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 چکیده

نظر می رسد.   منابع آب در این بخش ضروری بهترین مصرف آب در بخش کشاورزی، لزوم استفاده بهینه از با توجه به بحران آب در کشور و بیش
های مختلد  کشداورزی مزم   ها در زیر بخشوری عوامل تولی. و تخصیص بهینه آنهای اقتصادی در زمینه تحلیل و تعیین بهرهبنابراین انجام پژوهش

زراعی و ارایه راهکارهایی برای ارتقا وضعیت فعلی آن وری آب برای هر یک از محصومت عم.ه است  ه.ف از این تحقیق، تعیین و ارزیابی میزان بهره
نامده و  وسیله تکمیدل پرسدش  گیری تصادفی بههای مقطعی از کشاورزان منطقه و با روش نمونهاست  اطالعات مورد نیاز در این تحقیق به صورت داده

استفاده ش.  به منظور شناسایی و اسدتخرا  ابعداد    CPD، آب وری فیزیکیآوری ش.  متناسب با ه.ف تحقیق از شاخص بهرهمصاحبه با کشاورزان جمع
وری آب از روش تحلیدل عداملی اکتشدافی و تایی.ی استفاده ش.  نتایج این تحقیق نشان داد، کده هفدت عامدل شدامل فندی و مد.یریتی، زراعدی،        بهره

از واریانس کدل   درص. 97/78امل واین عموضوع قابل بیان است   45لب وری آب، در قاعنوان ابعاد مهم بهرهفیزیکی، نهادی، بازار، فردی و اجتماعی به
ترین عامل شناخته ش.  به نحوی کن.  از میان این عوامل مولفه فنی، م.یریتی و زراعی مهمتبیین میدر مزارع کشاورزی استان هم.ان وری آب را بهره

ی رگرسددیونی بدین عوامدل    ایجداد رابطدده  وری آب را به خود اختصاص داد  واریانس بهرهاز کل درص.  92/15و  67/16ترتیب که عامل اول و دوم به
وری شدود انحدراف معیدار میزان بهدره وری نشان داد، یک واح. تغییر در انحراف معیار عوامل م.یریتی، فنی و زراعی باعدث مدیتاثیرگذار و میزان بهره

 وری است ترین تاثیر این دو عامل بر میزان افزایش بهرهتغییر پی.ا کن.  که حاکی از بیش 342/0و  435/0ی ترتیدب بده اند.ازهآب به
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  3 2 1 مقدمه

تدرین  بدیش منداطق کشدور   نیز مانن. بسیاری از در استان هم.ان 
اعالم ش.ه  طبق آمارگیرد  صورت می بخش کشاورزیدر مصرف آب 

رویه از منابع  برداشت بی بارن.گی و به دلیل کاهش ،های اخیر سال در
میلیدون   200کداهش سدامنه بدیش از     بدا این اسدتان   آب زیرزمینی،

شد.ه اسدت رشدرکت آب    رو  های زیرزمینی روبده  مترمکعب ذخیره آب
های انجدام شد.ه هدم اکندون     (  طبق گزارش1395ی هم.ان، منطقه
های استان بدا محد.ودیت شد.ی. آبدی مواجده اسدت رزمدانی و        دشت

                                                           
استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکدز   - 1

تحقیقات و آموزش کشاورزی و مندابع طبیعدی اسدتان همد.ان، سدازمان تحقیقدات،       
 آموزش و ترویج کشاورزی، هم.ان، ایران  

 و تحقیقدات  مرکدز  کشاورزی، مهن.سی و فنی تحقیقات بخش پژوهش استادیار - 2
 تدرویج  و آموزش تحقیقات، سازمان هم.ان، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش

 ایران هم.ان، کشاورزی،

 تحقیقات، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهن.سی کشاورزی، سازمان -3
 ایران کر ، کشاورزی، ترویج و آموزش
 (Email: aghadami@gmail.com                   نویسن.ه مسئول: -ر*

افزایش درجه حرارت، تغییدر الگدوی   (  از سویی دیگر 1393همکاران، 
  بندابراین   بارش از برف به باران منجر به کاهش ذخایر آبی ش.ه است

هر اق.امی در جهت اسدتفاده بهتدر و حفدن مندابع آبدی ایدن منطقده        
 باش. ضروری می

ی بخش کشداورزی،  در مبانی توسعه، اشاره ش.ه که مزمه توسعه
های تولی.، رش. تولید. از  بخش است  بنابر تئوری افزایش تولی. در آن
یاب.  در روش اول، افزایش تولی. با بده کدارگیری   دو طریق تحقق می
شدود  در  تر و با ثابت بودن تکنولوژی حاصل مدی عوامل تولی.ی بیش

-طریق دوم سهم اصلی و عم.ه در افزایش تولی. با به کارگیری روش

شود رسدالمی،  وری بام تامین میبهرههای پیشرفته و کارآم. تولی. با 
وری و نقدش آن در توسدعه   دانان بدرای بهدره   (  بنابراین اقتصاد1376

اهمیت زیادی قایل هستن.  تاکی. در این مورد به ح.ی است که برخی 
دانند.   وری میها پ.ی.ه توسعه نیافتگی را مولود پایین بودن بهرهاز آن

و استفاده از امکانات موجود عمدال از  وری بامتر در شرایط کنونی بهره
یک انتخاب بامتر رفته و به یک ضرورت تب.یل ش.ه اسدت  بررسدی   

های رش. اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسدعه  مولفه
وری عوامل تولی. از سدهم  ده. که سهم افزایش بهرهپیشرو نشان می
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تدوان گفدت کده    گذاری پیشی گرفته است  مدی افزایش میزان سرمایه
وری به ثروت ملل تب.یل گردی.ه است و ارتقای مستمر آن امروز بهره

(  1384ها شناخته ش.ه است رامامی میب.ی، به عنوان شرط بقای نظام
وری نقش مهم و موثری در رشد. تولید. و   توان گفت بهرهبنابراین می
هدای  پذیری دارد  از طریق محاسبه و تحلیدل شداخص  افزایش رقابت

هدای مختلد    توان میدزان عملکدرد بخدش   وری عوامل تولی. میهرهب
کشاورزی را در استفاده از منابع تولی.ی بررسدی نمدود  بسدیار روشدن     

یابی به این مهم، شناسایی شاخص اصلی م.یریت است که برای دست
-مصرف آب و تعیین این شاخص به روش مناسب مهم است  ران.مان

آب کشداورزی، مقد.ار آب مصدرفی در    وری مصرف های آبیاری، بهره
هدای  ترین شداخص های نوین آبیاری از مهمبخش کشاورزی و روش

هدای کدالن مربدوط بده     ریدزی های اساسی در برنامهکلی.ی و رویکرد
کشداورزی اسدت    تامین، تخصیص و مصرف اصولی از آب در بخدش 

(  فرض اساسی این تحقیق نیز بدر ایدن پایده اسدتوار     1376رسالمی، 
وری های بهرهی شاخصکه با استفاده از نتایج حاصله از محاسبه است

هدا، راهکارهدای مناسدبی    توان در کندار سدایر روش  آب کشاورزی می
های زراعدی منطقده دنبدال نمدود      جهت مصرف مناسب آب در کشت

وری آب ضروری گیری و تجزیه و تحلیل دقیق بهرهترتیب ان.ازهب.ین
ورد توجه پژوهشدگران قدرار گرفتده اسدت      های اخیر مبوده و در سال

