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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفههای مؤثر بر مدیریت تجارت آب مجازی در ایران از
دیدگاه متخصصان آب میباشد که با روش پیمایشی انجام گرفت .این تحقیق از نوع تحقیقات
توصیفی -همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری بود .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه و جامعهی آماری نیز شامل متخصصان آب ایران به تعداد  300نفر بود که بر اساس
جدول کرجسی و مورگان ( )1970حجم نمونه به تعداد  169نفر انتخاب و به روش تصادفی
ساده نمونهگیری شد .برای تعیین روایی پرسشنامه از پانل متخصصان گروه ترویج و آموزش
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس استفاده گردید .همچنین ،بهمنظور سنجش پایایی ابزار تحقیق
از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد ،که مقدار آن برای قسمتهای مختلف پرسشنامه بین
 0/70تا  0/90محاسبه گردید .نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای مؤلفههای
سیاستی ،مؤلفههای اقتصادی ،مؤلفههای زیستمحیطی ،مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی و
مؤلفههای آموزشی و ترویجی با متغیر وابستهی تحقیق رابطهی معنیداری دارند .بهمنظور
بررسی و برازش متغیرهای نهفته و آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت
ساختاری با نرمافزار  LISREL8.80استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،پایایی و برازش
متغیرهای نهفته پژوهش را تأیید کرد .مدلسازی معادالت ساختاری نیز نشان داد که متغیرهای
نهفتهی بیرونی  65درصد از تغییرات واریانس مدیریت تجارت آب مجازی در ایران را تبیین
نمودند و شاخصهای برازش مدل در وضع خوبی قرار دارند.
واژههای کلیدی :آب مجازی ،متخصصان آب ،مؤلفههای موثر ،مدیریت.
مقدمه
آب يکی از عوامل مهم در تأمين سالمت انسان و
همچنين ،يکی از عوامل توسعه اقتصادي میباشد .تنها 3
درصد از آب كره زمين قابل شرب است كه از اين مقدار 7
درصد آن نيز بهصورت يخ و كوههاي يخی است كه قابل
استفاده نمیباشد .در بين مناطق ،خاورميانه و شمال
* نويسنده مسئول :همايون فرهاديان

( Fahimi,

آفريقا جزء كم آب ترين مناطق جهان هستند
 .)2002با افزايش روزافزون جمعيت ،بيشترين سهم
مصرف آب براي توليد موادغذايی بهكار میرود و منابع
آب براي توليد كافی مواد غذايی در دسترس نيست و با
كمبود آب مواجه خواهيم شد ( Arabic Yazdi et al.,
 .)2010بنابراين ،در مقايسه با دو سه قرن گذشته،
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جهـان در زمينـه حفـظ منـابعطبيعی وارد دوران
حساسی شـده اسـت ) (Agahi et al., 2011و تعداد
زيادي از كشورها و مناطق در جهان بهطور فزايندهاي به
مناطقی كم آب و خشک تبديل شدهاند Yang et al.,
) .)2006رشد جمعيت و صنعت از يکسو و خشکسالی،
نگرانیهاي زيستمحيطی ،تأثير نامطلوب احتمالی و
تغييرات آب و هوايی از سوي ديگر ،از عوامل عمدهي
محدود كننده بر منابع آب میباشند ( Faramarzi et al.,
 74 .)2010درصد از منابع آب موجود در جهان در
بخش كشاورزي مصرف میشود ،اين مقدار در ايران 93
درصد است ( .)Merufinia, 2015بدين معنی كه ايران
 19درصد بيشتر نسبت به آمار جهانی در بخش
كشاورزي مصرف آب دارد .اين اولين اشتباه در الگوي
مصرفی آب در بخش كشاورزي در ايران میباشد
( .)Mousavi et al., 2009ايران در يک منطقهي
خشک و نيمه خشک واقع شده است؛ ميزان بارش كمتر
از يک سوم و ميزان تبخير آن سه برابر ميانگين جهانی
است ) .)Gafari & Zare, 2009تغييرات آب و هوايی و
افزايش تعرق و تبخير در سطح جهانی بر روي منابع
آبی ،محصوالت كشاورزي و مهمتر از همه امنيت غذايی
تأثير فراوانی گذاشته است ).)Konar et al., 2013
متوسط بارش باران در جهان  800ميلیمتر است كه
ايران با داشتن بارش ساليانهي متوسط  250ميلیمتر ،از
جمله كشورهاي خشک و كم آب جهان است .كمبود
منابع آب از يکسو و عدم مديريت مناسب در بهرهبرداري
مؤثر از اين منابع از سوي ديگر ،مشکالت اصلی پيشروي
توسعه اقتصادي و اجتماعی كشور را فراهم كرده است
) .(Sarlak & Mahmoudi, 2009پيشبينی شده است
كه تا سال  2021جمعيت ايران به 100ميليون نفر
میرسد ،كه با توجه به مصارف زياد آب در بخش
كشاورزي ،ايران با كاهش شديد آب مواجه خواهد شد و
اين امر غير قابل جبران است (.)Kanigolzar, 2014
رشد جمعيت و نياز به غذاي بيشتر ،باعث شده است كه
بخش كشاورزي بزرگترين مصرف كننده آب ،در كشور
باشد ) .(Agahi et al., 2011صادرات بخش كشاورزي در
شش ماهه اول سال  1394از لحاظ وزنی با افزايش
 2/31درصدي نسبت به مدت مشابه سال 1393
از  2243/08هزارتن به  2294/8هزار تن و از لحاظ

ارزشی با افزايش  2/44درصدي از  2296/16ميليون
دالر به حدود  2352/08ميليون دالر رسيد كه معادل
سهم  6/05درصدي از كل وزن و  14/29درصدي از كل
ارزش صادرات میباشد .در همين مدت ،واردات بخش
كشاورزي از لحاظ وزنی با كاهش  19/96درصدي نسبت
به مدت مشابه سال  1393از  10806/28هزارتن
به  8649/47هزار تن و از لحاظ ارزشی با كاهش 29/21
درصدي از  6230/94ميليون دالر به حدود 4410/92
ميليون دالر رسيد كه معادل سهم  51/36درصدي از
كل وزن و  21/83درصدي از كل ارزش واردات میباشد
( .)Ministry of Agriculture, 2016بنا به تعريف Tony
 Allenآب مجازي ،آبی است كه يک كاال و يک فرآورده
كشاورزي طی فرآيند توليد مصرف میكند تا به مرحله
تکامل برسد و مقدار آن برابر جمع كل آب مصرفی
مختلف زنجيره توليد از آغاز تا پايان محصوالت زراعی يا
صنعتی میباشد ( mousavi et al., 2009 ; Sadek, 2011
; ; Agahi et al., 2011 Mohammadi, 2012
 .)Mokhtari, 2013 ; Mehdi Zadeh, 2014آب مجازي،

