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چكیده 
تغییرات اقلیمی و خشک سالي هاي اخیر توام با استفاده زیاد از 
منابع آبهای زیرزمینی توسط بخش کشاورزي، منجر به یک بحران 
بزرگ آبی در ایران شده است. در شرایط بحرانی، کشاورزان باید 
برنامه  ریزی  استفاده کنند.  آبی  منابع  بهینه مدیریت  از روش  های 
نیاز به شناخت بهتر عوامل موثر  و اقدام اثربخش در این زمینه 
از روش  استفاده  با  تحقیق حاضر  در  دارد.  رفتار کشاورزان  بر 
باغداران  بین  در  موضوع  این  بررسي  به  همبستگی  توصیفی- 
پرداخته  شده است. جامعه آماري تحقیق، کلیه باغداران شهرستان 
مراغه بودند )11742 نفر( که طبق  فرمول نمونه گیری کوکران و 
با استفاده از روش نمونه گیري چندمرحله اي تصادفي، 228 نفر از 
باغداران انتخاب و مطالعه شدند. اکثریت باغات سیب شهرستان 
مراغه در حوضه دریاجه ارومیه قرار داشته و این شهرستان بخش 
مهمی از سیب استان و کشور را تولید می کند. ابزار مورد استفاده 
آن  محتوایی  روایی  که  بود  پرسشنامه  داده ها،  جمع آوری  برای 
توسط نظرات متخصصان در این حوزه تایید شد. با انجام مطالعه 
مقدماتي روي 30 باغدار و محاسبه آلفاي کرونباخ 0/85، پایایي 
استفاده  سطح  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  آمد.  به دست  نیز  آن 
بهینه  مدیریت  روش هاي  از  درصد(   97/7( باغداران  اکثریت 
نیز  چندگانه  رگرسیوني  تحلیل  بود.  متوسط  حد  در  آبی،  منابع 
میزان آب مصرفي،  نیاز آموزشي،  متغیرهاي سطح  نشان داد که 
سن، میزان دریافت اطالعات از رسانه هاي جمعي، مساحت کل 
باغ و ادراک باغداران در خصوص کاهش منابع آبي، 30 درصد 
تغییرات مربوط به سطح استفاده از روش هاي مدیریت بهینه منابع 

آبی را تبیین مي کنند.
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مقدمه
کمبود آب، یکي از عوامل مهم بازدارنده توسعه کشاورزي، اقتصادي 
کشورهاي  به ویژه  حال  توسعه  در  کشورهاي  اکثر  در  اجتماعي  و 
قرارگرفته در کمربند خشک و نیمه  خشک جهان است ]1[. در ایران 
محدودیت منابع آب تجدیدشونده و تقاضاي روزافزون براي مصرف 
آب در بخش  هاي مختلف، بر اهمیت و حساسیت مدیریت منابع آب 
تجدیدپذیر  آب  منابع  از  درصد   80  .]5 و   4  ،3  ،2[ افزوده است 
در  آن  درصد   90 از  بیش  میزان  این  از  که  مي شود  مصرف  کشور 
پایین بودن راندمان  به دلیل  بخش کشاورزي مصرف مي  شود ]6[. 
]8[، باید  محدودیت منابع آب  و   ]7[ کشاورزي  بخش  در  آبیاري 
بخشي از امکانات و توان تخصصي در کشور جهت افزایش کارایي 
مصرف این بخش به کار گرفته شود، چرا که این بخش نقش مهمي 
در اقتصاد ایران دارد. مشکل سوء مدیریت و یا مدیریت نامطلوب 
در زمینه  هاي مختلف در دو طرف عرضه و تقاضاي آب و آبیاري 
یکي از مهم ترین مشکالت در مدیریت این حوزه مي باشد ]9[. براي 
مثال، از حجم آب مصرفي استفاده شده در بخش کشاورزي حدود 
40 درصد آن به سبب سوء مدیریت و استفاده از روش هاي نامناسب 
تلف مي شود ]10[. از این رو، آنچه امروز کشور به آن نیازمند است 
پایدار  مدیریت صحیح عرضه و مصرف آب مي  باشد. در مدیریت 
مصرف منابع آب کشاورزي راهبردهاي مهمي در زمینه استفاده بهینه 
آتي  نسل هاي  به  آن  انتقال  و  آب  منابع  از  حفاظت  آب،  منابع  از 
مد نظر است ]11[. در سال هاي اخیر با توجه به کمبود منابع آب در 
متعددي جهت مواجهه و مدیریت  از روش هاي  کشور، کشاورزان 
این مشکل استفاده مي کنند و عوامل متعددي بر رفتار آن ها تأثیرگذار 
میزان  بین  که  کردند  گزارش   ،]12[ همکاران  و  نبي  افجدي  است. 
دانش کشاورزان شهرستان فالورجان نسبت به فناوري  هاي مدیریت 
سن، سابقه فعالیت کشاورزي،  مانند  متغیرهایي  با  آب کشاورزي 
مساحت کل اراضي، میزان مواجه با کم آبي، میزان تحصیالت، تعداد 
میزان تماس ترویجي  قطعات اراضي، استفاده از منابع اطالعاتي، 
با کارشناسان، ادراک نسبت به مشکالت مدیریت آب، به کارگیري 
مشورت  نگرش نسبت به آبیاري تحت فشار،  فناوري هاي آبیاري، 
دادن به کشاورزان در امور کشاورزي و سطح پوشش آبیاري قطره  اي 
رابطه معني  دار وجود دارد. در پژوهش زراع و زاللی ]13[، این نتیجه 
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حاصل شد که روش هاي کنترل و پخش سیالب، روش هاي تغذیه 
آب  هاي زیرزمیني، آشنایي با کاربرد وسایل ساده هوا و اقلیم  شناسي 
مهم ترین نیاز آموزشي کشاورزان  و روش هاي آبیاري تحت فشار 
رامشیري بودند. شرکت در دوره هاي آموزشي و ترویجي در افزایش 
دانش  به سزایي داشته و نیز  تأثیر  سطح دانش حرفه  اي کشاورزان 
مثبتي با میزان سن و پیشینه کار کشاورزي آن ها  رابطه   معني دار و 
داشت ]13[. در پژوهش عمانی و پنبه زن ]14[ که در دزفول انجام 
گرفت، گزارش شد که بین دانش باغداران مرکبات شهرستان با میزان 
میزان  سرمایه،  اجتماعي،  منزلت  اجتماعي،  مشارکت  باغي،  درآمد 
وجود  معني داري  رابطه  ترویجي  تماس  هاي  میزان  و  باغي  اراضي 
داشت. نتایج مطالعه دیگري نشان داد که میزان دانش تغییر آب وهوا، 
باور به وقوع آن و نیز سطح حمایت کشاورزان شهرستان بابلسر از 
سیاست هاي مقابله، بیش ازحد متوسط بود. متوسط زمین زراعِي در 
اختیار و باور به وقوع تغییرات آب وهوایي مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
درحالي که  بودند.  مقابله  سیاست هاي  از  کشاورزان  حمایت  بر 
متغیرهاي سن، درآمد حاصل از کشاورزي و دانش تغییر آب وهوا 
بر عامل حمایت تأثیري نداشتند ]15[. در پژوهش دیگري با عنوان 
عوامل تعیین کننده استفاده پایدار از منابع آب )مطالعه موردي استان 
کهکیلویه و بویر احمد( گزارش شد که درآمد بهره  برداران و توانایي 
مدیریتي آنان به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر استفاده پایدار از 
آب هستند. درحالي که در الگوهاي مبتني بر شاخص ترکیبي پایداري، 
عوامل فني همانند برخورداري از سیستم آبیاري مدرن، نوع کانال 
انتقال آب و فاصله میان چاه و زمین زراعي بر استفاده پایدار از آب 
مؤثر هستند. همچنین این محققان بیان کردند که وجود محصوالت 
با خطر درآمدي باال در الگوي کشت لزوماً منجر به افزایش ناپایداري 
نمي  شود و افزایش بعد خانوار نیز بر استفاده پایدار از منابع آبي تأثیر 
منفي داشت ]4[. طبق نتایج پژوهشي که در آمریکاي التین به منظور 
تغییرات آب وهوایي  با  محلي  سازگاري  راهبردهاي  توسعه  بررسي 
پایدار  روش هاي  اجراي  سطح  بین  که  گردید  مشخص  شد  انجام 
مدیریت منابع آبي توسط کشاورزان با ادراک آن ها در مورد تغییرات 
اقلیمي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ]16[. در تحقیق دکل و 
همکاران ]17[ در نپال گزارش شد که فقدان اطالعات آب وهوایي، 
کمبود نیروي کار، پول و عدم دسترسي به بازار موانع اساسي براي 
نتیجه  این  به  مذکور  تحقیق  در  محققان  همچنین  بودند.  سازگاري 
به  دسترسي  صرفه جویي،  آموزش،  کشاورز،  تجربه  که  رسیدند 
اعتبار، دسترسي به جاده و بازار، دسترسي به اطالعات آب وهوایي، 
عضویت در سازمان هاي کشاورزي تأثیر مثبت و معناداري بر تصمیم 
به سازگاري داشتند. در پژوهش بلو و همکاران ]18[ گزارش شد 
که تقویت مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي، ترویج کشاورزي و خدمات 
اعتباري خرد بهترین راه براي بهبود سازگاري با فناوري هاي مرتبط 
مؤثر  عوامل  عنوان  با  پژوهشي  در  هستند.  آب وهوایي  تغییرات  با 
آب وهوا  تغییرات  با  سازگارانه  روش هاي  از  کشاورزان  انتخاب  بر 
در حوزه رود نیل در اتیوپي این نتایج حاصل شد که کاشت انواع 