وری آب در بخش زراعت استان گیری بهرهه.ف از این پژوهش ان.ازه
های قبلی مشخص و هم.ان است، تا بر اساس آن بتوان تاثیر سیاست

های فدرآروی ایدن   های مناسب چالشدر صورت لزوم با اتخاذ سیاست
داخدل و خدار  از   بخش را برطرف نمود  در این رابطده مطالعداتی در   

در راسدتای بررسدی عوامدل     (1380رکشور انجام ش.ه است: عزیدزی  
 بده  دسدته  چند.ین  را در هدا مولفه تاثیرگذار بر م.یریت پای.ار آب، این

 تحصدیالت،  میزان کشاورزی،سابقه سن،ر م.یریتی هایمولفه صورت
 تع.اد کشت، الگویر فیزیکی ،(ترویجی کالس در شرکت دفعات تع.اد

 بیمده،  اعتبدارات، ر اقتصدادی  ،(آبیداری  روش اقلیمدی،  شرایط قطعات،
 همسدایگان،  مصدرفی  رفتارر اجتماعی ،   (ها نهاده به دسترسی مشکل
 اجرای ع.م آب، منابع مالکیتر نهادی ،(غیرکشاورزی درآم. تکفل، بار

اند.   کدرده  بند.ی تقسدیم  ،(آب منبدع  بدودن  ایاجاره مقررات، و قوانین
 بهبددود جهددت تحقیقددی در (1386 رهمکدداران  و دسددتگردی زارعددی
 جهدت  را تدرویج  و تحقیقات آموزش، به توجه کشاورزی، آب م.یریت
 آب م.یریت نوین هایفناوری و هامهارت از و شناخت آگاهی افزایش
 عوامل بررسی به تحقیقی در (1389 ردانن.  عمانی می موثر کشاورزی

 کده  گرفتند.  نتیجه و پرداخته، زراعی آب منابع پای.ار م.یریت بر موثر
 و داندش  اقتصدادی،  هدای ویژگدی  ترویجدی،  آموزشدی و  هدای فعالیت
 دولتدی  هدای حمایدت  و اجتمداعی  هدای فعالیدت  کشداورزان،  اطالعات
در   اسدت  زراعدی  آب پای.ار م.یریت بر گذارتاثیر هایمولفه ترین مهم

 ریمقداد  یو بررسد  ینیبا ه.ف بازب ی.یمف قاتیتحق زین ریاخ یهاسال
 Zwartر اسدت  .هیانجدام رسد   به ایدر نقاط مختل  دن 1وری آب بهره

and Bastiaanssen., 2004  )کده   ده.یم نشان هایبررس نیا جینتا
 شیباعث افدزا  ریاخ یهاآب و خاک در سال یتیریم. یهاوهیبهبود ش
 یاریاز جمله آب یاریآب .یج. یهاروش کاربرد ش.ه است  WP ریمقاد
را  WP مزرعده،  در یاریآب تیریبا توجه به بهبود م. ،یاو قطره یباران
-گیجینه و همکاران فعالیت داده است  شیافزا یقابل توجه زانیم به

از زمان معرفدی ایدن مفهدوم، را مدورد بررسدی و       WPهای مرتبط با 
از طریدق بهبدود    WPبازبینی قرار داده، راهکارهایی را برای افدزایش  

بع آب در سددطوگ گیدداه، مزرعدده و حوضدده آبریددز ارایدده مدد.یریت منددا
هدایی کده   هدا و گزینده    برخی از شدیوه  (kijine et al., 2003)کردن.
در سطح گیاه:  -1توان. در این زمینه به کار گرفته شون. عبارتن. از:  می

افزایش تحمل گیاهان به تنش خشکی و شوری از طریق به کارگیری 
در سطح مزرعه: افزایش تابع تولی.،  -2گیاهان  های اصالگ نژاد شیوه

آبیاری، تصحیح تاریخ کاشدت و شدخم بده منظدور کداهش      کاربرد کم
در سدطح حوضده:   -3تعریق و افدزایش نفدوذ آب در خداک      –تبخیر 

استفاده مج.د از آب و بهبود الگوی کشت به منظدور حد.اک ر کدردن    
فیروزآبادی و  ق.می تعریق گیاهی  –محصول و ح.اقل نمودن تبخیر 

ای در در مقایسه دو سیستم آبیاری تید  و جویهده   (1391 همکاران ر
گیری از سیسدتم آبیداری   زراعت بذر چغن.رقن. بیان داشتن. که با بهره

ای، ای رتی ( حجم کل آب آبیاری نسدبت بده سیسدتم جویهده    قطره
درص. کاهش یافت و میزان کارایی مصدرف آب در آبیداری    50ح.ود 
کیلوگرم بدر مترمکعدب ربدیش از دو برابدر روش      59/0ح.ود ای قطره
به بررسدی تداثیر    (1391ر خرمیان و همکاران  .ای( برآورد ش.جویهه

وری مصرف آب یونجه ای بر عملکرد علوفه و بهرهآبیاری بارانی قرقره
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ن.  در استان خوزستان پرداخت

وری مصرفی آب به ترتیب بدرای  عملکرد و بهره ترینترین و کمبیش
 49/0و  11/2تددن در هکتددار و   5/11و  27/16دوچددین برداشددتی  

ترتیدب  کیلوگرم در هکتار علوفه خشک به ازای هر مترمکعدب آب بده  
و آبیداری   (ایآبیاری بارانی قرقدره رمربوط به آبیاری با دور آبیاری کم 
غالمدی و    بددود  (سددطحی  آبیدداری (سنگین با فواصل آبیاری زیداد 

هدای آبیداری   وری آب آبیاری در سیستمبهره( میزان 1394همکاران ر
 78/2تدا   3/0ذرت ، 76/1تا  2/0، یونجه 5/2تا  75/0بارانی برای جو 

گدزارش کردند.  قد.می    کیلوگرم بدر مترمکعدب    2/2تا  61/0و گن.م 
وری مصدرف آب آبیداری   بهدره ( میزان 1396فیروزآبادی و همکاران ر

ای ربد.ون در نظدر   آبیاری تی ، بدارانی و جویهده   هایدر روشگن.م 
کیلدوگرم بده ازای    69/0و  1/1، 6/1ترتیدب  ثر( بده وگرفتن بارن.گی م
آواری و همکداران در یدک مزرعده      گزارش کردند. واح. آب مصرفی 

ای و کرتددی را بددر روی محصددول  آزمایشددی، سیسددتم آبیدداری قطددره

                                                           
1- Water Productivity (WP) 
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مورد مقایسه قرار دادند.  نتیجده آزمدایش نشدان داد کده       زمینی سیب
ای ترین محصول و کارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطرهبیش

  پالیان و ماتئوس در  (Awari and Hiwase., 1994)شودحاصل می
وری آب هدای آبیداری را بدر بهدره    سازی سیستمای تاثیر بهینهمطالعه

ر این مطالعه برای مقابله با بحدران کمبدود   ان.  دمورد ارزیابی قرار داده
 تدر از آب مجدازی  اسدتفاده بدیش  -1آب موارد زیر پیشنهاد می شدود:  

 Playan)بهبود کدارایی فندی آب   -3بهبود کارایی اقتصادی آب  -2 

and Mateos, 2006)  وری آب   علی و تالوک.ر عوامل موثر بدر بهدره
.  بدر اسداس مطالعده    اند در بخش کشاورزی را مورد بررسی قدرار داده 

