجتماعي كالبدي،از عوامل 

خانوارها (سن، جنسيت، وضعيت تأهل، سطح آموزش)، عوامل اقتصادي (درآمد خارج از 
(نوع كانال، نوع  كالبديها، دسترسي به اعتبارات)، عوامل مزرعه، درآمد كشاورزي، دارايي

سر آب، مشاركت در  پمپ، توپوگرافي زمين، اندازه زمين آبي) و عوامل حقوقي (درگيري بر
 اي دردر مطالعه ،)Amankwah and Ocloo, 2012(لو كوا و اُكآمان. استياري) هاي آبطرح

ين نتيجه رسيدند كه امكانات آبياري در مقياس كوچك نقش مهمي در تأمين ، بدكشور غنا
با استفاده از  ،)Sinyolo et al., 2014( سينيولو و همكارانكند. در منطقه ايجاد ميآب امنيت 
دست  هفريقا بشاخص امنيت آب را در جنوب آ، 1هاي اساسيتحليل مؤلفهو تجزيهروش 
شاخص  ،در اين مطالعه تأثير عوامل مختلف را بر امنيت آب مطالعه كردند. ،سپس آوردند؛

كفايت آب، رضايت از مقدار و كيفيت  هايي چون اطمينان، ثباتبر اساس متغيرامنيت آب 
بر كار بها، حقوق استفاده از آب، آب، تمايل و توانايي به پرداخت، شكست در پرداخت آب

عواملي چون سن،  ،. بر اين اساستعريف شدشده در طرح آبياري و رضايت از كانال  نامثبت
، نوع پمپ، كشاورزيهاي  عضويت در انجمندرآمد خارج از مزرعه، مدت عضويت در طرح، 

  .است دسترسي به آموزش روي امنيت آب تأثير داشته ها ومحل كانال
و  ماديدسترسي  صورت بهامنيت آب ، در مطالعه حاضر آنچه گفته شد،با توجه به 
هاي كشاورزي هاي روستايي به مقادير كافي و قابل اطمينان آب براي رفع نيازاقتصادي خانوار
در نظر گرفته شده است.  ربط ذين دفاع از حقوق خود در برابر مسئوال توانايي ،خود و همچنين

از: دسترسي به آب كافي، در دسترس بودن آب،  اند ها عبارتترين مؤلفهمهمدر اين تعريف، 
                                                                                                                                                    
1. Principal Component Analysis (PCA) 
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 افزون توانايي پرداخت، تمايل به پرداخت، اطمينان از آب دريافتي و مسائل اجتماعي و حقوقي.
و ساختاري مانند ساختمان كانال، محل قرارگيري زمين در ابتدا يا انتهاي  كالبديعوامل بر اين، 

اقتصادي شامل تحصيالت، درآمد مزرعه و شركت  - عوامل اجتماعي و كانال و فاصله از سد
شاخص امنيت آب براي كشاورزان  ،، در مطالعه حاضردر واقع. بررسي شددر جلسات ترويجي 

منطقه  بر امنيت آب مؤثر كالبديو عوامل اجتماعي، اقتصادي،  ،سمحاسبه و سپ منطقه رامجرد
  د. ش بررسي رامجرد

 
  هامواد و روش

 ،در ادامه .شداستفاده  PCA براي ساختن شاخص امنيت آب، از روش ة حاضر،در مطالع
هاي اساسي تحليل مؤلفهو مباني نظري روش تجزيه ،آب امنيت اصلي هايمؤلفه تعريف باابتدا 
 بدين منظور،پرداخته شده است. آب  امنيت بر مؤثر به بررسي الگوي عوامل ،و سپس تشريح

شاخص  . اينمحاسبه شدهاي اساسي تحليل مؤلفهو شاخص امنيت آب با استفاده از روش تجزيه
در دسترس بودن آب، اطمينان از آب دريافتي،  :اند از است، كه عبارت تركيبي از هفت متغير

سر آب و كشمكش بر (پذيري آب كفايت آب، توانايي پرداخت، تمايل به پرداخت و آسيب
 ;Ait Kadi and Arriens, 2012; Bogardi et al., 2012( حقوقي مربوط به آب) مسائل

Cook and Bakker, 2012; Grey and Sadoff, 2007(زير صورت بهنظر  هاي مورد. متغير 
  :شده استتعريف 

در طول يك  فرد براي هر ريپذديمقدار آب تجداز  است عبارت: دردسترس بودن آب - 1
ميزان آب در . )Shiklomanov, 2003(كشور  ايمنطقه  كيدر واحد سطح در  سال

طور  تجربي در هر بار آبياري به صورت بهكعب) (دسترس زارع طي سال زراعي (مترم
دسترسي به آب از طريق شود؛ و بر اين اساس، كعب آب مصرف ميمترم 1300ميانگين 
  .)شده استمترمكعب آب و راندمان آبياري محاسبه  1300ضرب تعداد آبياري در  حاصل



 113شمارة   ،29اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

٢٧٤ 

 ؛١عدم شكست آبياري ياهاي دريافتي و تعداد آباز  تعبارت اس: دريافتي اطمينان از آب - 2
  شده است:زير محاسبه  صورت بهكه  بوده،مقدار اين متغير بين صفر و يك 

اطمينان از آب دريافتي = 1 -عدم اطمينان از آب دريافتي   

كه شبكه آبياري سد در طول سال فقط سه مرتبه آب در اختيار زارع قرار  از آنجا
با  عدم اطمينان آب ،رو باشد هدريافت آب روبدهد و ممكن است زارع در دفعاتي با عدم  مي

دليل نبود  ، ولي بهآبياري كه مورد نياز بوده دفعات نسبت تعداد ،استفاده از اين نسبت و همچنين
  .شده استاطمينان از آب دريافتي محاسبه  ،و در نهايت هبه محصول نرسيده، سنجيده شد ،آب

