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  چكيده
 قرار گرفتهكشورهاي ويژه كشاورزي و اقتصادي و اجتماعي در اكثر كشورهاي در حال توسعه ب ةكمبود آب، يكي از عوامل مهم بازدارنده توسع
الگوي مصرف آب و با تأكيد بر پايداري در اين تحقيق سعي بر آن است كه با در نظر گرفتن  .در كمربند خشك و نيمه خشك جهان است

به دليل وجود پراكندگي شرايط آب و هوايي  .استفاده از منابع آب در استان فارس به بررسي عوامل مؤثر بر بهره برداري منابع آب پرداخته شود
در تحقيق . هاي مرودشت، داراب، فسا، اقليد و سروستان پرداخته شد پهناوري استان فارس، به بررسي عوامل مؤثر بر پايداري در شهرستانو 

متغير وابسته رگرسيون شاخص . گيرند حاضر، با استفاده از تخمين رگرسيون در الگوي لوجيت، عوامل مؤثر بر پايداري مورد بررسي قرار مي
و فني  فيزيكي اجتماعي، اقتصادي،متغيرهاي متغيرهاي مستقل نيز شامل  .ت كه با كاربرد فرمول و رويكرد فازي محاسبه شده استتركيبي اس

ن، دبي اهاي مطالعه نشان داد كه متغيرهاي تعداد اعضاي خانوار، نظام بهره برداري از اراضي، سطح درآمد خانوار زارع يافته. و مديريتي هستند
شاخص مديريت در دو نوع . سيسات انتقال آبياري، به ترتيب به صورت منفي، مثبت، مثبت، منفي و منفي معنادار شدندأت آب و هزينه

آگاهي  هاي ترويجي در باال بردن سطح دانش و شركت در كالس ةبرداران با پايداري باال و پايين معنادار شده است كه نشان از نقش عمد بهره
. ير فاصله ميان منبع آب تا مزرعه در مدل تخميني براي بهره برداران با پايداري پايين و باال نتايج متفاوتي را نشان دادمتغ. بهره برداران دارد

برداران  ضريب متغير نوع سيستم آبياري نيز نشان داد كه بهره. محصوالت صيفي و نوع خاك در مدل، معنادار نشدندمتغيرهاي مربوط به كشت 
  .دهند هدر ميآب كمتري  ي كرتي در مقايسه با بهره برداران داراي سيستم شياري،داراي سيستم آبيار

  
  كليد واژه

  پايداري، منابع آب، استان فارس

  سرآغاز
. اسـت از عوامل رشد و توسعه در جوامع بشري  يآب منبع حيات

داشـته،  كـه آب وجـود    شود، در جـايي  با نگاهي به تاريخ مشاهده مي
 ةكشورهاي واقع در منطق ةمقايس. هاي تمدن فراهم شده است زمينه

ه خشـك زمـين   مـ معتدله با كشورهاي مستقر در نواحي خشك و ني
دهد كه كمبـود آب، بـويژه آب بـا كيفيـت خـوب يكـي از        نشان مي

كشـاورزي و اقتصـادي و اجتمـاعي در     ةتوسـع  ةعوامل مهم بازدارند
بخصوص كشـورهاي واقـع شـده در     ،اكثر كشورهاي در حال توسعه

از  ).۱۳۸۷رفيعـي،  ( استكمربند خشك و نيمه خشك و گرم جهان 
آب موجـود و   منـابع  ديدگاه شوراي جهـاني آب، ايجـاد تعـادل بـين    

هـاي   هاي قابل كشت، استفاده مجدد از آب در تمـامي بخـش   زمين

هـاي نـو پـااليش كيفـي منـابع آب، تـدوين        صنعتي، اجـراي شـيوه  
ا و ايجاد تعادل دراز مدت بـين عرضـه و تقاضـا از جملـه     استاندارده

 هاي كمي و كيفي مديريت پايدار منـابع آب اسـت   مهمترين شاخص
كشاورزي، آب يكـي از اركـان اساسـي كشـت و      در). ۱۳۸۹همتي، (

بنابراين بهره بـرداري پايـدار از منـابع آبـي و حفاظـت از      . استزرع 
ــتم ــ   اكوسيس ــه ب ــانوري ك ــاهي و ج ــاي گي ــوه ه ــه ن ــي ب عي متك
بـه   ند از جمله وظايف اساسي هر فـرد و جامعـه  ا هاي آبي اكوسيستم
بر اساس گزارش كميسيون برانتلنـد   ).۱۳۸۶درگاهي، (رود  شمار مي

كه احتياجـات نسـل    دمطمئن ش دباي پايدار جامعه  ةدر توسع) ۱۹۸۷(
هـاي آتـي بـراي     كـه توانـايي نسـل    د؛ بدون اينشو امروز تأمين مي

پايدار الزم اسـت كـه    ةدر توسع. احتياجاتشان از بين برودرسيدن به 

  hamidmohammadi1378@gmail.com                                                    ۰۹۱۷۳۱۴۱۴۵۵ :تلفن: نويسنده مسئول

 



  
  
  
  

  ۶۸  ...بررسي عوامل مؤثر بر بهره برداري از منابع آب و پايداري آن در شرايط

اي تمديد  ها را به گونه و فرصت يافتبه همه نيازهاي اساسي دست 
ي افراد براي رسيدن به زندگي بهتر را تحقـق  ها انتا بتوان، آرم ردك

در خصوص آب مورد استفاده در كشاورزي ايـن تعريـف بـه    . دبخشي
ز آب وقتي پايدار خواهد بود كه امكان اين صورت است كه استفاده ا

  هاي آتي امكان پذير باشد توليد غذا براي نسل فعلي و نسل
الگـوي مصـرف آب   در اين تحقيق سعي بر آن است با بررسي 

در استان فارس به بررسي عوامل مؤثر بر بهره برداري منـابع آب بـا   
ن فـارس بـا   استا. تأكيد بر پايداري استفاده از اين منابع پرداخته شود

درجـه و دو   ۲۷هـاي   بـين مـدار  ميليون هكتار  ۴/۱۲مساحتي حدود 
دقيقه  ۴۲درجه و  ۵۰دقيقه عرض شمالي و  ۴۲درجه و  ۳۱ دقيقه و

قـرار  دقيقه طول شرقي از نصـف النهـار گرينـويچ     ۳۶درجه و  ۵۵و 
درصد از مساحت كل كشور را در  ۱/۸اين استان حدود . گرفته است

از منـابع آب  منابع آب استان فـارس  ). ۱۳۸۹همتي، ( بر گرفته است
 ۱۸و   ۸۲سطحي و زير زميني تشكيل شـده اسـت كـه بـه ترتيـب      

درگاه فرهنگي استان فارس، (كنند  درصد نياز آبي استان را تأمين مي
هاي كشور در توليد  ترين استان يكي از مهماستان فارس كه ). ۱۳۹۰

ميليون هكتار اراضـي قابـل    ۲/۲، داراي محصوالت كشاورزي است
ميليون هكتار اراضي زيركشـت   ۲/۱ فقطو از اين مقدار است كشت 

 . محصوالت مختلف زراعي و باغي هستند

هاي قابل ذكر اقليمي و طبيعي استان فارس، امكـان   توانايياز 
كـه ايـن    استميليون هكتار  ۸/۰اراضي كشاورزي به ميزان  ةتوسع

هاي  مصرف بهينه منابع آب زيرزميني و مهار آبمساحت در صورت 
شيوه مديريت مهم  ،در استفاده پايدار از آب.سطحي امكان پذير است

مـديريت تلفيقـي روش    )(2005و همكاران Carter به اعتقاد. است
ايـن مـديريت   . برداري پايدار از منـابع آب اسـت   دست يافتن به بهره

ر كنار هم به مديريت زمين و افزون بر استفاده از منابع مختلف آب د
البته اين بيان هر چند مديريت عرضه را . استفاده از آن نيز توجه دارد

از  اي پـاره . گيرد اما تأكيـد آن بـر مـديريت تقاضاسـت     نيز در بر مي
بهينه از آب مديريت تقاضا را مورد تأكيـد   ةاستفاد ةمطالعات در زمين

داخلي در اين زمينه به شرح  برخي از مطالعات خارجي و. اند قرار داده
  :زير است

Cruz )2004 (كلمبيـا، بـا اسـتفاده از    بخش انرژي  بررسي در
ريزي سيستمي براي دسترسي به پايداري بخش انرژي، روابط  برنامه

هاي مختلف و نوع تعامل بين بخشـي   هاي بخش اريزميان سياستگ
آستانه  دربانايرواني و . دستيابي به اين پايداري را تشريح كرد براي