زود  کاشت  خاک،  از  حفاظت  درخت،  کاشت  محصول،  مختلف 
هنگام و دیرهنگام از روش هاي عمده اي بودند که توسط کشاورزان 
در حوضه رود نیل در اتیوپي جهت سازگاري با تغییرات آب وهوایي 
مورد استفاده قرار مي گرفت. همچنین به این نتیجه رسیدند که سطح 
دسترسي  بودن،  خانوار  سرپرست  ثروت،  سن،  جنسیت،  آموزش، 
اجتماعي  سرمایه  و  آب وهوا  مورد  در  اطالعات  مالي،  اعتبارات  به 
فقدان اطالعات در مورد روش هاي  بودند.  تاثیرگذار  این زمینه  در 
سازگاری و محدودیت  هاي مالي از موانع اصلي سازگاری با تغییرات 

آب وهوایي بود ]19[.
درصد   3 مربع،  کیلومتر   51876 با  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه 
مساحت کشور را شامل می شود ]20[. درون حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه 25 آبخوان آبرفتی شناسایی و مطالعه شده است که 13 مورد 
از آن  ها در دشت  های پیرامون دریاچه است. این آبخوان  ها عبارتند از 
ارومیه، سلماس، تسوج، شبستر، صوفیان، تبریز، آذرشهر، شیرامین، 
دشت هایی   .]21[ رشکان  و  نقده  میاندواب،  مراغه،  شیر،  عجب 
همچون دشت تبریز، ارومیه، مراغه، مهاباد، میاندوآب، نقده، سلماس، 
راهبردي  نواحی  از  حوضه  این  در  اشنویه  و  آذرشهر  پیرانشهر، 
فعالیت  های  عمده  ترین  هستند ]20[.  ایران  دامداري  و  کشاورزي 
اکولوژیکی،  منطقه  همچنین  و  آبریز  حوضه  سطح  در  انسانی 
حدود  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  در  است.  دامپروری  و  کشاورزی 
25 نوع محصول کشت می گردد. که براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی 
سطح زیر کشت کل محصوالت زراعی برابر 161742و کل باغات برابر 
آبیاری در منطقه در اراضی زراعی بین 33 تا 42  48654 است. راندمان 
درصد و در اراضی باغی قدری باالتر و تا 50 درصد گزارش شده است 
]22[. شهرستان مراغه به عنوان باغ شهر ایران و یکی از قطب های تولید 
سیب کشور، منطقه ای است که باغداری پیشه اصلی اکثر کشاورزان آن 
نبود که  اینکه در شهرستان مراغه مشخص  با توجه به  منطقه است. 
چه  تا  آبي  منابع  بهینه  مدیریت  روش هاي  از  هرکدام  از  باغداران 
آن ها  استفاده  سطح  بر  عواملي  چه  اینکه  و  مي کنند  استفاده  حدي 
به دو سؤال فوق  این تحقیق در راستاي پاسخ  تأثیرگذار مي باشد؟ 

انجام شد.

