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چکیده
زیرساخت ها که بستر اصلی برای فعالیت و تولید کشاورزی از منابع محدود آب را فراهم میکنند ،از الزامات راهبردی
توسعه این بخش محسوب میشوند .هدف پژوهش حاضر شناسایی ،تعیین اهمیت ،میزان تأثیر و بررسی روابط مؤلفهها و
شاخصهای زیرساختی در ارتقاء بهره وری آب کشاورزی بود .روش این تحقیق میدانی و پیمایشی بود که در آن پس از
مطالعات اسنادی و کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان ،به کمک ابزار پرسشنامه محقق ساخته ،میزان اهمیت شاخصها را در
یک طیف لیکرت  5گزینهای دریافت کرده و به بررسی سؤاالت و فرضیات پرداخته است .این تحقیق با استفاده از
مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار  Smart PLSروابط و میزان تأثیر متغیرها را مشخص کرده است .طبق نتایج
حاصله ،تمرکز زیرساختها روی عرضه آب کشاورزی بود و ضعف رویکرد تقاضا محوری ،جامعنگری ،سیستمی ،و فرایندی
را به عنوان مسائل اصلی این زیرساختها نشان می داد .همچنین مؤلفه «مجهز کردن اراضی پایاب چاهها به تجهیزات
اندازهگیری و کاربرد آب آبیاری» و شاخص «سهم اراضی پایاب چاههای مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این
اراضی»  ،از مؤثرترین آنها بود و مشخص گردید که (با فرض ثابت بودن سایر متغیرها)« ،زیرساختهای آب کشاورزی»
حدود  78/6درصد در «ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی» تأثیر داشته و بین هر یک از مؤلفهها و شاخصهای مربوطه نیز
رابطه مثبت و معنیداری برقرار میباشد.

واژههای کلیدی:

بهرهوری آب ،کشاورزی ،زیرساختها ،مدل سازی ،معادالت ساختاری

 -1آدرس نویسنده مسئول :کرج ،وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت آب و خاک.

* -دریافت :تیر  1931و پذیرش :اردیبهشت 1931
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ال

مقدمه
از آنجا که توسعه بخش کشاورزی رکن الن
محسوب م شود (ستاریفر به نقل از مینردال،

توسعه م

 ،)1928:1ایجاد زیرسناخت هنای مربوهنه نینز از اه ینت
ویژهای برخوردار است .بر اساس نتایج مطالعات موجود با
افزایش سرمایه گذاری در بخش کشناورزی بنه مینزا 11
درلد ،تولید ای بخش  1/2درلند و تولیند بخنشهنای
لنعت و خدمات نیز به ترتیب  1/1و  1/8درلد افنزایش
م یابد (مرسن

و ه انارا  .)98 :1928 ،از این جهنت

عدم تشایل سرمایه و نارسائ در امور زیربننای یان از
عوامل مهم و مؤثر در کُند شند رونند توسنعه ااتینادی
است (ابریش

 .)913 :1911 ،چرا که تولید اعم از لنعت

و کشاورزی بدو سرمایهگذاری در زیرساختها و وجود
شباه زیربنای اماا پذیر ن

باشد (رزاان )813 :1912 ،

و مطننابم مطالعننات موجننود تننراکم سننرمایه در بخننش
کشاورزی معادل یک پنجم سایر بخشهای ااتیادی است
(مرسن

و ه انارا  ،)118 :1928 ،لنذا عنعد در امنور

زیربنای بخش کشاورزی یا از عوامل پائی بود میزا
بازده ای بخش محسنوب من شنود (ابریشن

:1911 ،

)11؛ اما از آنجای که متوسط بهرهوری سنرمایه در بخنش
کشاورزی (معادل  ،)1/3بیش از دو برابر متوسط بهرهوری
سرمایه در بخشهنای لننعت و خندمات (معنادل )1/91
منن باشنند (مرسنن

و ه اننارا  ،)118 :1928 ،از اینننرو

کارشناسننا ااتیننادی معتقدننند کننه :بخننش کشنناورزی،
هرحهای ع ران و زیربناهای الزم آ مس اً ای ارزش را
دارد که سرمایهگذاریها حت با توسل به استقراض انجنام
شود (عظی

 .)991 :1931 ،در ه ی خیوص و نظر بنه

اه یت بخش کشاورزی در توسعه م ن  ،مایانل

تنودارو1

ااتیاددا معروف کشورهای جها سنوم عقینده دارد کنه
اگر ارار است توسعه روند مست ری داشته باشد ،بایند بنه
هور اعم از مناهم روسنتائ و بنه هنور اخن

از بخنش

کشاورزی آغاز شنود (تنودارو .)1321 ،بننابرای سیاسنت
ااتیاد بر پایه کشناورزی ایجناب من کنند دولنت متنول
Michel Todaro

1

هدایت ای بخش در مسیر نوی کرد بافت تولیدی

فعالیتهایش باشد (عظی ن  .)939 :1931 ،این مسنئ ه از
آنجای اه ینت راهبنردی پیندا من کنند کنه از ینک سنو
گسنننترش زیرسننناختهنننا و ارتقننناء بهنننرهوری آب در
سیاست های ک

بخش کشاورزی مطرح شده و از سنوی

دیگر براساس اهداف ذکر شده در سند چشم انداز ،1313
بخش کشاورزی تامی کننده امنینت غنذای کشنور ت قن
شده و رسید به جایگاه اول ااتیادی در سطح منطقه ،در
کنار محیط زیست مط وب نینز منورد توجنه انرار گرفتنه
است .لذا ،مطالعه و مدلسازی تأثیر عوامل راهبردی منؤثر
در ارتقای بهرهوری آب کشاورزی نظیر زیرسناختهنا در
دستیاب به اهنداف اساسن توسنعه پایندار کشناورزی از
اه یت و عرورت خال برخوردار م باشد.
براساس مطالعات موجود در لورت

که

زیرساختهای آب کشاورزی نظیر سامانه آبیاری تحت
فشار ،خوب هراح و اجرا شوند و میالح مورد استفاده
در آنها از کیفیت و خیولیات فن الزم برخوردار باشند
و بهرهبردارا نیز از دانش فن
بهرهبرداری از آ

در نگهداری و

کاف

بهرهمند باشند ،ای

سیستمها اادر

خواهند بود ،از  91تا  11درلد لرفهجوی در میرف
آب و از  81تا  11درلد افزایش در تولید محیوالت
کشاورزی را فراهم ن ایند (المادالنا و ساگاردوی:8111 ،
 .)198پالیا و ماتئوس ( )8111تأثیر زیرساختهای آب
کشاورزی نظیر انواع سامانههای آبیاری را در بهرهوری
فیزیا و ااتیادی محیوالت مخت د ارزیاب کردهاند.
اویس و هوچام ( )8119نیز احداث زیرساختهای آب
کشاورزی نظیر سامانههای نوی

آبیاری را در افزایش

راندما آبیاری و مقدار محیول تولیدی مطرح کردهاند.
در ایرا نیز مطالعات زیادی نقش زیرساختها را در
ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی مورد توجه ارار دادهاند.
زمان

و ه اارا

( )1939به ای

نتیجه رسیدند که

بهرهوری آب در شیوههای نوی آبیاری بطور معن داری
بیشتر از شیوههای سنت

آبیاری بوده ول

در برخ

محیوالت نظیر محیول سیر روشهای سنت

دارای
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بهرهوری بیشتری هستند .اح دزاده ( )1931با ارزیاب

متفاوت ارزیاب

بهرهوری آب کشاورزی شباه حوعه زرینهرود به ای

( )1921با ارائه گزارش راهبردی «بررس بحرا آب در

نتیجه رسید که متوسط بهرهوری ای

م گردد .حس

بیگ

و مبین دهاردی

شباه آبیاری به

محیط م » به تجزیه و تح یل ابعاد مخت د ای موعوع

مقدار  1/21کی وگرم بر متر ماعب و در حد بهرهوری

زیرساختهای آب

فیزیا

شباههای آبیاری مغا

با

و دز بوده ول

استانداردهای جهان فال ه دارد .به عنوا مثال مقدار ای
شاخ

ماعب م باشد.

