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ب ین دهد نشان میها یافتهبدست آمد.  745/0و پرسشنامه کارشناسان  824/0کشاورزان پرسشنامه 

رف آب کش اورزان رابط ه ری و مص های آبی ااقتصادی زراعی با ش یوه های فردی،هیچ یک از ویژگی
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

ه ای بع دی س پرده ش ود؛ اف زایش هاست که باید به نس لآب گنجینه مشترك انسان

گذارد، مصرف و تخری  منابع آب در مرحله نخست بر زندگی افراد فقیر و مستمند اثر می

تخری    وند باش های برگرفته از ع دم توس عه م یبیماری واژه به نوبه خود فقر، ناداری و

ران آب، (. بح 1390های توسعه است )بوستانی و انصاری، منابع آب به منزله تخری  پایه

 قاض ا ب رایشود، در واقع شدت یافتن فاصله ب ین تعبارتی که امروزه زیاد به آن اشاره می

ش ود، ب ر آب و میزان عرضه آن است، هرچه شکاف بین عرضه و تقاض ای آب بیش تر م ی

م یک دیگر ای دور الزم و مل زوه ش ود، آب و آب ادانی از زم انیز اف زوده م یابعاد بحران ن

 .( 1394اند، به طوری که هر جا آب بوده آبادانی ه  بوده است )عزتی فیض، بوده

به دلیل افزایش جمعیت، خصوصاً در کشورهای فقیر و از طرفی ارتقای سطح زن دگی،  

ع آن، کمبود منابع آب سال  در بس یاری و به تب ،سرانۀ مصرف آب در سطح جهان افزایش

های به عمل ریزی(. با توجه به برنامه1394شود )نصرآبادی، از مناطق شدیداً احساس می

میلیون نفر خواهد رسید که نی از غ ذائی ای ن ۱۲۰، جمعیت کشور به ۱۴۰۰آمده تا سال 

عیت فعل ی میلیون تن در سال است و اگر بخواهی  با توجه ب ه وض  ۱۲۰جمعیت حداقل 

میلیارد مترمکع  آب نیاز داری    ۱۶۵استفاده از آب، این مقدار را تأمین کنی ، حداقل به 

(. 1390نیا،میلیارد مکع   اس ت )ب ه ۱۳۰اما پتانسیل آب قابل استحصال کشور حداکثر 

میلیمتر در سال است که یک سوم متوس ک  ۲۵۰متوسک نزوالت آسمانی در کشور حدود 

براب ر  ۳شود؛ همچنین به جهت وضعیت اقلیمی، میزان تبخی ر می بارش جهانی محسوب

میلی ارد مت ر مکع   ب ارش  ۴۱۷درص د از حج    ۷۰باشد میانگین تبخیر در جهان می

میلی ارد  ۱۲۵رود و تنها میلیارد متر مکع ( دفعتاً به صورت تبخیر هدر می 292سالیانه )

ب ه دو ص ورت س طحی و زیرزمین ی متر مکع  از کلِ بارش جزء منابع آب تجدید شونده 
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 (. 1393کشاورزی دانشگاه تهران،  قابل استفاده است )مرکز تحقیقات راهبردی و

توان به سادگی قضاوت ک رد ک ه کمب ود با توجه به اهمیت آب در بخش کشاورزی می

آب در آینده بیش از پیش این بخش را به خصوص در کش ورهای در ح ال توس عه مت اثر 

ا توج ه ب ه اینک ه بخ ش کش اورزی، بخ ش زی رین و زیربن ای توس عه خواهد ساخت و ب

دهد، بنابراین لزوم استفاده کارایی ی ا ب ه عب ارتی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می

درصد مساحت ایران زیر  15 مدیریت آب کشاورزی اجتناب ناپذیر است. در حالی که تنها

س ت اورزی اس ت، ای ن در حالیدرصد مصرف آب مربوط به کش 93رود، حدود کشت می

درص د  17آی د و که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می

(. ایران به عن وان یک ی از 1394نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند )یوسفی، 

باش د رش د کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مش کل ک   آب ی مواج ه م ی

معیت و نیاز به محصوالت کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب و خ اك ب ه فزاینده ج

ای بس یار ج دی ف را روی به گون ه عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی مساله ک  آبی را

(.  ش رایک خ اص  1385؛ فری د و همک اران، 1394کشور قرارداده است )عزت ی ف یض، 

و مکانی بارندگی، واقعی ت انکارناپ ذیر اقلیمی کشور که خشکی و پراکنش نامناس  زمانی 

آن است و هرگونه تولید مواد غذایی و کش اورزی پای دار را من وط ب ه اس تفاده ص حیح و 