مواد و روش ها
از  یکی  که  است  مراغه  شهرستان  تحقیق:  مکانی  محدوده 
کیلومتری  در 135  که  است  آذربایجان شرقی  استان  شهرستان  های 
 2185/65 معادل  وسعتي  با  و  است  واقع شده   استان  مرکز  جنوب 
کیلومتر مربع 4/8 درصد از کل مساحت استان آذربایجان شرقي را به 
خود اختصاص داده است این شهرستان از نظر مختصات جغرافیایي 
در عرض شمالي 37 درجه و 1 دقیقه الي 37 درجه و 45 دقیقه و در 
طول شرقي 46 درجه و 9 دقیقه الي 46 درجه و 44 دقیقه قرار گرفته 
است و از سمت شمال با شهرستان تبریز، از شمال شرق با شهرستان 
بستان آباد، از شرق با شهرستان هشترود، از جنوب با استان آذربایجان 
غربي و شهرستان ملکان، از جنوب شرق با شهرستان چاراویماق، 
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و  اسکو  با شهرستان  از شمال غرب  و  بناب  با شهرستان  از غرب 
کشوری  تقسیمات  آخرین  براساس  مي  باشد.  هم  جوار  عجب شیر 
شهرستان مراغه دارای دو بخش مرکزی و سراجو، 6 دهستان، 518 
آمار  از سکنه مي  باشد. طبق  آبادی خالي  دارای سکنه و 13  آبادی 
آذربایجان شرقي  استان  منطقه  اي  ارائه شده سال 1394 شرکت آب 
در مجموع 57 شهر و 3028 ابادي در حوضه دریاچه ارومیه واقع 
شده  اند که از این تعداد 950 ابادي در استان آذربایجان شرقي واقع 
شده است. 166 ابادي در 6 دهستان و دو بخش شهرستان مراغه در 

حوضه ابخیز دریاچه ارومیه واقع شده اند.
 در این تحقیق با توجه به هدف مورد نظر، روش به کار برده شده از 
نوع توصیفي همبستگي است که به روش پیمایشي همراه با پرسشنامه 
انجام شده است. برای ساخت ابزار تحقیق )پرسشنامه( از مطالعات 
خرم ]2[، باقری و همکاران ]4[، شهرستانی ]6[، عطایی و همکاران 
]9[، پناهی ]10[لی و همکاران ]16[، بلو و همکاران ]18[ و درس و 
همکاران ]19[ استفاده شد. میزان استفاده از روش هاي مدیریت بهینه 
منابع آبي به عنوان متغیر وابسته تحقیق با شاخص ترکیبي دربردارنده 
 =1 هیچ،   =  0( لیکرت1  چهار سطحی  طیف  به صورت  و  گویه   26
کم، 2= متوسط و 3 = زیاد( سنجیده شد که مستند به بررسي هاي 
پیشین و نیز مصاحبه با برخي از باغداران و نیز صاحب نظران مرتبط 
تدوین شدند و از باغداران خواسته شد که میزان استفاده از هرکدام 
از این روش ها را در قالب طیف فوق مشخص کنند. الزم به توضیح 
است که به دلیل کم سوادي یا بي سوادي اکثریت باغداران از طریق 
مصاحبه حضوري داده  ها گردآوري شدند. جهت تهیه توصیف بهتر 
نتایج با جمع کردن نمره هاي همه ي گویه ها و با لحاظ کردن کمینه 
)تعداد گویه ضرب در کمترین امتیاز طیف( و بیشینه )تعداد گویه 
ضربدر بیشترین امتیاز طیف( نمره  کل شاخص و با در نظر گرفتن 
به سه سطح مساوي کدبندي  ترکیبي  به دست آمده، شاخص   فاصله 
اعضاي  از  نظرخواهي  با  ابزار تحقیق  اعتبار و روایي  مجدد شدند. 
هیات علمي )گروه هاي باغباني، آب و ترویج و آموزش کشاورزي( 
پس از اصالح و بازنگري به دست آمد. براي تعیین پایایي پرسشنامه 
نیز با بررسي مقدماتي، 30 پرسشنامه بیرون از جامعه آماري تکمیل 
و با محاسبه آلفاي کرونباخ 0/85 به دست آمد. جامعه آماري تحقیق 
حاضر کلیه باغداران شهرستان مراغه )11742 باغدار( بودند که در 
20161 هکتار از باغات شهرستان مشغول به فعالیت بودند. در این 
تحقیق به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید.

فرمول 1: 
22

2

).(
).(

stNd
stNn

+
=

که در آن :
n = حجم نمونه

= انحراف معیار متغیر وابسته یا اثرگذار تحقیق s
= حجم جامعه  N

1- Likert

= دقت احتمالي مطلوب 2d
 در فرمول فوق  N یا تعداد کل اعضای جامعه مورد مطالعه ) کل 
باغداران شهرستان مراغه تحت حوزه دریاچه ارومیه( برابر 11742 
بودند و در مطالعه مقدماتی نیز n به تعداد 30 نفر انتخاب و مورد 
مطالعه واقع شدند.  متغیر مهم و اثرگذار تحقیق میزان تمایل باغداران 
به استفاده از روشهای مدیریت پایدار منابع آبی بود که با استفاده از 
شاخص ترکیبی و دربردارنده 26 گویه سنجیده شد. و انحراف معیار 
متغیر  این  برای   )d( مطلوب  احتمالی  دقت  بود.   0/39 با  برابر  آن 
)0/05( منظور شد و طبق فرمول ذیل حجم نمونه برابر با 229 نفر 
مشخص گردید و در نهایت 228 پرسشنامه جمع آوری و تحلیل شد.

229
29.94

6860.94
)39.096.1()05.0(11742

)39.096.1(11742
22

2

≈≈
×+

×
=n

انتخاب  براي  چندمرحله اي  تصادفي  نمونه گیري  روش  از   
نمونه ها استفاده شد. در مرحله اول از بین شش دهستان )سراجوي 
قره  غربي،  سراجوي  شرقي،  سراجوي،  جنوبي،  سراجوي  شمالي، 
ناز و قوري چاي غربي( سه دهستان )سراجوي شمالي، سراجوي 
بعد 14 روستا  انتخاب شد و در مرحله  شرقي و سراجوي غربي( 
در  و  انتخاب شد  تصادفي ساده  به صورت  انتخابي  از دهستان هاي 
تحقیق  نمونه هاي  روستا  باغداران  تعداد  با  متناسب  آخر  مرحله 
به صورت تصادفي انتخاب شدند. براي تجزیه وتحلیل اطالعات این 
پژوهش از آماره هاي توصیفي و استنباطي )همبستگی و رگرسیون( 

با نرم افزار SPSSwin21 استفاده شد.