از نظر باالبرد استاندارد و سطح زندگ

مردم الزام است و وجود سرمایهگذاریهای فراوا در
زمینه تأمی آب به عنوا یک اوت محیط م

بررس

نشا

م دهد که با افزایش

راندما آبیاری و تغییر سامانههای آبیاری از سطح

به

باران (با راندما  11درلد) و اطره ای (با راندما 21
درلد) شاخ

کشاورزی را مطرح کردهاند .براساس ای گزارش« ،توسعه
هرحهای آب

در سامانه دلتای نیل میر  1/18کی وگرم بر متر
ه ی

پرداخته و جنبههای مثبت و منف

م شود»؛ اما از آنجای

محسوب

که زیرساختهای احداث شده

نتوانسته استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی را فراهم
ن ایند ،از کارای الزم برخوردار نبوده و لذا تا یل نبود

های بهرهوری یعن مقدار ع ارد هر متر

شباههای انتقال و توزیع آب به عنوا یک نقطه ععد

ماعب آب آبیاری  11درلد و درآمد هر متر ماعب آب

مطرح م باشد .مشابه ای گزارش ،زرگرپور (:1922

آبیاری  11درلد افزایش یافته و میزا

م

ع ارد

 )122نیز معضل عدم رویارد (جامع) به حوعه آبریز در

محیوالت بطور متوسط  81درلد نسبت به سناریو پایه

احداث زیرساختهای آب از ج ه سدها را عنوا کرده

بهبود یافته است .مطالعات موجود بیانگر آ است که با

است.

وجود زیرساختهای مناسب آب کشاورزی نظیر
سامانههای آبیاری اطرهای و باران

م توا در استفاده

بهینه از سایر نهادهها نظیر میزا کود ،سم و نوع بذر نیز
تولیهها و اادامات الزم را انجام داد (سال
 .)1939کری

و ه اارا ،

گوغری و ه اارا ( )1939با ارزیاب

در گزارش دفتر مطالعات زیربنای
(گزارش  )1922 :3318نیز ع
سرسام آور استحیال و تأمی

مج س

یادآوری هزینههای
آب در کشور به لزوم

افزایش راندما آبیاری از یک هرف و پائی بود راندما
آبیاری هرحهای مربوهه نظیر شباههای مدر و نی ه

سامانههای آبیاری در محیول پنبه به ای نتیجه رسیدند

مدر اشاره شده و استفاده از سامانههای آبیاری تحت

که سامانه آبیاری اطرهای افزایش ع ارد  99درلدی

فشار نیز با مزایای کاهش میرف آب و افزایش تولید

محیول و کاهش میرف  31درلدی آب را بهدنبال

محیول تولیه شده است .در گزارش راهبردی مرکز

داشته است .با ایناه در مقاالت مخت د نقش

تحقیقات استراتژیک (شفیع  )1931 ،نبود رویارد جامع

زیرساختهای آب و مدرنیزهکرد سامانه آبیاری و بهبود

و لیانت به منابع زیست تأمی منابع آب مطرح شده و در

شیوههای ذخیره آب در کنار یاپارچهسازی اراع مثبت

گزارش «بهبود بهرهوری آب کشاورزی» نیز ع

ارزیاب شده (ع

و تالودکر8112 ،؛ مولد و ه اارا ،

یادآوری عرورت ایجاد و توسعه شباههای آبیاری،

8111؛ کی و  ،)8111 ،ول نقش زیرساختها از ج ه

تسطیح ،تجهیز و نوسازی و یاپارچهسازی اراع  ،پائی

احداث سدها بدو در نظر گرفت تبعات و مضرات وارد

بود راندما آنها و لزوم الالح شیوههای مربوهه از

بر هبیعت نظیر افزایش تبخیر آب ،بر هم زد تعادل

ج ه بهبود مدیریت و نگهداری بهرهبرداری از شباهها

محیط زیست (ل  )9 :8119 ،اابل

مورد توجه ارار گرفته است (حیدری .)1922 ،از اینرو ،با

باشند .از ه ی رو است که نقش زیربناهای

ایناه در مباحث تئوریک ،احداث زیرساختها و تشایل

اکوسیستم و زیبای
بررس ن

آب کشاورزی در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی ایرا

سرمایه زیربنای آب کشاورزی مؤثر و مثبت مطرح شده،
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اما در ع ل نتایج متفاوت در گزارشها و مقاالت از آنها

آموزش و ترویج از حد انتظار ک تر بوده است (عباس

ذکر شده و مزایا و معایب زیرساختهای آب کشاورزی

و ه اارا  .)18 ،11 ،11 :1933 ،ه چنی  ،مطالعات

در ارتقاء بهرهوری مطرح و عرورت تناسب سایر متغیرها

کانالهای

در کنار ایجاد زیرساختها تولیه شده است (مع اری،
1931؛ عربزاده1931،؛ جوا

موجود بیانگر آ است که از مسائل ال
کانال ،مسائل ژئوتانیا

آبیاری کشور ،هراح

بستر و

و ه اارا .)1921 ،

اجرای کانال (پیری و ه اارا  ،)1939 ،تبخیر بیش از حد

بررس ها حاک از آ است که اگرچه با احداث شباههای

آب در مسیر کانال ،نامسطح بود اراع  ،مهارت ک تر

آبیاری و استفاده از منابع آب سطح م توا در تقویت

نامناسب کانالها (مح دی و

منابع آب زیرزمین
زهدار شد

مؤثر وااع شد ،ول

اراع

ای

بهرهبردارا  ،هراح

جابجای ،

ه اارا  ،)1923 ،نگهداری و بهرهبرداری نامناسب از

و

م باشد

را نیز بهدنبال دارد (ابادیا

سازههای آب

و سرمایه گذاری های زیربنای

ه اارا  .)1939 ،برخ کارشناسا معتقدند که؛ احداث

(حیدری193 :1922 ،؛ پیری و ه اارا .)112 :1939 ،

سدها و شباههای آبیاری در شرایط هوای باز احت ال

ای در شرایط است که شاخ

کارای میرف آب برای

تبخیر آب را افزایش داده و مقداری از آب اابل استفاده

منبع آب چاه بیشتر از شباه محاسبه گردیده که

در بخش کشاورزی را از دسترس خارج م سازد و با

نشا دهنده استفاده نسبتاً بهینهتر از آب در اراع آبخور

توجه به تعداد و وسعت سدهای کشور ای میزا هدر

چاه نسبت به اراع

آبخور شباه م باشد (حیدری،

رفت آب حدود پنج می یارد متر ماعب در سال برآورد

 .)19 :1922گذشته از دالیل ای مسئ ه که ع دتاً به نحوه

م شود (اکبری.)19 :1933 ،

مدیریت سدها و شباههای آبیاری و عدم حضور و

بررس های موجود حاک
سرمایهگذاری زیربنای

از آ

است که

در پروژههای آب و آبیاری به

مشارکت وااع

کشاورزا

 ،)811 :1939با بررس

مربوط م شود (مختاری،

نتایج تحقیقات و درک شرایط

ندرت در گسترش ا رو اراع آب مؤثر وااع شده و در

موجود بخش کشاورزی و بویژه منابع و میارف آب

نتیجه تأثیر اندک بر افزایش کل محیول بر جای گذاشته

کشاورزی از نگاه نقش زیرساختهای آب کشاورزی در

است (شاوری .)813 :1939 ،ای

مسئ ه از آنجا ناش

م شود که یک ناه اهنگ

و شااف سرمایهگذاری در

زیرساخت عرعه و تأمی

آب با سرمایهگذاری در

ارتقاء بهرهوری م توا دریافت که ع

رغم اادامات

گسترده انجام شده ،نگرش جامع ،سیست

و راهبردی در

مسیر ایجاد ارتباط بی

زیرساختهای هرف تأمی

و

زیرساخت تقاعا و میرف آب کشاورزی اتفاق افتاده و

عرعه آب با زیرساختهای هرف تقاعا و میرف آب

سرمایهگذاری -های انجام شده در هرف عرعه آب

در بهبود تولید پایدار کشاورزی وجود نداشته و به عبارت

الزم بازمانده است .هبم نتایج

بهتر مدیریت زیرساختهای آب کشاورزی نتوانسته

کشاورزی نیز از کارای

مطالعات انجام شده میانگی

بازده کل آبیاری شباهها

بهرهوری پایداری را در ای بخش فراهم ن اید (سند م

(برای دوره زمان  )1911-21حدود  99/9درلد م باشد

توسعه بخش کشاورزی .)131 :1933 ،بطوریاه عدم

(حیدری .)13 :1922 ،مؤسسه تحقیقات فن و مهندس

تعادل در سرمایهگذاری و هم زمان در اجرای هرحهای

کشاورزی در گزارش

با عنوا «بهرهوری میرف آب»