 بـرداري  اندازه گيري، تحليل و تبيين پايداري واحدهاي بهره) ۱۳۸۳(

 ۷/۴۶ داد كـه نشان  مطالعه نتايج. كاران استان تهران پرداختند گندم
ناپايـدار،   برداري در گروههاي بسيار ناپايدار و هاي بهره درصد از نظام

گروههاي پايدار درصد در  ۷/۹درصد در گروه تا حدي پايدار و  ۶/۴۳
 دادهمچنـين نتـايج تحليـل مسـير نشـان      . پايدار قرار دارند و بسيار

 -وري كل عوامل توليد و دانـش فنـي   ميزان محصول توليدي، بهره
خـانوار،   ةماهان هاي ثير مثبت و هزينهأبرداران بيشترين ت زراعي بهره

 هـاي كشـاورزي،   ميزان استفاده ازنيروي كار و ميزان كاربرد ماشين

  .دنهستثير منفي در پايداري گندم را دارا أبيشترين ت
  بررسي  مواد و روش

الگوهاي با متغير وابسـته محـدود    استفاده ازدر اين تحقيق، با 
بـرداري و پايـداري منـابع آب     شده به بررسي عوامل مؤثر بـر بهـره  

پايدار، محيط زيسـت سـرمايه طبيعـي     ةدر بينش توسع. پرداخته شد
بـراي حفـظ جريـان     چنينمصرف مستقيم و هم مهم است كه براي
 مبـين پايـدار   ةبر اساس تعاريف مختلـف توسـع  . توليد ضرورت دارد

اي است كه نيازهاي فعلي را بـرآورده سـازد و در عـين حـال      توسعه
سوري (هاي آينده را در برآوردن نيازهايشان كاهش ندهد  توان نسل

هاي طبيعي محيط  سرمايهمنابع آب نيز يكي از ). ۱۳۷۸و ابراهيمي، 
رود كــه بـراي حفــظ آن بايسـتي در اجــراي    زيسـت بـه شــمار مـي   

پايدار منابع طبيعـي تـالش    ةبا توسع ارتباطوضع شده در  هاي قانون
گيري پايـداري در ايـن مطالعـه،     اندازه برايمتغير استفاده شده . دكر

شاخص تركيبي است كـه بـا دو رويكـرد فرمـولي و تحليلـي فـازي       
محاسبه در هر رويكرد اشـاره شـده    ةدر زير به نحو. اند شده محاسبه

  .است
  شاخص تركيبي پايداري 

در اين مطالعه پايداري استفاده از آب افزون بر در نظـر گـرفتن   
با اسـتفاده از شـاخص    ،عنوان معياري از عدم ناپايداري هاتالف آب ب

ايـن   در. گيرد سنجيده شد تركيبي كه اطالعات مختلفي را در بر مي
كـارتر و   ةشاخص افزون بـر الگـوي اسـتفاده از آب هماننـد مطالعـ     

 .الگوي استفاده از زمين نيز مورد استفاده قرار گرفت ،همكاران

Carter (2006) )(2005 و همكاران Wichelns and Oste 

بر اين باورند كه استفاده زياد از آب در صورتي كه توأم بـا اسـتفاده    
شيميايي باشـد منجـر بـه ايجـاد مشـكالتي در راه      هاي  باال از نهاده

 ،ةبر اين اساس در محاسـب . صورت پايدار خواهد شد هاستفاده از آب ب
ــاده   ــتفاده از نه ــوي اس ــداري الگ ــاخص پاي ــين و   ش ــامل زم ــا ش ه

بـه منظـور دخالـت دادن شـرايط     . كودشيميايي نيز دخالت داده شـد 
ورزي مـورد   كاستفاده از زمين نيز عمق شخم و ميزان عمليـات خـا  



  
  
  
  

  ۶۹  ...بررسي عوامل مؤثر بر بهره برداري از منابع آب و پايداري آن در شرايط

توان  عوامل مؤثر بر پايداري استفاده از آب را نيز مي. توجه قرارگرفت
اجتماعي و نهـادي تقسـيم بنـدي     -در قالب عوامل فردي، اقتصادي

ـ   آنهـا از  بعضـي از ميان خصوصـيات مختلـف،   . دكر  ةاز جملـه تجرب
هـاي   كشاورز، سطح تحصيالت و همچنين ميزان استفاده از كـالس 

صـورت زيـر اسـتفاده شـد      هتفاده از شاخصي تركيبي بترويجي با اس
 ):۱۳۸۷موسوي و همكاران، (
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، ميـزان  1mام؛  i، شاخص مهارت مديريتي كشـاورز  Siكه در آن  
در ؛ تعـداد دفعـات شـركت    3m، ميـزان تجربـه و   2mتحصيالت؛ 

هـاي نمونـه    ، ميانگين ميزان كل مهـارت mهاي تجربي و  كالس
يا تمايل فرد نيز كه از ديگر عوامل مؤثر بر اسـتفاده   ،انگيزش. است

با استفاده از متغيـر سـطح تمايـل بـه     كه شود  پايدار از آب تلقي مي
عوامـل متعـدد اقتصـادي    . تغيير روش سيستم آبياري سـنجيده شـد  

اين عوامـل اقتصـادي   . ثرندؤهمواره بر روي استفاده پايدار از منابع م
كه در سطح  عواملي. ممكن است در سطح خرد يا كالن مطرح باشند

هـا، اطالعـات و منـابع     شوند شامل دسترسي به نهاده خرد مطرح مي
اعتباري، بيمه محصوالت، وضعيت نقدينگي و عواملي كه در سـطح  

ها، نسبت قيمت توليدكننده  ل سطح قيمتشوند شام كالن مطرح مي
كنـد و   كننده و نسبت قيمتي كـه توليدكننـده دريافـت مـي     و مصرف

  . ندهستقيمت تضميني 
اي و يـا در طـول    متغيرهاي كالن در يك مطالعه چند منطقـه 

متغيرهـاي اعتبـارات دريـافتي، بيمـه      .زمان قابل بررسي خواهد بود
ـ  هـا بـه عنـوان     ه نهـاده محصوالت، سطح درآمد و سطح دسترسي ب

البته در . ثر بر اتالف آب مورد بررسي قرار گرفتؤعوامل اقتصادي م
اين مطالعه بهره برداران از اعتبارات و بيمـه اسـتفاده نكـرده بودنـد     

  . دو متغير در بررسي لحاظ نشدندبنابراين 
هـا و   با توجه به همبستگي باال ميـان سـطح اسـتفاده از نهـاده    

از . دشـ درآمد، از متغير درآمد به عنوان عامل اقتصادي مؤثر استفاده 
. ميان عوامل اجتماعي نيز تعداد اعضاي خانوار مورد توجه قرار گرفت

همچنين با توجه تفاوت ميان بهره برداران از نظر مالكيـت زمـين و   
 عنوان معيار نهادي مورد استفاده قـرار  هآب مورد استفاده، اين عامل ب

بـر اسـاس   . گرفت كه به صورت موهومي مورد استفاده قرار گرفـت 
تعريف متغير موهومي جزء متغيرهاي كيفي هستند كـه بـراي كمـي    
كردن اين متغيرها از متغيرهاي ساختگي با قبـول دو مقـدار صـفر و    

در اين متغيرها صفر نشانگر عدم وجود صـفت  . شود يك استفاده مي

در اين بررسي گروه ديگـري   .ستو مقدار يك نشانگر وجود صفت ا
توان آنها را متغيرهاي  از متغيرها نيز مورد استفاده قرار گرفت كه مي

اين متغيرها شامل نوع كانال انتقال آب، هزينه تأسيسات . فني ناميد
بردار مجاور  بردار با بهره انتقال، سيستم آبياري، فاصله ميان چاه بهره

  . و نوع بافت خاك است
ماهيت متغير وابسته كه سـطح پايـداري اسـتفاده از     با توجه به

 استفاده آب است الزم است از الگوهاي با متغير وابسته محدود شده
تـوان از آن   الگوي الجيت از جملـه ايـن الگوهاسـت كـه مـي     . شود

ـ . استفاده كرد صـورت زيـر    هتحت اين شرايط الگوي مورد استفاده ب
  :است
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ــه در ــاي   Zi آن ك ــردار متغيره ــاعيب ــاي  Hi ،اجتم متغيره
متغيرهـاي مـديريتي    Oiو فنـي و   فيزيكيمتغيرهاي  Piاقتصادي، 

خواهـد  شاخص پايـداري  حاضر  ةنيز در مطالع Ii متغير وابسته. است
ـ بـرداران   بهره دهندة نشانهم  iزيرنويس . بود عنـوان واحـدهاي    هب