به بهرهوري آب ،موقعيت جغرافيايی و به تنظيم
اجتماعی و اقتصادي يک منطقه مرتبط است ( Mubako
 .)et al., 2013اصطالح آب مجازي 1براي اولين بار در
اوايل دههي  1990توسط  Tony Allenبراي آب موجود
و قابل دسترس در سيستم جهانی از طريق تجارت
محصوالت كشاورزي ،ارايه شد و نزديک به يک دهه به
رسميت شناخته شد ( Sadek, 2011 ;Rouhani,
 .)hvorlman, 2014 ; 2009قبل از سال  ،1993از آب
مجازي به عنوان آب تعبيه شده در محصوالت نام برده
میشد؛ ولی اين عنوان نتوانست مديران را قانع كند
( .(Allan, 2003مفهوم آب مجازي براي اولين بار به-
عنوان يک استدالل در برابر يارانه كشاورزي و خودكفايی
استفاده شد ) .)January, 2008براي بهدست آوردن
مقدار آب مجازي محصوالت كشاورزي منابع آبی كه به-
صورت مستقيم و غير مستقيم در توليد محصول دخالت
داشته اعم از آب آبی (آب سطحی و آب زيرزمينی) و
آب سبز (رطوبت خاک) را اندازهگيري كرد .در
گردهمايی  12و  13دسامبر كه در سال  2002برگزار
1. Virtual Water
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شد Hoekstra ،تعريف كاملتري از آب مجازي را ارايه
داد؛ "آب مجازي ،جمع كل آب مورد نياز براي توليد
مقدار معينی از محصول كاال ،با توجه به شرايط اقليمی،
مکانی ،زمان توليد و راندمان میباشد" .تجارت آب
مجازي در بسياري از كشورها بهعنوان يک اقدام جهت
غلبه بر كمبود آب آبياري زمينهاي كشاورزي است؛ و
هنگامی كه به درستی اعمال شود ،دولت میتواند آب
بيشتري به كشاورزان برساند .در نتيجه بهرهوري استفاده
از منابع باال میرود ( .)Takahashia et al., 2013يکی از
داليل اصلی كه موضوع تجارت آب مجازي در ادبيات
جهان گسترش يافته ،اين است كه مديريت تجارت
آبهاي مجازي باعث ذخيره شدن آب در سطح جهان
میشود ) .)Konar et al., 2013واردات خالص آب
مجازي در يک كشور كم آب میتواند فشار بر منابع آب
خود را از بين ببرد ،و اين كه آب مجازي میتواند به
عنوان يک منبع جايگزين آب ديده شود ( Sadek,
 .)2011آبی كه قابليت خريد و فروش يعنی تجارت،
عرضه و تقاضا و همچنين ،امکان جايگزينی آن ممکن
باشد را آب مجازي میگويند (.)Mehdi Zadeh, 2014
صفت مجازي در تعريف به اين معناست كه بخش عمده
آب مصرف شده طی فرآيند و زنجيرهي توليد در محصول
نهايی وجود فيزيکی نداشته باشد و در حقيقت ،بخش
بسيار ناچيزي از آب مصرفی در پايان به عنوان آب واقعی
در بافت محصول باقی خواهد ماند كه منظور همان
قسمت مجازي بودن آب است (Allan, 2003؛
Mousavi et al., 2009؛  Mohammadi, 2012؛
 Mokhtari, 2013؛  .)Mafi, 2014براي مثال ،براي توليد
يک كيلوگرم گندم بهطور متوسط  1300ليتر آب مورد
نياز است ،كه اين مقدار آب كه از زمان توليد تا برداشت
مصرف میشود را آب مجازي مینامند ( Ehsani et al,.
 .)2009ايدهي تجارت آب مجازي يک مفهوم اقتصادي
است و اقتصاددانان آن را بهعنوان يک تجارت اقتصادي
به رسميت شناختهاند ( .)Reimer, 2012محمدي در
سال  1391در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدكه تاثير
سياست آزادسازي تجاري بر داد و ستد آب مجازي
مربوط به محصوالت مختلف متفاوت است .به طور كلی
اين سياست صادرات آب مجازي را كاهش میدهد و
باعث پايداري و امنيت منابع آب میشود ،سياست
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آزادسازي تجاري باعث افزايش رفاه مصرف كنندگان
محصوالت كشاورزي میشود ،و بايد گفت كه افزايش
رفاه خالص توليدكنندگان محصوالت كشاورزي بستگی
به تغييرات الگوي كشاورزي مناطق كشت قبل و بعد از
اجراي اين سياست را دارد .آگهی و همکاران ( )2011به
اين نتيجه رسيدند كه تبادل آب مجازي ،بهعنوان يک
سياست در مديريت منابع آب ،با تغييرات مناسب در
ساختار كشاورزي ،باعث استفادهي طوالنی مدت از
مصرف آب میشود .سلطانی ( )2013در پژوهشی نشان
داد كه در ايران تجارت خارجی محصوالت كشاورزي به
سختی با مفهوم و معنی مزيت نسبی و منابع آب در
كشور سازگار است ،اقدامات مديريت تقاضا ،سياستهاي
تشويق ،كمک به تغييرات در مصرف آب و الگوهاي
تجاري محصوالت كشاورزي بايد بخشی جدايی ناپذير از
سياستهاي آب در كشور براي امنيت و پايداري آب
باشد .هوكسترا و هونگ ( )2003طی پژوهشی به اين
نتيجه رسيدند كه تجارت آب مجازي در سطح داخلی
يک استراتژي سياستی و اقتصادي مناسب براي مديريت
تجارت آب مجازي است و صرفهجويی به روش تجارت
آب مجازي ملی ممکن است براي بعضی از كشورها نظير
چين مناسب باشد .كالج و لينر در سال  2005به اين
نتيجه رسيدند كه كشورهاي واجد شرايط تجارت آب
مجازي را بايد با شاخصهاي اجتماعی مانند :سطح
دانش ،ميزان سواد ،ميزان مهاجرت و درجه شهرنشينی
سنجيده شوند .يانگ و همکاران ( )2006به اين نتيجه
رسيدند كه براي تأكيد بيشتر بركشاورزي ديم به منظور
بهبود امنيت غذايی جهانی و پايداري زيستمحيطی
بهترين كار ممکن تجارت آب مجازي است .لوچ و
همکاران ( )2009نشان دادند كه با خريد حق آبهها،
نظارت بر بازار و به رسميت شناختن نياز آبی به توسعه
منابع آب و مديريت تجارت آب مجازي كمک به بسزايی
میكند .آلديا و همکاران ( )2010نشان دادند كه اهميت
تجارت آب مجازي به عواملی مانند بهروري از آب

آبی1

(آبهاي زيرزمينی و آبهاي سطحی) و آب

سبز2

(رطوبت خاک در مناطق غير اشباح براي مصرف گياه)،
1. Blue Water
2. Green Water
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مالحظات سياسی ،معلوم نبودن ماهيت اهداف اقتصادي
و توسعه اجتماعی بستگی دارد و عواملی كه میتواند به
افزايش تقاضا براي مواد غذايی و افزايش مصرف آب
براي توليد مواد غذايی كمک كند؛ رشد جمعيت،
تغييرات در رژيم غذايی و استفاده از غالت و حبوبات و
دانههاي روغنی براي توليد سوختهاي زيستی میباشد.
وانگ و همکاران ( )2013در تحقيقی به اين نتيجه
رسيدند كه مشکل اصلی منابع آب در پکن ،آب
خاكستري( 1آب آلوده شده) است ،آب خاكستري نشان-
دهنده آلودگی محيطزيست ناشی از اقدامات انسان
است .كانیگلزار ( ،)2014در پژوهش خود به اين نتيجه
رسيدكه تجارت آب مجازي به عنوان يک اقدام سياست
مديريتی در منابع آب است كه تا حد زيادي به صرفه
جويی در آب و پايداري محيط زيست كمک میكند.
حسن و ثيام طی پژوهش خود ( )2014نشان دادند كه
آموزش و كالسهاي ترويجی باعث پذيرش روشهاي
كارآمد آبياري (قطرهاي و بارانی) توسط كشاورزان
میشود ،كه نتيجهي آن باالرفتن بهرهوري منابع آب
است ،اين روش آبياري يعنی (قطرهاي و بارانی) يک
روش مديريتی مناسب در سطح مزرعه و همچنين
سرمايهگذاري براي بهبود كشاورزي ديم يکی از
سياستهاي اصالحات تجارت آب است كه تاكيد بيشتر
آن بر روي اقتصاد و مديريت آب میباشد .ليو و همکاران
1. Grey Water

( )2015به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش راندمان
آبياري در مزرعه يعنی نوعی مديريت آب در مزرعه
میتوان كمبود آب را كاهش داد ،و با آبياري صحيح به
ادامه گسترش كشاورزي پرداخت و هزينه قيمتگذاري
آب آبياري نيز يک ابزار و يک سياست موثر براي
مديريت تجارت آب مجازي است تا با اين سياست از
هدر رفتن آب جلوگيري كرد .از ايـنرو ،هـدف اصلـی
ايـن پژوهـش ،بررسی مؤلفههاي مؤثر بر مديريت تجارت
آب مجازي از ديدگاه متخصصان میباشد ،در مدل
مفهوم پژوهش (نگاره ،)1پنج متغير نهفته بيرونی ،يعنی
عوامل سياستی ( ،)poاقتصادي ( ،)Ecoاجتماعی و
فرهنگی ( ،)Socزيستمحيطی ( )Envو آموزشی و
ترويجی ( )extبراي بررسی مديريت تجارت آب مجازي
در ايران به عنوان متغير نهفته درونی ،بکار برده شده
است .پنج فرضيه عبارتند از : H1 :بين عامل آموزشی و
ترويجی با مديريت تجارت آب مجازي از ديدگاه
متخصصان رابطهي مثبت و معنیداري وجود دارد:H2.
بين عامل اجماعی و فرهنگی با مديريت تجارت آب
مجازي از ديدگاه متخصصان رابطهي مثبت و معنیداري
وجود دارد :H3 .بين عامل زيست محيطی با مديريت
تجارت آب مجازي از ديدگاه متخصصان رابطهي مثبت و
معنیداري وجود دارد :H4 .بين عامل اقتصادي با
مديريت تجارت آب مجازي از ديدگاه متخصصان
رابطهي مثبت و معنیداري وجود دارد :H5 .بين عامل
سياستی با مديريت تجارت آب مجازي از ديدگاه
متخصصان رابطهي مثبت و معنیداري وجود دارد.
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جدول  -1متغيرهاي استخراجی از پيشنه پژوهش
رديف

عنوان پژوهش

منبع

متغيرهاي استخراجی

1

آثار آزادسازي تجارت بر رفاه مصرف كنندگان و توليدكنندگان
محصوالت كشاورزي ،مبادله آب مجازي و پايداري (مطالعه
موردي :استان فارس)

محمدي ()1391

آزادسازي سياستهاي تجارت محصوالت
كشاورزي،صادرات محصوالت با آب مصرفی
كم ،تغيير الگويی كشت كشاورزي در مناطق

2

تجارت آب مجازي و ارتباط آن با پايداري مصرف آب

3

آگهی ()1391

سياستهاي پيشبرنده

نقش تجارت آب مجازي :در اصطالح سياستهاي مديريت و برنامه
هاي تخصيص آب و تدوين طرح هاي توسعه منابع آب در سطح
ملی و محلی

سلطانی ()1392

تجارت محصوالت كشاورزي باتوجه به مزيت
نسبی ،مديريت تقاضا ،سياستهاي تشويق

4

تجارت آب مجازي :تعيين كمی آب مجازي در جريان بين
كشورهاي در رابطه با تجارت محصول بين المللی است.