اشاره ن وده که بهرهوری فیزیا

آب کشاورزی ه

سالهای  1929تا  1938از  1/33به  1/83کی وگرم در هر
متر ماعب بهبود یافته ،ول
آبیاری به دالی

اثربخش

سامانههای نوی

مانند کم توجه به ابعاد فن و مسائل

باالدست

و پائی دست

آب و خاک و غف ت تاریخ

دولتها در سرمایهگذاری زیرساختهای مورد نیاز
کشاورزی به عنوا

دو چالش اساس

مطرح م باشند (سند تفیی

آب کشاورزی

برنامه ششم 81 :1933 ،و

 .)92بر اساس گزارشات موجود از  2/1می یو هاتار
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اراع

کشور حدود  9/8می یو هاتار به عنوا

آب

اراع آبخور سدهای ساخته شدهاند که  8می یو هاتار
آ دارای شباه ال

آبیاری است و حدود  1/1می یو

هاتار از آ دارای شباههای فرع

آبیاری و زهاش

در ارتقاء

سامانههای نوی آبیاری دارای اثرات مشخ

راندما آبیاری هستند که در ترکیب آنها با اادامات مربوط
و بهنژادی م توا

به خاک ،بهزراع

بیشتری را شاهد باشیم .بنابر ای

بهرهوری آب

آنچه به لورت نقش

م باشد .به عبارت دیگر حدود  8/1می یو هاتار از

مثبت زیرساخت ن ود داشته ع دتاً شرایط گذرا بوده که

در آنها

افزایش بهرهوری

اراع

آبخور سدها که با سرمایهگذاری سنگی

شباههای ال

ایجاد شده ،فااد شباههای فرع آبیاری

بیشتر محققی

از آ

تحت عنوا

(جاری) یاد کردهاند که اگر به لورت فرایندی ،با

هستند (معاونت آب و خاک .)11 :1933 ،لذا برخ

آیندهنگری و جامعبین و بر اساس هزینهها و منافع م

کارشناسا کشاورزی معتقدندکه :جهت تأمی  ،تولید و

مورد توجه ارار گیرند ،با ابهامات و اشااالت زیادی

ذخیرهسازی آب برای زما مورد نیاز گیاه زیرساختهای

مواجه م شوند .بر ای اساس لزوم بازنگری و الالح در

مناسب احداث نشده و اغ ب سازههای موجود با هدف

نگرشها ،تفارات ،سیاستها ،اواعد و اادامات در

تولید انرژی و برق تأسیس شده و اهداف کشاورزی از

سطوح مخت د کال تا جزء تی یمگیری در هدایت

فرعیات آنها بوده است .ه ی

نگرش موجب شده تا

مناسب زیرساختهای آب کشاورزی عروری م باشد.

هرحهای آبخیزداری ،آبخوانداری و ذخیره آب در
زیرزمی

که متناسب شرایط اا ی

کشور نیز م باشند،

نادیده گرفته شود (پالوج .)1-1 :1939 ،چیتچیا
( )1939با اذعا به ای مسئ ه م گوید« :در کنار ث رات
خوب فعالیتهای انجام شده ،برخ از فعالیتها به دلیل
عدم سازگاری با نیازها و اا یم کشور نتیجه عاس داده که
بایست شناسای شوند .به عنوا ن ونه سدهای نیز ساخته
شده که نتیجه مفیدی نداشته یا سدی ساخته شده با هدف
ذخیره  111می یو متر ماعب آب ،در حالیاه ع الً بیش
از  91می یو متر ماعب آب ذخیره نداشته ،یا شباههای
ساخته شده با نگرش سالهای پربارش ول

بهدلیل کم

آب بالاستفاده ماندهاند .آشنا ( )1939نیز با انتقاد از نحوه
ارزیاب

زیرساختهای آب

انجام شده و یاسویه دید

آنها و عدم شفاف سازی اهالعات در ای

زمینه معتقد

است :اگر تجربه انات به عنوا زیرساخت ذخیره و انتقال
آب زیرزمین

و بدو تبخیر آب در کنار سدسازی با

تبخیر آب و مسائل زیست محیط مقایسه شود؛ سدسازی
به مفهوم تبخیر بیشتر آب در کنار عدم مشارکت
بهرهبردارا خواهد بود .حجت ( )1939نیز با مقایسه تأثیر
سوء زیرساختهای چاه بر انات معتقد است که هر یک
از زیرساختهای آب

نظیر تسطیح اراع  ،احداث

مواد و روشها
روش تحقیق
ای تحقیم به لورت میدان و پی ایش پس از
ج عآوری اهالعات از روشهای مخت د مطالعات
کتابخانهای ،بررس اسناد و مدارک دستگاههای کشوری،
میاحبه با خبرگا  ،استفاده از تانیک دلف

و نهایتاً

پرسشنامه محقم ساخته ،به تجزیه و تح یل اهالعات
استخراج شده از پرسشنامهها پرداخته و به ک ک نرمافزار
 Smart PLSارتباط بی متغیرها را بررس کرده است.
جامعه آماری تحقیم به تعداد  111نفر از مدیرا عال و
کارشناسا ارشد دستگاههای اجرای  ،اساتید لاحب نظر
در رشتههای مرتبط و پژوهشگرا مؤسسات تحقیقات و
نیز تعدادی از کشاورزا خبره در سراسر کشور است که
تعداد  121نفر از آنا به روش هدف ند انتخاب و سپس به
ج عآوری اهالعات مندرج در پرسشنامه اادام شده است.
به منظور بررس

میزا روای

و پایای

پرسشنامه ،به

ترتیب از روش تح یل محتوا با رویارد جامعیت ک

ابزار

(برحسب نقطه نظرات  31نفر از متخییی ) و عریب
آلفای کرونباخ  1/3برحسب نتایج یک ن ونه اولیه 81
تای از خبرگا استفاده شده است .هدف ال

ای مقاله

 / 766مدلسازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی ایران
مدلسازی تعیی میزا تأثیر زیرساختهای آب کشاورزی
در ارتقای بهرهوری آب کشاورزی ایرا و از اهداف
فرع آ شناسای مؤلفهها و شاخ

های زیرساخت مؤثر

در ارتقای بهرهوری آب کشاورزی ،تعیی

زیرساختهای
اماانات زیربنای

کشاورزی:

آب

مج وعه

مورد نیاز در بهبود آبیاری اراع

کشاورزی نظیر سدها ،شباههای ال

و فرع

آبیاری،

مؤثرتری

زهاش  ،کانالهای آبیاری ،انتقال آب با لوله ،سامانههای

ها و نیز

آبیاری (تحت فشار و کم فشار) ،تسطیح و یاپارچهسازی

شناخت روابط بی آنها در کشور است .از اینرو سؤاالت

اراع م باشند (اانو برنامه پنجم )111 :1923 ،که در

است که کدام مؤلفهها و

تشایل سرمایه ،افزایش ظرفیت تولید بخش کشاورزی و

در ارتقای بهرهوری آب

در نتیجه ارتقاء بهرهوری عوامل تولید نظیر آب کشاورزی

ها ،رتبهبندی کرد شاخ

مؤلفهها و شاخ
مطرح برای محققی
شاخ

آ  ،ای

های زیرساخت

کشاورزی تأثیرگذارند؟ آیا تأثیر هر یک از ای مؤلفه و
شاخ

نقش مه

ها در ارتقای بهرهوری آب کشاورزی یاسا

است؟ میزا اه یت هر یک از شاخ

مجهزکردن اراضی پایاب سدها به تجهیزات

های زیرساخت در

ارتقای بهرهوری آب کشاورزی ایرا چقدر است؟ آیا بی
ای مؤلفهها و شاخ

مناسب آبیاری :احداث زیرساخت های الزم در اراع
پایاب سدها نظیر تجهیز و یاپارچهسازی اراع  ،احداث

ها رابطه مثبت و معن داری وجود

دارد؟ بر ای اساس فرعیههای ال

و فرع زیر در هول

تحقیم مورد توجه بوده است :الد -فرعیه ال :

شباههای ال

کشاورزی کشور مؤثر م باشند ،ب -فرعیههای فرع -1:
های زیرساختهای

آب کشاورزی در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی یاسا
ن

باشد -8 ،میزا اه یت شاخ

های زیرساختهای

آب کشاورزی در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی متفاوت
است -9 ،بی

مؤلفهها و شاخ

های مربوط به

زیرساختهای آب کشاورزی رابطه مثبت و معن داری
وجود دارد.

(تحت فشار و کم فشار) م باشد.
مناسب آبیاری :احداث زیرساختهای الزم در اراع
پایاب چاهها نظیر انتقال و توزیع آب با لوله و توسعه
سامانههای نوی آبیاری (تحت فشار و کم فشار) م باشد.
مجهزکردن اراضی سنتی به تجهیزات مناسب
آبیاری :احداث زیرساختهای الزم در اراع سنت نظیر
تجهیز و یاپارچهسازی اراع  ،انتقال و توزیع آب با لوله
و توسعه سامانههای نوی آبیاری (تحت فشار و کم فشار)
بهرهبرداری و نگهداری مناسب سازههای

بهرهوری آب :بیانگر مقدار محیول تولیدی یا
درآمد حال ه به ازای هر واحد آب میرف

توسط

محیوالت کشاورزی است (حیدری.)111 :1939،
ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی :بهبود نقش و
تأثیر هر واحد آب (مترماعب) اابل استفاده در انواع
فعالیتهای کشاورزی با منظور ن ود حفاظت ک
در حال و آینده م باشد (مرس .)31 :1931 ،

مجهزکردن اراضی پایاب چاهها به تجهیزات

م باشد.

تعریف عملیاتی واژگان

کیف منابع آب در راستای دستیاب به منافع م

و فرع

آبیاری و زهاش  ،احداث

کانالهای آبیاری ،تجهیز اراع به سامانههای نوی آبیاری

زیرساختهای آب کشاورزی در ارتقاء بهرهوری آب
میزا اثرگذاری مؤلفهها و شاخ

ایفا م کنند.

و

با ارزش

آبیاری :منظور استفاده مناسب ،حفاظت و لیانت از
تجهیزات و اماانات ایجاد شده نظیر شباهها ،کانالهای
آبیاری و سامانههای آبیاری در اراع

آب

کشاورزی

است.
الگوی مفهومی تحقیق
چارچوب ال

ای

تحقیم بر اساس ادبیات

مربوط به متغیرهای مؤثر بر «ارتقاء بهرهوری آب
کشاورزی» بنا نهاده شده و مطابم آ یا از ای متغیرها
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«زیرساختهای آب کشاورزی» شناسای شده است .خود

کننه؛ بنههننور متوسننط  11درلنند پاسننخ دهننندگا نقننش

متغیر مشت ل بر مؤلفههای چهارگانهای است که به

هننای شناسننای شننده در زیرسنناختهننای آب

ای

شرح شال  1با هم در ارتباط م باشند.

شنناخ

کشاورزی را در بازه «خی ن زیناد»« ،زیناد» و «متوسنط» و
حنندود  99درلنند در بننازه «کننم» و «خی ن کننم» ارزینناب
کرده اند .بررس ن ای گزینه های پنجگانه مشخ
خبرگا ن ونه ت ام شاخ

کرد که

ها را در گزینههنای متوسنط

به باال انتخاب کردهاند .لذا م توا دریافت کنه ه نه این
شاخ

ها به نظر خبرگا حنائز اه ینت و متفناوت بنوده

بهگونه ای که برخ از شاخ

 2و  81از

ها مانند شاخ

اه یت بناالتری برخوردارنند .ه چننی بررسن مینانگی
نشا داد که دامنه میانگی امتیازات در بازه [ 8/1تا  ]9/3و
متوسط آنها  9/1امتیاز م باشد .به منظور پاسنخ بنه سنوال

شکل  -1الگوی مفهومی تحقیق

دوم و بررس وجود و یا عندم وجنود تفناوت اثرگنذاری
شاخ

نتایج و بحث
بررس

تولیف

ویژگیهای جامعه ن ونه

نشا دهنده آ است که میانگی سن پاسخگویا  39سال
بوده و  11درلد از آنا بیشتر از  31سال س دارند .از
کل  121نفر پاسخدهنده  21درلد دارای مدرک تحیی

آنالیز واریانس 1با در نظرگرفت سطح معن داری  1درلند
استفاده شد .با توجه به ای که در آزمو مذکور ،ما بهدنبال
بررس تفاوت تأثیر شاخ

تفاوت تأثیر شاخ
تفاوت تأثیر شاخ

پاسخدهندگا شغل خود را کشاورز 83 ،درلد پژوهشگر
رشتههای مرتبط با آب کشاورزی و  13درلد مدیر مرتبط
با آب کشاورزی ذکر کردهاند .بررس

تجربه کاری

پاسخدهندگا بیانگر آ است که بیشتری

تعداد آنها از

سابقه هوالن

در حوزه آب کشاورزی برخوردارند.

بههوری که حدود  11درلد آنا باالی  91سال31 ،
درلد آنا باالی  81سال و  11درلد نیز باالی  11سال
سابقه خدمت در امور آب کشاورزی دارند؛ بنابرای
م توا گفت که در مج وع ،خبرگا ه اار در پژوهش
حاعر از حیث س  ،سابقه کاری ،شغل و تخی

دارای

معیارهای مناسب برای پاسخ به پرسشهای ای

تحقیم

بودهاند.

ها هستیم ،برای آزمو فرعیه

اول H0،و  H1به شال زیر در نظر گرفته شدند:

فوق لیسانس به باال هستند ،حدود  31درلد
در امور آب کشاورزی 11 ،درلد استاد دانشگاه در

هاکه به شال فرعیه (فرع ) اول مطرح گردید ،از

ها معن دار نیستH0 :
ها معن دار استH1 :

و بر مبننای سنطح معنناداری تنأثیر شناخ

هنا ارزیناب

گردید؛ یعن اگر سطح معن داری کوچاتر از  1/11باشند
( )p-value≤ 1/11باشد ،فرض  H0رد و فرض  H1ابول
م شود .نتایج بدسنت آمنده از این آزمنو در جندول 1
مالحظه م شود.
با توجه به سطح معن داری گزارش شده از
آزمو که معادل لفر و کوچاتر از  1/11م باشد H0 ،رد
م شود .لذا با اه ینا  31درلد م توا گفت که؛ از
دیدگاه خبرگا  ،میزا

اثرگذاری شاخ

ها در ارتقاء

بهرهوری آب کشاورزی متفاوت است؛ بنابرای فرعیه اول
تحقیم تأیید م شود .ای نتیجه با مباحث ادبیات تحقیم
که در لفحات ابل تشریح شد ،مطابقت دارد .به عنوا

در جستجوی پاسخ به سنواالت هنرح شنده در
مقاله ،اهالعات گردآوری شده از پرسشننامههنا نشنا داد

1

برای اطالعات بیشتر در خصوص آزمونهای ذکر شده در مقاله مراجعه شود به
(مرسلی و همکاران.)111-171 :1931 ،
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ن ونه تأثیر سامانههای نوی آبیاری در مقایسه با شباهها و
کانالهای آبیاری بیشتر است.