بر اساس مدل مورد استفاه در اين مطالعـه متغيـر    .استمورد مطالعه 
  .كند وابسته دو مقدار صفر و يك اختيار مي

 فازي  تحليل

ـ   ةترين گام در راستاي عملياتي كردن مطالعـ  مهم  ةحاضـر، تهي
. دكـر هايي است كه بتوان مفاهيم مورد نظر را اندازه گيـري   شاخص

شاخصـي   شاخص سازي، تعريف ابعاد مختلف مفهوم و پيـدا كـردن  
اي بـراي   است كه بر اساس آن بتوان معناي مشخص و تعريف شده

منطـق  ). ۱۳۸۱الريجـاني و فاضـلي،   (مفهومي خاص به دست آورد 
 بـراي ، ابزاري توانمنـد  شدفازي كه در برابر منطق كالسيك مطرح 

 ،اي كه درك آنهـا مشـكل   هاي پيچيده حل مسائل مربوط به سيستم
يا مسائلي كه وابسته به استدالل، تصميم گيـري و اسـتنباط بشـري    

تـوان بـه    هاي فازي را مـي  كلي سيستم به طور. آيد به شمار مي است
هـايي كـه مربـوط بـه عـدم       قطعيـت خوبي براي مدل سازي عـدم  

صراحت و شفافيت مربوط به يك پديده يا ويژگي خاص و يا مـبهم  
، به كار بـرد  استستقل و وابسته ارتباط بين متغيرهاي م ةبودن نحو

  ). ۱۳۸۴كوره پزان دزفولي، (
هاي مـورد اسـتفاده در قالـب رهيافـت      استفاده از شاخص ةنحو

فرض كنيـد كـه   :صورت زير است همنطق فازي ب Ni ,1  Nو   
تعداد بهره برداران و  Nj ,1  كهj   نيز معيارهاي مورد اسـتفاده

همچنين فرض كنيد كـه  . در محاسبه شاخص پايداري تركيبي است



  
  
  
  

  ۷۰  ...بررسي عوامل مؤثر بر بهره برداري از منابع آب و پايداري آن در شرايط

jx  مقداري است كه معيارj بردار  براي بهرهi اگـر   .كنـد  مي اختيار
طـي آن   و شودبندي  صورت نزولي رتبه همقادير معيار مورد استفاده ب

ه به معني اولويت بيشتر باشـد آنگـاه   مقادير باالتر براي معيار ياد شد
تـوان   را مـي  ij)(بـردار   را بـراي بهـره   jتابع عضويت شاخص 

 ,Latinopoulos and Mylopoulos( شود ميصورت زير تعريف  هب

2005 :( 
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xMaxx  

i)(تابع 
j

  درجه برخوداريiمعيـار    بردار را نسبت به امين بهرهj 
براي فازي سازي معيار مطالعه شـامل آب تلـف   . كند گيري مي اندازه

ميـان چـاه    ةشده، كودشيميايي مورد استفاده، عمـق شـخم و فاصـل   
توان از تـابع عضـويت    بردار مجاور مي بردار مورد بررسي با بهره بهره

ـ  . دكرفوق استفاده  صـورت صـعودي    هبه همين ترتيب اگر اهـداف ب
i)(تابع عضويت  شودمرتب 

j
 صورت زير خواهد بود هب: 
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برخـورداري الگـو بـوده و     ةتوابع ياد شده تـوابعي افزايشـي از درجـ   
از اين تـابع عضـويت نيـز    . كنند مقاديري بين صفر و يك اختيار مي

هاي صرف شده براي تجهيـزات و تأسيسـات    بندي هزينه براي رتبه
كـه معيارهـاي مـورد اسـتفاده      با توجه به اين. دشانتقال آب استفاده 
در . ندشـو اي متجـانس   گونه هالزم است ب بنابرايننامتجانس هستند 

ـ   ي ميـانگين  اين مطالعه با استفاده از روش پيشنهادي كريـولي و زان
 Shrestha(د شـ صورت زيـر تعيـين    هوزن هندسي توابع عضويت ب

and Gopalakrishnan, 1993:( 
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است مقادير وزن معيارهـا بايـد بـين حـداكثر و حـداقل       jوزن معيار 
بـر ايـن   . كنـد  اين معيار برهمكنش ميان معيارها را لحاظ مـي . باشد

 Latinopoulos(د شـو   صورت زير تعريف مي هاساس وزن معيارها ب

and Mylopoulos, 2005:( 
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تابعي معكـوس از ميـانگين سـطح معيارهـا      wjدر رابطه فوق 
آن است كه اولويـت   مبينتابع لگاريتمي نيز . است jنسبت به معيار 

مقـدار  . استبردار تابعي غيرخطي از معيارهاي مورد استفاده  هر بهره
 :شود صورت زير تعريف مي هب jبحراني معيار 

)7(1)(  critF j  

مقـدار ميـانگين تـابع     تابع توزيـع تجمعـي و    Fكه در آن 
به منظور گروه بندي بهره برداران بر اسـاس  . است jعضويت هدف 

شاخص فازي محاسـبه شـده بـه دو گـروه نيـز از رهيافـت تحليـل        
در ايـن  .اين روش در زير معرفـي شـده اسـت   . شداي استفاده  خوشه

ميـانگين بهـره بـرداران بـه دو      - kبررسي ابتدا با استفاده از روش 
هاي مورد اسـتفاده در ايـن مطالعـه از ميـان      داده. گروه تقسيم شدند

. بـه دسـت آمـد    استان فارسمنتخب در  يها انبرداران شهرست بهره
هـا و   برداري، ميزان استفاده از نهاده اين اطالعات شامل الگوي بهره

ــأمين آب،   ــابع ت ــاري، من ــدي، سيســتم آبي برخــي از محصــول تولي
 -هاي خاك و شرايط شخم و همچنين اطالعـات اقتصـادي    ويژگي

  .اجتماعي بود
  نتايج

در اين مطالعه، به دليل وجود پراكندگي شرايط آب و هـوايي و  
پهناوري اسـتان فـارس، بـه بررسـي عوامـل مـؤثر بـر پايـداري در         

 حاضـر  تحقيـق  آمـاري  ةجامعـ  .هاي منتخب پرداخته شد شهرستان

 ييجغرافيا محدوده در ۱۳۸۷كه در سال  است كشاورزاني كليه شامل
محصـوالت   كشت به اقدام ۱۳۸۸-۷۸ زراعي فصل فارس در استان
 حجـم  تعيين تحقيق و اوليه برآورد بارز براي صفت. اند دهكر زراعي

پرسشـنامه،   هـاي  مقيـاس  پايـايي  و روايي و همچنين بررسي نمونه
 زارع ۲۵۰ از نظر مورد هاي داده. هكتار در نظر گرفته شد در عملكرد

 بـردار  بهـره  پرسشنامه ۱۷۷ پايان در گردآوري شد كه روستا ۴۰ و

 از نيـاز  مـورد  هاي از داده بخشي. گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد
 و تجزيـه  در كـه  دشـ اخـذ   اراضـي  توانايي هاي نقشه و ها آمارنامه
ي هـا  انابتـدا، شهرسـت   .قـرار گرفـت   اسـتفاده  مـورد  هـا  داده تحليل

مرودشت، فسا، اقليد، سروستان و داراب به دليل دارا بودن بيشـترين  
 بـه  تحقيق اين در. مقدار عملكرد محصوالت زراعي، انتخاب شدند
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 چنـد  گيـري  نمونه از روش نمونه، واحدهاي مناسب انتخاب منظور

ـ . شد اي استفاده مرحله  شهرسـتان، پـنج   ۲۴ از بـين  اولة در مرحل

بـر اسـاس    ها انشهرست بين از بعد ةمرحل در. شد انتخاب شهرستان
اراضـي زراعـي، تعـداد     زيركشـت  سطح هكتار و در عملكرد متوسط

 تعـداد  تعيـين  بـراي  در پايـان . بهره برداران در نمونه انتخـاب شـد  

انتسـاب   با بندي طبقه گيري نمونه روش از شهرستان هاي هر نمونه
ده شـ  درج )۱(شـمارة   جـدول  در نهايي نتايج كه شد استفاده ۶بهينه
 –اجتمـاعي، فيزيكـي    -اقتصادي  عوامل كه داد نشان نتايج .است

 تغييـرات متغيرهـاي   كـه  هستند عواملي فني و مديريتي، مهمترين

اجتمـاعي در نظـر    –متغيرهاي اقتصـادي  . كنند تبيين مي را تحقيق
گرفته شده در اين تحقيق شامل سطح درآمد، نظام بهـره بـرداري و   