به تعداد آبياري كافي براي محصوالت نسبت تعداد آبياري عبارت است از : كفايت آب - 3
   .در كل فصل زراعي

  است. )بها (ريال آب عنوان بهپرداخت هزينه ميزان تمايل به  ةمنزل به: تمايل به پرداخت - 4
بها  در صورت افزايش قيمت آبزارع توانايي پرداخت عبارت است از : توانايي پرداخت - 5

  .)0 =و خير 1(بله= 
  بر سر آب. كشاورزان بين هايتعداد كشمكشعبارت است از  :كشمكش بر سر آب - 6
 مسائلرساني براي حل  ن در حوزه آبة رسيدگي مسئوالنحو از است عبارت :حقوقي مسائل - 7

ارات مربوط؛ بر اين اساس، ميزان و مشكالت آب در صورت مراجعه كشاورزان به اد
  از زارع پرسيده شد. االتيؤدر قالب س رضايت از پيگيري اين مشكالت توسط مسئوالن

ها ابتدا ماتريس ضرايب همبستگي بين متغير ،عامليهاي براي اجراي تحليل مؤلفه
، مشخص شوند ،تري دارندها همبستگي ضعيفهايي كه با ساير متغيرشود تا متغيرمحاسبه مي

مطلوبيت انجام تجزيه عاملي نيز  ،تر باشندهرچه ضرايب همبستگي به يك نزديككه اي  گونه به
 3و آزمون بارتلت KMO2 از معيار ،بيشتر خواهد بود. براي اطمينان يافتن از مناسب بودن روش

                                                                                                                                                    
  اما با نبود آب مواجه شده است. ،كه كشاورز تصميم به آبياري داشته دفعاتي تعدادشكست آبياري:  -1

2. Kaiser- Meyer-Olkin 
3. Bartlett’s test 
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 آيددست مي هاز رابطه زير ب و كندشد كه مقدار آن بين صفر و يك نوسان مياستفاده ) 1951(
)Field, 2000(:   
)1(  ∑∑

∑∑ ∑∑
 =KMO    

ضريب همبستگي جزيي بين  و  jو iضريب همبستگي ساده بين متغيرهاي  r ،كه در آن
ها در مقايسه با مجموع . اگر مجموع ضرايب همبستگي جزيي بين همه زوج متغيرآنهاست

نزديك به يك خواهد بود. مقادير  KMO رايب همبستگي كوچك باشد، اندازةمجذورات ض
هاي ديگر تواند توسط متغيرها نميبيانگر آن است كه همبستگي بين زوج متغير KMOكوچك 

در  هاي اساسي ممكن است قابل توجيه نباشد.كاربرد تحليل مؤلفه ،بنابراين تبيين شود؛
و  است مناسبناها براي تحليل عاملي داده ،باشد 5/0تر از  كوچك KMO كه مقدارصورتي

در  ،اما ؛به تحليل عاملي پرداخت ،توان با احتياط بيشترمي ،باشد 69/0تا  5/0اگر مقدار آن بين 
ها براي تحليل عاملي همبستگي موجود در بين داده ،باشد 7/0 آن بيش از كه مقدارصورتي

از آزمون بارتلت استفاده  ،هابراي اطمينان از مناسب بودن داده ،همچنين مناسب خواهد بود.
  :)Field, 2000( زير قابل محاسبه است رابطةاز طريق شده، كه 

)2(   	 1 | |  
|ها و تعداد متغير Pها، تعداد آزمودني n آن،كه در  مطلق دترمينان ماتريس همبستگي قدر |
|مقدار اطالعات موجود در  ،است اسكوئر اين آماره كه داراي توزيع كاي. است را با بررسي  |
كند و احتمال خطا براي رد كردن ها ارزشيابي ميها و تعداد متغيربين تعداد مشاهده رابطة

در صورت رد شدن  آزمايد.ميرا  1عدم وجود تفاوت از ماتريس همانيمبني بر فرضيه صفر 
ها وجود خواهد داشت كه حداقل شرط دار بين متغيرالاقل يك همبستگي معني، ،اين فرض

  .)Zare Chahuki, 2010( الزم براي اجراي تحليل عاملي است

                                                                                                                                                    
1. identify matrix 
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بعد از بررسي كفايت حجم نمونه، براي اجراي روش تحليل عاملي، روش استخراج 
  شود. مشخص مي آنهاها و معيار تعيين تعداد عامل

هايي كه بررسي شده در هر مدل برابر است با تعداد متغير استخراجهاي تعداد مؤلفه
دو يا  در . معموالًكردها را انتخاب از اين مؤلفه ي مشخصتوان تعدادمي ،با اين همهشوند.  مي

انتخاب  ،. بنابراينشود گرفته ميها در نظر از پراكندگي داده ري قابل توجهمقدا ،سه مؤلفه اول
ضروري است براي  ،اما در برخي از موارد كند؛ل براي ادامه كار كفايت مياودو يا سه مؤلفه 
  از:ند ا ها عبارتد. اين معيارگيرمورد توجه قرار معيارهاي ديگري نيز  ،هاي الزميافتن تعداد مؤلفه
نمودار  ة اساسي مرتبط): ترسيم مقادير ويژه در برابر مؤلف1(آزمون اسكري معيار اول

تغيير در ميزان اهميت مقادير ويژه براي هر مؤلفه  ،دهد. در اين نموداراسكري را نمايش مي
  . )Cattell, 1966( شوداساسي مشخص مي
در نظر تر از يك است،  بزرگ آنهاهايي كه مقدار ويژه (ارزش ويژه): مؤلفه معيار دوم

 ,Nunnally, 1978; Rietveld and Van Hout( شودها صرف نظر ميگرفته و از ساير مؤلفه

1993(.  
 ،دهندهايي كه درصد بيشتري از پراكندگي را توضيح مي(واريانس): مؤلفه معيار سوم