نتایج و بحث 
درصد   97 حدود  در  که  داد  نشان  شده  جمع  آوري  اطالعات   
پاسخگویان متأهل و تنها سه درصد آنان مجرد بودند. از نظر سطح 
تحصیالت، 55/8 درصد باغداران داراي تحصیالتي کمتر از راهنمایي 
بودند که این امر نشان دهنده پایین بودن سطح سواد بیشتر باغداران 
در  پاسخگویان  عمومی  ویژگی های  سایر  وضعیت  بود.  شهرستان 

جدول 1 آورده شده است:

جدول1: ویژگی  های عمومی باغداران و مشخصات باغات آنها
بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینمتغیر/ویژگی

45/7111/672070سن
4/641/59110تعداد افراد خانوار

8/7210/04160درآمد ساالنه باغی )میلیون تومان(
5/678/07150درآمد ساالنه غیرباغی )میلیون تومان(

2/351/2515تعداد قطعات باغ
1/580/980/258مساحت باغ )هکتار(

 81/1( پاسخ  گویان  اکثریت  به دست آمده،  اطالعات  اساس  بر 
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درختان  ترکیب  نظر  از  نبودند.  تشکلي  و  نهاد  هیچ  عضو  درصد( 
باغ، مشخص شد همه افراد مورد مطالعه در باغ خود درخت سیب 
داشتند و تقریبًا مي توان گفت که 70 درصد درختان باغات شهرستان 
سیب مي باشد. نتایج نشان مي دهد که در حدود 67 درصد باغداران 
75 درصد نیاز آبي خودشان را از طریق چاه تأمین مي   کنند. اکثریت 
و  قدیمي  خاکي  و  معمولي  کانال  هاي  از  درصد(   73/7( باغداران 

موجود براي انتقال آب استفاده مي کنند. 
مصرفي  آب  میزان  در خصوص  باغداران  دیدگاه  بررسي  براي   
کنوني در باغات سؤالي در قالب طیف سه سطحي )بیشتر از نیاز، 
نتایج  به  توجه  با  است.  پرسیده شده  نیاز(  از حد  کمتر  متناسب و 
آب  کمیت  که  بودند  باور  این  بر  درصد(   75/9( باغداران  اکثریت 
مصرفي آن ها کمتر از حد نیاز است و باغات آن ها براي بهره وري 

بهتر به آب بیشتري احتیاج دارد.
براي سنجش میزان استفاده باغداران از منابع اطالعاتي در خصوص 
باغداري از هشت منبع اطالعاتي سؤال شد و از پاسخگویان خواسته 
خیلي  تا  )صفر(  هیچ  لیکرت شش سطحي  طیف  روي  بر  که  شد 
اساس  بر  کنند.  مشخص  را  منابع  این  از  استفاده  میزان   ،)5( زیاد 
در  اطالعات  میزان  بیشترین  باغداران  که  شد  مشخص  رتبه بندي 
مورد مدیریت آبیاري باغات را به ترتیب از فروشندگان نهاده ها و 
ادوات کشاورزي مثل فروشندگان نهال، سموم و کودهاي شیمیایي، 
کارشناسان کشاورزي مرکز خدمات جهاد کشاورزي، همسایگان و 
سایر باغداران روستا، کارشناسان شرکت هاي خدمات فني مهندسي 
کشاورزي دریافت مي  کردند. باغداران از تمامي منابع اطالعاتي کمتر 
از حد متوسط اطالعات دریافت مي کردند. همچنین، میزان دریافت 
اطالعات باغداران از هفت رسانه یا وسیله ارتباط جمعي سؤال شد 

از  باغداران  میزان دریافت اطالعات  بیشترین  داد که  نشان  نتایج  و 
اطالعات  دریافت  میزان  کمترین  و  بود  استاني(  و  )ملي  تلویزیون 
را از اینترنت داشتند. میزان دریافت اطالعات باغداران از هریک از 
رسانه هاي ذکرشده در حد کم بود. به منظور سنجش ادراک باغداران 
استفاده  گویه  پنج  از  اخیر  سال هاي  آب وهوایي  تغییرات  مورد  در 
شد و از باغداران خواسته شد که بر روي طیف لیکرت پنج سطحي 
)خیلي کم تا خیلي زیاد( پاسخ دهند و با تجمیع نمرات و طبقه بندي 
آن ها مشخص شد که همه پاسخگویان تغییرات آب وهوایي مطرح 
پاسخگویان  درصد   50 درک  میزان  که  بودند  کرده  درک  را  شده 
تغییرات  نیز  پاسخگویان  درصد   50 و  بود  متوسط  و  کم  حد  در 
و  بودند  کرده  گزارش  زیاد  حد  در  را  اخیر  سال هاي  آب وهوایي 
درک درستي از وقایع داشتند. جهت بررسي نیاز آموزشي باغداران 
در زمینه مدیریت بهینه آب از 12 گویه در قالب طیف لیکرت پنج 
سطحی خیلي کم )1( تا خیلي زیاد )5( استفاده شد و مشخص شد 
باغداران )96 درصد( در حد متوسط و زیاد مي  باشد.  اکثریت  نیاز 
نتایج نشان داد که سطح مشارکت اجتماعي اکثریت باغداران )66/5 
درصد( در سطح متوسط بود و تنها 20/3 درصد از پاسخگویان میزان 
مشارکت اجتماعي زیادي داشتند. اعتماد اجتماعي اکثریت باغداران 
)50/2 درصد(، در سطح زیاد بود. منزلت اجتماعي اکثریت باغداران 
)95/2 درصد( در سطح متوسطي بود. نتایج به دست آمده در جدول 
تبدیل  عدم  باغداران  شده،  ذکر  روش   26 از  که  مي دهد  نشان   2
بیشتر  اخیر  به شرایط کم آبي  با توجه  را  باغي  به  زمین  هاي زراعي 
از حد متوسط استفاده کرده اند. در خصوص 25 روش دیگر میزان 

استفاده باغداران کمتر از حد متوسط بود.