  . تعداد اعضاي خانوار هستند
 آب، هزينه انتقال كانال همچنين متغيرهاي فيزيكي و فني نوع

 بافـت  مزرعه، نوع تا آب منبع آبياري، فاصله انتقال، روش تأسيسات
در  .نظر گرفتـه شـدند   مصرفي در آب تقريبي بازدةآب و  خاك، دبي

اين بخش نتايج بـرآورد الگوهـاي شـاخص پايـداري بـر اسـاس دو       
. ديدگاه كه در روش تحقيق مورد بررسي قرار گرفت، درج شده است

براي محاسبه اتالف آب ابتدا مقدار بحراني يا آستانه اسـتفاده از آب  
سـپس مشـاهداتي كـه بـاالتر از     . دشمشخص ) ۷(با استفاده رابطه 

عنـوان مشـاهدات    هكردند ب آستانه يا بحراني از آب استفاده مي مقدار
فاقد پايداري و گروهي ديگـر كـه كمتـر از آسـتانه يـاد شـده از آب       

عنوان بهره برداران برخوردار از شرايط پايـداري   هكردند ب استفاده مي
سپس با استفاده از رهيافت تحليـل فـازي   . مورد استفاده قرار گرفتند

 . راي پايداري باال و پايين تقسيم شدندبه دو گروه دا

د كه الگوي كشت بهره برداران از شكه مشاهده  با توجه به اين
تنوع باالي برخوردار است متغير محصـوالت صـيفي بعنـوان متغيـر     

متغيـر  . كننده تنوع در الگوي كشت مورد استفاده قرار گرفـت  كنترل
رت متغيـر  مالكيت، سيستم شياري و كرتي و نوع خـاك بصـو   ةنحو

كه طي آن ارزش صفر براي بهره بـرداران داراي   شدموهومي لحاظ 
فاصله . اي مورد استفاده قرار گرفت براي زمين اجاره ۱زمين ملكي و 

هاي  كانال. منبع آب تا مزرعه بر حسب متر مورد استفاده قرار گرفت
اي بـا اسـتفاده از    انتقال آب نبز شامل سه نوع خاكي، سيماني و لوله

متغير موهومي حاوي ارزش پايه براي كانال خاكي به كار گرفتـه   دو
و  شـد هر هكتار محاسـبه   يواريانس الگوي بهره برداران به ازا. شد

. عنوان يك متغير مورد استفاده در قالب تصريحي ديگر قرار گرفت هب
هـاي يـاد شـده مـورد      نتايج به دست آمده براي هر يـك از تصـريح  

در تصريحي كه نتايج آن در جـدول  . است هذكر شدبررسي در ادامه 
ـ   )۲(شمارة  عنـوان شـاخص    هآمده است شاخص ميزان اتـالف آب ب

اين شـاخص بـراي   . ناپايداري در نظر گرفته شده است نشان دهندة
بهره برداران كه داراي شـرايط پايـدار از نظـر اسـتفاده از آب بودنـد      

ده از آب برخوردار و بهره برداراني كه از شرايط مناسب استفا ۱مقدار 
  . نبودند ارزش صفر را اختيار كرده است

از ميان متغيرهاي مـورد اسـتفاده، نظـام بهـره بـرداري، تعـداد       
بـرداران، درآمـد،    توانايي مديريت بهره مبيناعضاي خانوار، شاخص 

آبياري، نوع بافت خاك، كانال آب و سيستم آبياري بر پايداراي  بازده
رفـت   بر خـالف آنچـه انتظـار مـي    . دار دارد استفاده از آب اثر معني

كنند به شـرايط پايـدار    اي استفاده مي برداراني كه از زمين اجاره بهره
به اين ترتيب كه با استفاده از ضريب اثـر  . ترند استفاده از آب نزديك

توان گفت در صورتي كه ساير شرايط و متغيرهـا را بـراي    نهايي مي
ريم احتمـال اسـتفاده پايـدار از آب در    بهره برداران ثابت در نظر بگي

اي در مقايسه بـا بهـره بـرداران     ميان بهره برداران داراي زمين اجاره
در خصوص . درصد باالتر خواهد بود ۲۰داراي زمين ملكي به ميزان 

توان گفت ايـن امـر ممكـن اسـت ناشـي از       اثرگذاري مي ةاين نحو
رتيب كه بهره برداران به اين ت. شرايط تحميلي به بهره برداران باشد

كه اجـاره اسـتفاده از زمـين را نيـز      اي به دليل اين داراي زمين اجاره
پردازند و در مقايسـه بـا صـاحبان زمـين از حاشـيه سـود كمـي         مي
تـر از   بيشتر از صاحبان زمـين در اسـتفاده مطلـوب    بنابراين ،برند مي

  .زمين دقت دارند
ديگـري را نيـز   اسـتدالل اسـتنباط   روش طور تلـويحي ايـن    هب

در ست ها افزايش هزينه بابهتر از منابع  ةشود و آن استفاد موجب مي
اسـتفاده   منظـور  بـه توانـد گـامي    گذاري آب مي خصوص آب قيمت

طور كـه   ضريب متغير تعداد اعضاي خانوار همان. باشد نمطلوب از آ
افزايش . بر استفاده پايدار از منابع آب اثر منفي دارد شد بيني مي پيش

بعد خانوار به دنبال ضرورت تأمين خانوار منجر بـه فشـار تقاضـا بـر     
بـر   .منابع آبي شده و اتالف منابع آبـي را بـه دنبـال خواهـد داشـت     

در صورتي كه ساير متغيرهـا ثابـت فـرض     ،اساس ضريب اثر نهايي
ناپايدار از  ةهر نفر افزايش به بعد خانوار احتمال استفاد يشوند به ازا

از ايـن رو سياسـت   . درصد افـزايش خواهـد يافـت    ۴۵آب به ميزان 
كاهش جمعيت مناطق روستايي از نگاه پايداري استفاده از منابع آب 

  .نيز مورد توجه و اهميت خواهد بود
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  ي منتخبها اناز شهرستشده  انتخاب ةنمون وتعداد برداران بهره تعداد: )۱(شمارة  جدول
  درصد  تعداد نمونه  تعداد بهره بردار  شهرستان

  ۹/۲۰  ۳۷  ۳۱۳۷  مرودشت
  ۵/۱۷  ۳۱  ۲۰۶۰  فسا
  ۸/۱۹  ۳۵  ۲۵۰۰  اقليد

  ۸/۱۵  ۲۸  ۳۴۲۰  سروستان
  ۲۶  ۴۶  ۱۰۶۰  داراب

  ۱۰۰  ۱۷۷  ۱۲۱۷۷  جمع كل

 )تحقيق ةاطالعات پاي: منبع(

  پايداري در بهره برداران داراي سطح پايداري پايين  ةكنند نتايج حاصل از برآورد عوامل تعيين :)۲(شمارة  جدول

  )عنوان شاخص پايداري هاستفاده از شاخص اتالف آب ب(
  اثر نهايي  Zآماره  ضريب برآورد شده  متغير

  - ۵۸۹/۰ - ۵۴۲/۱ - ۲۱۲/۳  ثابت
۳۸/۱  نوع نظام بهره برداري 

 ۶۱۹/۱ ۲۰/۰  
-۳۳/۰  خانوارتعداد اعضاي  **

 ۲۱/۱ - ۴۵/۰ -  
۰۰۸/۴  شاخص مديريت **

 ۳۷/۱ ۳۵/۰  
- ۳۱۲/۰  درصد محصوالت صيفي  ۱۹۳/۰ - ۰۲۴/۰ -  

۱۶۳۳×۱۰ -۴  سطح درآمد 
 ۳۹۰/۲ ۳۲/۰  

-۸۰۹×۱۰ -۹  هزينه تاسيسات انتقال آب  ۱۴۴/۰ -  ۹- ۱۰×۲۱۶- 
۶۷/۲  سيستم آبياري 

 ۶۹۳/۱  ۰۵۱/۰  
۳۱۸/۲۱  تمايل به تغيير روش آبياري  ۰۰۰/۰  ۹۸۶/۰  

-۰۰۶۲/۰  دبي آب ***
 ۰۱۸/۰ -  ۰۱۴/۰ -  

۳۱۸/۱  فاصله منبع آب تا مزرعه  ۰۰۰/۰  ۳۲۹/۰  

۳۵۷/۰  خاكي  نوع كانال انتقال آب   ۲۸۵/۰  ۰۰۵/۰  
۴۵۸/۰  سيماني  ۶۱۸/۰  ۰۱۲/۰  

۴۰۵/۸  نوع خاك  ۰۰۰/۰  ۲۵۳/۰  
McFadden R  ها آماره

2
=  ۳۸/۰  ,  LR= ۷۰۷/۴۷  ( ۰۰۰/۰ ), Log Likelihood =  ۶۱/۷۹-  

  درصد ۱و  ۵، ۱۰به ترتيب معني دار در سطح  ***و**،*
آن است كـه افـزايش تـوان     مبينشاخص مديريت نيز بخوبي 