 ,Field( گيردشترين واريانس را در نظر ميمعموالً مؤلفه اول بي كنند؛براي ادامه كار كفايت مي

2000(.   
هاي مؤلفه اند از عبارتكه  ،وجود دارد هاي گوناگون، روشهابراي استخراج عامل

يابي ، عامل4يابي محور اصلي، عامل3، كمترين مربعات موزون2نمايي اساسي، حداكثر درست
ها با توجه به اهداف پژوهش صورت . انتخاب روش استخراج عامل1يابي تصويريو عامل 5آلفا

  .گرفته است
                                                                                                                                                    
1. Scree test 
2. maximum likelihood 
3. weighted least squares 
4. principle-axis factoring 
5. alpha factoring 
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ها به يك عامل ويژه يا حتي به تعدادي از تعدادي از متغير ،چون در بسياري از موارد
كه است هايي ابداع شده روش ،رو ايناز ها بستگي دارند، تعبير عوامل مشكل خواهد بود. عامل

همان  شامل هاشوند. اين روشتر عوامل ميي اشتراك، باعث تعبير سادهها آنبدون تغيير ميز
شوند. دوران عمود استقالل كه بر دو نوع دوران عمود و مايل تقسيم مي ست،هادوران عامل
را به هم وابسته  آنها ،را از بين بردهها كند و دوران مايل استقالل عاملها را حفظ ميميان عامل

 4و كوارتيماكس 3، ايكواماكس2واريماكس اند از عبارتها چرخش ها يا دوران كند. اينمي
)Asghari Abueshaq, 2007(.  

  شود:محاسبه مي )3( هاي عاملي هر مشاهده با استفاده از رابطهنمره ،در مرحله آخر
⋯  

⁞ 	
)3(   ⋯ 

 بار عاملي هر كدامa ،همچنين هاست؛از عامل هر كدامنمرات عاملي هر مشاهده در  A در آن، كه
 ;Hadith, 2010( كشاورزان استتعداد  n مقدار متغير اصلي و Xها، ها روي عاملاز متغير

Filmer and Pritchett, 2001(. 

تبديل  كميهاي به متغير كيفيهاي ابتدا متغير ،هاي اصليحليل مؤلفهبراي اجراي ت
هايي كه با ساير ها محاسبه شد تا متغيرماتريس ضرايب همبستگي بين متغير ،شدند. سپس

تحليل و از روش تجزيه ة حاضر،مشخص شوند. در مطالع ،تري دارندمتغيرها همبستگي ضعيف
از معيار ارزش ويژه براي تعداد  ،ها و همچنينبراي روش استخراج عامل عامليهاي مؤلفه
 ةمقدار ويژ باهايي ين صورت كه مؤلفهشد، بدشده در مدل استفاده  هاي استخراجمؤلفه
ها . براي دوران عامله استشدها صرف نظر تر از يك را در نظر گرفته و از ساير مؤلفه بزرگ

هاي دوران ترين روش كه يكي از متداول شدهاز روش واريماكس استفاده  حاضر، در پژوهش
                                                                                                                                                   
1. image factoring 
2. varimax 
3. equamax 
4. quatimax 
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هاي هاي باركند. اين روش متغيرهاي استخراجي را حفظ ميمتعامد است و استقالل ميان عامل
 در بارها واريانس مجموع ،همچنين و دهدتر را به كمترين تعداد تقليل مي عاملي بزرگ

) 3( رابطه به توجه با مشاهده هر عاملي هاينمره. رساند مي مقدار بيشترين به را عاملي ماتريس
ز هاي عاملي استاندارد شدند و شاخص امنيت آب اابتدا بار كه الزم به ذكر است .شدند محاسبه

  :)Filmer and Pritchett, 2001( شد) محاسبه 4طريق رابطه (
)4(   

∑
X ⋯

∑
X WSn=   

ها روي از متغير هر كدامبار عاملي  aشاخص امنيت آب براي هر زارع،  WS در آن، هك
، فرضبنا به ابتدا  ،. براي گروه ضعيفكشاورزان استتعداد  n مقدار متغير اصلي و Xها،  عامل

ها وقتي همه متغير ،كه در اين صورت دارند همين گروه ها رااز متغير كدامكمترين ارزش هر 
خواهد شد. براي  5/19با ميزان امنيت آب در كمترين مقدار برابر  ،فقط ارزش يك بگيرند

ميزان امنيت آب برابر با  ،كه در اين صورت داده شدها به همه متغير سهگروه متوسط، ارزش 
 5/97امنيت آب برابر با  وه شد باالترين ارزش به گروه قوي داد ،خواهد شد. همچنين 5/58

ها، متغير ميزان كمينه و بيشينه ارزش ،ين موضوع و همچنيندبا توجه ب ،شد. سپسخواهد 
ميزان امنيت  معنيبه  45شاخص كمتر از  ،اي انجام گرفت. بنابراينبندي با تحليل خوشهگروه

به  75باالتر از  شاخص متوسط و امنيت آبميزان به معني  75تا  45بين  شاخص آب ضعيف،
  .استقوي معني ميزان امنيت آب 

نمونه، با توجه به  كشاورزاناز  هر كدامپس از ساختن شاخص امنيت آب براي 
اي به هفت تحليل خوشه برداران با استفاده ازامنيت آب، بهره نيزمحدوديت آب در دسترس و 

از اين  كدامبردار نماينده در هر تعداد و درصد كشاورزان نمونه بهره گروه همگن تقسيم شدند.
  ده است.آم 1هفت گروه در جدول 
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  گانه ي همگن هفتهااز گروه هر كدامدر  كشاورزانتعداد و درصد  - 1جدول 