Hoekstra,
A.Y and
Hung, P.Q.
)(2002

پيشبينی تغييرات تجارتی آب مجازي ،تدابير
صحيح و آگاهانه

5

تجارت آب مجازي يک مفهوم واقعی براي حل و فصل بحران آب

Kluge, T. S.
)Liehr (2005

فرهنگ صرفه جويی ،كنترل سريع
رشدجمعيت

6

تجارت آب مجازي :يک ارزيابی از كارايی مصرف آب در تجارت
بين المللی مواد غذايی

Yang et al,.
)(2006

استفاده از پسابها ،سياستهاي صادرات و
واردات محصوالت كشاورزي،

7

سيستم هاي پايدار در برابر تغييرات آب و هوايی :تجارت آب
مجازي ممکن كليد جايگزين باشد

Loch et al,.
)(2009

مقابله با تغييرات آب و هوايی ،خريد
حقآبهها ،نظارت بر بازارآب ،قيمتگذاري
مناسب آب

8

اهميت استراتژيک آب سبز در تجارت بين المللی محصول

Aldya et al,.
)(2010

پرداخت وام ،مهاجرت روستاييان ،تشکيل
تشکلهاي مردمی.استفاده بيشتر از كشت
ديم

9

يک روش ورودي  ،خروجی به منظور بررسی اثرات آب و تجارت
آب مجازي از پکن ،چين.

Wang et al,.
)(2013

بهرهبرداري نظامند از آب ،جلوگيري از آلوده
شدن آبها ،جلوگيري از فرسايش خاک

10

تجارت آب مجازي به عنوان يک استراتژي براي مديريت منابع آب
در ايران

MohammadiKanigolzar et
)al,. (2014

تغيير سياستهاي صادراتی و وارداتی

11

پيامدهاي اصالحات سياست آب براي تجارت آب مجازي بين
آفريقاي جنوبی و شركاي تجاري :رويکرد اقتصاد گسترده.

Hassan, R.,
& Thiam, D.
)R. (2014

برگزاري كالس ،تبليغات راديو و تلويزيون
،اطالع رسانی مطبوعات،برگزاري
كارگاه،جلسات انبوهی

12

بررسی توليد محصول ،تجارت ،و مصرف از منظر منابع آب :مطالعه
موردي از منطقه آبياري  ،Hetaoچين ،از 2010-1960

Liu et al,.
)(2015

افزايش راندمان آبياري ،سياستهاي تجارت
آب مجازي در داخل كشور

منبع يافتههاي پژوهش
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وجود سياستهاي پيش برنده ،تغيير
سياستهاي صادرات ،سياستهاي
تشويق كشاورزان ،سياستهاي داخلی
آمايش ،يشبينی تغييرات تجارت

كنترل سريع رشد جمعيت ،فرهنگ
صرفهجويی ،مشاركت كشاورزان،
شکيل
روستاييان،
مهاجرت
تشکلهاي مردمی ،ميزان آگاهی

مؤلفه سياستی

اجتماعی و فرهنگی

مدیریت تجارت
آب مجازي
زیستمحيطی

اقتصادي
آموزشی و ترویجی
مزيت نسبی ،خريد حقآبه ،وجود
بازارهاي آب ،تدابير صحيح
وآگاهانه ،قيمتگذاري آب،
پرداخت وام ،واقعیكردن يارانه
هاي آب

برگزاري كالس ،تبليغات راديو و
تلويزيون ،اطالع رسانی مطبوعات،
برگزاري كارگاه ،جلسات انبوهی،
بازديد كشاورزان ،برگزاري جلسات
گروهی

جلوگيري ازفرسايش خاک ،استفاده از
پسابها ،خشک شدن درياچهها،
بهره برداري نظام مندآب ،جلوگيري
از آلوده كردن ،مقابله با تغييرات آب
و هوايی

نگاره ( :)1چارچوب مفهومی پژوهش

روش شناسی

این تحقيق از نظر ماهيت ،از نوع تحقيقات كمی
است .با توجه به هدف ،از نوع تحقيقات كاربردي و جزء
تحقيقات توصيفی  -همبستگی میباشدكه براي انجام
آن از روشهاي استنباطی از روش تحليل
كواريانسـواريانس استفاده شده است .محدوده مکانی در
اين تحقيق با توجه به اينکه پاسخگويان در سطح كشور
پراكنده بودند ،كل كشور ايران بود .جامعه آماري اين
تحقيق شامل  300نفر متخصص آب عضو انديشکده آب
ايران كه شامل اعضاء هيأت علمی دانشگاهها و
كارشناسان و متخصصان رشتههاي مرتبط با آب ،آبياري
و منابع آب بود .حجم نمونه اين تحقيق با استفاده از
جدول كرجسی و مورگان ( ،)1970تعداد  169نفر
تعيين شد .بهمنظور انتخاب نمونه از روش نمونهگيري
تصادفی ساده استفاده گرديد .ابزار جمعآوري اطالعات
در اين مطالعه پرسشنامه بود .براي تعيين روايی ابزار

تحقيق از نظرات اعضاي هيأت علمی دانشگاه تربيت
مدرس استفاده شد .براي تأييد پايايی پرسشنامه ،از
محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و 30
پرسشنامه بهطور تصادفی از نمونه آماري كل انتخاب شد
و از نمونه آماري كل حذف شدند .نحوهي سنجش
متغيرها بهصورت طيف ليکرت "خيلی كم" " ،كم" ،
"متوسط" " ،زياد" و "خيلی زياد" بود .روشهاي آماري
مورد استفاده در اين پژوهش تحليل همبستگی با
استفاده از نرمافزار  SPSS22و مدلسازي معادلههاي
ساختاري با استفاده از نرمافزار  LISREL8.80بودند.
مدليابی معادله ساختاري يک رويکرد جامع براي آزمون
فرضيههايی درباره روابط متغيرهاي مشاهده شده و
مکنون است .از طريق اين رويکرد میتوان قابل قبول
بودن مدلهاي نظري را در جامعه خاص با استفاده از
دادههاي همبستگی و غير آزمايشی ،آزمون نمود.
همچنين ،معادالت ساختاري يکی از قويترين و
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مناسبترين روشهاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم
رفتاري و علوم اجتماعی و مباحث سازمان و مديريت
تجزيه و تحليل چند متغيره است .تجزيه و تحليل چند
متغيره به يکسري روشهاي تجزيه و تحليل اطالق
میشود كه ويژگی اصلی آنها ،تجزيه و تحليل همزمان
چند متغير مستقل با چند متغير وابسته است .زيرا
ماهيت اين گونه موضوعات ،چند متغيره بوده و نمیتوان
آنها را با شيوه دو متغيري (كه هر بار تنها يک متغير
مستقل با يک متغير وابسته در نظر گرفته میشود) حل
نمود ( .)Hasaanzadeh & Madah, 2008مدل معادالت
ساختاري شامل دو مرحله برآورد و ارايه مدل اندازه
گيري و مدل ساختاري است .در قالب مدل اندازه گيري
مشخص میشود كه چگونه متغيرهاي مکنون بر حسب
متغيرهاي آشکار مورد سنجش قرار میگيرند .براي اين
منظور بار عاملی هر نشانگر بر روي مکنون مورد نظر
برآورد و با استفاده از مقدار نسبت بحرانی ،سطح
معنیداري آن مورد تحليل قرار میگيرد .از مدل اندازه
گيري براي آزمون برازش مدل و همچنين ،تعيين روايی
سازهاي ابزار تحقيق (شامل روايی همگرا ،تشخيصی)
استفاده میشود ) .(Schumacer & lomax, 2004در اين
مرحله از مقدار  tو روايی سازه ( )AVEبراي بررسی
روايی و از پايايی تركيبی ( )CRو همچنين ،ضريب
آلفاي كرونباخ ( )αبراي بررسی پايايی ابزار اندازهگيري
استفاده میشود .چنانچه مقدار  tدر سطح يک درصد يا
پنج درصد معنیدار باشد ،مقدار  AVEباالتر از CR ،0/5
باالتر از  0/6و ضريب آلفاي كرونباخ باالتر از  0/7بوده و
روايی و پايايی ابزار تحقيق مناسب و قابل قبول میباشد
( .)Homan, 2011دومين مرحله در برآورد مدل ،پس از
برآورد مدل اندازهگيري ،ارايه مدل ساختاري يا آزمون
معنیداري ضرايب مسير فرض شده در مدل تحقيق و
واريانس تشريح شده يا ضريب تبينی است .از مدل
افزون بر بررسی و آزمون نيکويی برازش مدل تحقيق و
تعيين ميزان واريانس تبيين شده توسط هريک از
متغيرهاي مستقل تحقيق در قالب فرضيات تحقيق
استفاده میشود ) .(Byrne, 2010براي برازندگی مدل
نهايی از شاخصهاي كاياسـکوير ( ،)X2شـاخص
برازندگـی( )GFIشـاخص نرمنشـده برازندگـی (،)NNFI
شـاخص برازندگـی فزآينـده ( ،)IFIشـاخص برازندگـی
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تطبيقـی ( ،)CFIريشـه ميانگيـن مجـذور خطـاي
تقريـب ( )RMSEAو شـاخص ميانگيـن مجـذور
باقيماندههـا ( )RMRبـراي ارزيابـی برازندگـی مـدل
اندازهگيـري و سـاختاري پژوهـش اسـتفاده میشـود
( .)Kalantari, 2013دسـتوركار كلـی زيـر در ادبيـات
مطـرح شـده اسـت :اگـر مقـدار  X2معنـیدار نباشـد،
مقـدار شـاخصهاي IFI ،NNFI، GFIو  CFIباالتـر از
 0/9باشـند ،مقـدار  RMSEAكمتـر از  0/8و
مقـدارRMRكمتـر از  0/1باشـد ،بـرازش مـدل مناسـب
و قابـل قبـول اسـت ( .)Human, 2011متغير وابستهي
اين تحقيق مديريت تجارت آب مجازي ،كه شامل 25
گويه میباشد .مديريت تجارت آب مجازي يعنی :كم
كردن صادرات محصوالت آببر و افزايش واردات
محصوالت آببر براي امنيت آب ،كه براي اندازهگيري از
طيف ليکرت "خيلی كم" " ،كم" " ،متوسط" " ،زياد"
و "خيلی زياد" استفاده شد.
یافتههای پژوهش و بحث
یافتههاي توصيفی