جدول 2- رتبه بندي استفاده از روش هاي مدیریت بهینه منابع آبي توسط باغداران مورد مطالعه

روش
سایر آماره  هامیزان استفاده )فراواني/درصد معتبر(

رتبه
انحراف معیارمیانگینزیادمتوسطکمهیچ

38عدم تبدیل زمین  هاي زراعي به باغي
)17/8%(

30
)14/1%(

100
)46/8%(

45
)21/2%(1/710/991

52الیروبي کانال هاي انتقال آب و کنترل علف هاي هرز آن
)24/6%(

63
)29/7%(

80
)37/7 %( 

17
)8%(1/290/922

52استفاده از لوله براي انتقال آب از منبع )چاه، چشمه و رودخانه( تا سر باغ
)24/3%(

71
)33/2%(

70
)32/6%(

21
)9/8%(1/280/943

50صرفه جویي در مصرف آب با هرس مناسب درختان باغ
)23/4%(

75
)35%(

74
)34/6%(

15
)7%(1/250/894

49اختصاص آب فقط به درختان باغ نه کل زمین باغ به صورت غرقابي
)22/9%(

82
)38/3%(

62
)29%(

21
)9/8%(1/250/925

47اصالح فیزیکي اراضي باغي و تسطیح آن براي صرفه جویي در مصرف آب
)22%(

83
)39%(

70
)32/9%(

13
)6/1%(1/230/866

تبدیل آبیاري سنتي و غرقابي باغ به آبیاري قطره اي و نصب سیستم هاي 
نوین آبیاري

47
)22/2%(

83
)39/2%(

68
)32/2%(

13
)6/2%(1/220/867

انتقال آب  کانال هاي سیماني جهت  احداث  کانال هاي قدیمي و  بهسازي 
به باغ

64
)30/2%(

53
)25%(

80
)37/7%(

15
)7/1%(1/210/958
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پس از تجمیع نمرات 26 گویه آن ها در سه دسته مجدداً کدبندی 
یا گروه بندي مجدد شدند که در جدول 3 نتایج آورده شده است.

بر اساس نتایج حاصله، اکثریت باغداران )97/7 درصد( از روش هاي 

مدیریت پایدار منابع آب در حد متوسط و کمتر استفاده مي  کردند و 
تنها پنج باغدار از این روش  ها استفاده زیادتري کرده بودند.

براي بررسي ارتباط متغیرهاي مورد مطالعه با متغیر سطح استفاده 

54استفاده از اطالعات آب وهوایي براي مدیریت باغ از قبیل سم پاشي و آبیاري
)25/2%(

77
)36%(

65
)30/4%

18
)8/4%(1/210/929

45تغییر ساعت آبیاري باغ به زمان هاي با تبخیر حداقلي مانند صبح ها و شب ها
)21/2%(

96
)45/3%(

54
)25/5%(

17
)8%(1/200/8610

51استفاده از منبع آبي کمکي دیگر در کنار اولي )مثل چاه، رودخانه و غیره(
)23/8%(

78
)36/5%(

76
)35/5%(

9
)4/2%(1/20/8511

51استفاده از سایر روش هاي انتقال آب به باغ مثل استفاده از تانکر و غیره
)24/1%(

81
)38/2%(

67
)31/6%(

13
)6/1%(1/190/8712

55عمیق تر کردن چاه آب مورداستفاده*
)25/7%(

83
)38/8%(

57
)26/6%(

19
)8/9%(1/180/9213

روي آوردن به مشاغل غیرکشاورزي به دلیل کاهش عملکرد و تأمین هزینه 
زندگي

51
)24/1%(

88
)41/5%(

56
)26/4%(

17
)8%(1/180/8914

مشترک کردن مسیر انتقال آب با باغداران همسایه در جهت کوتاه کردن 
انتقال آب

57
)26/8%(

75
)35/2%(

72
)33/8%(

9
)4/2%(1/150/8615

51لحاظ کردن نیازهاي آبي درختان در برنامه آبیاري )زمان و مقدار(
)23/8%(

88
)41/1%(

67
)31/4%(

8
)3/7%(1/140/8216

57از بین بردن بخشي از درختان باغ به دلیل نرسیدن آب موردنیاز به آن ها
)26/5%(

84
)39/1%(

62
)28/8%(

12
)5/6%(1/130/8717

زمینه  در  باغداران  با سایر  با آب و همکاري  مرتبط  تعاوني  در  عضویت 
مدیریت بهتر آب

59
)28/4%(

77
)37%(

62
)29/8%(

10
)4/8(1/110/8718

72کنترل و بازرسي سیستم هاي آبیاري قطره اي )در صورت داشتن(
)33/8%(

77
)36/2%(

54
)25/3%(

10
)4/7%(10/8819

70کاشت نهال هاي با نیاز آبي کم و مقاوم به کم آبي
)32/7%(

85
)39/7%(

49
)22/9%(

10
)4/7%(0/990/8620

74رعایت حریم و فاصله قانوني احداث چاه ها
)34/7%(

81
)38%(

49
)23%(

9
)3/3%(0/960/8621

71یکپارچه کردن قطعات باغي جهت مدیریت بهتر آب
)33/5%(

89
)42%(

42
)19/8%(

10
)4/7%(0/950/8522

استفاده از کنتورهاي هوشمند در چاه ها جهت استفاده مشخص از آب )در 
صورت داشتن(

78
)37/2%(

81
)38/8%(

44
)21/1%(

6
)2/9%(0/890/8323

مدیریت  با  مرتبط  ترویجي  و  آموزشي  دوره هاي  و  کارگاه ها  در  شرکت 
پایدار منابع آب

77
)36/5%(

88
)41/7%(

39
)18/5%(

7
)3/3%(0/880/8224

89استفاده از مالچ پلي اتیلن یا پوشش گیاهي براي کاهش تبخیر از سطح باغ
)41/6%(

77
)36%(

43
)20/1%(

5
)2/3%(0/830/8225

استفاده از کمانه هاي آبگیر براي ذخیره باران )احداث بند جهت جمع آوري 
آب  بارندگي(

101
)47/2%(

69
)32/2%(

33
)15/4%(

11
)5/2%(0/780/8826

مقیاس مورد استفاده )هیچ=0 تا زیاد=3(،      * گویه های منفی و معکوس

جدول 3- رتبه بندي باغداران برحسب استفاده از روش هاي مدیریت بهینه منابع آبي
درصد تجمعيدرصد معتبرفراوانيسطح استفاده

864040کم
12457/797/7متوسط
52/3100زیاد
218100جمع

میانگین: 1/62 ، انحراف معیار: 0/53



سال ششم- شماره 22- پاییز 581397 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

از روش هاي مدیریت بهینه منابع آبي از ضرایب همبستگي پیرسون 
و اسپیرمن استفاده گردید )جدول 4(. 