  شماره   
  درصد كل   هاويژگي گروه  گروه

  كشاورزان
  تعداد 
  نمونه

روه
گ

هره
ن ب

مگ
ي ه

ها
 

ران
ردا

ب
  

  22  20/12  ضعيف آب امنيت و دسترس در آب بسيار محدوديت داراي مزارع  1
  35  40/19  متوسط آبامنيتودسترسدرآببسيارمحدوديتدارايمزارع  2
  18  00/10  قوي آب امنيت و دسترس در آب بسيار محدوديت داراي مزارع  3
  22  20/12  متوسط آبامنيتودسترسدرآبمحدوديتدارايمزارع  4
  28  50/15  قوي آبامنيتودسترسدرآبمحدوديتدارايمزارع  5
  18  00/10  متوسط آب امنيت و دسترس در آب كم محدوديت داراي مزارع  6
  37  50/20  قوي آبامنيتودسترسدرآبكممحدوديتدارايمزارع  7
  هاي پژوهش مأخذ : يافته

 ه،نظرگرفته شدررسي عوامل مختلف بر امنيت آب درمدلي كه براي ب ة حاضر،در مطالع
  :)Sinyolo et al., 2014( است) 5رابطه ( صورت به
 )5(   WS f X   

و كالبدي  اقتصادي ،بردار ويژگي اجتماعي x بوده و شاخص امنيت آب WS آن،كه در
 شركت در شامل سطح سواد، فاصله از سد، موقعيت زمين، نوع كانال، ريزش چاه، كشاورزان

 هاي آموزشي و درآمد مزرعه است. كالس

  ها آوري دادهجمعگيري و نمونهروش 
بوده و  1393- 94هاي مقطعي مربوط به سال زراعي از نوع داده ة حاضري مطالعهاداده

 ،. همچنينشدآوري جمعگيري تصادفي روش نمونه و بااز طريق پرسشنامه در منطقه رامجرد 
ابتدا  ،كه تعداد كشاورزان جامعه مورد مطالعه در دسترس نبود از آنجا ،براي برآورد حجم نمونه

نفر  180 حجم نمونه ،)6( رابطهبا استفاده از  ،سپس شد وتوزيع  نمونه عنوان بهشنامه تعدادي پرس
  شد.برآورد 

)6(  n =	
∗
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سطح خطا  α، درصد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول Z، حجم نمونه n كه در آن،
)05/0( ،S انحراف معيار سطح زير) و  اوليه)كشت نمونه  انحراف معيار نمونه اوليهd  درجه

ة مقدار آمار ،34/0انحراف معيار سطح زير كشت  ميزان ،)6( رابطهدر است.  )05/0اطمينان (
براي  شايان يادآوري است كهدر نظر گرفته شد.  0025/0 با نيز برابر و  8416/3برابر با  

   .ه استشد استفاده EViews 9و SPSS، Excel يافزارهاي نرماز بسته ،هادادهتحليل و تجزيه
  

  نتايج و بحث
آب كشاورزي در منطقه مشخص و سپس، با  ابتدا نوع منبع ،با توجه به اهداف مطالعه

نتايج مربوط به محاسبه شاخص امنيت آب هاي اساسي، وتحليل مؤلفه استفاده از روش تجزيه
  پرداخته شده است.  آببه بررسي عوامل مؤثر بر امنيت  ،در نهايت ارائه و تحليل شده است.

 خالصه شده است. 2نوع منبع آب كشاورزي در دسترس افراد در جدول فراواني  عتوزي
نياز خود  آب كشاورزي مورد به تأمين بيشتر كشاورزان ،دهد نشان مي جدول اين كه گونه همان

از  طور كامل به آنها درصد 25 فقط ند وپرداز ميهاي سد و چاه صورت تركيبي از كانال هب
برداران در توليد خود به آب چاه درصد بهره 75 ديگر سخن،به  كنند؛كانال سد استفاده مي

 ،تعداد دفعات و همچنين ،1393- 94براي بررسي ميزان كمبود آب در سال زراعي  اند.وابسته
عي ند مورد پرسش قرار گرفت. طبق نتايج، در سال زراا ههايي كه افراد با كمبود مواجه شدماه
كه  ،رو بودند هبروسطحي دهندگان با كمبود آب  از پاسخ درصد 82، بيش از 1393- 94

هاي تير و هويژه در ماهبو ) درصد 51) و تابستان (درصد 21بيشترين كمبود آب در فصول بهار (
هاي گذشته از نسبت به سال 1393- 94ميزان كاهش آب در سال زراعي  .شود ميمرداد مشاهده 

معتقد بودند  آنهادرصد  48كه حدود  در حالي ،يكسان تشخيص داده نشده كشاورزاننقطه نظر 
درصد  چهاردهدوم،  يكاين ميزان را  آنهادرصد  26حدود  است؛كه اين ميزان معادل دو سوم 

در اين  اند.تلقي كرده پنجم يكحدود  آنهاصد در دوازدهبه  نزديك و وم ديك حدود  آنها
  ند. ا دانستهخشكسالي را دليل كمبود آب  كشاورزاندرصد  4/89 راستا،
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، به گفتة هيافت عدم دريافت آب اختصاص پاسخ به پرسشي دربارةدر  ،همچنين
در پاسخ به اقدام براي  ؛اندبا عدم دريافت آب مواجه بودهآنها درصد  1/66حدود  كشاورزان،

در ي مربوط ها نادرصد با ارگ 4/27 دهند،آنها اقدامي انجام نمي درصد 6/65عدم دريافت نيز 
در پاسخ به نتيجه اين اقدام  كنند؛كشاورزان نزديك خود مطرح ميگذارند و بقيه نيز با ميان مي

درصد اظهار كردند  9/13 شود،له هرگز حل نميدرصد آنها، اين مسئ 4/74حدود به باور نيز 
بخش  هميشه اين اقدامات مؤثر و نتيجه درصد معتقدند كه 1/11برخي مواقع مؤثر است و كه 

از درصد  6/20حدود نيز به گفتة در مورد شكست آبياري  در پاسخ به پرسشي بوده است.
آب در  ،كه تصميم به آبياري داشتند زماني كنند،كه از منابع آب سطحي استفاده مي كشاورزان