پايدار از منـابع   ةاستفاد منظور بهتواند گامي  برداران مي مديريتي بهره
اي كـه بـه ازاي هـر واحـد افـزايش در شـاخص        به گونه ،آبي باشد

بـردار   پايـدار در بهـره   ةدرصد احتمـال اسـتفاد   ۳۵ميزان مديريت به 
است كه سهم اجزا  اين شاخص داراي سه جزء. افرايش خواهد يافت

بـاالترين سـهم بـه متغيـر شـركت در      . استنيز با يكديگر متفاوت 
 و كارايي و وري بهره افزايش. شود هاي ترويجي مربوط مي كالس

 توليـدات  ةعرصـ  در خصـوص  كيفي، بـه  و كمي رشد كلي طور به

  . است پذير امكان هاي ترويجي آموزش پرتو در كشاورزي
 و تعقـل  و تفكر روحيه و ايجاد فني دانش يا اطالعات، تبادل

 فرهنـگ  و روحيـه  تقويـت  تر از همه يابي و مهم هئلمس به تشويق

. است كشاورزي ترويج وظايف اهداف و جمله از نوپذيري و نوگرايي
هـاي   اثـر بخشـي كـالس    دهنـدة  نشـان ضريب اين متغير به نوعي 

 ةاسـتفاد  منظـور  بـه لزوم توجه به خدمات ترويجـي   مبينترويجي و 
كه محصوالت صـيفي داراي آب   اين باوجود. استپايدار از منابع آب 

مصرفي باال هستند اما ضـريب ايـن متغيـر حـاكي از آن اسـت كـه       
ناپايداري استفاده از  منظور بهاز اين محصوالت در الگو لزوماً  استفاده

هر چند عالمت اين متغير حـاكي از وجـود امكـان    . منابع آبي نيست
بـرداران داراي   استفاده ناپايدار استفاده از منابع آبـي در ميـان بهـره   

محصوالت صيفي است اما اثـر ايـن متغيـر از اهميـت آمـاري الزم      
  .برخوردار نيست

گـامي    شـود  بينـي مـي   پـيش طور كـه   زايش درآمد نيز هماناف
زيرا بـراي  . افزايش پايداري استفاده از منابع آب خواهد بود منظور به

توليـد   فرايندهاي مورد توجه در  افزايش درآمد، آب از مهمترين نهاده
بـرداران از   توان گفت بهبود موقعيت درآمدي بهـره  بنابراين مي. است

ــبك  ــود ش ــق بهب ــت از قيمــت   ةطري ــا حماي ــابي محصــول، ي بازاري
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البته . پايدارتر از منابع آبي شود ةتواند منجر به استفاد محصوالت مي
مــواردي هماننــد ايجــاد مشــاغل جنبــي و خــارج از فصــل فعاليــت 

افـزايش درآمـد    برايتواند گامي  برداران در مناطق روستايي مي بهره
. پايدار از منابع آب باشدبرداران و افزايش استفاده  غيركشاورزي بهره

هر يك ميليـون ريـال    يبر اساس ضريب اثر نهايي اين متغير به ازا
بردار، احتمال استفاده پايـدار از منـابع    هر بهره يافزايش درآمد به ازا

تجهيـز   شـود  بينـي مـي   پـيش . درصد افزايش خواهد يافـت  ۳۲آبي 
ـ    ا زمـين  تأسيسات و ايجاد تجهيزات بهتر براي انتقـال آب از چـاه ت
  . منجر به كاهش اتالف آب و بهبود استفاده از منابع آب شود

هاي صرف  بر اساس عالمت ضريب اين متغير با افزايش هزينه
شده براي اين گونه تجهيزات احتمـال اسـتفاده پايـدار از منـابع آب     

اين گونـه تجهيـزات منجـر بـه      ةممكن است توسع. يابد كاهش مي
در اين صورت تجهيز تأسيسـات  . شودانتقال و استحصال بيشتر آب 

صورت افزايش توان استحصال و استفاده بيشتر از آب  هممكن است ب
ضـريب متغيـر سيسـتم آبيـاري نيـز حـاكي از آن اسـت كـه         . باشد
برداران داراي سيستم آبياري كرتي در مقايسه با بهـره بـرداران    بهره

اس البتـه بـر اسـ   . دهنـد  هدر مـي داراي سيستم شياري آب كمتري 
ضريب اثر نهايي در صورت ثابت بودن ساير شرايط، احتمال استفاده 

بـرداران داراي سيسـتم آبيـاري     پايدار از منـابع آبـي در ميـان بهـره    
ايـن  . درصد باالتر از ساير بهره برداران است ۶/۳اي به ميزان  قطره

طور تلويحي حاكي از عدم اسـتفاده مطلـوب از سيسـتم     هنتيجه نيز ب
و عدم توجه به مديريت استفاده از اين سيستم در ميان  آبياري كرتي
ايجـاد   به منظوربه اين ترتيب اعطاي تسهيالت . استبهره برداران 

اي با هدف بهبود شرايط اسـتفاده از منـابع    هاي آبياري قطره سيستم
آبي مطلوب نبوده و منجر به هدر رفتن منابع اعتباري كمياب خواهد 

هاي بهبـود مـديريت    ين تسهيالت سياستشد و الزم است در كنار ا
ذكر است كه ايـن موضـوع    شايان .بهره برداران نيز مورد توجه باشد

  . در تمام نقاط عموميت ندارد
اي منجـر بـه اسـتفاده     در برخي مناطق استفاده از آبياري قطره

هاي مطالعه بيشتر  اما آنچه از يافته. بهينه از منابع آبي نيز خواهد شد
هاي مرتبط با بخش مديريت اثر كاراتري  است، بهبود سياستنمايان 

يكـي از متغيرهـاي رفتـاري    . بر نحوه استفاده از منابع خواهد داشت
مورد استفاده در تبيين عوامل تعيين كننده استفاده پايدار از منابع آبي 

براي ايـن  . سنجش تمايل بهره برداران به تغيير سيستم آبياري است
برداراني كه براي تغيير سيستم آبياري خـود اقـدام    منظور ميان بهره

بـا   .برداراني كه در اين جهت اقـدام نكـرده بودنـد    كرده بودند و بهره

مورد اين متغير كه فاقد اهميت در . استفاده از يك متغير تمايز ايجاد شد
براي اثرگذاري متغير يا ضـريب متغيـر مبتنـي بـر      فقطآماري است 
تـوان گفـت از نظـر امكـان يـافتن       تيـب مـي  به اين تر. انتظار است

ــان    ــه كــاهش اتــالف آب شــود مي ــد منجــر ب راهكــاري كــه بتوان
كننـد و   مـي نياز برداراني كه نسبت به تغيير روش خود احساس  بهره
كننـد،   نمي زياديبرداران كه نسبت به اين موضوع احساس نياز  بهره

اده در يكي از متغيرهـاي فنـي مـورد اسـتف     .تفاوت جدي وجود ندارد
مقـدار  . تبيين عوامل تعيين كننده استفاده پايدار دبي منبع آب اسـت 

دهد كه به صورت منفي با پايداري  محاسبه شده اين متغير نشان مي
يعني با افـزايش دبـي بـه طـور     . استفاده از منابع آب در ارتباط است

بنابراين . درصد كاهش پايداري را در پي خواهيم داشت ۴/۱متوسط 
. توان بر روشهاي كنترل و مديريت منابع آبي تأكيـد كـرد   ينتيجه م

شود وجود فاصله ميان چاه آب و زمين زراعي منجر به  بيني مي پيش
طـور بـارز    اما در ميان بهره بـرداران چنـين اثـر بـه    . اتالف آب شود

هر چند عالمـت ضـريب ايـن متغيـر حـاكي از      . مشاهده نشده است
ما اين اثـر از اهميـت بسـيار كمـي     است، ا اي وجود نيرو چنين رابطه
تواند ناشي از تأسيسات مطلوب مـورد اسـتفاده    برخوردار است كه مي

تفاوت در نوع كانال انتقال آب بـر خـالف آنچـه    . در انتقال آب باشد
شود منجر به ايجاد تفاوت ميان بهـره بـرداران از نظـر     بيني مي پيش