نتایج نشان داد که میزان استفاده باغداران از روش هاي مدیریت 
 ،r=0/176( باغ  کل  مساحت  مانند  متغیرهایي  با  آبي  منابع  پایدار 
درآمد   ،)p>0/05  ،r=0/171( باغي  غیر  ساالنه  درآمد   ،)p>0/05
آبیاري  تحت  باغات  مساحت  میزان  و   )p>0/01  ،r=0/255( باغي 
قطره  اي )p>0/05 ،r=0/168( همبستگي مثبت و معني داري داشت. 
اجراي اقدامات سازگارانه نیازمند داشتن توانایي مالي است هر چه 
درآمد )باغي و غیر باغي( باغداري زیادتر باشد، توانایي کشاورزان 
براي اجراي روش هاي بهینه مدیریت آب نیز بیشتر مي شود. همچنین 
باغي  باالتر  سطوح  در  پایدار  مدیریت  روش هاي  از  برخي  اجراي 
بیشتر از قطعات کوچک باغي است و لذا در این تحقیق نیز رابطه 

این دو مثبت و معني دار بود. 
سطح اجراي روش هاي پایدار مدیریت منابع آب توسط باغداران 
با متغیرهاي میزان دریافت اطالعات از کارشناسان خدمات کشاورزي 
 ،r=0/147( فروشندگان نهاده هاي کشاورزي ،)p>0/01 ،r=0/185(
 )p>0/05 ،r=0/147( و کارشناسان خدمات فني و مهندسي )p>0/05
رابطه مثبت و معني داري داشت. این یافته نشان مي دهد که اطالعاتي 
که باغداران از این منابع و رسانه هاي ارتباطي و اطالعاتي دریافت 
کرده بودند، توانسته بود نیازهاي آموزشي آن ها در این زمینه را مرتفع 
کند و با افزایش دانش و آگاهي آنان در این زمینه از طریق دریافت 
اطالعات و آشنا شدن با مزایاي روش و اقدامات مدیریت بهینه منابع 
آن ها  براي  اقلیمي  تغییرات  در خصوص  نیز  بیشتري  شناخت  آبي 

فراهم شده بود. محققان دیگر هم این نتایج را تأیید کرده اند ]14، 4، 
18[. در واقع، داشتن ارتباط با منابع اطالعاتي به دلیل افزودن بر سطح 
دانش و آگاهي کشاورزان و باغداران، باعث مي شود احتمال اجراي 
روش هاي مناسب در استفاده از آب براي کشاورزي و باغداري از 
سوي آنان بیشتر شود. بنابراین، الزم است مسئوالن جهاد کشاورزي 
و سازمان هاي ذي ربط به برگزاري هرچه بیشتر کالس هاي ترویجي 
و تشویق باغداران براي شرکت در این گونه دوره هاي آموزشي اقدام 
نمایند تا دانش الزم در جهت رفع نیازهاي آموزشي آنان فراهم شود.
از دیگر نتایج تحقیق آن بود که هم راستا با پژوهش هاي صالحی 
و پازوکی نژاد ]15[، لی و همکاران ]16[ و دکل و همکاران ]17[، 
بین سطح اجراي روش هاي پایدار مدیریت منابع آبي توسط باغداران 
 )p>0/01  ،r=0/199( اقلیمي  تغییرات  مورد  در  آن ها  ادراک  با 
به  توجه  با  داشت.  معني داري وجود  و  مثبت  رابطه  اخیر  سال هاي 
مدیریت  پایدار  روش هاي  اجراي  سطح  بین  حاضر،  تحقیق  نتایج 
 ،r=0/200( اجتماعي  مشارکت  میزان  با  باغداران  توسط  آبي  منابع 
p>0/01(، اعتماد اجتماعي )p>0/05 ،r=0/165( و منزلت اجتماعي 
)p>0/01 ،r=0/294( آن ها رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. 
اجتماعي  مشارکت  که  افرادي  که  گفت  مي  توان  این خصوص  در 
و  محافل  آموزشي،  کالس  هاي  در  شرکت  سبب  به  داشتند  باالیي 
آگاه  بیشتر  آبي  منابع  اقلیمي و کمبود  تغییرات  با  جلسات مختلف 
شده و لذا داراي سطح باالیي از اجراي اقدامات مرتبط با مدیریت 
پایدار منابع آبي نیز بودند. همچنین، افرادي که مشارکت اجتماعي 
باالیي دارند سعي مي  کنند در همه زمینه  هاي اجتماعي مشارکت کنند 

جدول 4: همبستگي بین سطح استفاده از روش هاي مدیریت بهینه منابع آبي با متغیرهاي مورد مطالعه
سطح معني داريمیزان رابطهمتغیر مستقل

0/000**0/255درآمد ساالنه باغي
0/012*0/176مساحت کل باغ

0/037*0/171درآمد ساالنه غیر باغي
0/017*0/168میزان مساحت آبیاري قطره اي

0/005**0/201-میزان مساحت آبیاري سنتي
0/008**0/194-تعداد خانوار

0/018*0/168-سن
0/018*0/164-درصد تأمین آب از چاه

0/000**0/294منزلت اجتماعي
0/003**0/200مشارکت اجتماعي

0/004**0/199ادراک تغییرات آب وهوایي )کاهش منابع آب(
0/007**0/185میزان دریافت اطالعات از کارشناسان خدمات کشاورزي

0/016*0/165اعتماد اجتماعي
0/024*0/155میزان دریافت اطالعات از برنامه هاي ماهواره اي

0/025*0/153دریافت اطالعات از فروشندگان نهاده ها و کشاورزي
0/032*0/147دریافت اطالعات از کارشناسان شرکت فني مهندسي