اما آب وجود  ،ري داشتنددر طول سال تصميم به آبيا آنهادرصد  4/79بوده و  آنهااختيار 
اند. عالوه بر كمبود آب، مشكالت حقوقي مربوط نداشته است و مشكل دسترسي به آب داشته

راي حل ناراضي بوده و ب مسئوالنبه آب نيز در اين منطقه وجود دارد. كشاورزان از عملكرد 
مربوط به دريافت حقابه  مسئلهبراي حل  كشاورزانند. ا بودهرو با مشكالت روبه ،مسائلاين 

كنند. رابط بين كشاورزان يك روستا با اداره دچار مشكل هستند و حقابه خود را دريافت نمي
با  كشاورزانكننده مشكالت  ام نداده و منعكسدرستي انج اي نيز وظيفه خود را بهآب منطقه
  كه اين مورد سبب بروز درگيري كشاورزان شده است. نيست، مسئوالن
 1393- 94نمونه بر حسب منبع آب كشاورزي مورد استفاده در سال  كشاورزانتوزيع  - 2جدول 

  درصد فراواني  تعداد  منبع آب
  25  45  سد
  56/30 55 چاه

  44/44  80  سد و چاه
  هاي پژوهش مأخذ : يافته

آزمون بارتلت و  كاربرد ،تعداد نمونه ،براي اطمينان از مناسب بودن روش و همچنين
. استها براي تحليل عاملي مناسب مبستگي موجود بين دادهنشان داد كه ه KMO معيار

ها متغير ،براي شاخص امنيت آب گفتهپيش بر اساس تعريف كه توان گفتمي ،ترتيب يندب
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پس از بررسي  خوبي بيان كنند. دهند و آن را بهرا نشان  امنيت آبها و ابعاد قادرند ويژگي
 ،3كه در جدول  شدههاي امنيت آب محاسبه هاي توصيفي متغيرابتدا آماره ،كفايت حجم نمونه

 ارائه شده است. 

  هاي امنيت آبهاي توصيفي مربوط به مؤلفهآماره - 3جدول 
  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  واحد  هاي امنيت آب مولفه

  در دسترس بودن آب
  اطمينان از آب
  كفايت آب

  سر آب كشمكش بر
  مسئلهنحوه حل 

  تمايل به پرداخت
  توانايي پرداخت

  هزار مترمكعب
  
  
  دفعات

  
  ده هزار ريال

96/36  
48/0  
76/0  
03/1  
36/1  

72/770  
57/1  

66/62  
40/0  
28/0  
19/1  
67/0  

40/1330  
49/0  

71/1  
16/0  
36/0  
15/1  
49/0  
72/1  
31/0  

  هاي پژوهش مأخذ : يافته
ه متغير تمايل به پرداخت باالترين ضريب تغييرات مربوط ب ،3هاي جدول  بر اساس آماره

طور  ست. بهو شتوي ا صيفيكشت  منظور هبراي كل آب دريافتي ب بوده، كه بها براي آب
دهد، حاضرند بيش قرار مي آنهامكعب آب كه سد در اختيار براي هر متر كشاورزان ،ميانگين

تفاوت زيادي با تعرفه فعلي آب در محصوالت ريال، پرداخت كنند. اين مقدار هزار  770از 
دهنده نقش مهم آب در ريال به ازاي هر مترمكعب) دارد و نشان 147زراعي استان فارس (

ارزش باالي آب نزد كشاورزان است. مقدار باالي ضريب تغييرات ناشي از  ،زراعت و همچنين
ناشي از  آب بوده، كه آن همايل به پرداخت هزينه براي تفاوت زياد بين كشاورزان براي تم

تفاوت در نوع منبع آب است. البته عامل ديگر در تمايل به پرداخت بازده حاصل از واحد نهاده 
بيشتري براي آب  هزينةكنند، كمياب آب است. كشاورزاني كه از آب چاه استفاده مي

ا هميشه آب در بها پرداخت كنند ت رو، حاضرند مقدار بيشتري براي آب و از اين ندپرداز مي
  د. نباش داشتهاختيار 
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كه در صورت باال رفتن قيمت آب  دهدبها نيز نشان مي ميانگين توانايي به پرداخت آب
بها را دارند. ميانگين كفايت  يشتر كشاورزان توانايي پرداخت آبب رساني، ناشي از بهبود آب

كه حاكي از عدم  بوده 76/0برابر با  ،دهنده نسبت آب كافي براي آبياري استآب كه نشان
حصول خود با مشكل كمبود آب آب براي آبياري است و كشاورزان در آبياري م كفايت
ترمكعب داراي ضريب هزار م 96/36با ميانگين نيز متغير در دسترس بودن آب  اند. مواجه

گزارش شده كه حاكي از تفاوت ميزان آب در دسترس است.  كشاورزاندر بين  تغييرات باال
. مزارعي كه از چاه استاين تفاوت ناشي از تفاوت در ميزان آب دريافتي از منابع آب مختلف 

، از دسترسي آب بيشتري سد است آنهانسبت به مزارعي كه تنها منبع آب  ،كننداستفاده مي
دسترسي به آب بيشتري نسبت  اند، واقع شدهد مزارعي كه در نزديك س ،همچنين برخوردارند؛

  به مزارع دورتر از سد دارند. 
دهنده كه نشان ،)15/1( بوده ضريب تغييرات متغير كشمكش بر سر آب نيز باالمقدار 

ها ، تعداد اين كشمكششودگونه كه مالحظه ميتفاوت اين متغير در بين كشاورزان است. همان
هاي ال بوده است. اين كشمكش در بين كشاورزاني كه از كانالطور ميانگين يك بار در س به

است كه  مسئلهمتغير ديگر امنيت آب، نحوه حل  بيشتر است. ،كنندسد براي آبياري استفاده مي
مسئله كشاورزان را حل  مسئوالندهد كه هرگز است و نشان مي 36/1ميانگين آن برابر با 