«مجهزکرد

در پاسخ به سوال سوم و بررس
یعن

شاخ

احیاء مه تری

مربوهه وجود دارد .از بی  3مؤلفه شناسای شده ،مؤلفه

فرعیه دوم

های تأثیرگذار در ارتقاء

بهرهوری آب کشاورزی از آزمو ت

استیودنت و بر

اراع

پایاب چاهها به تجهیزات مناسب

آبیاری» (که در اس ت چپ با ک ه  chahمشخ
با عریب  1/311بیشتری

است)

و مؤلفه «مجهز کرد اراع

سنت به تجهیزات مناسب آبیاری» (که در اس ت پائی با

اساس مقایسه میانگی امتیازات داده شده خبرگا جامعه

ک ه  Ganaatمشخ

ن ونه با میانگی فرع  µ=9بررس الزم انجام و نتایج

تأثیر را دارند .ع

در جدول  8ارائه شده است.

چاههای مجهز به سامانههای کم میرف آب از کل ای

ه انطور که در جدول مالحظه م شود ،با
از

اه ینا  31درلد م توا گفت که تعداد  13شاخ

است) با عریب  1/213ک تری
ایناه شاخ

«سهم اراع

پایاب

اراع » (که در اس ت راست و ردید دوم با QZ09

مشخ

است) با عریب  1/211بیشتری

و شاخ

لحاظ آماری معن دار بوده و لذا از نظر خبرگا دارای

«سهم مشارکت (فن  ،مدیریت  ،مال و )...بهرهبردارا در

سوال که

نگهداری مناسب سازههای آبیاری جهت پایداری و

شده دارای اه یت

است رار آبده آنها» (که در اس ت چپ و ردید اول با

اه یت بیشتری م باشند .در پاسخ به ای
کدامیک از شاخ

های شناسای

بیشتری در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی هستند؟ پس از

 QZ18مشخ

است) با عریب  1/111ک تری تأثیر را

رتبهای

دارند .با بررس معیار عرایب معن داری  zیا ه ا مقادیر

فریدم استفاده شده که نتایج حال ه در جدول  9ارائه

 t-valuesمالحظه شد که در سطح اه ینا  %31ه ه

شده است.

عرایب معن دار م باشند (شال .)8

تأیید کفایت رتبهبندی شاخ

ها ،از آزمو

مطابم نتایج ای جدول ،شاخ

های ش اره ،81

 2و  1به ترتیب در رتبههای اول تا سوم ارار م گیرند .با
تعیی اه یت و رتبهبندی

توجه به نتایج حال ه ،ع

بر تفاوت اه یت ای

شاخ

ها ،فرعیه دوم مبن

شاخ

ها نیز تأیید م گردد .به منظور بررس

فرعیه

ال

و فرع سوم مبن بر شناخت روابط بی مؤلفهها و

شاخ

ها از تح یل معادالت ساختاری 1استفاده شد 8که

نتیجه دریافت از نرمافزار  Smart PLSآ در شال  1و
جدول  3ارائه شده است.
ه انطور که در اس ت چپ و باالی شال
مشاهده م گردد با فرض ثابت بود

سایر متغیرها،

«زیرساختهای آب کشاورزی» حدود  21/1درلد در
«ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی» تأثیرگذار است و ارتباط
مثبت و معن داری بی

ت ام

مؤلفهها و شاخ

های

Structural Equation Modeling
8

جهت آشنای با مدلسازی معادالت ساختاری مراجعه شود به (مرس

ه اارا .)111-111 :1931 ،

1

و

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 763 / 7231 /3
جدول  -1آزمون آنالیز واریانس (اثرگذاری) زیرساختهای آب کشاورزی
مجموع

منبع تغییرات /شرح

مجذورات
96/723
19/477
116/2

ناشی از تفاوت شاخصها
ناشی از عامل تصادفی
کل تغییرات

درجه آزادی
4
175
179

میانگین
مجذورات
24/181
0/111
-

سطح

آماره اف

معنیداری
0
-

217/258
-

جدول  -2آزمون تی استیودنت (اهمیت) شاخصهای زیرساختی در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی
شماره

عنوان شاخص

/

شرح

تعداد

میانگین

سطح

نتیجه

نمونه

امتیازات

معنیداری

آزمون

آماره تی

-1/57
-3/06
-0/48

111
111
111

2/88
2/76
2/96

1/117
1/119
1/19

رد
تائید
رد

2/43
1/18
3/12
3/3

111
111
111
111

3/2
3/11
3/3
3/3

1/111
1/42
1/114
1/111

تائید
رد
تائید
تائید

3/9

111

3/4

1

تائید

1/7
3/4
-0/2

111
111
111

3/14
3/3
2/98

1/13
1/111
1/12

رد
تائید
رد

2/21
2/48

111
111

3/2
3/2

1/19
1/112

تائید
تائید

-1/3

111

2/89

1/41

رد

0/95

111

3/09

1/92

رد

2/74
2/74

111
111

3/24
3/25

1/117
1/117

تائید
تائید

-0/38
-4/3
-1/3
2/29
-/.65
3/37

111
111
111
111
111
111

2/96
2/66
2/9
3/1
2/94
3/3

1/7
1
1/11
1/14
1/24
1/111

رد
تائید
رد
تائید
رد
تائید

0/32
1/13
4/3

111
111
111

3/03
3/08
3/4

1/72
1/41
1

رد
رد
تائید

شاخص

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

سهم اراضی پایاب سدها ،بندها و ...مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
نسبت اراضی تجهیز و یکپارچه شده پایاب سدها و بندها به سطح کل این اراضی(درصد)
درصد استفاده(تولید) چند منظوره از حجم آب شبکهها و کانالهای پایاب سدها ،بندها و(...مانند پرورش ماهی) به کل حجم
آب شبکهها و کانالها
درصد کاهش اضافه مصرف آب سطحی دراراضی پایاب سدها ،بندها و...با اجرای سامانههای کم مصرف آبیاری
سهم شبکههای آبیاری مجهز به کنتور هوشمند تحویل حجمی آب از کل شبکههای آبیاری کشور(درصد)
راندمان آبیاری اراضی پایاب سدها(درصد)
مقدار تولید محصوالت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراضی تجهیز شده پایاب سدها ،بندها و...
(کیلوگرم)
به حجم آب استفاده مجدد این اراضی (مترمکعب)
درصد کاهش اضافه برداشت آبهای زیرزمینی در اراضی پایاب چاهها با نصب تجهیزات فنی
به کل برداشت آب از چاهها
سهم اراضی پایاب چاههای مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
سهم چاههای کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند آب از کل چاههای کشاورزی(درصد)
درصد استفاده (تولید) چند منظوره از حجم آب استخراج شده چاهها(مانند پرورش ماهی) به کل حجم آب مورد استفاده از
چاهها
راندمان آبیاری اراضی پایاب چاهها(درصد)
مقدار تولید محصوالت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراضی پایاب چاهها(کیلوگرم)
به حجم آب استفاده مجدد چاهها (مترمکعب)
سهم اراضی پایاب قنوات ،چشمهها و ...مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
درصد استفاده (تولید) چند منظوره از حجم آب استخراج شده قنوات و( ...مانند پرورش ماهی) به کل حجم آب مورد استفاده
از قنوات و...
راندمان آبیاری در اراضی سنتی(درصد)
مقدار تولید محصوالت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،و )...از اراضی پایاب قنوات ،چشمهها ،آب بندانها و(...کیلوگرم) به
حجم آب استفاده مجدد قنوات ،چشمهها ،آببندانها و(...مترمکعب)
سهم مشارکت(فنی ،مالی و )...بهرهبرداران در نگهداری مناسب سازههای آبیاری جهت پایداری و استمرار آبدهی آنها (درصد)
درصد کاهش هزینه استهالک سازههای آبیاری(قنوات ،چشمهها ،شبکهها و)...
سهم تولید محصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب سدها از کل تولید پایداراراضی آبی(درصد)
سهم تولید محصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب چاهها از کل تولید پایداراراضی آبی(درصد)
سهم تولید محصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب قنوات و چشمه ها از کل تولید پایداراراضی آبی(درصد)
سهم سرمایهگذاری درطرحهای مناسب آبخیزداری(باالدست طرحهای آب و خاک) از کل سرمایهگذاری کشاورزی (درصد)
سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار)در شبکهها ،کانالها و بندها از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی کشاورزی(درصد)
سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار) در چاههای آب کشاورزی از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی کشاورزی(درصد)
سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار) در قنوات و چشمهها از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی کشاورزی(درصد)
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جدول  -3نتایج آزمون فریدمن در رتبهبندی شاخصهای زیرساختی
شماره
شاخص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