0/000**0/293-نیاز آموزشي
0/001**0/249-میزان آب مصرفي

*معني داري در سطح پنج درصد،  ** معني داري در سطح یک درصد
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اقلیم و کمبود آب مسئله  اي است که به  و از سویي موضوع تغییر 
مشارکت باالیي نیاز دارد لذا، این افراد احساس مسئولیت کرده و در 
انجام اقدامات سازگارانه مشارکت کرده  اند.  نیز از طریق  این زمینه 
باغداران با سطح باالي اعتماد اجتماعي به اعضاي دهیاري ها، شوراي 
شهر، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي و مراکز خدمات کشاورزي 
زمینه  در  را  آن ها  راهنمایي  هاي  و  صحبت  و  دارند  باالیي  اعتماد 
مدیریت منابع آبي مدنظر قرار مي دهند. در خصوص رابطه مثبت و 
معني  دار بین استفاده از روش هاي پایدار مدیریت منابع آبي توسط 
باغداران با منزلت اجتماعي آن ها مي  توان به این نکته اشاره کرد که 
باعث  باغات  مدیریت  در خصوص  موفق  و  پیشرو  کارهاي  انجام 
بهبود سطح منزلت اجتماعي باغداران در روستا مي شود. این نتیجه 
را محققان دیگري نیز تأیید کرده اند ]14، 19[. از دیگر نتایج تحقیق 
بهینه  روش هاي  از  استفاده  میزان  بین  که  بود  این  همچنین  حاضر 
افراد خانوار )0/194- تعداد  با  باغداران  آبي توسط  منابع  مدیریت 
=p>0/01 ،r( رابطه منفي و معني داري وجود داشت و باغداران با 
تعداد افراد خانواده زیاد و در نتیجه نیروي کار زیاد داراي استفاده 
کمتري از روش هاي مدیریت پایدار منابع آبي بودند. هرچند عمانی 
و پنبه زن ]14[ نتیجه اي بر خالف این را در مطالعه خود گزارش 
و  باقری  و   ]1[ همکاران  و  رضایی  تحقیقات  نتایج  ولي  نموده اند، 
با  هم سو  مي باشند.  حاضر  تحقیق  یافته  کننده  تأیید   ]4[ همکاران 
یافته هاي نبي افجدي و همکاران ]12[ سطح استفاده از روش هاي 
 ،r=-0/018( پایدار مدیریت منابع آبي توسط باغداران با سن آن ها
که  مي داد  نشان  این  و  داشت  معني داري  و  منفي  رابطه   )p>0/05
افراد مسن به خاطر کهولت سن چنین اقداماتي را کمتر انجام داده 
بودند. البته طبق نتایج آمار توصیفي مشخص شد که افراد مسن سطح 
تحصیالت کمتري داشتند و با رسانه  هاي ارتباطي نیز تعامل کمتري 
لذا، آشنایي  نتیجه اطالعات کمتري دریافت مي کردند.  داشته و در 
این  داشتند. همچنین،  بهینه  اقدامات مدیریت  با روش  ها و  کمتري 
افراد به سبب عدم آشنایي با سیستم های نوین و عادت به سیستم  هاي 
آبیاري سنتي ریسک انجام این اقدامات را کمتر مي پذیرند که با نتایج 
حاصل از تحقیق زارع و زاللي ]13[ همسو بود. بین سطح استفاده 
از روش هاي پایدار مدیریت منابع آبي توسط باغداران و میزان آب 

و  منفي  رابطه   )p>0/01  ،r=-0/249( باغات  آبیاري  در  مصرفی 
مي  کردند  استفاده  چاه  آب  از  که  افرادي  داشت.  وجود  معني داري 
را  داشتند، هنوز مشکل کم آبي  میزان آب مصرفي رضایت  از  یا  و 
پایدار  روش هاي  اجراي  لذا، جهت  و  نمي کنند  درک  کامل  به طور 
مدیریت منابع آبي احساس نیاز کمتري مي کنند. بنابراین، نیاز است 
قوانین  که دولت و سازمان  هاي متولي امر مصرف آب کشاورزي، 
مفید و مؤثري را در جهت بهبود مصرف آب به تصویب رسانده و از 
حفر چاه  هاي غیرمجاز، جلوگیري کرده و چاه هاي غیرمجاز حفرشده 
قبلي را نیز با رعایت جوانب احتیاطي و نیز پیشنهاد جایگزین هاي 
اقتصادي معیشتي براي کشاورزان از بین ببرند. از دیگر نتایج تحقیق 
حاضر، این بود که مشخص شد بین سطح اجراي روش هاي پایدار 
باغات تحت  میزان مساحت  با  باغداران  توسط  آبي  منابع  مدیریت 
آبیاري سنتي )p>0/01 ،r=-0/201( رابطه منفي و معني داري وجود 
داشت و باغداراني که از روش هاي سنتي استفاده مي  کردند به سبب 
داشتن عادت به این روش، سایر روش  ها و اقدامات را کمتر به کار 
زن  پنبه  و  عماني  تحقیق  نتایج  با  غیرهمسو  یافته  این  که  مي بردند 

]14[ مي باشد.
براي بررسي تأثیر متغیرهاي مستقل مورد مطالعه بر متغیر وابسته 
از رگرسیون خطي چندگانه استفاده گردید که نتایج آن در جدول 5 

آورده شده است. 
برای بررسی تأثیر متغیرهاي مستقل مورد مطالعه بر متغیر وابسته 
کلیه  ورود  از  پس  که  گردید  استفاده  چندگانه  خطي  رگرسیون  از 
نیاز  متغیرهاي  تنها  معني  دار،  همبستگي  داراي  مستقل  متغیر  هاي 
جمعي،  رسانه  هاي  از  استفاده  سن،  مصرفي،  آب  میزان  آموزشي، 
منابع آب(  )کاهش  تغییرات آب وهوایي  ادراک  و  باغ  مساحت کل 
از  درصد   30/3 تبیین  توانایي  متغیرها  این  ماندند.  باقي  معادله  در 
رگرسیون  ضرایب  بررسي  و  داشتند  را  وابسته  متغیر  تغییرات 
 )B = -0/261( استاندارد شده نشان مي دهد که متغیر نیاز آموزشي
B(، سن  میزان آب مصرفي )0/169- =  متغیرهاي دیگر  به  نسبت 
)B = -0/207(، استفاده از رسانه  هاي جمعي )B = 0/176(، مساحت 
باغ )B =0/185( و ادراک تغییرات آب وهوایي )کاهش منابع آب( 
)B =0/155( سهم و نقش بیشتري در تبیین متغیر وابسته دارد. زیرا 

جدول 5: ضرایب رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر میزان استفاده باغداران از روش هاي مدیریت بهینه منابع آبي

BBetatSigToleranceVifمتغیرهاي مستقل

25/0752/388ضریب ثابت
0/2613/4000/0010/8531/172-0/388-نیاز آموزشي

0/1692/1380/0340/9411/063-4/625-میزان آب مصرفي
0/2072/7590/0070/9491/0546-0/187-سن

0/2950/1762/3480/0200/8391/192استفاده از رسانه هاي جمعي
2/3500/1852/3210/0220/9811/019مساحت کل باغ

1/370/1552/1120/0370/9041/106ادراک تغییرات آب وهوایي 
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بر اساس بتاي به دست آمده براي نیاز آموزشي، به ازاي یک واحد 
در   -0/261 اندازه  به  آموزشي  نیاز  متغیر  معیار  انحراف  در  تغییر 
انحراف معیار متغیر وابسته سطح استفاده از روش هاي مدیریت بهینه 