باال نبودن  دهندة نشانكه  ،دست آمده به 48/0 با آب نيز برابرميانگين متغير اطمينان از  كنند. نمي
  ميزان آب دريافتي است.اطمينان از 

سه عامل استخراج  ،با كاربرد تحليل عاملي ،شودديده مي 4كه در جدول  گونه همان
هاي ديگر مقدار كمتري از واريانس را كه اولين عامل بيشترين واريانس را دارد و عامل شد،

عامل اصلي براي امنيت آب در نظر گرفته شد.  عنوان بهاولين عامل  ،دهند. بنابراينمي توضيح
هاي دهد. اين ضرايب همان بارها را نشان ميها در عاملسهم متغير 4ضرايب موجود در جدول 

هاي دهنده توانايي عاملاننش ،سو بوده كه از يك هاها در عاملاز متغير كدامعاملي هر 
تواند براي بررسي مي هاي مورد مطالعه است و از سوي ديگر،ده در تبيين واريانس متغيرش تعيين
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ميزان بار عاملي  شود،گونه كه مالحظه مي ها براي تحليل عاملي استفاده شود. همانتناسب متغير
كه حاكي از ميزان همبستگي بين  بوده، 64/0متغير در دسترس بودن آب در اولين عامل برابر با 

است.  49/0. همبستگي بين عامل اول و متغير اطمينان از آب برابر با استاين متغير و عامل اول 
و همبستگي بين  6/0همبستگي بين متغير توانايي پرداخت و عامل اول برابر با  ،به همين ترتيب

در است. بيشترين بار عاملي در عامل اول  291/0عامل سوم برابر با  ومتغير توانايي پرداخت 
كه نشان از همبستگي باالي عامل اول با اين متغير  ،شودمتغير در دسترس بودن آب مشاهده مي

ترين متغير وجود آب به اندازه كفايت يا موجود مهم ،بر اساس عامل اول سخن، . به ديگردارد
ضمن اينكه براي  ن دسترسي بدون نوسان و مداوم است،امكا ،بودن آب است و در گام بعدي

اي گونه هاي مالكيتي و حقوقي نيز بهزمينه كه الزم است يادشده،تضمين ايفاي نقش سه متغير 
، هاي عامليبر اساس بار فراهم باشد كه نزاع و كشمكش در راه دسترسي به آب ايجاد نشود.

 ، اقتصادي و حقوقي نامگذاري شدند.كالبدي ،ترتيب ، بههاعامل

  هاي اساسيتحليل مؤلفهو تجزيهنتايج  - 4جدول 
  عامل حقوقي  عامل اقتصادي عامل فيزيكي هامتغير

  -38/0  24/0  64/0  در دسترس بودن آب
  39/0  49/0  49/0  اطمينان از آب
  08/0  54/0 62/0 كفايت آب

  38/0  001/0  52/0  عدم كشمكش بر سر آب
  -69/0  -02/0  51/0  مسئلهنحوه حل 

  -05/0  -7/0 13/0 تمايل به پرداخت
  29/0  -56/0  6/0  توانايي پرداخت

  هاي پژوهش مأخذ : يافته
هاي عاملي نمره ده است.آم 5مزارع در جدول  از هر كدام در آب امنيت نتايج توزيع

از  هر كدامدست آمد. پس از برآورد سهم  هاز عوامل ب هر كدامبعد از چرخش عوامل براي 
از  هر كدامضرب سهم  شاخص امنيت آب با استفاده از مجموع حاصل ،هاها در عاملمتغير
. بر اساس مقادير امنيت آب، شدشده برآورد هاي استانداردها در عامل اول در ميزان متغيرمتغير
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بيانگر تعداد مزارع در هر  5مزارع ابتدا به سه گروه ضعيف، متوسط و قوي تقسيم شدند. جدول 
. برخوردارندامنيت آب ضعيف  ازدرصد مزارع  22آب است. بيش از هاي امنيت از گروه كدام

هاي امنيت آب در انواع مؤلفه دهندة تفاوت كه نشان ها بسيار باال بوده،اختالف بين اين گروه
. اين ستراستا هم )Sinyolo et al., 2014(سينيولو نتايج مطالعه  بااست. اين نتايج  گروهاين سه 

نيز دليل تفاوت در ميزان آب در دسترس و  ها بهكدام از گروهاختالف ميزان امنيت آب در هر 
ت و تفاوت ها در امنيت آب بيشتر اسزيرا وزن اين متغير كفايت آب و توانايي پرداخت است،

ها در مزارع بيشتر هرچه ميزان اين متغير سزا در امنيت آب دارد؛ ي بهتأثير هادر ميزان اين متغير
   مقدار امنيت آب نيز بيشتر خواهد شد. ،باشد

  هاي امنيت آباز گروه كدامتوزيع فراواني مزارع در هر  - 5جدول 
  انحراف معيار  ميانگين امنيت آب  درصد فراواني  تعداد مزارع  وضعيت امنيت آب

  50/5  44/38  22  40  )45كمتر از ضعيف (
  70/9  36/61  63  114  )45-75متوسط (

  00/5  80/84 15 27 )75(بيشتر از قوي
  73/6  33/61 100 180 مجموع

  هاي پژوهش مأخذ : يافته
ميانگين بر حسب محدوديت آب در  Kاي مزارع با استفاده از تحليل خوشه ،در ادامه

 ،دهدنشان مي 1نمودار گونه كه نتايج  دسترس و امنيت آب به هفت گروه تقسيم شدند. همان
هايي كه محدوديت آب در در گروه ؛ها متفاوت استاز گروه هر كدامميانگين امنيت آب در 

از  كدامر هر . با كاهش محدوديت آب داستميانگين امنيت آب نيز كمتر  ست،سطح باال
محدوديت آب  ،ترتيب ، به7و  4، 1 هاي در گروه كند؛ميزان امنيت آب نيز تغيير مي ،هاگروه