صورت وری آب در بخش کشاورزی بهمذکور عوامل تاثیر گذار بر بهره
نوع محصول، مصرف آب، تکنولوژی آبیاری، واریته گیاه، فاکتورهدای  

 ,.Ali and Talukder)اند. اقتصادی، فاکتورهای خاک معرفدی شد.ه  

وری متوسط محصومت برنج،   وظیفه دوست و همکاران بهره(2008
چندین تغییدر مقد.ار شداخص     ان.  هدم دانه و ذرت را محاسبه کردهپنبه
وری در گیاهان مختل  در نتیجه تفاوت در آب و هدوا، مد.یریت   بهره

 ,.Vazifedoust et al)آبیاری، بذر، خداک و گیداه بیدان شد.ه اسدت     

طور که اشاره ش. آمار و مطالعات موی. پدایین    بنابراین همان((2008
ر مزارع کشاورزی است بنابراین در این رابطده در  وری آب دبودن بهره

سطح مزارع کشاورزی استان هم.ان این سوامت مطرگ است که: اوم 
وری آب چه ان.ازه است؟ ثانیا چه عدواملی بدر افدزایش آن    میزان بهره

صدورت  موثر است؟ در اک ر مطالعدات انجدام شد.ه در ایدن زمینده بده      
وری و یا به بررسی به محاسبه بهرهپراکن.ه بوده، به این مفهوم که یا 

وری پرداختده شد.  در ایدن تحقیدق هدر دو      گذار بر بهدره عوامل تاثیر
موضوع تواما و با شیوه ج.ی. مورد بررسی قرار گرفت  در این تحقیدق  

وری از روش وزنی در هدر یدک از   بهره CPDابت.ا با استفاده از روش 
ده از روش تحلیل عداملی  گیری ش.ه سپس با استفامزارع نمونه ان.ازه

وری مزارع مشدخص و در هفدت عامدل مهدم     های موثر بر بهرهمتغیر
بن.ی ش.ه، آنگاه از طریق روش رگرسیون میزان تاثیرگذاری این طبقه

-عوامل مشخص ش.ه که در واقع نوآوری این پژوهش محسوب مدی 

 شود  
 

 هامواد و روش

ا، آزمایشدی و  تحقیق حاضر از نظر میزان و درجه کنتدرل متغیرهد  
ای و می.انی و از نظدر تعمدیم   ها، مزرعهآوری دادهتحلیلی، از نظر گرد

 2های مقطعیباش.، در این پژوهش از دادهمی 1ها از نوع پیمایشییافته
ی، آمار می.انی و اطالعات گدردآوری  های مزرعهگیریاز طریق ان.ازه

رزی منطقه در سدال  برداران کشاونامه از بهرهش.ه با استفاده از پرسش
استفاده ش.  جامعه آماری در ایدن تحقیدق شدامل کشداورزانی      1396

                                                           
1- Survey Research 

2- Cross-sectional data 

است که اق.ام به کشت محصومت عم.ه زراعدی در محد.وده اسدتان    
گیدری   کنن.  از این جامعه آماری با اسدتفاده از روش نمونده  هم.ان می

 جمعیت نمونه انتخاب ش.  1و با استفاده از رابطه  3ایتصادفی طبقه

𝑛 =
∑ 𝑤ℎ𝑠ℎ√𝑐ℎ ∑

𝑤ℎ𝑠ℎ

√𝑐ℎ

v+
1

𝑁
∑ 𝑤ℎ𝑆ℎ

2 (1ر                                                 

تع.اد نمونده مدورد نیداز،     n:  1در رابطه 
hW ی زن طبقده وh  ،ام

hS ی واریددانس طبقددهh  ،ام
hC ی هزیندده طبقددهh  ،امV  بددرآورد

تع.اد اعضدا جامعده اسدت  در ایدن تحقیدق بدرای        Nواریانس جامعه، 
کشداورزی و  نامه از نظدرات کارشناسدان اقتصداد   بررسی روایی پرسش

آبیاری استفاده ش.  به منظور بررسی پایایی سوامت از آزمدون آلفدای   
حجدم آب  وص تعیدین  خصد  در هدا گیدری اند.ازه کرونباخ استفاده ش.  

روش آبیداری، اند.ازه    مصرفی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی نظیدر 
در ایدن پدروژه حجدم    ش.  محصول انجام و قطعات زراعی، نوع شبکه 
سه نوبت رابتد.ا، اواسدط و انتهدای فصدل(     آب مصرفی محصومت در 

آب مصرفی هر ک.ام از محصومت بدا توجده بده    و میزان  گیریان.ازه
بدا اسدتفاده از   زمان آبیاری در هر نوبت آبیداری   دبی منبع آبی و م.ت

ش.  روشی که در مدزارع   گیری( ان.ازهو      رفلوم، کنتور وسیله مناسب
تدوان بکدار   کشاورزان برای برآورد بهروری فیزیکی آب یک گیاه مدی 

( است  در ایدن شداخص از   CPDر 4برد، عملکرد از هر واح. حجم آب
مق.ار حجدم آب مدورد نیداز گیداه      نسبت مق.ار محصول تولی. ش.ه به

گیری این شداخص را نشدان   چگونگی ان.ازه 2شود  رابطه استفاده می
 ده.  می

𝐶𝑃𝐷 =
𝑇𝑃

𝑇𝑊𝑐
(2ر                                                                  

: میدزان محصدول تولید. شد.ه رکیلدوگرم در      TPدر رابطه فدو::  
صدرف شد.ه در هکتدار اسدت  بندابراین      حجدم آب م  TWCهکتار( و 

CPD ،اسدت  بد.یهی   مترمکعدب   بدر ری آب بر حسب کیلوگرم وبهره
تر از تر باش. نشان دهن.ه مصرف صحیحاست هر چه این نسبت بزرگ

 وری عوامدل تولید. از  آب است  در بررسی عوامل تاثیرگدذار بدر بهدره   
-ارایده رابطده  سپس به ش. استفادهیی.ی ااکتشافی و ت 5تحلیل عاملی

وری بینی سهم عوامل تاثیرگدذار بدر بهدره   ی رگرسدیونی جهدت پیش
 که متغیره است چن. هایروش جمله از عاملی آب پرداخته ش.  تحلیل

 جدزو  روش ایدن   نیسدت  مطدرگ  وابسدته  و مسدتقل  متغیرهای آن در
 گردد  در این روش کلیه متغیرهدا می محسوب وابسته هم هایتکنیک
 زیدادی  تدا تعد.اد   شدود می سعی و گردی.ه لحاظ وابسته هم به نسبت
 اصلی مزایای از امر یکی این شون.  خالصه اصلی عامل چن. در متغیر
 آن در که ترتیب ب.ین  مشابه است هایروش با مقایسه در روش این
 مدوثرترین  نهایدت  در و شد.ه  متغیرها برقدرار  تمامی بین پنهان ارتباط

                                                           
3-Ratio Stratified Random Sampling 

4- Crop Per Drop 

5- Factor Analysis 
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دارند.   سدایرین  بده  نسدبت  تریکنن.گی بیش تبیین ق.رت که عوامل
 عداملی، ذهدن   تحلیل از استفاده ب.ون کهطوری به  شون.می شناسایی
 دیگدر  از سدوی   باشد. نمدی  پیهی.ه روابط این شناسایی به قادر انسان
 هدای اعمدال سدلیقه   از را آن روش، ایدن  در موجدود  نیرومند.  مت.های
 دقیق آماری هایزمونو آ ریاضی هایمنطق و نموده مجزا کارشناسی