يافتههاي حاصل از آمار توصيفی نشان داد كه
ميانگين سنی افراد مورد مطالعه  39/47سال با انحراف
معيار 7/44بود .گروه سنی  31تا  40سال با بيش از 54
درصد و گروه سنی كمتر از  30سال و بيشتر از  51با
 15درصد به ترتيب بيشترين و كمترين درصد فراوانی را
به خود اختصاص دادند .يافتههاي پژوهش نشان داد كه
پاسخگويان شامل ( 68درصد) مرد و ( 32درصد) زن
بودند ،بررسی پاسخهاي داده شده به متغير سابقه كار
كارشناسان نشان داد كه ميانگين سابقه فعاليت
كارشناسان  11/03سال با انحراف معيار  6/61بود.
همچنين ،بيشينه سابقه فعاليت كارشناسان در زمينه
آب  30سال و كمينه آن دو سال بود .نتايج توزيع
فراوانی در بين پاسخگويان نشان داد كه گروه  6تا
10سال سابقه شغلی با منابع آبی داراي بيشترين فراوانی
 70نفر (41/4درصد) بوده است .توزيع فراونی متغير
رشته تحصيلی متخصصان آب نشان داد كه در مجموع
طبقهي مهندسی آب با  78نفر ( )46/2درصد بيشترين
فراوانی و طبقات ،آب و محيطزيست و آبخيزداري
هركدام با  )4/1( 7نفر داراي كمترين فراوانی بودند.
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یافتههاي استنباطی
ضرایب همبستگی بين متغيرها

نتايج آزمون همبستگی پيرسون نشان داد كه بين
مؤلفه اقتصادي و مديريت تجارت آب مجازي رابطهي
مثبت و معنیداري در سطح  0/001خطا وجود دارد.
يعنی اينکه مؤلفه اقتصادي رابطه مستقيمی با مديريت
تجارت آب مجازي دارد و با تغيير مؤلفه اقتصادي
مديريت تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد .به-
منظور بررسی اثر مؤلفه اجتماعی_فرهنگی و مديريت
تجارت آب مجازي از آزمون همبستگی پيرسون استفاده
شد .نتايج نشان داد كه رابطهي مثبت و معنیداري در
سطح  0/001خطا وجود دارد .بدين معنی كه مؤلفه
اجتماعی و فرهنگی رابطه مستقيمی با مديريت تجارت
آب مجازي دارد و با تغيير مؤلفه اجتماعی و فرهنگی
مديريت تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد .به-
منظور بررسی اثر مؤلفه آموزشی و ترويجی با مديريت
تجارت آب مجازي از آزمون همبستگی پيرسون استفاده
شد .نتايج نشان داد كه رابطهي مثبت و معنیداري در

سطح  0/001خطا وجود دارد .بدين معنی كه مؤلفه
آموزشی و ترويجی رابطه مستقيمی با مديريت تجارت
آب مجازي دارد و با تغيير مؤلفه آموزشی و ترويجی
مديريت تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد .نتايج
آزمون همبستگی پيرسون نشان داد كه بين مؤلفه
سياستی و مديريت تجارت آب مجازي رابطهي مثبت و
معنیداري در سطح  0/001خطا وجود دارد .بدين معنی
كه مؤلفه سياستی رابطه مستقيمی با مديريت تجارت
آب مجازي دارد و با تغيير مؤلفه سياستی مديريت
تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد .بهمنظور
بررسی اثر مؤلفه زيستمحيطی و مديريت تجارت آب
مجازي از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد .نتايج
نشان داد كه رابطهي مثبت و معنیداري در سطح
 0/001خطا وجود دارد .بدين معنی كه مؤلفه
زيستمحيطی رابطه مستقيمی با مديريت تجارت آب
مجازي دارد و با تغيير مؤلفه زيستمحيطی مديريت
تجارت آب مجازي نيز تغيير خواهد كرد.

جدول  -2نتايج حاصل از همبستگی
ضريب همبستگی ()r

متغير اول

متغير دوم

عامل سياستی

مديريت تجارت آب مجازي

**

عامل اقتصادي
عامل زيستمحيطی
عامل اجتماعی و فرهنگی
عامل آموزشی و ترويجی

مديريت تجارت آب مجازي
مديريت تجارت آب مجازي
مديريت تجارت آب مجازي
مديريت تجارت آب مجازي

سطح معنیداري

نوع آزمون

0/625

0/001

پيرسون

**0/747
**0/374
**0/595
**0/749

0/001
0/001
0/001
0/001

پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون

معنیداري در سطح ** ،0/05معنیداري در سطح 0/001
منبع :يافتههاي تحقيق
تحليل روایی و پایایی سازههاي مورد مطالعه تحقيق
همراه نشانگرها

با توجه به اشکاالت روش آلفاي كرونباخ از جمله
اينکه براي تمام سؤالت يک سازه ،ارزش يکسانی قايل
میشود ،در اين پژوهش از روش شاخص پايايی نيز
استفاده گرديد كه ضرايب آن در جدول مشهود است.
سازهايی كه مقدار  CRآنها باالتر از مقدار  0/6باشد،
پايايی قابل قبولی دارند .هرچه اين مقدار به يک
نزديکتر باشد ،پايايی آن بيشتر است .همچنين ،عالوه
بر تعيين روش روايی محتوا و روايی ظاهر ،از روش

روايی تشخيصی به روش تعيين شاخص ميانگين
واريانس استخراج شده ( )AVEاستفاده شد .اين ضريب
نشان می دهد كه چه درصدي از واريانس سازه مورد
مطالعه ،تحت تأثير متغيرهاي آن بوده است .مقدار
( )AVEبيشتر از  ./5قابل قبول میباشد .بر اساس نتايج
بهدست آمده ،مقادير پايايی محاسبه شده براي هر پنج
متغير نهفته مورد مطالعه در قالب مدل اندازهگيري
مديريت تجارت آب مجازي ،بزرگتر از  0/6بودند
(جدول .)3در مجموع ،با توجه به نتايج بهدست آمده بر
اساس معيارهاي دوگانه اشاره شده ،میتوان بيان داشت

احديت و همکاران :بررسی مؤلفههاي مؤثر بر مديريت تجارت آب مجازي...

كه ابزار تحقيق از روايی همگراي مناسبی برخوردار بود.
همچنين ،نتايج ارزيابی بخش اندازهگيري مدل ،شواهد
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قابل قبولی براي اعتماد يا پايايی شاخصها براي
عملياتی كردن متغيرها ارايه داد.