كمترين  كه شود. الزم به ذكر استميانگين امنيت آب بيشتر مي ،همچنين و يابدكاهش مي
. استمحدوديت بسيار آب  بوده كه شامل مزارع داراي 1ميزان امنيت آب مربوط به گروه 

است كه محدوديت آب كمتري نسبت  7باالترين مقدار امنيت آب مربوط به گروه  ،همچنين
  ها دارد. به بقيه گروه
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 هاي همگناز گروه كدامميانگين امنيت آب هر  - 1نمودار 

نيز نشان داد كه ميانگين امنيت آب براي آب  امنيت بر تأمين آب منبع نوع نتايج اثر
، 2/42 ،ترتيب ، بههاي آبياري سد و چاهآبياري سد، چاه و تلفيق كانالهاي كانالنهرهاي سنتي، 

از نوع تلفيقي  آنهامنبع تأمين آب  كه امنيت آب مزارعيدر واقع، است.  1/67و  8/59، 7/47
شاخص امنيت آب كشاورزاني كه متوسط  ؛ وبيشتر است مزارع(سد و چاه) است، نسبت به ساير 

  ساير منابع تأمين آب كمتر است. مند از كشاورزان بهره ، نسبت بهكنندفقط از سد استفاده مي
بعد از بررسي ارائه شده است.  6در جدول  عوامل مؤثر بر امنيت آبنتايج برآورد 

متغير وابسته و  عنوان بهامنيت آب  ،مدل تخمين زده شد. در اين مدل ،تمامي فروض كالسيك
هاي . متغيرندمستقل در نظر گرفته شد هايمتغير عنوان به، اجتماعي و اقتصادي كالبديعوامل 

، نوع كانال، مستقل شامل سطح سواد، فاصله از سد، موقعيت قرارگيري زمين، درآمد مزرعه
 .استترويجي  هايريزش چاه و كالس
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 عوامل مؤثر بر امنيت آب -6جدول 

  معيار طايخ  ضرايب  هامتغير

  40/0  08/1***  أعرض از مبد

  04/0  -37/0***  فاصله از سد

  30/0  -89/0***  موقعيت قرارگيري زمين

  20/3  33/0  درآمد مزرعه

  97/0  15/0***  نوع كانال

  26/0  -70/0***  ريزش چاه

  50/0  93/0**  هاي ترويجيكالس

  94/0  70/0  سطح سواد

F 
***21/41    

2
R  63/0    

  هاي پژوهش يافته: مأخذ 

هاي فاصله از سد، نوع كانال، متغير عوامل مؤثر بر امنيت آب، رآوردنتايج ببر اساس 

دار بر امنيت هاي ترويجي اثر معنيكالسوقعيت قرارگيري زمين و ريزش چاه و شركت در م

  .نددارآب 

ميزان امنيت  ،فاصله مزرعه از سد به اندازه يك كيلومتر بيشتر شود اگر ،بر اساس نتايج

، در تمامي داشتند يمناطقي كه از سد فاصله بيشتر ؛يابدكاهش مي 37/0آب به اندازه 

در ترند، نزديكهايي كه به سد  روستا ،در مقابل ؛كردندآب دريافت نمي ،هاي مقرر نوبت

هاي گيري و مشكالت بين كشاورزان روستاخود باعث بروز در ، كهترنددريافت آب موفق

در . است بودهبر امنيت آب  مؤثر هايرنوع كانال نيز يكي ديگر از متغي. است شدهمختلف 

هدررفت آب بيشتر بوده و بر ميزان آبي كه در نهايت  ها از جنس خاكي بود،مزارعي كه كانال

هاي بتني استفاده مزارعي كه از كانال ،در مقابل ؛تأثير گذاشته است ،رسدبه مزرعه مي

از آب دريافتي  سبب افزايش اطمينان اند، كه رفت آب كمتري داشته، ميزان هدركردند مي

هاي امانهبهبود س كه رودانتظار مي ،بنابراين. امنيت آب بيشتري دارند گونه مزارع اين شود و مي

 شركت در متغير، 6مطابق جدول . شوددريافتي  انتقال آب سبب افزايش اطمينان از آب
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موقعيت زمين هم . درا دارمثبت بيشترين اثر ترويجي بر تحقق امنيت آب هاي آموزشي كالس
 تأثير منفي بر امنيت آببيشترين  ، داراينسبت به ساير متغيرهااست،  كالبديهاي كه از متغير

دريافت آب  براي ،در ابتداي كانال واقع نسبت به مزارع ،در انتهاي كانال واقع زيرا مزارع است،
امنيت آب  ،بنابراين شود و ميند. اين موضوع سبب كاهش دسترسي به آب بيشتري دارمشكل 

عدم امنيت آب در  زيادي برريزش چاه تأثير  كه دهد نتايج نشان مي ،همچنين يابد.كاهش مي
 داريدليل عدم معني ودرآمد مزرعه بر امنيت آب مؤثر نبوده البته، دارد. منطقه مورد مطالعه 

هاي آبياري سامانهرا صرف تغيير ن درآمد مزرعه خود اين است كه كشاورزا ريزش چاه
  .نيستروي امنيت آب مؤثر  رو، اين متغير و از اينكنند  نمي

 
   گيري و پيشنهادهانتيجه

در منطقه  گيري و تعيين عوامل مؤثر بر امنيت آب كشاورزيبه اندازه ،در مطالعه حاضر
مزارع  درصد 41براي  ،در شرايط فعلي منطقه نتايج نشان داد كهرامجرد پرداخته شده است. 