در بسیاری از مدوارد   چنین(  هم1390 سازد رخلیلی،می آن جایگزین را
 پنهدان  ارتباط در و پذیرن.می تاثیر دیگر از متغیرهای متغیرها برخی از

 فرمدا  حکدم  هدا آن بدین  معلدولی  و علی روابط نوعی و ها هستن.آن با
 کده ایدن  آخدر  در  نیسدت  مهیا سادگی به روابط این که شناخت است،

 هاشاخص از متغیرهای برخی تع.اد مسئله یک تحلیل در ممکن است
 باعدث  موضدوع  ایدن  کده  تدر باشد.  بدیش  دیگر هایشاخص به نسبت
متغیدر   تعد.اد  با هایشاخص سمت ریزی بهبرنامه هایاولویت شود می
در  پاسخ مشکالت این تمامی به تحلیل عاملی  کن. پی.ا سو: تربیش
 هدای آزمون گیری ازبهره و هاشاخص با استان.اردسازی و ده.می خور
گدردد رزبردسدت،   مطلوبی مدی  بسیار نتایج ارایه موجب مختل  آماری
1386 ) 
 

 نتایج و بحث

در ایددن پددژوهش، بددا نظرخددواهی از ایددن گددروه از متخصصددان   
نامده تایید. گردید.  بدرای     کشاورزی، روایی محتوایی و صوری پرسش

نامه در شرایط یکسان تا چه ان.ازه نتایج یکسدانی  که پرسشتعیین این
تدایی   30ده. رپایایی(، نسبت به تکمیل آن در یک نمونده  ب.ست می

ب.ست آمد.  جامعده آمداری در     81/0اق.ام ش. و مق.ار آلفای کرونباخ 
این رابطه کلیه کشاورزان تولی. کنند.ه محصدومت عمد.ه زراعدی در     

گیدری   ماری با استفاده از روش نمونهاستان هم.ان بود  از این جامعه آ
شهرسدتان انتخداب شد.  بده      9نمونده از   270ی تع.اد تصادفی طبقه

ی و فردی کشاورزان تصویری از این گروه منظور تبیین شرایط مزرعه
ارایه ش.ه است  بر این اساس از کل افدراد مدورد    1متغیرها در ج.ول 

 22هدا بدا سدن    آن تدرین و جوان 66ترین کشاورز با سن بررسی مسن
سدال   46/39سال است  میانگین سدن کشداورزان ایدن نمونده برابدر      

رس.  محاسدبات  سال می 45برداران به باش.  سابقه کشاورزی بهره می
میزان آب مصرفی، بر اسداس روش اشداره شد.ه در روش تحقیدق از     
سطح مزارع استان ب.ست آم.  اطالعات مربوط به میزان آب مصدرفی  

 نشان داده ش.ه است            2بیاری در ج.ول شماره در دو روش آ

با توجه به میزان عملکدرد، ارزش خدالص محصدول و میدزان آب     
 3وری فیزیکی آب محاسبه و در جد.ول شدماره   مصرفی شاخص بهره

کده بیدان    (CPD)وری فیزیکدی  نشان داده ش.ه است  شاخص بهدره 
کنن.ه میزان عملکرد محصدول بده ازای واحد. آب مصدرفی اسدت در      

ارایه ش.ه است  از نتایج این ج.ول دو نکته قابل توجه است،  3ج.ول 
تر از آبیاری سنتی وری فیزیکی در سامانه آبیاری بارانی بیشاوم بهره

زمینددی، ای، سددیباسددت  دومددا محصددومت چغن.رقندد.، ذرت علوفدده 
ترتیب بدامترین  ای به، سیر، یونجه، جو، گن.م و ذرت دانهفرنگی گوجه
کیلدوگرم   74/4و  85/6وری فیزیکی را دارن.  چغن.رقن. با میزان بهره

ترتیدب در سدامانه آبیداری بدارانی و سدنتی      برای هر مترمکعب آب به
و  82/0وری ای با بهرهوری را دارد  در مقابل ذرت دانهترین بهرهبیش
تددرین میددزان یددب در روش آبیدداری سددنتی و بددارانی کددمترتبدده 08/1
متغیدر جهددت تددشخیص     48هدای  وری فیزیکی را دارد  از داده بهره

وری آب در مدزارع کشداورزان بدا اسدتفاده از مد.ل      علت تغییرات بهره
جهت انجدام تحلیدل عداملی اکتشدافی از      تحلیلی عداملی اقد.ام شد. 

در  ریمداکس اسدتفاده شد.    های اصلی و چرخش والفهوروش تحلیل م
 وری آب شناسایی شود های موثر بر بهرهمرحله اول ابت.ا بای. متغیر

 

 ی کشاورزانهای فردی و مزرعهویژگي -1جدول

  حداکثر حداقل میانگین نام متغیر

  66 22 46/39 سن رسال(
  45 4 18/19 سابقه کشاورزی رسال(

  40 1 41/4 میزان اراضی زراعی رهکتار(
  15 1 78/3 تع.اد قطعات اراضی

  6 3/0 2/1 متوسط ان.ازه قطعات رهکتار(

 درص. تع.اد 

 سطح تحصیالت

 4/27 74 سوادبی

 15/28 76 ابت.ایی/ مکتبی

 05/27 73 سیکل

 37/10 28 دیپلم

 07/4 11 دیپلمفو:

 96/2 8 لیسانس و بامتر

 100 270 کل



 779      آب محصوالت زراعي در استان همدانوري ثر بر ارتقا بهرهوبررسي عوامل م

 مصرف آب محصوالت عمده زراعي در دو سامانه سنتي و باراني در استان همدان - 2جدول

 مصرف آب روش آبیاری محصول
 6602 سنتی گن.م
 4244 بارانی 
 5266 سنتی جو
 3385 بارانی 
 10890 سنتی زمینیسیب

 8848 بارانی 
 8500 سنتی سیر
 6000 بارانی 
 12123 سنتی یونجه
 10850 بارانی 

 12251 سنتی چغن.رقن.
 9954 بارانی 
 11430 سنتی فرنگیگوجه
 9287 بارانی 
 8499 سنتی ایذرت علوفه
 6906 بارانی 
 9205 سنتی ایذرت دانه
 7479 بارانی 

 
 وری آب در محصوالت مختلف زراعي در استان همدانمیانگین بهره -3جدول

 CPD (Kg/m3) روش آبیاری محصول

 68/0 سنتی گن.م

 29/1 بارانی 

 79/0 سنتی جو

 51/1 بارانی 

 44/3 سنتی زمینیسیب

 74/4 بارانی 

 68/1 سنتی سیر

 67/2 بارانی 

 93/0 سنتی یونجه

 39/1 بارانی 

 71/4 سنتی چغن.رقن.