ر نيز مبتنـي بـر   البته عالمت ضريب اين متغي. اتالف آب نشده است
انتظار است و نشان مي دهد كه اين امكان وجود دارد كه استفاده از 

هـاي خـاكي امكـان بيشـتري      هاي سيماني در مقايسه با كانال كانال
براي استفاده پايدار از منابع آبي داشته باشد امـا ايـن اثـر از اهميـت     

ز باال اين امر ممكن است ناشي ا. آماري بسيار پاييني برخوردار است
بودن سهم ساير منابع اتالف مشترك ميـان دو گـروه داراي كانـال    
سيماني و خاكي در مقايسه با اتالف در جريـان انتقـال درون كانـال    

ميان هر دو نوع خاك داراي بافـت سـبك و متوسـط از نظـر     . باشد
اين ميزان اتـالف  . شود ميزان اتالف آب تفاوت چنداني مشاهده نمي

يار پاييني برخوردار است و بـا نگـاه بـه اهميـت     از اهميت آماري بس
توان گفت كه تفاوت در نوع خاك زراعي منجر به ايجـاد   آماري نمي

حاكي  LRآماره . تفاوت در احتمال پايداري استفاده از آب خواهد شد
از معني داري كل تصريح است همچنين ضريب خـوبي بـرازش بـه    

. ها مقدار مناسبي اسـت  دست آمده نيز با توجه به اين نوع از تخمين
هاي برخي از مطالعات همانند تركماني و زيبـايي، حـاكي از آن    يافته

هستند كه بهره برداران براي مقابله با ريسـك توليـد ممكـن اسـت     
لـي و  (دهنـد   استفاده از عوامـل توليـد و بـويژه آب را افـزايش مـي     
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كه عامل اصـلي   به عبارت ديگر آب افزون بر اين ).۲۰۰۵همكاران، 
در اين بخـش  . توليد است، نقش كاهش ريسك را نيز بر عهده دارد

كه ممكن است بـه دنبـال    از مطالعه، به منظور تبيين نقش آب و اين
استفاده بيشتر از آب با هدف كاهش ريسك اتالف آب بيشـتر شـود   

وان يك متغير در الگو لحاظ عن وارايانس بازدة الگوي بهره برداران به
ارائه شده  )۳(شمارة در تحليل نتايج تصريح جديد كه در جدول . شد

از نظر . است فقط موارد تفاوت دو الگو مورد بررسي قرار گرفته است
عالمت متغيرها تفاوت متغيرهاي مشترك دو الگو بـه تغييـر جهـت    

ر عالمـت ايـن متغيـر د   . شـود  عالمت متغير نوع خـاك مربـوط مـي   
ضـريب ايـن    البتـه . تصريح جديد بر خالف تصريح قبل منفي است

از نظـر اهميـت   . متغير در هر دو تصريح اهميت آمـاري پـاييني دارد  
آماري نيز دو تصريح در مورد متغير بعـد خـانوار بـا يكـديگر تفـاوت      

در تصريح قبل اثر تعداد اعضـاي خـانوار بـر روي اتـالف آب     . دارند
ص داده شد در حالي كه در ايـن تصـريح   داراي اهميت آماري تشخي

در تصريح جديد اثـر  . اثر اين متغير از اهميت آماري برخوردار نيست
نهايي متغيرهايي داراي اهميت آماري در مقايسـه بـا تصـريح قبـل     

اين ترتيب كـه اثـر نهـايي متغيـر نظـام بهـره       به . تقويت شده است
درصد بـه   ۳۵درصد، شاخص مديريت از  ۲۵درصد به  ۲۰برداري از 

درصد افزايش  ۴۰درصد به  ۳۲درصد و اثر نهايي درآمد نيز از  ۸/۴۶

بيني  بر خالف آنچه در مورد يك گروه ريسك گريز پيش .يافته است
شد، افزايش ريسك الگو منجر بـه افـزايش پايـداري اسـتفاده از      مي

اي كه به ازاي يك ميليون ريال افـزايش   به گونه. شود منابع آب مي
شـود احتمـال اسـتفاده     بيني مي انس بازده ناخالص الگو پيشدر واري

طـور تلـويحي    به. درصد افزايش يابد ۳۵پايدار از منابع آبي در حدود 
بـه ايـن   . توان گفت بهره برداران مورد بررسـي ريسـك پذيرنـد    مي

دهند ريسك بـاالتري را بپذيرنـد و در ازاي آن    ترتيب كه ترجيح مي
تحت اين شرايط اسـتفاده  . يز دست پيدا كنندبه مقادير باالتر درآمد ن

بيشتر از آب با هدف كاهش ريسك نخواهـد بـود و بنـابراين سـعي     
بـر اسـاس   . منظـور افـزايش درآمـد اسـتفاده كننـد      خواهند داشت به

هكتـار اسـت نيـز     ۱۰برداران كه حـدود   متوسط مقياس فعاليت بهره
افزون بر . ندبرداران داراي مقياس بزرگ هست توان گفت كه بهره مي

برداران محصـوالت صـيفي داراي واريـانس     اين در الگوي اين بهره
درآمد باال همانند هندوانه و طالبي از محصوالت مهم است كه ايـن  

. بـرداران اسـت   دهندة تحمل ريسك باالي ايـن بهـره   نيز خود نشان
متغير فني دبي منبع آب در اين بخش نيز همانند بقيه متغيرها وضع 

به طور  ،در اين تصريح يعني با افزايش دبي. دهد نشان مي بهتري را
  . وجود دارددرصد كاهش پايداري  ۵/۰متوسط 

  پايداري در بهره برداران داراي سطح پايداري پايين  ةكنند نتايج حاصل از برآورد عوامل تعيين :)۳(شمارة جدول 

  )عنوان شاخص پايداري و دخالت دادن ريسك هاستفاده از شاخص اتالف آب ب(
  اثر نهايي  Zةآمار  ضريب برآورد شده  متغير

  - ۳۱۶/۰ - ۳۱۹/۱ - ۵۱۲/۲  ثابت
۱۶۴/۲  نوع نظام بهره برداري 

 ۸۱۴/۱ ۲۵/۰  
- ۴۹/۰  تعداد اعضاي خانوار  ۸۴/۰ - ۰۷۵/۰ -  

۶۱۹/۲  شاخص مديريت 
 ۷۰۹/۱ ۴۶۸/۰  

- ۳۰۲/۲  درصد محصوالت صيفي  ۴۱/۱ - ۷۰۲/۰ -  
۱۷۰×۱۰ -۹  سطح درآمد 

 ۰۰۶/۲ ۴۰/۰  

- ۳۷۵×۱۰ -۶  هزينه تأسيسات انتقال آب  ۸۴۶/۰ -  ۶- ۱۰×۱۱۴-  

۰۹۷/۲  سيستم آبياري * ۰۸۱/۰  ۰۴۹/۰  
۹۹۷/۳۳  تمايل به تغيير روش آبياري  ۰۱۶/۰  ۱۹۴/۱  

-۰۱۶/۰  دبي آب ** ۰۵۶/۰ -  ۰۵/۰  
۶۲۷/۱  فاصله منبع آب تا مزرعه  ۰۰۰/۰  ۴۲۶/۰  

  نوع كانال انتقال آب 
۹۷۱/۰  خاكي  ۰۷۲/۰  ۰۰۲/۰  

۶۴۲/۰  سيماني  ۰۱۸/۰  ۰۸۶/۰  
۵۹۱/۱۱  نوع خاك  ۰۰۰/۰  ۰۳۷/۰  

 ۳- ۱۰×۹۷ ۰۸۱/۰  ۳۵/۰  )ريسك(واريانس درآمد 
McFadden R  ها آماره

2
=  ۴۲/۰  ,  LR= ۱/۴۶  ( ۰۰۰/۰ ), Log Likelihood =  ۲۱/۶۱ -  

  درصد ۱و  ۵، ۱۰به ترتيب معني دار در سطح ***و**،*



  
  
  
  

  ۷۵  ...بررسي عوامل مؤثر بر بهره برداري از منابع آب و پايداري آن در شرايط

استفاده از متغير واريانس درآمد در تصريح جديد منجر به بهبود 
Rدو آماره 

2
دو  LRهمچنين با استفاده از آزمون . شده است LRو    

بـه دسـت آمـده از ايـن      ةآمار .تصريح فوق با يكديگر مقايسه شدند
كه افزودن متغير ريسك به الگو منجر بـه بهبـود    تصريح، نشان داد