جدول -3نتايج روايی و پايايی تركيبی سازههاي مورد مطالعه پژوهش
متغيرهاي نهفته

ضريب ميانگين واريانس استخراج شده ()AVE

شاخص پايايی ()CR

مؤلفه سياستی

0/530

0/844

مؤلفه اقتصادي
مؤلفه زيستمحيطی

0/539
0/526

0/850
0/725

مؤلفه اجتماعی ـ فرهنگی

0/544

0/877

مؤلفه آموزشی ـ ترويجی

0/694

0/940

منبع :يافته هاي تحقيق
مدلهاي اندازهگيري
مدلهاي اندازهگيري متغيرهاي نهفته

براي سنجش مديريت تجارت آب مجازي ،در
مجموع از  25گويه استفاده شده است .بهمنظور تدوين
مدل اندازهگيري مديريت تجارت آب مجازي ،دادههاي
گردآوري شده با استفاده از نرمافزار  LISREL8.80مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتند كه يافتههاي بهدست آمده
از آن در نگاره ( )2و جدول ( )4آورده شده است.
اندازهگيري مؤلفه مدیریت تجارت آب مجازي

نتايج كسب شده از مدل اندازهگيري مديريت تجارت
آب مجازي نشان داد كه در مدل اندازهگيري اوليه
متغيرهاي  m1,m7,m10,m13,m14,m23,m24,m25كه
به ترتيب (كاشت محصوالت مقاوم در برابر خشکی،
مصرف گوشت در سبد غذايی مردم ،در نظر گرفتن
مزيت نسبی كشت محصوالت كشاورزي ،تجارت مجازي
آب در سطح بين استانها ،ميزان واردات دام به داخل
كشور ،مديريت يکپارچه آب مجازي ،تسطيح زمينهاي
ناهموار براي استفاده بيشتر از آب سبز) به دليل داشتن
بار عاملی كمتر از  0/5از مدل كنار گذاشته شدند و ساير
متغيرهاي مورد مطالعه داراي بار عاملی بزرگتر از 0/5
بودند .گويههاي مديريت تجارت آب مجازي در مدل
اندازهگيري شامل (كاشت محصوالت مقاوم در برابر
خشکسالی( ،)m1آبياري بارانی در مناطق گرم و خشک
( ،)m2الگوي مناسب كشت محصوالت كشاورزي
متناسب با شرايط مناطق ( ،)m3برقرار كردن تعادل در
بين عرضه و تقاضا محصوالت كشاورزي(،)m4كشت

محصوالت با مصرف آبی زياد مانند( ،گندم ،ذرت و
سويا) به صورت ديم( ،)m5استفاده از شيوه هاي نوين
آبياري( ،)m6مصرف گوشت در سبد غذايی مردم(،)m7
كاشت گياهان براي توليد سوخت زيستی( ،)m8واردات
محصوالت آببر مانند:غالت ،هندوانه و سيب
زمينی( ،)m9در نظر گرفتن مزيت نسبی كشت
محصوالت كشاورزي( ،)m10سازماندهی كردن
محصوالت كشاورزي براي كاشت در مناطق متناسب با
شرايط اقليمی( ،)m11كنترل كردن تقاضاي آب از طرف
دولت( ،)m12تجارت آب مجازي در سطح داخلی بين
استانها( ،)m13ميزان واردات دام به داخل كشور(،)m14
صادرات محصوالت آببر( ،)m15دسترسی به منابع آب
جهانی از طريق مديريت تجارت آب مجازي(،)m16
پوشش كانالهاي آب سطحی( ،)m17مديريت زمان
آبياري( ،)m18زيرساختهاي (جاده و راه ها)
مناسب( ،)m19سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي
جهت جلوگيري از هدر رفتن آب( ،)m20كشت
گلخانهاي محصوالت آببر( ،)m21بهرهوري آب در
مناطق كم بارش و كم آب( ،)m22مديريت يکپارچه
اراضی( ،)m23تصفيه آب آلودهشده (آب خاكستري)
براي مصرف كشاورزي( ،)m24تسطيح زمينهاي ناهموار
براي استفادهي بيشتر از آب سبز(رطوبت موجود در
خاک) ( )m25و خود متغير مديريت تجارت آب مجازي
نيز به صورت ( )MMمیباشد.
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جدول  -4نتايج ميزان انطباق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI
شاخص ميزان انطباق ()GFI
شاخص نرم شده برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاينده ()IFI
ميانگين مجذور پسماندها ()RMR
ميانگين مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR
شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )(RMSEA

بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
كوچکتر يا مساوي 0/05
كوچکتر از 0/08
كوچکتر يا مساوي 0/08

0/91
0/89
0/90
0/90
0/91
0/043
0/077
0/076

منبع :يافتههاي تحقيق

نگاره ( :)2مدل اندازهگيري مديريت تجارت آب مجازي
مدل اندازهگيري مؤلفه سياستی

براي سنجش مؤلفه سياستی مؤثر بر مديريت
تجارت آب مجازي ،از  6متغير استفاده شد .يافتههاي به

دست آمده از آن در نگاره ( )3و جدول ( )5آورده شده
است.
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جدول  -5نتايج ميزان انطباق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI
شاخص ميزان انطباق ()GFI
شاخص نرم شده برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاينده ()IFI
ميانگين مجذور پسماندها ()RMR
ميانگين مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR
شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )(RMSEA

بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
كوچکتر يا مساوي 0/05
كوچکتر از 0/08
كوچکتر يا مساوي 0/08

1/00
0/97
0/99
1/00
1/00
0/012
0/024
0/000

منبع :يافتههاي تحقيق

نگاره ( :)3مدل اندازهگيري مؤلفه سياستی

نتايج كسب شده از مدل اندازهگيري عامل سياستی
نشان داد كه در مدل اندازهگيري اوليه هيچ كدام از
متغيرها از مدل كنار گذاشته نشدند و تمامی متغيرهاي
مورد مطالعه داراي بار عاملی بزرگتر از  0/5بودند (نگاره
 .)3گويههاي مؤلفه سياستی طبق مدل اندازهگيري
شامل (وجود سياستهاي پيشبرنده در مورد مديريت
تجارت آب مجازي ( ،)p1تغيير سياستهاي صادرات
محصوالت كشاورزي با مصرف آبی كم (،)p2
سياستهاي واردات و صادرات محصوالت كشاورزي براي
مديرت تجارت آب مجازي ( ،)p3سياستهاي تشويق
كشاورزان براي كاشت محصوالت با مصرفی آبكم (،)p4

سياستهاي داخلی در خصوص آمايش سرزمين براي
مديريت كردن تجارت آب مجازي ( ،)p5پيشبينی
تغييرات تجارت محصوالت كشاورزي از طريق
كارشناسان آب ( )p6و خود متغير سياستی بهصورت
( )poمیباشد.
مدل اندازهگيري مؤلفه اقتصادي

براي سنجش مؤلفه اقتصادي مؤثر بر مديريت
تجارت آب مجازي ،از  8گويه استفاده شده بود .يافته-
هاي به دست آمده از آن در نگاره ( )4و جدول ()6
آورده شده است.
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جدول  -6نتايج ميزان انطباق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتایج در پژوهش

شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI
شاخص ميزان انطباق ()GFI
شاخص نرم شده برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاينده ()IFI
ميانگين مجذور پسماندها ()RMR
ميانگين مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR
شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )(RMSEA

بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
كوچکتر يا مساوي 0/05
كوچکتر از 0/08
كوچکتر يا مساوي 0/08

0/97
0/95
0/95
0/96
0/97
0/031
0/049
0/074

منبع :يافتههاي تحقيق

نتايج بهدست آمده از مدل اندازهگيري مؤلفه
اقتصادي نشان داد كه در مدل اندازهگيري اوليه
متغيرهاي  eco2,eco8كه به ترتيب گويههاي
(قيمتگذاري يا نرخ بهاي مناسب آب ،پرداخت وام به
كشاورزان) به دليل داشتن بار عاملی كمتر از  0/5از
مدل كنار گذاشته شدند و ساير متغيرهاي مورد مطالعه
داراي كه بار عاملی بزرگتر از  0/5بودند در مدل
اندازهگيري باقی ماندند (نگاره  .)4گويههاي متغير
اقتصادي در مدل اندازهگيري به صورت (تجارت

محصوالت كشاورزي با توجه به مزيت نسبی (،)eco1
قيمتگذاري يا نرخ بهاي مناسب آب ( ،)eco2خريد
حقآبه از كشاورزان ( ،)eco3واقعی كردن يارانه هاي آب
و يارانههاي بخش كشاورزي( ،)eco4تدابير صحيح و
آگاهانه بلند مدت براي امنيت غذايی ( ،)eco5بهبود
سيستم آبياري براي كاهش هزينهها در طوالنی مدت
( ،)eco6وجود بازارهاي آب براي مديريت تجارت آب
مجازي ( ،)eco7پرداخت وام به كشاورزان ( )eco8و
متغير اقتصادي نيز به صورت ( )ECOمیباشد.