طور ميانگين برابر  وجود ندارد و مقدار كفايت آب به د) آب كافيسپايين دست  مزارعويژه  (به
است. اين  93/0رابر با مقدار كفايت آب ب ،كه در مزارع باالدست در حالي ،است 53/0با 

سوي از  آب براي مزارعي است كه از سد فاصله بيشتري دارند. كفايتدليل عدم  اختالف به
از آب در دسترس و  ميزان آب در دسترس و اطمينان ،در مزارع گروه امنيت آب قوي، رديگ

كه سبب افزايش امنيت آب در اين گروه شده است.  بوده، هااز ديگر گروه كفايت آب بيش
مشكالت عمده  ، كهنددارامني آب طور نسبي نا هدرصد مزارع ب 22حدود  كه نتايج نشان داد

و مشكالت ناشي از آب  مسائلب، نامناسب بودن كفايت آب و وجود اعم از نااطميناني آ
تنها اطمينان از آب  ، ايجاد سد نهامني آب شده است. در واقعباعث درگيري بين كشاورزان و نا

عدم مديريت صحيح در توزيع آب سبب بروز  در بين كشاورزان را افزايش نداده، بلكهدريافتي 
شده حاكي از تأثير نوع منبع آب  آوري نتايج اطالعات جمع ،همچنينه است. امني آب نيز شدنا

كه شاخص امنيت آب كشاورزاني كه اي  گونه بوده، بهروي ميزان آب در دسترس و امنيت آب 
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از منابع كننده  است كه در مقايسه با كشاورزان استفاده 7/47برابر با ،كنند فقط از سد استفاده مي
مزارعي  كه توان نتيجه گرفت مي ،دهد. بر اين اساسرا نشان مي تريپايين ت آبامني ،تلفيقي
مزارعي كه تنها  ،ند. همچنينبرخوردارامنيت آب باالتري  از بع آب تلفيقيااز منكننده  استفاده

در ند. رامنيت آب كمتري برخوردا از اطمينان آب و است،هاي آبياري سد كانال آنهامنبع آب 
هاي فاصله از سد، نوع نتايج برآورد روش حداقل مربعات معمولي نشان داد كه متغير ،نهايت

اين  ،ند. در واقعداربر امنيت آب  داراثر معنيقرارگيري زمين و ريزش چاه كانال، موقعيت 
، شوندسبب تغيير امنيت آب مي ،هاي مهم امنيت آببر مؤلفهها، با تأثيرگذاري متغير
 ،هاي امنيت آب ضعيف، متوسط و قويفاصله مزرعه از سد در گروه سطكه متواي گونه به
هرچه فاصله مزارع از سد بيشتر  ،كيلومتر بوده است. بنابراين 27و  34، 63برابر با  ،ترتيب به

، در امنيت آب مؤثر دليل هدررفت آب يابد. نوع كانال نيز بهكاهش مي ميزان امنيت آب ،شود
ميزان بيشتري آب از دست  ،هاي بتنينسبت به كانال ،هاي خاكيكانالكه در اي  گونه بوده، به

موقعيت  همچنين، گذارد.بر ميزان كفايت آب و در دسترس بودن آب اثر مي ،رود بنابراينمي
زيرا هرچه مزارع در  تأثير منفي بر امنيت آب دارد، هاي سد) (دور بودن زمين از كانال زمين

در دريافت آب دچار مشكل خواهند بود و  ،هاي سد قرار داشته باشندهاي انتهايي كانالقسمت
واقع در  در مزارع ،شده آوريكافي نيست. طبق اطالعات جمعچنين مزارعي  دريافتيميزان آب 

از مزارع ديگر است. ميانگين كفايت مزارع در ابتدا،  ابتداي كانال، ميانگين كفايت آب بيش
هرچه مزرعه دورتر از  شد؛محاسبه  57/0و  88/0، 95/0برابر با  ،يبترت ، بهاواسط و انتهاي كانال
، پنجاه در اين منطقه زيرا ،كندميزان كمتري آب در دسترس دريافت مي ،كانال قرار داشته باشد
هزار هكتار زمين زارعي انتقال  سيروز براي  بيستمكعب آب طي تا شصت ميليون متر

از زمان ورود دولت در عرصه ي آبي كشاورزان نيست. هاگوي تمام نياز كه جواب ،يابد مي
كه براي اصالح ساختار ، در حالي اندآب، كشاورزان از ساختار مديريت آب حذف شده

با آموزش دادن كشاورزان  ،هاي كشاورزي كمك گرفت. در واقعبايد از تشكل ،مديريت آب
 نيزجويي در مصرف آب و صرفههاي آبياري، امانهدر زمينه مشاركت در تعمير و نگهداري س
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، بايد دستيابي به هدف امنيت آب ميسر خواهد شد. بنابراين ،نوين آبياري فناورياستفاده از 
وري نهاده آب باشند تا دنبال افزايش بهره هاي خود بهها و سياستدر برنامهريزان كشور  برنامه

رساني، تسهيالت مورد  هاي آبتتوجه به زيرساخ. نيز افزايش يابدامنيت آب  رهگذر،از اين 
و انتقال آب و آموزش كشاورزان  نياز آبياري، وجود يك تشكل تخصصي براي بازرسي توزيع

بر اين نكات، رعايت عدالت بيشتر در  افزون. دشوتواند سبب بهبود امنيت آب در اين زمينه مي
رساني بيشتر  ي)، اطالعي دبي اسمي با دبي واقعها (برابراز كانال هر كدامرهاسازي آب در 

بندي آب در هر سال از روستاها، نوبت هر كدامبراي زمان دقيق رهاسازي آب در كانال به 
داري ورزان در تعمير و نگهرساني، مشاركت كشا منظور افزايش عدالت در آب زراعي به

و  رساني براي رسيدگي به مشكالت آب ربط ذين برساني، توجه بيشتر مسئوال هاي آ كانال
جويي در مصرف  براي صرفههاي مناسب آموزش و آگاهي دادن به كشاورزان و ايجاد بستر

  مؤثر باشد.  ة رامجردتواند در بهبود امنيت آب در منطقمنظور افزايش راندمان آبياري مي آب به
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