  )۴(شمارة در جدول  .درصد شده است ۱۰داري الگو در سطح  معني
در دو تصريح ديگـر  . شده است ارائهنتايج حاصل از تصريح ديگري 

شـده اسـت از شـاخص     ارائه )۵و  ۴(شمارة كه نتايج آنها در جداول 
 . تركيبي استفاده شد

طور كه عنـوان شـد بـا توجـه بـه مطالعـات        اين شاخص همان
بـر الگـوي اسـتفاده از آب الگـوي      افـزون موجود در ادبيات پايداري 

بكارگيري كودشيميايي و همچنين الگوي استفاده از زمين را نيـز در  
صـورت   ههمانند تصريح اول كه در آن شاخص پايداري ب. گيرد بر مي

  .ميزان اتالف آب در نظر گرفته شد
شاخص تركيبي براي بيان پايداري در تصريح جدول  استفاده از

شـمارة  در مقايسه با تصريح قبل كه نتايج آن در جـدول   )۴(شمارة 
بـه ايـن ترتيـب كـه     . هاي گسترده است ارائه شد داراي تفاوت )۳۱(

. ضرايب اغلب متغيرها داراي عالمتي متفاوت با الگوي قبل هسـتند 
ايـداري مـورد نظـر عوامـل     توان گفت بسته به سطح پ از اين رو مي

 . كننده متفاوت خواهد بود تعيين
بـرداري   اي در مقايسـه بـا بهـره    برداري اجـاره  بهره براي نمونه

اما از نظر استفاده  ،شود ملكي منجر به بهبود استفاده از منابع آب مي
تـر آن وجـود شـرايط     از منابع ديگر و پايـداري بـه مفهـوم گسـترده    

از ميـان  . جر به ناپايداري عوامل خواهد شـد اي من برداري اجاره بهره
متغيرهــاي مــورد اســتفاده در ايــن تصــريح اثــر متغيرهــاي هزينــه  
تأسيسات و تجهيزات آبياري، سيستم آبيـاري، فاصـله منبـع آب تـا     

سه متغير اخير در . داري دارند مزرعه، نوع كانال و نوع خاك اثر معني
ئه شد داراي اثر معنـي  ارا )۲(شمارة تصريحي كه نتايج آن در جدول 

 . دار نبودند
بهره برداراني كه اقدامات بيشتر در  شددر اين تصريح مشخص 

دهنـد از نظـر    تجهيز تأسيسات آبياري و انتقال آب انجـام مـي   براي
بـر اسـاس   . استفاده پايدار از منابع نيز در موقعيت بهتري قرار دارنـد 

صـرف يـك ميليـون ريـال هزينـه در تأسيسـات        ،ضريب اين متغير
درصـد   ۵/۱۷احتمال استفاده پايدار از منابع آب و خاك را در حـدود  

افزايش فاصله ميان منبع آب تـا مزرعـه منجـر بـه     . دهد افزايش مي
البته اين كاهش پايداري بر اساس ضـريب  . دشو كاهش پايداري مي

اي كـه بـه    گونـه  هب. تاثر نهايي از اهميت بسيار پاييني برخوردار اس

 فقـط متر افزايش در فاصله ميان چاه و زمين زراعـي   ۱۰۰دنبال هر 
  . يابد  پايدار از منابع كاهش مي ةدرصد احتمال استفاد ۱كمتر از 

همانند تصريح قبل در اين تصريح نيز احتمال پايداري در ميان 
ه هـاي سـيماني اسـتفاد    برداراني كه بـراي انتقـال آب از كانـال    بهره
اي كـه در   بگونـه . برداران به دست آمـد  كردند باالتر از ساير بهره مي

صورت ثابت بودن ساير شرايط احتمال پايداري اسـتفاده از منـابع در   
درصـد   ۴/۸ ،هاي انتقال آب سـيماني  ميان بهره برداران داراي كانال

 . باالتر از ساير بهره برداران است
باشــد فعاليــت در صـورتي كــه شــاخص تركيبــي مـورد توجــه   

برداراني كه زمين تحت فعاليت آنها داراي بافت لومي اسـت در   بهره
مقايسه با بهره برداراني كه زمين آنهـا داراي بافـت رسـي اسـت، از     

. دارنـد پايـدار   ةكمتري براي قرار گـرفتن در شـرايط اسـتفاد    نيروي
 ة پايداراي كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط احتمال استفاد گونه هب

 ۷/۷۵منابع در ميان بهره برداران داراي بافت خاك رسي به ميزان  از
اين در حالي است كه با . برداران خواهد بود درصد باالتر از ساير بهره

 زنظر ا عنوان شاخصي از ناپايداري صرف هدر نظر گرفتن اتالف آب ب
اهميت آماري ضريب اين متغيـر، احتمـال اسـتفاده پايـدار در ميـان      

بـرداران داراي   اران داراي بافت خـاك لـومي بيشـتر از بهـره    برد بهره
  .بافت خاك رسي بود

تـوان گفـت    با در نظر گـرفتن شـاخص پايـداري تركيبـي مـي     
هاي داراي بافـت   تر در مقايسه با خاك هاي هاي خاك سنگين بافت

اما از سوي ديگر بـا توجـه بـه     ،متوسط از پايداري باالتر برخوردارند
عدم اهميت آماري ضريب متغير خاك شني ميان دو خـاك رسـي و   

 ةآمـار . داري وجود ندارد شني نيز از نظر شرايط پايداري تفاوت معني
LR  اما در مقايسه بـا   استحاكي از معني داري الگوي تصريح شده

 ضريب خـوبي بـرازش مـورد    )۴(شمارة شده در جدول  ارائهتصريح 
  . استفاده داراي مقدار بسيار پايين تري است

كلي در الگوهاي داراي متغير وابسـته   قابل ذكر است كه به طور
موهومي، ضريب خوبي برازش براي بيان قـدرت توضـيح دهنـدگي    

تصـريحي   )۵(شمارة در جدول  .نداردتوان بااليي  متغيرهاي مستقل
اري تركيبـي  ديگر براي شناسايي عوامل تعيين كننده شـاخص پايـد  

شـمارة  بر عوامل مورد اسـتفاده در جـدول    افزونارائه شده است كه 
. بـرداران نيـز اسـتفاده شـده اسـت      از متغير واريانس درآمد بهره )۴(

حاكي از آن اسـت كـه ميـان     )۵و  ۴(شمارة نتايج دو جدول  ةمقايس
نتايج دو جدول از نظر اهميت آماري و عالمت ضرايب تفاوتي وجود 

  .ندارد



  
  
  
  

  ۷۶  ...بررسي عوامل مؤثر بر بهره برداري از منابع آب و پايداري آن در شرايط

  پايداري در بهره برداران داراي سطح پايداري باال  ةكنند نتايج حاصل از برآورد عوامل تعيين ):۴(شمارة جدول 

  )عنوان شاخص پايداري هاستفاده از شاخص تركيبي ب(
  اثر نهايي  Zآماره  ضريب برآورد شده  متغير

  ۷۱۳/۳ ۱۶۵/۲ ۶۱۹/۰  ثابت
  -۰۳۱/۰ -۲۱۴/۱ -۵۶۴/۰  برداري نوع نظام بهره

  ۲۸/۰ ۲۱۹/۰ ۵۵/۰  تعداد اعضاي خانوار
  -۴۹/۰ -۵۴۳/۰ -۶۱۳/۱  شاخص مديريت

  ۶۴۵/۰ ۳۰۸/۰ ۴۷/۰  درصد محصوالت صيفي
 -۶۱×۱۰ -۵ -۱۶۲/۰ -۳۴×۱۰ -۶  سطح درآمد

 ۹۱ ۰۹۴/۰  ۵- ۱۰×۸۱×۱۰ -۵  هزينه تأسيسات انتقال آب

  ۸۱۹/۱ ۶۱۹/۱  ۰۹۱/۰  سيستم آبياري
  ۰۹۲/۰  ۰۰۰/۰  ۶۷۹/۵  تمايل به تغيير روش آبياري

  ۰۵۷/۰  ۰۳۴/۰  **۰۱۹۴/۰  دبي آب
  -  ۱۰۷/۱-  ۰۵۱/۰-۰۶۵/۰  فاصله منبع آب تا مزرعه

  نوع كانال انتقال آب 
  ۰۴۲/۰  ۷۰۹/۰  ۶۴۱/۱  خاكي 

  ۸۱۳/۱ ۸۱۸/۰  ۰۸۴/۰  سيماني
  ۴۷۰/۰ ۷۵/۰ **۴۶۲/۳  نوع خاك

 =McFadden R2  ها آماره ۲۶/۰  ,  LR= ۷۶/۳۵ ( ۰۰۰/۰ ), Log Likelihood =  ۲۸/۶۵-  
  درصد ۱و  ۵، ۱۰به ترتيب معني دار در سطح*** و**،*