رتبه

اولویت

عنوان شاخص

12/24

19

11

25

درصد استفاده(تولید) چند منظوره از حجم آب شبکهها و کانالهای پایاب سدها ،بندها و(...مانند پرورش ماهی) به کل حجم
آب شبکهها و کانالها
درصد کاهش اضافه مصرف آب سطحی دراراضی پایاب سدها ،بندها و...با اجرای سامانههای کم مصرف آبیاری
سهم شبکههای آبیاری مجهز به کنتور هوشمند تحویل حجمی آب از کل شبکههای آبیاری کشور(درصد)
راندمان آبیاری اراضی پایاب سدها(درصد)
مقدار تولید محصوال ت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراضی تجهیز شده پایاب سدها ،بندها و...
(کیلوگرم) به حجم آب استفاده مجدد این اراضی (مترمکعب)
درصد کاهش اضافه برداشت آبهای زیرزمینی در اراضی پایاب چاهها با نصب تجهیزات فنی به کل برداشت آب از چاهها
سهم اراضی پایاب چاههای مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
سهم چاههای کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند آب از کل چاههای کشاورزی(درصد)
درصد استفاده (تولید) چند منظوره از حجم آب استخراج شده چاهها (مانند پرورش ماهی) به کل حجم آب مورد استفاده از
چاهها
راندمان آبیاری اراضی پایاب چاهها(درصد)
مقدار تولید محصوالت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراضی پایاب چاهها(کیلوگرم) به حجم آب
استفاده مجدد چاهها (مترمکعب)
سهم اراضی پایاب قنوات ،چشمهها و ...مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
درصد استفاده (تولید) چند منظوره از حجم آب استخراج شده قنوات و( ...مانند پرورش ماهی) به کل حجم آب مورد استفاده از
قنوات و...
راندمان آبیاری در اراضی سنتی(درصد)
مقدار تولید محصوالت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراضی پایاب قنوات ،چشمهها ،آب بندانها
و(...کیلوگرم) به حجم آب استفاده مجدد قنوات ،چشمهها ،آببندانها و(...مترمکعب)
سهم مشارکت(فنی ،مدیریتی ،مالی و )...بهرهبرداران در نگهداری مناسب سازههای آبیاری جهت پایداری و استمرار آبدهی
آنها (درصد)
درصد کاهش هزینه استهالک سازههای آبیاری(قنوات ،چشمهها ،شبکهها ،چاهها و)...
سهم تولیدمحصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب سدها از کل تولید محصوالت کشاورزی پایدار اراضی آبی (درصد)
سهم تولیدمحصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب چاهها از کل تولید محصوالت کشاورزی پایداراراضی آبی (درصد)
سهم تولید محصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب قنوات و چشمهها از کل تولید محصوالت کشاورزی پایدار اراضی آبی
(درصد)
سهم سرمایهگذاری درطرحهای مناسب آبخیزداری(باالدست طرحهای آب و خاک) از کل سرمایهگذاری کشاورزی (درصد)
سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار)در شبکهها ،کانالها و بندها از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی کشاورزی(درصد)
سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار) در چاههای آب کشاورزی از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی کشاورزی(درصد)

12/1

22

14/6
13/34
15/13

10
15
3

14/84

5

15/64
13/88
14/89

2
12
4

12/22

20

14/7

9

14/46

11

11/88

23

13/25

16

14/79

8

14/82

7

12/9

17

10
11/66
13/8

26
24
13

12/14

21

14/83
12/69
13/4

6
18
14

سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار) در قنوات و چشمهها از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی کشاورزی(درصد)

15/81

1

سهم اراضی پایاب سدها ،بندها و ...مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
نسبت اراضی تجهیز و یکپارچه شده پایاب سدها و بندها به سطح کل این اراضی(درصد)

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 717 / 7231 /3

شکل  -1ضرایب استاندار شده مؤلفهها و شاخصهای زیرساختی آب کشاورزی

شکل  -2ضرایب معنیداری  Zمؤلفهها و شاخصهای زیرساختی آب کشاورزی

با بررس اراام شال فوق مشاهده م شود که

اشتراک

1

بیشتر از  1/38و برازش مدل ک

ه ه عرایب از مقدار معیار  1/31بیشتر بوده و ای

را

معن دار بود مسیرها و مناسب بود مدل ساختاری را

اوی بود مدل ساختاری م باشند .9ای

نشا م دهد .بر ای

اساس ه ه مؤلفهها و شاخ

ها،

()GoF2

معادل  1/23است ،بیانگر مناسب بود معیارها و
اهالعات در

جداول  1تا  1مالحظه م شوند.

معیارهای مناسب برای توعیح نحوه تأثیر «زیرساختهای
آب کشاورزی» در «ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی»
م باشند .بررس شاخ

های پایای و روای مدل نشا

داد که آلفای کرونباخ باالتر از  ،1/2پایای ترکیب و روای
ه گرای بیشتر از  R2،1/22بیشتر از  ،1/19مقادیر

3

Communality

1

Goodness of Fit

8

مبنای اراام روای و پایای بر اساس مقاالت و مستندات کتب داوری و

رعازاده ،1939 ،هیر 8119و وینیزی 8111 ،م باشند.

 / 713مدلسازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی ایران
جدول  -4ضرایب مسیر و بار عاملی مؤلفهها و شاخصهای زیرساختی آب کشاورزی
مولفه ها

شاخص ها

سهم اراضی پایاب سدها ،بندها و ...مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
نسبت اراضی تجهیز و یکپارچه شده پایاب سدها و بندها به سطح کل این اراضی(درصد)
مجهز کردن اراضی
پایاب سدها به
تجهیزات مناسب
آبیاری ()111/1