 85/6 بارانی 

 57/3 سنتی فرنگیگوجه

 65/4 بارانی 

 11/5 سنتی ایذرت علوفه

 67/6 بارانی 

 82/0 سنتی ایذرت دانه

 08/1 بارانی 
 

عندوان  بده  (الوسد متغیدر ر  48همان گونده کده ذکدر شد.، تعد.اد      
گرفدت    شناسایی قدرار  موردوری آب تاثیرگذار بر بهره ههای اولی متغیر
ها به صورت جمله سوالی ارایه ش.ه اسدت  پاسدخ بده هدر گویده      گویه

( تا خیلدی  1ای لیکرت از بسیارکم ربراساس مقیاس پنج درجه (الوسر
انجام تحلیدل  های از جمله پیش شرط .گذاری ش.ه استنمره (5زیاد ر

-، بررسدی آزمدون بارتلدت و شداخص کفایدت نمونده      عاملی اکتشافی
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هدای  سطح معناداری حاصدل از انجدام آزمدون   است   (KMO)برداری
نشدان  تر از یک درص. ب.ست آم. کده  کمها بارتلت جهت بررسی داده

ده. انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسدایی سداختار و مد.ل    می
   عاملی مناسب است

 

  وری آببهره بر موثر عوامل شده تبیین واریانس مجموع -4جدول 

 تراکميدرصد واریانس  درصد تبیین واریانس ارزش ویژه هامولفه
 19/20 19/20 44/4 عامل اول
 60/32 40/12 72/2 عامل دوم
 97/40 37/8 94/1 عامل سوم
 19/49 22/6 80/1 عامل چهارم
 31/57 11/6 78/1 عامل پنجم
 52/64 21/5 58/1 عامل ششم
 84/69 32/4 32/1 عامل هفتم
 06/72 22/2 05/1 عامل هشتم
 18/73 12/1 99/0 عامل نهم
 28/67 10/1 80/0 دهمعامل 

 

بده عندوان   ( 1رکدایزر مییدر اولکدین   بدرداری  شاخص کفایت نمونه
بده دسدت آمد.  در     (نزدیک به یدک ر 86/0شرط برابر با  پیش دومین

در ایدن  مدورد بررسدی    توان نتیجه گرفت کده تعد.اد نمونده   نتیجه می
 است پژوهش برای انجام تحلیل عاملی کافی 

هدای  برای تعیین عوامل نهفته در آزمون، با روش تحلیدل مولفده  
اصلی و چرخش واریماکس عوامل استخرا  ش.ه است  در ایدن مد.ل   

های ویژه حاصدل شد.ه اسدت  ایدن     عامل با توجه به تع.اد ارزش 10
نشان داده ش.ه اسدت  باید. توجده داشدت کده در       4عوامل در ج.ول 

کن. که چه مق.ار از واریدانس  ص میمشخ 2تحلیل عاملی، ارزش ویژه
ارزش ویدژه نسدبت واریدانس    شود  کل به وسیله یک عامل تبیین می

باش.  روش وسیله عامل مورد نظر میهب های آزمونتبیین ش.ه پرسش
محاسبه ارزش ویژه برای هر عامل به این صورت اسدت کده بارهدای    

بارهدای   رمجدذور  2عاملی هر معرف با عامل مورد نظدر را بده تدوان    
حاصل جمدع مجدذور    شون. با هم جمع میها سپس آن رسی.هعاملی( 

 ( 1380ص.رالسادات و مینایی،نامن. ربارهای عاملی را ارزش ویژه می

شدود، ده عامدل در ایدن    مالحظده مدی   4طور که در ج.ول همان
های تعری  شد.ه دارای  مرحله شناسایی ش.ه است  دو عامل از مولفه

 28/67از یک است  کدل ده عامدل توانسدته اسدت     تر ارزش ویژه کم
وری آب را نشان ده.  بای. توجده داشدت   درص. از تغییرات میزان بهره

کند. کده چده مقد.ار از     که در تحلیل عاملی، ارزش ویژه مشخص می
شود  هر چده مقد.ار ویدژه    واریانس کل به وسیله یک عامل تبیین می

تدری از  مقد.ار بدیش  تر باش.، نشدان دهند.ه اینسدت کده     عامل بزرگ
شدود  بندابراین مزم اسدت کده     واریانس توسط آن عامدل تبیدین مدی   

هدا از  ارزش ویدژه آن  مق.ار پایین بودن دلیل های نهم و دهم به عامل
 عداملی،  تحلیدل  ریاضدی  این عوامل براساس منطق شون.  م.ل حذف

                                                           
1- Kaiser-Mayer-Olkin  

2- Eigen Value   

 وری آبهای تاثیرگذار بر بهدره سایر عامل با اشتراکات ترینکم دارای
مق.ار ویژه و واریانس تبیین ش.ه توسدط هدر عامدل     5ج.ول   را دارن.
دهد.   های نهم و دهم را نشدان مدی  وری آب پس از حذف عاملبهره
، 44/4ترتیدب عبدارت از   ویژه این عوامدل پدس از چدرخش بده     ارزش
است کده هدر کد.ام     02/1و  42/1، 58/1و  78/1، 80/1، 4/2، 72/2
و  35/4، 01/6و  18/7، 30/8، 57/10، 30/14، 39/18ترتیب مق.ار به
درصدد. کددل واریددانس  66/70درصدد. واریددانس و در مجمددوع  56/1
 . کنن.های آزمون را تبیین می متغیر

مالحظه ش. با توجه به ق.رت تبیین کم  5طور که در ج.ول همان
های انتهدایی در مرحلده بعد. مداتریس عداملی را دوران داده تدا       عامل

تدرین ارتبداط را بدا عوامدل ب.سدت      های مربوطه بیشهریک از متغیر
گذاری و شناسایی عوامل مربوطه به کمک آورن.، و شرایط را برای نام

امتیاز هر شاخص از عامل تسهیل نماین.  در واقع این ماتریس همدان  
هدای  های آن با روش تجزیه به مولفده ماتریس عاملی است که عامل

یافتده   دوران 4خش واریمداکس استخرا  شد.ه، و بدا روش چدر    3اصلی
ب.ین صورت، متغیرهدای بارگدذاری شد.ه در هدر عامددل کدده        است 
هایی کده  دهن.  شاخصهدستن. یدک عامل را تشکیل می 5/0بدامی 

هددا را ن.ارندد. عامددل دیگددری را تشدکیل      امکدان تجمدع بددا ایدن  
حالدت   بده  KMO مقد.ار  رسدی.ن  بدرای  اسدت  ذکر دهن.  مزم به می

متغیر کاهش یافته اسدت  بندابراین    45به  48ها از متغیر تع.اد نرمال،
نتیجه در قالب هفت عامل تنظیم ش.ه است  یک عامدل نهدایی بدده  

مق.ار واریانس تبیدین شد.ه     دلیل کم اهمیت بودن در نظر گرفته نش.
های ترتیب در ج.ولتوسط هر عامل و بارهای عاملی به دست آم.ه به

 ت گزارش ش.ه اس 8و  7
 

                                                           
3- Component Matrixa 

4- Varimax 
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 وری آبمقدار ویژه و واریانس تبیین شده توسط هر عامل بهره -5جدول

 درصد واریانس تجمعي درصد واریانس مقدار ویژه هاعامل
 39/18 39/18 44/4 عامل اول
 69/32 30/14 72/2 عامل دوم
 26/43 57/10 4/2 عامل سوم
 56/51 30/8 80/1 عامل چهارم
 74/58 18/7 78/1 عامل پنجم
 75/64 01/6 58/1 عامل ششم
 1/69 35/4 42/1 عامل هفتم
 66/70 56/1 02/1 عامل هشتم

 
 درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل پس از چرخش -6جدول 

 درصد واریانس تراکمي درصد تبیین واریانس ارزش ویژه مولفه

 62/16 62/16 31/6 فنی و م.یریتی
 54/32 92/15 05/6 زراعی
 89/47 35/15 84/5 فیزیکی
 41/62 52/14 51/5 نهادی
 86/68 45/6 45/2 بازار
 93/73 07/5 21/2 فردی
 94/78 01/5 94/1 اجتماعی

 
عامل چرخش واریمکس و بارعاملی حد.اقل   7با دستور استخرا  

و بارتلت همگی از روایی بدامی استخرا   KMOو نتایج آزمون  5/0
 =sig= 0/001) ،Bartlett= 3692،KMOاین عوامل تاکید. دارند.   