نگاره ( :)4مدل اندازهگيري مؤلفه اقتصادي
مدل اندازهگيري مؤلفه زیست محيطی

براي سنجش مؤلفه زيستمحيطی مؤثر بر
مديريت تجارت آب مجازي ،از  7گويه استفاده شده بود.

يافتههاي به دست آمده از آن در نگاره ( )5و جدول ()7
آورده شده است.
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جدول  -7نتايج ميزان انطباق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI
شاخص ميزان انطباق ()GFI
شاخص نرم شده برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاينده ()IFI
ميانگين مجذور پسماندها ()RMR
ميانگين مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR
شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )(RMSEA

بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
كوچکتر يا مساوي 0/05
كوچکتر از 0/08
كوچکتر يا مساوي 0/08

0/97
0/97
0/94
0/95
0/97
0/025
0/041
0/065

منبع :يافتههاي تحقيق

نتايج كسب شده از مدل اندازهگيري مؤلفه
زيستمحيطی نشان داد كه در مدل اندازهگيري اوليه از
متغيرهاي  env3,env4,env6كه به ترتيب (بهرهبرداري
نظاممند از آبهاي زير زمينی و سطحی ،فرسايش
خاک ،مقابله با تغيرات آب و هوايی) به دليل بار عاملی
كمتر از  0/5از مدل كنار گذاشته شدند و بقيه
متغيرهاي مورد مطالعه داراي بار عاملی بزرگتر از 0/5
بودند و در مدل باقی ماندند (جدول  .)7گويه هاي مؤلفه
زيستمحيطی در مدل اندازه گيري شامل (كمی آب

درياچهها و رود خانهها در اثر مصرف بیرويه آب
( ،)env1مقابله با بيابانزايی در اثر كمبود آب (،)env2
بهره برداري نظام مند از آبهاي زير زمينی و سطحی
( ،)env3فرسايش خاک ( ،)env4استفاده ازپسابها براي
پايداري زيستمحيطی ( ،)env5تغييرات آب و
هوايی( ،)env6جلوگيري از آلوده كردن آب
سطحی( ))env7و متغير زيستمحيطی نيز به صورت
( )ENVمیباشد.

نگاره ( :)5مدل اندازهگيري مؤلفه زيستمحيطی
مدل اندازهگيري مؤلفه اجتماعی و فرهنگی

براي سنجش مؤلفه اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر
مديريت تجارت آب مجازي ،از  7گويه استفاده شده بود.

يافتههاي بهدست آمده از آن در نگاره ( )6و جدول ()8
آورده شده است.
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جدول  -8نتايج ميزان انطباق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI
شاخص ميزان انطباق ()GFI
شاخص نرم شده برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاينده ()IFI
ميانگين مجذور پسماندها ()RMR
ميانگين مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR
شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )(RMSEA

بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
كوچکتر يا مساوي 0/05
كوچکتر از 0/08
كوچکتر يا مساوي 0/08

1/00
0/98
0/98
0/99
1/00
0/023
0/035
0/052

منبع :يافتههاي تحقيق

نتايج بهدست آمده از مدل اندازهگيري مؤلفه
اجتماعی و فرهنگی نشان داد كه در مدل اندازهگيري
اوليه متغير ( soc4مهاجرت روستاييان به شهرها) بهدليل
بار عاملی كمتر از  0/5از مدل كنار گذاشته شد و بقيه
متغيرهاي مورد مطالعه داراي بار عاملی بزرگتر از 0/5
بودند و در مدل باقی ماندند (نگاره  .)6گويههاي مؤلفه
اجتماعی و فرهنگی در مدل اندازهگيري شامل (كنترل
رشد سريع جمعيت براي بهتر مديريت كردن تجارت آب
مجازي( ،)soc1فرهنگ صرفهجويی در مصرف آب براي

كشاورزي( ،)soc2مشاركت كشاورزان در طرحهاي صرفه
جويی(،)soc3مهاجرت روستاييان به شهرها(،)soc4
ميزان آگاهی كشاورزان در مورد مديريت تجارت آب
مجازي( ،)soc5تشکيل تشکلهاي محلی به منظور
حمايت و چگونگی مديريت كردن تجارت آب مجازي
( ،)soc6مشاركت بخش دولتی و بخش خصوصی در
زمينه مديريت تجارت آب مجازي ( ))soc7و متغير
اجتماعی و فرهنگی نيز به صورت ( )SOمیباشد.

نگاره ( :)6مدل اندازهگيري مؤلفه اجتماعی و فرهنگی
مدل اندازهگيري مؤلفه آموزشی و ترویجی

براي سنجش مؤلفه آموزشی و ترويجی مؤثر بر مديريت تجارت آب مجازي ،از  7گويه استفاده شده بود .يافتههاي به-
دست آمده از آن در نگاره ( )7و جدول ( )9آورده شده است.

671

احديت و همکاران :بررسی مؤلفههاي مؤثر بر مديريت تجارت آب مجازي...

جدول  -9نتايج ميزان انطباق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

1/00

شاخص ميزان انطباق ()GFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

شاخص نرم شده برازندگی ()NFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/99

شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/99

شاخص برازندگی فزاينده ()IFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

1/00

ميانگين مجذور پسماندها ()RMR

كوچکتر يا مساوي 0/05

0/025

ميانگين مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR

كوچکتر از 0/08

0/022

شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )(RMSEA

كوچکتر يا مساوي 0/08

0/064

منبع :يافتههاي تحقيق

نتايج بهدست آمده از مدل اندازهگيري مؤلفه
آموزشی و ترويجی نشان داد كه در مدل اندازهگيري
اوليه متغيرها هيچ گويهاي از مدل كنار گذاشته نشد و
همه گويهها داراي بار عاملی بزرگتر از  0/5بودند (نگاره
 .)7گويههاي مؤلفه آموزشی و ترويجی شامل (برگزاري
كالسهاي آموزشی و ترويجی در رابطه با مديريت
تجارت آب مجازي ( ،)ext1تبليغات راديو و تلويزيون در
مورد مديريت تجارت آب مجازي ( ،)ext2اطالع رسانی

مطبوعات (روزنامهها و مجالت) در خصوص كم آبی
( ،)ext3برگزاري كارگاهاي آموزشی در مورد امنيت آب
( ،)ext4جلسات انبوهی مانند (روز كشاورز) در طول
سال براي كشتهاي جايگزين ( ،)ext5بازديد كشاورزان
از مناطقی كه با خشکسالی مواجه شدهاند(،)ext6
برگزاري جلسات گروهی در مورد مديريت مزرعه در
شرايط خشکسالی( )ext7و متغير آموزشی و ترويجی به
صورت ( )EXمیباشد.

نگاره ( :)7مدل اندازهگيري مؤلفه آموزشی و ترويجی
تحليل عاملی تأیيدي CFA

براي سنجش مديريت تجارت آب مجازي  ،از پنج
متغير نهفته در قالب مؤلفههاي سياستی ،اقتصادي،
زيستمحيطی ،اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و ترويجی

استفاده شده بود .يافتههاي بهدست آمده از آن در
جدول ( )10و نگاره ( )8آورده شده است.
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جدول  -10خالصه نتايج به دست آمده از مدل اندازهگيري اوليه (تحليل عاملی تاييدي مرتبه اول)
مقادير غيراستاندارد

ضرايب
استاندارد
(بار عاملی)

خطاي
استاندارد

0/43

0/65

0/58

 :po2تغيير سياستهاي صادرات محصوالت كشاورزي با مصرف آبی كم
 :po3سياستهاي واردات و صادرات محصوالت كشاورزي براي مديرت
تجارت آب مجازي
 :po4سياستهاي تشويق كشاورزان براي كاشت محصوالت با مصرفی
آبكم
 :po5سياستهاي داخلی در خصوص آمايش سرزمين براي مديريت
كردن تجارت آب مجازي
 :po6پيشبينی تغييرات تجارت محصوالت كشاورزي از طريق
كارشناسان آب
 :Eco1تجارت محصوالت كشاورزي با توجه به مزيت نسبی