منابع آبي تغییر ایجاد مي  گردد.
بر  مثبتی  تاثیر  باغ  کل  مساحت   ،5 از جدول  نتایج حاصل  طبق 
تأثیر  علت  داشت.  آب  منابع  بهینه  مدیریت  روش های  از  استفاده 
مثبت این عامل ناشی از این است که، اجراي برخي از روش هاي 
مدیریت پایدار در سطوح باالتر بیشتر از قطعات کوچک است زیرا 
قطعات کوچک تر به دلیل نداشتن صرفه اقتصادي اجرای سیستم  هاي 
آبیاري مکانیزه، امکان اجراي این سیستم ها هم میسر نیست؛ و البته 
افرادي که مساحت باغ بزرگ تري داشتند به تبع آن درآمد بیشتري نیز 
آبیاري مکانیزه و قطره اي  اجراي سیستم  هاي  براي  ازاین رو  داشتند 

توانمندتر بودند.
با توجه به نتایج، سن باغدار یکی از عوامل دخیل در استفاده آنها 
از روش های مدیریت منابع آبی است. سن باغدار بر میزان استفاده 
باغداران مسن،  از روش های استفاده بهینه تأثیر منفی دارد. معموالً 
دارای تحصیالت کمتر بوده و نیز معموالً محافظه کارتر می شوند. 
آبیاری  نوین  باغداران مسن جهت سرمایه گذاری در روشهای  لذا 
ریسک نکرده و ترجیح میدهند که با همان روشهای قبلی به باغداری 

بپردازند.  
میزان آب مصرفی باغات توسط باغداران، یکی از عوامل تعیین 
است.  آبی  منابع  پایدار  مدیریت  روش های  از  استفاده  میزان  کننده 
مصرفی  آب  میزان  کشاورزان  که  اندازه ای  هر  به  دیگر،  عبارت  به 
خود را بیشتر گزارش کرده اند، تمایل کمتری به استفاده از روشهای 
مدیریت بهینه داشتند. در واقع درک واقعی مشکل کم آبی و مشاهده 
آن در مزرعه و باغ یکی از پیش نیازهای اصلی برای تغییر نگرش 
و رفتار باغداران در زمینه استفاده از روشهای مدیریت بهینه منابع 
آبی می باشد. به نظر می رسد که باید برنامه های آموزشی و ترویجی 
هدفمند و اثربخشی در زمینه ایجاد باور و آگاهی در کشاورزان در 
خصوص کم بودن منابع آبی و کاهش مستمر آن در اینده باید تدوین 

و اجرا شود.
از دیگر نتایج تحقیق آن بود که هم راستا با پژوهش هاي صالحی 
و پازوکی نژاد ]15[، لی و همکاران ]16[ و دکل و همکاران ]17[، 
از  یکی  اخیر  سال هاي  اقلیمي  تغییرات  مورد  در  باغداران  ادراک 
آبي  منابع  پایدار مدیریت  تعیین کننده های سطح اجراي روش هاي 
است. لذا می توان گفت کشاورزاني که از وضعیت موجود احساس 
خطر کرده و تغییرات اقلیمي را به صورت جدي دنبال مي کنند، در 
کرده  اقدام  بیشتر  نیز  آبي  منابع  پایدار  روش هاي  اجراي  خصوص 
بودند. یافته های حاصل از تحقیق تسو و همکاران ]23[ نیز هم راستا 
با نتایج حاصل از تحقیق حاضر است و بیان کننده این می باشد که 
از  یکي  آب  کمبود  شرایط  و  اقلیمي  تغییرات  درباره  افراد  ادراک 

مؤلفه هاي تعیین کننده انجام اقدامات سازگارانه با آن مي باشد. 
نتیجه گیری

هوایی،  و  آب  تغییرات  ادراک  میزان  تحقیق،  نتایج  به  توجه  با 
در  دخیل  عوامل  از  جمعی  رسانه های  از  استفاده  و  آموزشی  نیاز 
میزان استفاده باغداران از روش های استفاده بهینه از منابع آب است. 
طرق  از  زمینه  این  در  الزم  آگاهي هاي  که  است  ضروري  بنابراین 
مختلف از جمله کارگاه هاي آموزشي، جلسات ترویجي و رسانه هاي 
در دسترس از جمله رادیو و تلویزیون به باغداران ارائه شود تا درک 
بهتر و کامل تري نسبت به شرایط پیش رو در زمینه کم  آبي و لزوم 
استفاده بهینه از آب در امور باغداري خود به دست آورند. لذا به نظر 
مي رسد وقت آن رسیده است که سیاست گذاري ملي و کارآمدي در 
خصوص مدیریت بهینه منابع آبي در سطح کشور با لحاظ کردن کلیه 
جوانب حقوقي، معیشتي و اقتصادي صورت بگیرد و به صورت یک 
سیاست کلي در سطح کالن کشور به اجرا گذاشته شود. بدیهي است 
که با ادامه این روند در آینده بحران هاي اجتماعي و فرهنگي ناشي 
براي بخش  به معضل بزرگي  منابع آبي محدود خود  از  استفاده  از 

کشاورزي تبدیل خواهد شد.
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Abstract

Investigating the Effective Factors on the use of Optimum Water Resource 
Management by Fruit Farmers in Maragheh Township, Iran
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   Climate change and recent drought combined with the high use of groundwater resources by the 
agricultural sector, has led to a major water crisis in Iran. In this conditioin, farmers should use optimal 
water management techniques. Effective planning and action in this field requires better understanding of 
the factors affecting farmers' behavior. In the present study, using a descriptive-correlation method, this 
issue was investigated among the fruit farmers. The statistical population of the study was all the fruit 
farmers in Maragheh Township (11742 people). According to the Cochran sampling formula and using 
randomized multistage sampling method, 228 of the fruit farmers were selected and studied. The majority 
of apple gardens in Maragheh, are located in the Urmia lake basin, and the fruit farmers of this Township, 
produce an important part of the apple of the province and the country. The tool used to collect data was a 
questionnaire whose content validity was confirmed by experts in this field. A preliminary study was carried 
out on 30 fruit farmers and Cronbach's alpha of 0.85 was obtained. The results of this study showed that 
the majority of fruit farmers (97.7%) used the optimal water resources management methods at moderate 
level. Multiple regression analysis showed that variables such as level of educational needs, amount of 
water consumed, age, amount of information received from mass media, total area of the garden and fruit 
farmers 's perception of reducing water resources explained  30% of changes in the level of use of optimal 
water resources management methods. 
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