مجهز کردن اراضی
سنتی به تجهیزات
مناسب آبیاری
()123/1

بهره برداری و
نگهداری مناسب
سازههای آبیاری
()311/1

مقدار تولید محصوالت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراضی تجهیز شده پایاب
سدها ،بندها و( ...کیلوگرم) به حجم آب استفاده مجدد این اراضی (مترمکعب)
درصد کاهش اضافه برداشت آبهای زیرزمینی در اراضی پایاب چاهها با نصب تجهیزات فنی به کل
برداشت آب از چاهها
سهم اراضی پایاب چاههای مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
سهم چاههای کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند آب از کل چاههای کشاورزی(درصد)
درصد استفاده (تولید) چند منظوره از حجم آب استخراج شده چاهها (مانند پرورش ماهی) به کل حجم
آب مورد استفاده از چاهها
راندمان آبیاری اراضی پایاب چاهها(درصد)
مقدار تولید محصوالت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراضی پایاب
چاهها(کیلوگرم) به حجم آب استفاده مجدد چاهها (مترمکعب)
سهم اراضی پایاب قنوات ،چشمهها و ...مجهز به سامانههای کم مصرف آب از کل این اراضی (درصد)
درصد استفاده (تولید) چند منظوره از حجم آب استخراج شده قنوات و( ...مانند پرورش ماهی) به کل
حجم آب مورد استفاده از قنوات و...
راندمان آبیاری در اراضی سنتی(درصد)
مقدار تولید محصوالت کشاورزی پایدار(آبزیان ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراضی پایاب قنوات،
چشمهها ،آب بندانها و(...کیلوگرم) به حجم آب استفاده مجدد قنوات ،چشمهها ،آببندانها و(...مترمکعب)
سهم مشارکت(فنی ،مدیریتی ،مالی و )...بهرهبرداران در نگهداری مناسب سازههای آبیاری جهت پایداری
و استمرار آبدهی آنها (درصد)
درصد کاهش هزینه استهالک سازههای آبیاری(قنوات ،چشمهها ،شبکهها ،چاهها و)...
سهم تولیدمحصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب سدها از کل تولید محصوالت کشاورزی پایدار اراضی
آبی (درصد)
سهم تولیدمحصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب چاهها از کل تولید محصوالت کشاورزی پایداراراضی
آبی (درصد)
سهم تولید محصوالت کشاورزی پایداراراضی پایاب قنوات و چشمهها از کل تولید محصوالت کشاورزی
پایدار اراضی آبی (درصد)
سهم سرمایهگذاری درطرحهای مناسب آبخیزداری(باالدست طرحهای آب و خاک) از کل سرمایهگذاری
کشاورزی (درصد)
سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار)در شبکهها ،کانالها و بندها از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی
کشاورزی(درصد)
سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار) در چاههای آب کشاورزی از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی
کشاورزی(درصد)
سهم سرمایه گذاری(با نگرش توسعه پایدار) در قنوات و چشمهها از کل سرمایهگذاریهای زیربنایی
کشاورزی(درصد)

QZ01

1/712
1/744

1/142
1/121

QZ03

1/721

1/112

QZ04

1/149

1/743

QZ05

1/732

1/719

QZ06

1/112

1/744

QZ07

1/712

1/131

QZ08

1/112

1/771

QZ09

1/11

1/144

QZ10

1/114

1/717

QZ11

1/711

1/727

QZ12

1/111

1/772

QZ13

1/121

1/111

QZ14

1/192

1/711

QZ15

1/111

1/711

QZ16

1/127

1/791

QZ17

1/131

1/771

QZ18

1/11

1/222

QZ19

1/122

1/211

QZ20

1/723

1/131

QZ21

1/117

1/2111

QZ22

1/112

1/112

QZ23

1/77

1/711

QZ24

1/122

1/713

QZ25

1/733

1/747

QZ26

1/131

1/199

معرف
QZ02

تفسیر

چون تمامی ضرایب از  1.2بیشتر هستند معیاری مناسب محسوب می شوند

مجهز کردن اراضی
پایاب چاهها به
تجهیزات مناسب
آبیاری ()321/1

درصد استفاده(تولید) چند منظوره از حجم آب شبکهها و کانالهای پایاب سدها ،بندها و(...مانند پرورش
ماهی) به کل حجم آب شبکهها و کانالها
درصد کاهش اضافه مصرف آب سطحی دراراضی پایاب سدها ،بندها و...با اجرای سامانههای کم مصرف
آبیاری
سهم شبکههای آبیاری مجهز به کنتور هوشمند تحویل حجمی آب از کل شبکههای آبیاری
کشور(درصد)
راندمان آبیاری اراضی پایاب سدها (درصد)

بار
عاملی

ضریب
مسیر
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جدول  -5آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرای مؤلفههای زیرساختی آب کشاورزی
آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

Alpha>0.7

CR >0.6

AVE>0.5

مجهز کردن اراضی پایاب سدها به تجهیزات مناسب آبیاری

1/111

1/111

1/111

تایید

مجهز کردن اراضی پایاب چاه ها به تجهیزات مناسب آبیاری

1/321

1/321

1/321

تایید

مجهز کردن اراضی سنتی به تجهیزات مناسب آبیاری

1/123

1/123

1/123

تایید

بهره برداری و نگهداری مناسب سازه های آبیاری

1/311

1/311

1/311

تایید

مؤلفه /شاخصبرازش

تفسیر

جدول  -6روایی واگرای مؤلفههای زیرساختی آب کشاورزی
مجهز کردن اراضی
مؤلفه ها

مجهز کردن

مجهز کردن اراضی

پایاب سدها به

پایاب چاهها به

اراضی سنتی به

بهره برداری و

تجهیزات مناسب

تجهیزات مناسب

تجهیزات مناسب

نگهداری مناسب

آبیاری

آبیاری

آبیاری

سازه های آبیاری

1/321

-

-

-

1/713

1/371

-

-

1/121

1/192

1/347

-

1/113

1/722

1/137

1/322

مجهز کردن اراضی پایاب چاه ها به تجهیزات
مناسب آبیاری
مجهز کردن اراضی سنتی به تجهیزات مناسب
آبیاری
مجهز کردن اراضی پایاب سدها به تجهیزات
مناسب آبیاری
بهره برداری و نگهداری مناسب سازه های
آبیاری

جدول  -7مقادیر  R2و مقادیر اشتراکی مؤلفههای زیرساختی آب کشاورزی
مؤلفه /شاخص برازش

معیار R 2

مقادیر اشتراکی

تفسیر

مجهز کردن اراضی پایاب سدها به تجهیزات مناسب آبیاری

1/712

1/321

قوی

مجهز کردن اراضی پایاب چاه ها به تجهیزات مناسب آبیاری

1/319

1/371

قوی

مجهز کردن اراضی سنتی به تجهیزات مناسب آبیاری

1/791

1/347

قوی

بهره برداری و نگهداری مناسب سازه های آبیاری

1/311

1/322

قوی

با توجه به مطالب بحث شده در فوق مالحظه م شود که

تحرک و پویای  ،توسعه ظرفیت تولید ،اماا استفاده بهینه

نیز تأیید م شوند.

از سایر نهادهها (بذر ،کود ،سم و ،)...مدیریت مناسب

فرعیه سوم و ال

آبیاری ،اماا باارگیری فناوریهای مناسب و ...در بخش
کشاورزی ،تعیی

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به سابقه چالش کم آب

در کشور،

سرمایهگذاری زیادی در احداث زیرساختهای آب
کشاورزی لورت گرفته که چگونگ

تأثیر آ در ای

کننده و مؤثر م باشد .لذا احداث

زیرساختهای مناسب و هدف ند م تواند به عنوا الزام
راهبردی در ای بخش مورد توجه ارار گیرد.
با بررس

و تح یل اهالعات  121پرسشنامه

مقاله مورد بحث ارار گرفته است .بررس ادبیات موعوع

دریافت شده از خبرگا موعوع مالحظه شد که نقش و

بیانگر آ است که تأثیر زیرساختها در ارتقاء بهرهوری

تأثیر احداث مناسب و هدف ند زیرساختهای آب

آب کشاورزی به لحاظ نقش آنها در تشایل سرمایه ،ایجاد

سایر متغیرها ه انند

کشاورزی (با فرض ثابت بود

 / 711مدلسازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی ایران
ااتیاد تولید کشاورزی) در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی

زیرساختهای مناسب و هدف ند در ارتقاء بهرهوری آب

حدود  21/1درلد مؤثر م باشد .نتایج بدست آمده از

کشاورزی به عنوا یک الزام راهبردی مد نظر ت ام

تح یلهای آمار استنباه

نشا داد که فرعیههای ذکر

مدیرا راهبردی کشور در سطوح م  ،بخش  ،منطقهای و

که

ارار گیرد و از اینرو الزم است زیرساختهای

شده در مقاله مورد تأیید م باشند .بدی
اثرگذاری شاخ

معن

مح

های شناسای شده در ارتقاء بهرهوری

مناسب با نگرش تأثیرگذاری بیشتر و بر پایه مطالعات

آب کشاورزی یاسا نبوده ،میزا اه یت و تأثیر آنها نیز

و توجه بر منابع و میارف آب بخش

متفاوت است .در بررس میزا تأثیر مؤلفهها و شاخ
از هریم معادالت ساختاری مشخ

آینده پژوه

ها

کشاورزی سرعت بیشتری یابند .ثانیا تعداد چهار مؤلفه و

شد که مؤلفه «مجهز

شده

 81شاخ

تعیی

شده ،با اولویت تاثیرات معی

کرد اراع پایاب چاهها به تجهیزات مناسب آبیاری» با

مورد توجه و رلد سیاستگذارا و برنامهریزا راهبردی

عریب « ،1/311بهرهبرداری و نگهداری مناسب سازههای

بخش کشاورزی و منابع آب کشور ارار گیرند و ثالثاً به

پایاب

ها

آبیاری» با عریب « ،1/311مجهز کرد اراع

سدها به تجهیزات مناسب آبیاری» با عریب  1/221و
مؤلفه «مجهز کرد اراع

سنت

به تجهیزات مناسب

ارتباط مثبت و وجود ه بستگ بی مؤلفهها و شاخ
نیز توجه گردد .بدی
سیست

منظور وجود ذهنیت

جامعنگر،

 ،فرایندی و منضبط در مدیریت زیرساختهای

آبیاری» با عریب  1/213به ترتیب بیشتری تأثیر را در

آب کشاورزی عرورت اولیه و اساس م باشد .ه چنی

ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی دارند و در ای خیوص

از آنجای که از یک هرف «مجهز کرد چاهها» بیشتری

پایاب چاههای مجهز به

تأثیر را در ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی بدنبال داشته و

دو شاخ

«سهم اراع

سامانههای کم میرف آب از کل ای اراع » با عریب

از سوی دیگر حدود  11درلد چاههای موجود در کشور

مسیر  1/288و «مقدار تولید محیوالت کشاورزی پایدار

غیرمجاز حفر شدهاند (اکبری )1933 ،و نقش منف در

(آبزیا  ،زراعت ،باغداری ،دام و )...از اراع پایاب چاهها

حفاظت و لیانت از منابع آب ایفا م کنند ،لذا در احداث

(کی وگرم) به حجم آب استفاده مجدد چاهها» با عریب

زیرساختها ،نیب کنتورها و سنسورهای پایش و

 1/212بیشتری و شاخ

«سهم مشارکت (فن  ،مدیریت ،

و )...بهرهبردارا

در نگهداری مناسب سازههای

مال

آبیاری جهت پایداری و است رار آبده

برای توجه ،اولویتده

بایست

آب ،از عرورت بیشتری برخوردار م باشد.
قدردانی

و

سرمایهگذاری در زیرساختهای آب کشاورزی با هدف
ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی کشور ای

هوش ند آب به منظور مدیریت مناسب و کنترل میرف

آنها» با عریب

 1/111از ک تری تأثیر برخوردارند؛ بنابرای پیشنهاد مقاله
جهت تی یمگیری منطق

ای

است که اوالً

با توجه به مشارکت ل ی انه کارشناسا
متخییا

و

آب و کشاورزی کشور جهت تا یل

پرسشنامه ای مقاله ،از ت ام آنها تقدیر و تشار م گردد

تاثیر اابل توجه (حدود  21/1درلد)

فهرست منابع
 ،ح ،1911 ،ااتیاد ایرا  ،چاپ اول ،شرکت انتشارات ع

.1

ابریش

.8

اح دزاده ،ح ،1931 ،ارزیاب بهرهوری آب کشاورزی در حوعه زرینه رود با استفاده از مدل  .SWATپایا
نامه کارشناس ارشد ،رشته مهندس آب ،دانشگاه تربیت مدرس.

و فرهنگ  ،تهرا .
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.9

آشنا ،ح ،)1939/11/81( ،نخستی هم اندیش سیاستگذارا منابع آب با عنوا بهرهوری و حا ران پایدار
منابع آب ،دانشگاه لنعت امیرکبیر ،تهرا .

.3

اکبری ،ع( ،آبا  ،)1933میاحبه با ماهنامه دامپرورا  ،سال  ،11ش اره .111

.1

پالوج ،م( ،دی اه« ،)1939فرار به ج و رویارد مدیریت بحرا زده آب در کشور» ،مؤسسه پژوهشهای
برنامهریری و ااتیاد کشاورزی ،تهرا .

.1

پیری ،ج ،انیاری ،ح ،شیرزادی ،س ،1939 ،ارزیاب ااتیادی و مقایسه سیستمهای ثق

و تحت فشار شباه

توزیع آب در منطقه سیستا  ،نشریه پژوهش آب در کشاورزی ،ج د  ،82ش اره.3
.1

تودارو ،م ( ،)1321توسعه ااتیادی در جها سوم ،ج د اول ،ترج ه غالمع

فرجادی ( ،)1911چاپ پنجم،

سازما برنامه و بودجه.
.2

جوا  ،ج ،خال س ی ا  ،م ،1921 ،بحرا آب و لزوم توجه به بهره وری آب کشاورزی در نواح خشک
(دشت بیرجند) ،فی نامه جغرافیا و توسعه ،ش اره .11

.3

چیتچیا  ،ح ،)1939/11/81( ،وزیر نیرو ،نخستی هم اندیش سیاستگذارا منابع آب با عنوا بهرهوری و
حا ران پایدار منابع آب ،دانشگاه لنعت امیرکبیر ،تهرا .

.11

حجت  ،م ،)1939/11/81( ،وزیر جهاد کشاورزی ،نخستی

هم اندیش

سیاستگذارا منابع آب با عنوا

بهرهوری و حا ران پایدار منابع آب ،دانشگاه لنعت امیر کبیر ،تهرا .
.11

حس بیگ  ،ا ،مبین دهاردی ،ع ،1921 ،بررس بحرا آب در محیط م  ،دانشگاه عال دفاع م  ،دانشاده
مدیریت استراتژیک ،تهرا .

.18

حیدری ،1939 ، ،ارزیاب شاخ

بهرهوری آب کشاورزی و ع ارد سیاستها و برنامه های مدیریت آب

کشور در ای زمینه ،فی نامه مج س و راهبرد ،سال  ،81ش اره  ،12مرکز پژوهشهای مج س شورای اسالم ،
تهرا .
.19

حیدری ،1922 ، ،برنامه راهبردی بهبود بهره وری آب کشاورزی ،موسسه تحقیقات فن

و مهندس

کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی ،کرج.
.13

داوری ،ع ،رعازاده ،آ ،1939 ،مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار ،PLSسازما انتشارات جهاد
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Abstract
Infrastructure factors provide the main basis for agricultural production and
activity under conditions of limited water resources and are considered as
strategic requirement for improving this sector. The aim of this research was
recognition, determination of importance and level of effectiveness, and
investigating the relation of infrastructural components and indicators in
improving agricultural water productivity. The method used for this research was
field surveying type in which, after documentary and library studies, a self-made
questionnaire was developed for interview with professionals and practitioners to
gather their opinion on the importance level of different indicators using a Likert
Scale, followed by analysis of questions and assumptions. The research indicated
the relation and effectiveness level of variables by means of structural equation
modeling and Smart PLS software. According to the obtained results, emphasis of
infrastructures were on the side of agricultural water supply, while lack of
demand oriented approach, process, systematic, and holistic view were among the
main problems of the infrastructures. Also, components such as “downstream
instrumentation of the fields and wells with water measurement devices and
controlling irrigation water” and “share of downstream farms equipped with
systems for lowering water consumption out of the total cultivated area” were
among the most effective factors. It was shown that by taking other variables as
constant, agricultural water infrastructures have been effective (about 87.6%) on
improvement of agricultural water productivity, and there is a positive and
meaningful relation between each one of the components and related indicators.
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