0/46

0/68

0/54

0/39

0/63

0/61

0/55

0/74

0/45

0/57

0/81

0/35

0/44

0/61

0/62

0/46

0/56

0/68

 :Eco3خريد حقآبه از كشاورزان

0/53

0/65

0/57

 :Eco4واقعی كردن يارانه هاي آب و يارانههاي بخش كشاورزي

0/48

0/63

0/60

 :Eco5تدابير صحيح و آگاهانه بلند مدت براي امنيت غذايی

0/58

0/73

0/47

 :Eco6بهبود سيستم آبياري براي كاهش هزينهها در طوالنی مدت

0/62

0/74

0/45

 :Eco7وجود بازارهاي آب براي مديريت تجارت آب مجازي

0/66

0/77

0/41

 :ENV1مقابله با بيابانزايی در اثر كمبود آب

0/53

0/71

0/49

 :ENV2بهره برداري نظام مند از آبهاي زير زمينی و سطحی

0/44

0/60

0/64

 :ENV5استفاده ازپسابها براي پايداري زيستمحيطی

0/49

0/62

0/61

 :ENV7جلوگيري از آلوده كردن آب سطحی

0/40

0/59

0/65

 :SO1كنترل رشد سريع جمعيت براي بهتر مديريت كردن تجارت آب
مجازي

0/60

0/71

0/50

 :SO2فرهنگ صرفه جويی در مصرف آب براي كشاورزي

0/66

0/79

0/38

 :SO3مشاركت كشاورزان در طرحهاي صرفه جويی

0/59

0/77

0/40

 :SO5ميزان آگاهی كشاورزان در مورد مديريت تجارت آب مجازي

0/52

0/70

0/51

0/55

0/74

0/46

0/51

0/71

0/49

0/83

0/77

0/41

0/94

0/86

0/26

0/61

0/58

0/66

1/12

0/91

0/17

0/93

0/87

0/24

0/96

0/93

0/13

0/77

0/86

0/26

متغيرهاي
مکنون

نشانگرها در مدل
 :Po1وجود سياستهاي پيش برنده در مورد مديريت تجارت آب
مجازي

مؤلفه
سياستی

مؤلفه
اقتصادي

مؤلفه
زيستمحيطی

مؤلفه
اجتماعی و
فرهنگی

مؤلفه
آموزشی و
ترويجی

 :SO6تشکيل تشکلهاي محلی به منظور حمايت و چگونگی مديريت
كردن تجارت آب مجازي
 :SO7مشاركت بخش دولتی و بخش خصوصی در زمينه مديريت
تجارت آب مجازي
 :EXT1برگزاري كالسهاي آموزشی و ترويجی در رابطه با مديريت
تجارت آب مجازي
 :EXT2تبليغات راديو و تلويزيون در مورد مديريت تجارت آب مجازي
 :EXT3اطالع رسانی مطبوعات (روزنامهها و مجالت) در خصوص كم
آبی
 :EXT4برگزاري كارگاهاي آموزشی در مورد امنيت آب
 :EXT5جلسات انبوهی مانند (روز كشاورز) در طول سال براي
كشتهاي جايگزين
 :EXT6بازديد كشاورزان از مناطقی كه با خشکسالی مواجه شدهاند
 :EXT7برگزاري جلسات گروهی در مورد مديريت مزرعه در شرايط
خشکسالی

منبع :يافتههاي تحقيق

احديت و همکاران :بررسی مؤلفههاي مؤثر بر مديريت تجارت آب مجازي...

با توجه به اينکه مدل بهدست آمده داراي روايی
سازه و پايايی الزم بود ،از اينرو ،در اين مرحله به آزمون
برازش مدل و بررسی شاخصهاي برازش مدل پرداخته
شد .بر اساس نتايج مندرج در جدول ( .)11در مؤلفه
سياستی ،سياستهاي داخلی در خصوص آمايش
سرزمين براي مديريت كردن تجارت آب مجازي؛ در
مؤلفه اقتصادي ،وجود بازارهاي آب براي مديريت تجارت
آب مجازي؛ در مؤلفهي زيستمحيطی ،كمی آب
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درياچهها و رودخانهها در اثر مصرف بیرويه آب؛ در
مؤلفهي اجتماعی فرهنگی ،مشاركت كشاورزان در طرح-
هاي صرفهجويی و در مؤلفهي آموزشی و ترويجی،
بازديد كشاورزان در مناطقکه با خشکسالی مواجه
شدهاند ،مهمترين گويههاي هر مؤلفه بودند .با توجه به
مطالب اشاره شده ،در نهايت مدل تحليل عاملی تأييدي
متغيرهاي نهفته بيرونی در قالب نگاره (  )8ارايه گرديده
است.

جدول  -11نتايج ميزان انطباق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازش
شاخص برازش
شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI
شاخص ميزان انطباق ()GFI
شاخص نرم شده برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاينده ()IFI
ميانگين مجذور پسماندها ()RMR
ميانگين مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR
شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )(RMSEA

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
بزرگتر يا مساوي 0/90
كوچکتر يا مساوي 0/05
كوچکتر از 0/08
كوچکتر يا مساوي 0/08

0/98
0/90
0/95
0/97
0/98
0/039
0/057
0/071

منبع :يافتههاي تحقيق

نگاره ( :)8تحليل عاملی تأييدي اصالح شده
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مدل ساختاري تحقيق

در اين پژوهش براي ارزيابی كلی مدل از
شاخصهاي ميانگين مقادير باقيمانده ( ،)RMRشاخص
برازندگی ( ،)GFIشاخص تعديل برازندگی (،)AGFI
شاخص نرمشده برازندگی ( ،)NFIشاخص برازش غير
نرم ( ،)NNFIشاخص برازندگی فزاينده ( ،)IFIشاخص
برازندگی تطبيقی ( ،)CFIو شاخص بسيار مهم ريشه
دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ( )RMSEAاستفاده
شده است .در جدول ( )12نتايج شاخصهاي بررسی
باقيمانده كواريانس و واريانس در بافت دادهها كه شامل
 RMR, SRMRو  GFIاست ،نشان میدهند كه

كواريانس و واريانس خطا بهخوبی كنترل شده است .در
خصوص شاخصهاي بررسی مدلهاي جايگزين شامل
 NFI, NNFI, IFIو  GFIنيز نتايج نشان میدهد كه
مقادير اين شاخصها براي مدل باالتر از  0/9محاسبه
شده است كه مقدار قابل توجه و قابل قبولی است .در
نهايت ،شاخص  RMSEAنشان میدهد كه خطاي
اندازهگيري در مدل كنترل شده است .در كل ،ارزيابی
برازش نيکويی مدل ساختاري نشان داد كه بر اساس
شاخصهاي مختلف برازش ،مدل بهدست آمده از برازش
نيکويی قابل قبولی برخوردار بود (جدول .)12

جدول  -12نتايج ميزان انطباق مدل ساختاري با شاخصهاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

شاخص ميزان انطباق ()GFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/90

شاخص نرم شده برازندگی ()NFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/93

شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

شاخص برازندگی فزاينده ()IFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

ميانگين مجذور پسماندها ()RMR

كوچکتر يا مساوي 0/05

0/060

ميانگين مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR

كوچکتر از 0/08

0/076

شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )(RMSEA

كوچکتر يا مساوي 0/08

0/079

منبع :يافتههاي تحقيق

همانطور كه از نگاره ( )9پيداست پنج سازهي
سياستی ،اقتصادي ،زيستمحيطی ،اجتماعی و فرهنگی
و آموزشی و ترويجی در حدود  65درصد از واريانس
مديريت تجارت آب مجازي را تبيين میكنند.
در مدل اندازهگيري ،روابط بين متغيرهاي نهفته در
خور توجه است .منظور از متغير نهفته متغيري است كه
بهصورت مستقيم نمیتوان آن را اندازهگيري كرد و بايد
آن را از طريق نشانگرها يا متغيرهاي مشاهدهپذيري كه
بهصورت مستقيم قابل اندازهگيري هستند ،مورد سنجش
و اندازهگيري قرار داد .متغيرهاي نهفته در اين تحقيق
عبارت بودند از :عوامل سياستی (،)PO1 – PO6
اقتصادي ( ،)ECO1 – ECO8زيستمحيطی ( – ENV1

 ،)ENV7اجتماعی و فرهنگی ( ، )SO1 – SO7آموزشی
و ترويجی ( )EXT1 – EXT7و متغير نهفته درونی
مديريت تجارت آب مجازي ( )M1 – M25مشخص
گرديدند.
در مدل اصالحشده عوامل پنجگانه تأثيرگذار در
مديريت تجارت آب مجازي (نگاره  ،)10مؤلفههاي مورد
مطالعه تحقيق در قالب مدل مفهومی در كنار يکديگر و
در كنار نشانگرهاي مربوط به خود نشان داده شدهاند.
طبق مدل ارايه شده نشانگرهاي انتخاب شده در
مؤلفههاي مدل مديريت تجارت آب مجازي ،مؤلفههاي
مربوط به خود را به درستی تأييد كردند (.)t >1/96

احديت و همکاران :بررسی مؤلفههاي مؤثر بر مديريت تجارت آب مجازي...