البته . ضريب متغير ريسك نيز از اهميت آماري برخوردار نيست
اثرگذاري بر پايداري مشابه عالمـت آن در   براياز جهت عالمت، يا 

نتايج حاصل از آزمون با . است )۳(شمارة تصريح ارائه شده در جدول 
نيز حاكي از آن بـود كـه اضـافه كـردن متغيـر       LR ةاستفاده از آمار

به معني داري الگـو   )۴(شمارة ريسك به الگوي ارائه شده در جدول 
صورت آزمون اضافه كـردن متغيـر بـه     هاين آزمون ب. كند نميكمك 

به دسـت   ةرآما. صورت گرفت )۴(شمارة الگوي ارائه شده در جدول 
 ۵۴/۰و سـطح معنـي داري،    ۰۳۴/۰آمده براي اين آزمون برابـر بـا   

كه حاكي از پذيرش فرض صفر مبني بر مسـاوي صـفر بـودن     است
بـه ايـن   . بود )۵(شمارة ضريب متغير ريسك در الگوي جديد جدول 

ترتيب در اين الگو تفاوت در سـطح واريـانس درآمـد بهـره بـرداران      
  .   باعث تفاوت در سطح پايداري استفاده از منابع نخواهد شد

   كننده پايداري در بهره برداران داراي سطح پايداري باال نتايج حاصل از برآورد عوامل تعيين :)۵(شمارة  جدول

  )عنوان شاخص پايداري و دخالت دادن ريسك هاستفاده از شاخص تركيبي ب(
  اثر نهايي  Zآماره   ضريب برآورد شده  متغير

  ۶۳۱/۳ ۰۲۱/۲ ۰۹۱/۰  ثابت
-۱۸۴/۱  نوع نظام بهره برداري  ۱۳۷/۱- ۰۵۱/۰-  

۵۱/۰  تعداد اعضاي خانوار  ۰۱۶/۰ ۰۱۴/۰  
-۸۱۵/۲  شاخص مديريت  ۶۲۴/۱- ۱۶۷/۰-  

۷۰۳/۱  محصوالت صيفيدرصد   ۰۳۴/۰ ۱۹۵/۰  
-۸×۱۰ -۵  سطح درآمد  ۶۰۱/۰- ۵- ۱۰×۲-  

۵۵×۱۰ -۴  تأسيسات انتقال آب ةهزين * ۰۲۹/۱  ۴- ۱۰×۴۰  

۸۰۶/۱  سيستم آبياري  ۰۰۲/۱  ۰۶۵/۰  
۵۴۱/۰  تمايل به تغيير روش آبياري  ۰۱۹/۰  ۰۳۷/۰  

۱۴۴/۱**  دبي آب  ۰۷۱/۰  ۰۱۶/۰  
-۴۶۰/۱  منبع آب تا مزرعه ةفاصل  ۰۲۷/۱-  ۰۲۳/۰-  

۸۳۷/۱  خاكي  نوع كانال انتقال آب   ۰۴۳/۱  ۰۵۶/۰  
۸۴۹/۱**  سيماني  ۰۳۴/۱  ۰۸۳/۰  

۶۰۴/۲  نوع خاك  ۰۱۷/۰  ۰۰۹/۰  
 ۶۷×۱۰ -۳  ۰۳۴/۰ ۰۳۸/۰  )ريسك(واريانس درآمد 

 =McFadden R2  ها آماره ۳۴/۰  ,  LR= ۷۹۳/۳۲ ( ۰۰۰/۰ ), Log Likelihood =  ۶۸۲/۷۰-  
  درصد ۱و  ۵، ۱۰به ترتيب معني دار در سطح ***و**،*
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  بحث و نتيجه گيري
الگوهاي بـا متغيـر   (الگوي لوجيت  استفاده ازدر اين مطالعه، با 

بـه بررسـي عوامـل مـؤثر بـر بهـره بـرداري و        ) وابسته محدود شده
گيـري   اندازه براياده شده متغير استف. پايداري منابع آب پرداخته شد

فرمـول و  پايداري در اين مطالعه، شاخص تركيبي است كه با كاربرد 
متغيرهاي مسـتقل انتخـاب شـده    . است  فازي محاسبه شدهرويكرد 
و فنـي و مـديريتي    فيزيكـي  اجتمـاعي، اقتصـادي،  متغيرهاي شامل 
اين تحليل در دو حالت با و بدون دخالت دادن عامل ريسك . هستند

. در دو ســطح پايــداري بــاال و پــايين بهــره بــرداران انجــام گرفــت
هاي مطالعه نشان داد كه متغيرهاي تعداد اعضاي خانوار، نظـام   يافته

 ن، دبي آب و هزينـه ابهره برداري از اراضي، سطح درآمد خانوار زارع
تاسيسات انتقال آبياري، به ترتيب به صورت منفـي، مثبـت، مثبـت،    

 . منفي و منفي معنادار شدند
شاخص مديريت در دو نوع بهره برداران با پايداري باال و پايين 

هـاي   معنادار شده است كه نشان از نقش عمـده شـركت در كـالس   
غير مت. آگاهي بهره برداران دارد ترويجي در باال بردن سطح دانش و

برداران بـا   فاصله ميان منبع آب تا مزرعه در مدل تخميني براي بهره
هـاي مطالعـه    يافتـه . پايداري پايين و باال نتايج متفاوتي را نشان داد

تفاوت در نوع خاك زراعي و كشت محصوالت صـيفي   نشان داد كه
 .منجر به ايجاد تفاوت در احتمال پايداري استفاده از آب نخواهد شد

غير نوع سيستم آبيـاري نيـز حـاكي از آن اسـت كـه      ضريب مت
برداران داراي سيستم آبياري كرتي در مقايسه با بهـره بـرداران    بهره

داراي سيستم شياري آب كمتري برخوردارند كه بر اساس ضريب اثر 
نهايي در صورت ثابت بودن ساير شرايط، احتمال اسـتفاده پايـدار از   

اي بـه   داراي سيستم آبيـاري قطـره  برداران  منابع آبي در ميان بهره

ايـن نتيجـه نيـز    . درصد باالتر از ساير بهره برداران است ۶/۳ميزان 
طور تلويحي حاكي از عدم استفاده مطلوب از سيستم آبياري كرتي  هب

و عدم توجه به مديريت استفاده از اين سيستم در ميان بهره برداران 
ان آب در ايران الزم در حال حاضر با توجه به جدي بودن بحر .است

هـاي   بر اساس يافتـه . پايدار از آب بيشتر تأكيد شود ةاست بر استفاد
مطالعه فشار جمعيت و شرايط معيشـتي بهـره بـرداران بـر پايـداري      

به اين معني كه در شرايطي كه فشار . استفاده از منابع آب مؤثر است
ي بـا نگـاه   جمعيت كنترل نشود و مطالعه پايداري استفاده از منابع آب

تـوان بـه سـوي     برداران صورت نگيرد نمي به موقعيت درآمدي بهره
هاي دولت نيـز در اسـتفاده    نقش سياست. دكراستفاده پايدار حركت 

بر خالف مطالعـه تركمـاني و زيبـايي در    . خواهد بود چشمگيرپايدار 
منظـور كـاهش    آب بـه اين مطالعه مشاهده شد كه استفاده بيشتر از 

 . بودريسك نخواهد 
توان ناشي از تفاوت در گـرايش   البته اين تفاوت در نتايج را مي

بـه ايـن ترتيـب كـه بهـره بـرداران       . به ريسك بهره برداران دانست
 .مطالعه حاضر از تمايل به پذيرش ريسك باالتري برخوردار هستند

توان پيشـنهاداتي از قبيـل افـزايش     هاي مطالعه مي با توجه به يافته
برداران در زمينه استفاده مطلوب از آب،  و آگاهي بهرهتوان مديريتي 

هاي حمايتي  كاهش فشار استفاده از منابع آبي از طريق اجراي برنامه
هـاي   مانند بيمه، و يا خريـد تضـميني، تـرويج و حمايـت از سيسـتم     

ــا  ــاري ب ــاال، وري  بهــرهآبي ــهاعطــاي تســهيالت ب ايجــاد  منظــور ب
بهبود شرايط اسـتفاده از منـابع    اي با هدف هاي آبياري قطره سيستم

كنتـرل مصـرف بهـره     به منظورهاي مديريتي  آبي و كاربرد سياست
 برداران را بيان كرد

 مورد استفاده منابع
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