پس از انجام تحلیدل عداملی اکتشدافی، تعد.اد هفدت      بنابراین (. 0/87
استخرا   وریبهرهعنوان عوامل ساختاری عامل از عوامل ذکر ش.ه به

 را وری آببهره متغیر مشترک بین واریانس میزان 6در ج.ول گردی.  
حدذف شداخص    از بع. تحلیل ش.ه در گرفته کار به متغیرهای سایر با

 دهد. کده  مدی  نشدان  جد.ول  این .است داده هشتم، نهم و دهم نشان
 واریانس مشترک دارای تحلیل، در ش.ه کارگرفته به متغیرهای تمامی
از درصد.   97/78   ایدن هفدت عامدل بده طدور کلدی      باشن.می بامیی
   از این میزان، سهم عامدل (6 ج.ولرنماین. نس کل را تبیین میواریا
 35/15سددوم  عامددل درصدد.، 92/15دوم  عامددل درصدد.، 67/16اول 
 ، عامدل درصد.  45/6پدنجم   ، عامدل درص.52/14چهارم  عامل درص.،
  درص. است  01/5هفتم  و عاملدرص.  07/5ششم 
 

 تحلیل عامل تاییدی 
بدا   وری آب رامدوثر بدر بهدره   عوامدل   ندام پرسدش  پایایی 8ج.ول
 اعتبدار  ضریب. ده.می نشان کرونباخ آلفای ضریب شاخص از استفاده

بدین   نامده پرسدش  هدای مقیاسبرای خرده کرونباخ آلفای از استفاده با
ها بدرای سدنجش پایدایی    است  بنابراین، خرده مقیاس 79/0تا  76/0

اسدت   80/0اعتبدار   ضریب وری آب دارایبهره مزم را دارن.  از طرفی

 .است آزمون مناسب پایایی دهن. نشان که

وری در نامه بهرهپرسش گانههفت ابعاد توصی  به 9ج.ول  نتایج
 میانگین مربدوط  طور که نشان داده ش.، بامترینپردازد  همانآب می

بامتر از  t های مورد نظر با مق.ار عامل  است فنی و م.یریتی عامل به
 ابراین در سطح یک درص. معنادار هستن. هستن.، بن 96/1

در مرحله بع. به وسیله تحلیل عاملی تایید.ی مرتبده اول، روایدی    
در ایدن راسدتا،   پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت   2و محتوایی 1سازه

ای که از تحلیل عاملی اکتشافی بده دسدت   م.ل و ساختار عاملی اولیه
یید.ی در  اتحلیدل عداملی ت  انجدام    آم.ه است مورد آزمون قرار گرفت

 3هدای بدرازش مد.ل   نخست نشان داد کده برخدی از شداخص    همرحل
( 88/0و شدداخص نکددویی بددرازش  79/0شدداخص بددرازش تطبیقددی ر

های مزم را نمایش ن.اده اسدت  در نتیجده نسدبت بده حدذف      ح.اقل
از  48و  22،  5 الوتر اق.ام گردید.  در ایدن راسدتا سد    امت ضعی وس

ب.ین ترتیب .ل مج.دا مورد آزمون قرار گرفت و م.ل حذف گردی. و م
  های برازش، ح.اقل معیارهدای مزم را نمدایش دادند.   تمامی شاخص

 ده. را نشان مینتایج حاصل از بررسی  10ج.ول 
 
 

                                                           
1- Construct Validity 
2- Content Validity 

3- Goodness of Fit 
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 ی آبورعوامل تاثیرگذار بر بهرهنتایج حاصل از انجام تحلیل عاملي اکتشافي  -7جدول

 بار عاملي متغیر عامل
 85/0 های زهکشی در مزرعه امکان استفاده مج.د از آب عامل اول
 78/0 انجام آبیاری مزرعه بر اساس رطوبت خاک 
 70/0 ورزیاجرای بهتر عملیات خاک 
 52/0 گیرینصب دریهه و مقسم و اشل ان.ازه 
 62/0 های آموزشی و ترویجی در مورد آب استفاده کشاورز از کالس 
 76/0 منابع آببرداری مشترک از بهره 
 65/0 ای بودن منبع آباجاره 
 59/0 های پالستیکی و آلی در مزرعهکاربرد پوشش 
 78/0 ورزی حفاظتیاجرای خاک 
 62/0 از مزرعه تر منبع آبفاصله کم 
 66/0 تسطیح مناسب مزرعه 
 73/0 رسانی و انهارآب هایپوشش کانال 
 72/0 کاربرد آبیاری دقیق 
 56/0  م.رن روش آبیاریاستفاده از  
 71/0 بذراستفاده از تاریخ کاشت مناسب  
 69/0 زمان مناسب تهیه زمین  

 81/0 استفاده از گیاهان متحمل به تنش خشکی  عامل دوم 
 71/0 استفاده از گیاهان متحمل به شوری  
 66/0 با کارایی مصرف آب بام از ارقام اصالگ ش.هاستفاده  
 69/0 توسعه کشت نشایی به جای بذرکاری 
 63/0 های بهاره به پاییزه انتقال کشت 
 0/72 مناسب با شرایط اقلیمی منطقه الگوی کشتاستفاده از  

 77/0 مزارعتع.اد قطعات افزایش  عامل سوم
 85/0 افزایش میزان پراکن.گی مزارع  
 68/0 غیرهن.سی بودن مزارع 

 71/0  دسترسی آسان به اعتبارات بانکی  عامل چهارم
 76/0 برداری از آبموجود در مورد بهره اجرای قوانین و مقررات 
 71/0 وجود بازارهای مناسب و موثر آب 
 62/0 های مردمیهای غیردولتی برای جذب مشارکتوجود تشکل 
 70/0 ها بجای حمایت قیمتی از آبسایر نهادهجایگزین حمایت قیمتی از  
 85/0  گذاری مناسبهای بخش آب و قیمتکاهش یارانه 
 72/0 ( سازی اراضی پارچهیکهای افزایش مقیاس تولی. راتخاذ سیاست 
 77/0 توسعه سطح مکانیزاسیون 
 71/0 ترویج گیاهان با ارزش اقتصادی بام 

 81/0 برآبکاهش قیمت محصومت  عامل پنجم
 74/0 برافزایش قیمت محصومت کم آب 
 77/0 برمحصومت کم آبهای تولی.  کاهش هزینه 
 73/0  سایر عوامل تولی.دسترسی به سهولت  
 62/0 بر های تولی. محصومت کم آبکاهش هزینه 

 84/0 کم بودن سن زارع عامل ششم
 78/0 بام بودن سابقه و تجربه کشاورزی 
 72/0 سطح تحصیالت دانشگاهی  
 51/0 دارای سواد خوان.ن و نوشتن 