نگاره( :)9مدل برازش اصالح يافته

نگاره( :)10مدل برازش اصالح يافته T-value
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جدول 13ـ نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي تحقيق
فرضيههاي تحقيق

ضرايب استاندارد شده (اثر
مستقيم)

مقدار t

نتيجه آزمون

R2

فرضيه شماره يک
فرضيه شماره دو
فرضيه شماره سه
فرضيه شماره چهار
فرضيه شماره پنج

./48
./48
./42
./39
./24

** 3/09
** 2/16
** 2/77
** 2/16
** 1/97

تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه

0/65

(منبع :يافته هاي پژوهش)

** معنیداري در سطح 1درصد

بحث

يافتهي حاصل از برازش مدل نشان داد كه
فرضيههاي تحقيق مورد تأييد قرار گرفته و هر يک از
سازههاي ساختاري اثر مثبت و معنیداري بر روي متغير
وابسته را داشتهاند ،بهنحوي كه در مجموع  65درصد از
واريانس مديريت تجارت آب مجازي را تبيين نمودند و
مؤلفه آموزشی و ترويجی نسبت به مؤلفههاي ديگر
بيشتر تاٌثير را بر مديريت تجارت آب مجازي داشته
است .در مدل اندازهگيري ،روابط بين متغيرهاي نهفته
در خور توجه است .منظور از متغير نهفته متغيري است
كه بهصورت مستقيم نمیتوان آن را اندازهگيري كرد و
بايد آن را از طريق نشانگرها يا متغيرهاي مشاهدهپذيري
كه بهصورت مستقيم قابل اندازهگيري هستند ،مورد
سنجش و اندازهگيري قرار داد .متغيرهاي بيرونی در اين
تحقيق عبارت بودند از :عوامل سياستی (،)PO1 – PO6
اقتصادي ( ،)ECO1 – ECO8زيستمحيطی ( – ENV1
 ،)ENV7اجتماعی و فرهنگی ( ، )SO1 – SO7آموزشی
و ترويجی ( )EXT1 – EXT7و متغير نهفته درونی
مديريت تجارت آب مجازي ( )M1 – M25مشخص
گرديدند .همانطور در جدول ( )13مشاهده میشود ،هر
پنج فرضيههاي تحقيق تأييد شدهاند ،و میتوان نتيجه
گرفت كه مؤلفههاي بررسی شدهي پژوهش بر روي
مديريت تجارت آب مجازي مؤثر میباشد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

بين مؤلفه آموزشی و ترويجی و مديريت تجارت آب
مجازي از معادالت ساختاري و آزمون همبستگی
پيرسون استفاده شد .نتايج نشان داد كه ضريب مسير
مدل برازش اصالح يافته بهصورت مثبت معنیدار بود و
در همبستگی نيز رابطهي مثبت و معنیداري در سطح

 0/001خطا وجود دارد .اين نتيجه با نتايج،
) Thiam (2014و ) Liu et al., (2015همسو است .اين
مؤلفه از نظر پاسخگويان با توجه به برازش مدل
ساختاري پژوهش بيشترين تاٌثير را نسبت به بقيه
مؤلفهها دارد و پيشنهاد میشود تا با برگزاري كالسهاي
آموزشی و ترويجی ،برگزاري كارگاهها ،جلسات انبوهی و
گروهی ،تبليغات تلويزيونی و اطالعرسانی مطبوعاتی به
بهبود مديريت آب مجازي پرداخت .در اين بين ،مروجان
و كارشناسان رشته ترويج و آموزش كشاورزي با برگزاري
كالسهايی در رابطه با آشنايی كشاورزان با مديريت
تجارت آب مجازي نقش مؤثري در اين زمينه میتوانند
ايفا كنند .بهمنظور بررسی اثر مؤلفه اجتماعی و فرهنگی
و مديريت تجارت آب مجازي از معادالت ساختاري و
آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد .نتايج نشان داد
ضريب مسير مدل برازش اصالح يافته و همبستگی نيز
رابطهي مثبت و معنیداري در سطح  0/001خطا وجود
دارد ( .)r=0/595بر اساس نتايج مؤلفه اجتماعی ـ
فرهنگی میتوانند در مديريت تجارت آب مجازي نقش
مؤثري را داشته باشند .اين نتيجه با نتايجkluge & ،
) liner, (2005) , Aldiya et al,. (2010همسو است .با
توجه به همبستگی مثبت و معنیدار و برازش مدل
ساختاري بين مؤلفه اجتماعی ـ فرهنگی و مديريت
تجارت آب مجازي پيشنهاد میشود كه آگاهسازي
عمومی و مشاركت كشاورزان در برنامهريزي بهمنظور
باالبردن فرهنگ صرفهجويی در مصرف آب و مديريت
تجارت آب مجازي در اولويت كار دولت قرار بگيرد .از
جمله پيشنهادها در اين زمينه تشکيل تشکلهاي محلی
براي انجام فعاليتهاي فرهنگی بهمنظور هرچه بهتر
كردن فرهنگ مصرف آب و نيز استفاده از اين ابزارها
& hasan
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براي ترغيب مردم براي مشاركت در طرحهاي صرفه-
جويی و نيز كمک به كشاورزان در جهت بهبود صرفه-
جويی در كشت محصوالت اشاره كرد .از طرفی ديگر،
مشاركت بيشتر بخش دولتی و بخش خصوصی براي
بهتر مديريت كردن تجارت آب مجازي راهکار مناسبی
میباشد .بهمنظور بررسی اثر مؤلفه زيستمحيطی و
مديريت تجارت آب مجازي از معادالت ساختاري و
آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد .نتايج نشان داد
ضريب مسيرمدل برازش اصالح يافته بهصورت مثبت
معنیدار بود و در همبستگی نيز رابطهي مثبت و
معنیداري در سطح  0/001خطا وجود دارد .همبستگی
بين متغيرها در حد مناسب بود ( .)r=0/374بر اساس
نتايج مؤلفه زيستمحيطی میتوانند در مديريت تجارت
آب مجازي نقش مؤثري را داشته باشند .اين نتيجه با
نتايجchapagian et al, (2005) .Loch et al, (2009) ،
Yang et kanigolzar. (2014) Aldiya et al , (2010),
 wang et al,(2013) ،al, (2006) ,همسو است .با توجه

به همبستگی مثبت و معنیدار و برازش مدل ساختاري
بين مؤلفه زيستمحيطی و مديريت تجارت آب مجازي
پيشنهاد میشود كه بهرهبرداري از آبهاي زيرزمينی و
سطحی بهصورت نظاممند صورت گرفته و از پسابها
براي كاهش فشار بر منابع آبی و برگرداندن آب به
چرخه اقتصادي كشور استفاده شود .بهمنظور نظاممند
كردن مديريت پساب ،تشکيل نهادها و  NGOبراي
نظارت بر استفاده از پساب پيشنهاد میشود .بهمنظور
بررسی اثر مؤلفه اقتصادي و مديريت تجارت آب مجازي
از معادالت ساختاري و آزمون همبستگی پيرسون
استفاده شد .نتايج نشان داد ضريب مسيرمدل برازش
اصالح يافته بهصورت مثبت معنیدار بود و در
همبستگی نيز رابطهي مثبت و معنیداري در سطح
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 0/001خطا وجود دارد .همبستگی بين متغيرها در حد
مناسب بود ( .)r=0/747بر اساس نتايج مؤلفه اقتصادي
میتوانند در مديريت تجارت آب مجازي نقش مؤثري را
داشته باشند .اين نتايج با يافتههاي پژوهشگرانی مانند
)chapagian et al, , Soltani, (2014) , Aghi, (2011
 Loch et al, (2009), (2005),همسو است .با توجه به

همبستگی مثبت و معنیدار و برازش مدل ساختاري
بين مؤلفه اقتصادي و مديريت تجارت آب مجازي،
پيشنهاد میشود ،تجارت محصوالت كشاورزي با توجه به
مزيت نسبی و نيز ايجاد بازارهاي بيشتر آب در رابطه با
مديريت تجارت آب مجازي صورت گيرد .بدين منظور با
خريد حقآبههاي كشاورزان توسط دولت و استفاده از
روش هاي آبياري مکانيزه از اتالف بيش از حد آبهاي
سطحی و زيرزمينی میتوان جلوگيري بعمل آورد .نتايج
نشان داد ضريب مسيرمدل برازش اصالح يافته به صورت
مثبت معنیدار بود و در همبستگی نيز رابطهي مثبت و
معنیداري در سطح  0/001خطا وجود دارد .همبستگی
بين متغيرها در حد مناسب بود ( .)r=0/625بر اساس
نتايج مؤلفه سياستی میتوانند در مديريت تجارت آب
مجازي نقش مؤثري را داشته باشند .اين نتايج با
يافتههاي پژوهشگرانی مانندAghi, mohamdi, (2011),
)Hokestera & Hung , Soltani, (2014), , (2011
)Liu et al., )2015( ، mohamdi. (2013) , (2002

همسو است .با توجه به همبستگی مثبت و معنیدار و
برازش مدل ساختاري بين مؤلفه سياستی و مديريت
تجارت آب مجازي ،پيشنهاد میشود كه دولت بيشتر به
سياستهاي داخلی و تجارت آب مجازي در داخل كشور
توجه كند و صادرات و واردات محصوالت كشاورزي آب-
بر هدفمندتر و با يک نظارت جديتر مديريت شود.
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