 51/0 های نوین آبیاری در مزارع مجاوراستفاده از روش عامل هفتم

 76/0 حضور دایم و زن.گی در محیط روستا 

 
 



 783      آب محصوالت زراعي در استان همدانوري ثر بر ارتقا بهرهوبررسي عوامل م

 آب یورنامه بهرهکرونباخ پرسش یآلفا بیضرا -8 جدول

 کرونباخ(پایایي)ضریب آلفای  هاتعداد سوال عامل
 76/0 16 فنی و م.یریتی
 77/0 6 زراعی
 79/0 3 فیزیکی
 78/0 9 نهادی
 75/0 5 بازار
 79/0 4 فردی
 73/0 2 اجتماعی

 /80 47 وری آببهره

 
  وری آبهای بهرههای توصیفي عاملویژگي -9جدول

 Tآماره انحراف استاندارد میانگین وری آبعامل بهره

 76/261 40/0 5/4 فنی و م.یریتی

 01/99 47/0 2/4 زراعی

 47/277 58/0 8/3 فیزیکی

 28/335 48/0 8/3 نهادی

 72/209 49/0 5/3 بازار

 29/180 57/0 5/3 فردی

 48/163 51/0 4/3 اجتماعی

 
نسبت مجذور کای به درجه آزادی به حجم نمونه بسدیار وابسدته   

کمیت خی دو را بیش از آنهه بتوان آن را به غلط است و نمونه بزرگ 
آل آن است که مق.ار خدی  ده.  ای.هبودن م.ل نسبت داد، افزایش می
باش. یا مق.ار خی دو تقسیم  05/0تر از دو دارای سطح معناداری بیش

  با توجه به مق.ار (Hooman, 2005)باش.  3و  2بر درجه آزادی بین 
نادار است و سطح معناداری آن بدیش از  گزارش ش.ه، مق.ار خی دو مع

یک درص. است، که نشان دهن.ه برازش مناسب مد.ل اسدت  امدا بدا     
نفدر اسدت، از    200که حجم نمونه این تحقیدق بدیش از   توجه به این
های دیگر برای مناسب بودن برازش م.ل بهدره گرفتده شد.ه    شاخص

ه بده  ده.، با توجد را نشان می98/0که ع.د  GFIاست  مق.ار شاخص 
که این شاخص در قیاس بدا شداخص خدی دو از اعتبدار بدامتری      این

برخوردار است، بنابراین با توجه به این شاخص، برازش مد.ل مناسدب   
ای از نشان دهند.ه اند.ازه   AGFIو   GFIمعیارهای گردد  ارزیابی می

ها است که توسدط مد.ل تبیدین    ها و کوواریانسمق.ار نسبی واریانس
این معیارها بین صفر تا یک متغیرن. که هر چه به ع.د شود  هر دو می

هدای مشداه.ه شد.ه    تر باشن.، نیکویی برازش م.ل با دادهیک نزدیک
گزارش ش.ه برای این مد.ل هدر    AGFIو   GFIتر است  مقادیربیش

هستن. که تایی. کنن.ه نتایج آزمدون خدی دو هسدتن.      8/0دو بامتر از 
هدای  خصوص در مقایسه با سایر م.لکه یک م.ل بهبرای بررسی این

های مشاه.ه ش.ه تدا چده حد.    ای از دادهممکن از نظر تبیین مجموعه

، (NFIرکن.، از مقدادیر شداخص ندرم شد.ه برازند.گی      خوب عمل می
و شداخص برازند.گی تطبیقدی     (NNFIرشاخص نرم نش.ه برازند.گی  

بدامی  استفاده ش.ه است  به اعتقاد رگیفن و همکاران( مقدادیر   (CFIر
شاخص سوم حاکی از برازش بسیار  9/0دو شاخص اول و بامی  8/0

هدای موجدود   مناسب م.ل طراحدی شد.ه در مقایسده بدا سدایر مد.ل      
کده مد.ل   در نهایت برای بررسدی ایدن  .  (Gefen et al., 2005)است

کند.، از  جویی را با هم ترکیب مدی مورد نظر چگونه برازن.گی و صرفه
ه دوم بددرآورد واریددانس تقریددب یعنددی شدداخص بسددیار توانمندد. ریشدد

RMSEA     استفاده شد.ه اسدت  شداخصRMSEA    ریشده میدانگین
و  05/0هدای خدوب   مجذورات تقریب است  این شاخص بدرای مد.ل  

تر باش.، برازش یا بیش 10/0تر است  م.لی که در آن این شاخص کم
مق.ار بسدیار نداچیز ایدن شداخص       (Hooman., 2005)ضعیفی دارد 

( برای م.ل تحلیل عاملی تایی.ی نشان دهن.ه بدرازش مناسدب   03/0ر
تدوان پارامترهدای   طرگ تحقیق است  از این رو، در ایدن قسدمت مدی   

ها بدرای  برآورد ش.ه در م.ل به دست آم.ه را قابل اتکا دانست و از آن
ه تحلیدل عداملی   وسیلبنابراین بهآزمون فرضیات تحقیق استفاده کرد  

نامه بده طدور معندی تایی.ی مرتبه اول، روایی سازه و محتوایی پرسشد
 الگوی داد نشان تایی.ی عاملی تحلیل بنابراین نتایج داری تایی. ش.ن. 

فنی و مد.یریتی، زراعدی، فیزیکدی، نهدادی، بدازار،       سازه هفت عاملی
             است مناسبی برازن.گی دارایفردی، اجتماعی 
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 آب وریبر بهره گذارریثأبرازش مدل عوامل ت هایشاخص -10جدول

 𝛘𝟐 CFI NNFI NFI GFI AGFI RMSEA 

 03/0 95/0 98/0 99/0 99/0 99/0 26/0 میزان
 05/0تر از کم 90/0از تر بیش 90/0تر از بیش 90/0تر از بیش 90/0تر از بیش 90/0تر از بیش 2تر از کم مالک
 برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب تفسیر

 
-تدوان میزان بهرهگیری از م.ل رگرسیونی چن.متغیره مدیبا بهره

ایدن محاسدبات   وری آب را براساس امتیازات عاملی محاسبه نمود  در 
عنوان متغیر وابسته و امتیدازات هشدت عامددل    وری آب بهمیزان بهره

عندوان متغیرهای مستقل در نظر گرفت  نتایج این برآورد در ج.ول بده
Rنشان داده ش.ه است   11

است  این عد.د   85/0در این م.ل برابر  2
وری آب ناشدی از  درصد. تغییدرات میدزان بهدره     85ده. که نشان می

دار بدودن رگرسدیون و   معندی   Fهشت عامل مورد بررسی است  آماره
تر از یک درصد.  داری کمی خطی بین متغیرهدا بدا سدطح معنیرابطه

کن.  با استفاده از نتایج نشان داده ش.ه در جد.ول شدماره   را تایید. می
گردد  م.ل استخرا  شد.ه از  وری آب ارایه میبینی بهرهم.ل پیش 11
 است  3رسیونی به صورت رابطه ی رگرابطه

𝑌 = 0.513 + 0.091𝐹1 + 0.075𝐹2 + 0.055𝐹3 +

0.044𝐹4 + 0.032 𝐹5+0.023𝐹6+0.012𝐹7 + 0.002𝐹8    3ر)  

ده.، اثرات عوامل داری نشان میطور که مق.ار سطح معنیهمان
باشد.  دار نمیدار هستن. و اثرات عامل هشتم معندیاول تا هفتم معنی
وری آب دارد  با نگاهی گویی بهرهضدعیفی در پیشو تداثیرات بدسیار 

ترتیدب سدهم عوامدل اول، دوم و   شود که بهروشن می  βبه مقادیر بتا
باشد.  یدک   تر مدی وری آب بیدشی بهرهگدویی درجدهسوم در پدیش

شددود انحددراف   واح. تغییر در انحراف معیار عوامل موثر باعدث مددی 
، 249/0، 342/0/، 435ی بدده اندد.ازه  ترتیددب  وری آب بهمعیدار بهره

تغییر پی.ا کن.  بندابراین بدا در نظدر     001/0و  025/0، 153/0، 138/0
بیندی  تدوان گفدت کده عوامددل پدیش  گرفتن این م.ل رگرسیونی می

ترتیب عبارتن. از: عامل فندی و مد.یریتی،   وری آب بهش.ه جهت بهره
 عی است  زراعی، فیزیکی، نهادی، بازار، فردی و اجتما

 
 وری آبگذار بر بهرهضرایب تابع عوامل تاثیر -11جدول

 پارامتر
 ضرایب استاندارد نشده

 داریسطح معني Tمقدار  ضریب استاندارد شده
 خطای معیار ضریب

Constant 513/0 007/0 - 3/74 000/0 

F1 091/0 001/0 435/0 9/7 056/0 

F2 075/0 002/0 342/0 5/5 000/0 

F3 055/0 004/0 249/0 6/4 000/0 

F4 044/0 004/0 138/0 4/5 000/0 

F5 032/0 005/0 153/0 6/2 009/0 

F6 023/0 005/0 025/0 6/5 000/0 

F7 012/0 005/0 001/0 4/8 007/0 

F8 002/0 008/0 0002/0 47/0 63/0 
 F= 79/33             Sig= 000/0  R2= 85/0  R2= 86/0  

 

 گیرینتیجه

وری آب در مددزارع هددای بهدره منظددور بررسدی سدداختار مولفده  بده 
کشاورزان از روش تحلیل عاملی استفاده ش.، که نوآوری این تحقیدق  

رود  در این پژوهش با انجام تحلیل عامل اکتشافی قبدل از  شمار میبه
-گذار بر بهدره تایی.ی به بررسی دقیق عوامل تاثیرانجام تحلیل عامل 

چه نتایج این تحقیق نشان داد، یک مد.ل  وری آب پرداخته ش.  چنان
تری داشت  در یدک  های این تحقیق تناسب بیشعاملی با مشاه.ه 7

مقایسه بین نتایج حاصدل از تحلیدل عامدل اکتشدافی و تایید.ی نیدز       

عامل کلی محد.ود   7را در توان محتوای سوامت مالحظه ش. که می
هدای آزمدون هسدتن.  تحلیدل عامدل      کرد، که در واقع خدرده مقیداس  

هدا بدرای کد.ام    اکتشافی در این تحقیق نشان داد که هر یک از گویه
-سوامت تاثیرپس از بررسی روایی و محتوایی تر است  عامل مناسب

وری ههدای بهدر  متغیر به عنوان متغیدر  45وری آب، تع.اد بهرهگذار بر 
آب در نظر گرفته ش.ن.  در مرحله بع. پدس از انجدام تحلیدل عداملی     
اکتشافی، هفت عامل فنی و م.یریتی، زراعی، فیزیکی، نهدادی، بدازار،   

ال در وسد  45وری آب و در قالب عنوان ابعاد بهرهفردی و اجتماعی به
 97/78مزارع کشاورزان مورد شناسایی قرار گرفت  این هفدت عامدل   
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در مدزارع کشداورزی   وری آب را واریانس کدل نوسدان بهدره   از  درص.
مولفه فنی وری آب، بهرهموثر بر عامل   نماین.تبیین میاستان هم.ان 
از کل واریدانس  درص.  67/16 عامل فنی و م.یریتیاست   و م.یریتی

پژوهش به این  هوری آب را به خود اختصاص داده است  این یافتبهره
عندوان  بده موضوع مهارت و سطح م.یریتی کشداورزان  معنی است که 

باش.  بنابراین این موضوع میوری آب هرهافزایش بترین عامل در مهم
وری آب، تدالش جهدت   بیانگر این است که در راستای افزایش بهدره 

تری نسدبت بده   اثرات بیشبرداران ارتقا سطح مهارت و م.یریتی بهره
در  (1380رعزیدزی  انی از جملده  سایر عوامل خواه. داشت  پژوهشگر

را  فنی و مد.یریتی مطالعات خود همسو با نتایج پژوهش حاضر، عامل 
بده   عامل زراعدی ان.  وری آب معرفی نمودهعنوان یکی از ابعاد بهرهبه

از کدل  درصد.   92/15 وری آبهبهدر گذار بر تاثیرعنوان دومین عامل 
ترین متغیرهدای  مهمجمله  واریانس را به خود اختصاص داده است  از

استفاده ، استفاده از گیاهان متحمل به تنش خشکیتوان به می زراعی
استفاده از ارقام اصالگ شد.ه بدا کدارایی    ، از گیاهان متحمل به شوری

انتقدال   ،توسدعه کشدت نشدایی بده جدای بدذرکاری      مصرف آب بدام،  
 مناسب با شدرایط  الگوی کشتاستفاده از های بهاره به پاییزه و  کشت

ی رگرسدیونی  طریق ایجاد رابطه سدپس از  اشاره نمود اقلیمی منطقه
گذاری روی و سرمایه ریدزی، اولویت برنامهوری آببهرهبین عوامل و 

 دادنشدان   ی رگرسددیونی مشخص گردی.  رابطده  هاعوامل و شاخص
دار معنیهشتم دار بوده و اثرات عامدل معنیاول تا هفتم  اثرات عوامل

فندی و مد.یریتی، زراعدی، فیزیکدی،     هددای  لفده وبنابراین م باش. نمی
افدزایش  در اولویدت بدرای   ترتیدب  نهادی، بازار، فردی و اجتماعی بده 

 پیشنهاد گردی.  وری آب در سطح مزارع کشاورزانبهره
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Abstract 
Considering the water crisis in the country and the maximum used of water in agricultural sector, the need for 

optimal use of water resources in this sector seems to be necessary. Therefore, Carrying out Economic Research 
in the field of analysis and determination of productivity of Production Factors and their optimal allocation in 
different parts of agriculture are essential. The purpose of this research is to determine and evaluate the water 

productivity for each major crop production and providing solutions to improve its current status  The required 

information in this research was collected by filling in a questionnaire and interviewing farmers with cross-
sectional data from farmers in the region. According to the research goal, the CPD was used for the productivity 
index. Exploratory Factor and Confirmatory Factor analysis was used to identify and extract the water 
productivity dimensions. The results of this study showed that seven factors including technical and managerial, 
agronomic, physical, institutional, market, individual and social as important dimensions of water productivity, 
can be expressed in 45 issues. These factors explain 78.97% of the total variance of water productivity in 
agricultural fields of Hamadan province. Among these factors, the technical, managerial and agronomic 
components were recognized as the most important factor. As the first and second factors about 16.67% and 
15.92% of the total water productivity variance are assigned, respectively. Creating a regression relationship 
between effective factors and productivity level showed that a unit of variation in the standard deviation of 
managerial, technical and agronomic factors would lead to a standard deviation of water productivity about 
0.435 and 0.342 respectively. 
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