(. مح دود 1383منطقی از منابع آب محدود کشور کرده اس ت )ب ری  ن ژاد و همک اران، 

رف بودن مقدار عرضه اقتصادی آب و افزایش مقدار تقاضا همگام ب ا رش د جمعی ت و مص 

ه است که مش کل های مصرفی باعث شدزیاد آن در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش

کمبود آب نمودِ عینی پیدا کرده و ذهن بسیاری از صاح  نظران را به خود معطوف سازد 

های متناوب مواجه بوده، مشهودتر های اخیر که کشور با خشکسالیاین موضوع، طی سال

مروزه آب به عنوان ی ک نعم ت الیتن اهی و ف راوان تلق ی (. ا1380زاده، شده است )علی

اند که از ذخایر آبی باید ح داکثر ها و دانشمندان پی به این نکته بردهشود، بلکه دولتنمی

برداری را با کمترین اتالف و ضایعات به عمل آوردند. م دیریت من ابع آب، بخش ی از بهره

کش وری ب ر مبن ای می زان من ابع آب در  شود و ه رریزی توسعه کشورها تلقی میبرنامه

نمای د برداری بهینه آب موج ود اج را م یدسترس، استراتژی و برنامه خاصی را برای بهره
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 (. 1383)حیدری شریف آباد، 

ی دار در ایران منابع آب را باید به عن وان مح ور توس عه و عام ل کلی دی در توس عه پا

ی ه ر وب از اهداف توسعه مل ی و امنیت قلمداد نمود. بدون شک تولید غذای کافی و مطل

ارد و شود و توسعه کشاورزی پایدار رابطه تنگاتنگی با امنی ت آب ی دکشوری محسوب می

ص رف گویی به نیاز جامعه و امنیت غذایی کشور، مدیریت مطبیعی است که به علت پاسخ

ر در ی داهای مختلف همراه ش ود ت ا توس عه پابهینه آب همراه با مدیریت تقاضا در بخش

ب اط پذیر گ ردد، ل ذا در ای ن ارتهای اقتصادی خصوصاً بخش کشاورزی امکانکلیه بخش

(. 1383راهکارهای مقابله با بحران آب در کشاورزی بایستی ارایه گ ردد )عل ی محم دی، 

ه وس عت در کشور ما تقریباً سه اقلی  آب و هوایی غال  وجود دارد که قسمت اعظ  آن ب 

ارم مساحت آن دارای ویژگی ه ای آب و ه وایی خش ک و نیم ه درصد یعنی سه چه 74

درص د دارای  17میلیمت ر و قس مت دیگ ر ب ه وس عت  250خشک با بارندگی کمت ر از 

میلی مت ر ج زو من اطق معت دل اس ت و بقی ه  500تا  250بارندگی نسبتا متوسک بین 

وب میل ی مت ر ج زو من اطق مرط  500درصد با بارن دگی ب یش از  9مساحت آن حدود 

 (.1393شود )شهرستانی، محسوب می

ه توان ب یموری و بازده آب آبیاری، ترین دالیل پایین بودن بهرهدر حال حاضر، از مه  

خش بکمبود میزان دانش فنی، نگرش و مهارت کشاورزان و عدم آشنایی خود کارشناسان 

ورزان ویج کش اترویج با مسایل مربوط به مدیریت آب و آبیاری و در کل عدم آموزش و تر

 وهای صحیح مدیریت آب کش اورزی اش اره نم ود )جای دری در زمینه به کارگیری شیوه

رفتن گ (. با توجه به محدودیت منابع آبی و همچنین بنا ب ه دلی ل ق رار 1390همکاران، 

پاس خ  در اقلی  گرم و نیمه خشک،  این تحقیق بر آن است که به این سوال دشت اردبیل

ن رف آب در دشت اردبیل در چه وضعیتی است؟ و آیا کش اورزان ای دهد که مدیریت مص

 های دیگر مدیریت مصرف آب آشنایی دارند؟منطقه با راه

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-2

 2000میالدی سرانه مصرف هر نفر  1411کمبود آب موضوعی جهانی است، در سال 
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(. 1393)قه رودی،  مترمکع   خواه د رس ید 816به  2025مترمکع  بود که در سال 

 ۲۰۲۵بینی کرده اس ت ک ه ت ا س ال پیش 1)فائو(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

کنند و دو سوم از جمعی ت جه ان میلیارد نفر با کمبود آب مطلق زندگی می 9/1میالدی

درصد من ابع آب جه ان ش ور  97(. 2009تحت شرایک تنش خواهند بود )بانک جهانی، 

های طبیعی ها و یخچالب شیرین جهان ه  بخش عمده آن در قط درصد آ 3است و از 

(. مساله کمبود آب به تنهایی مطرح نیس ت بلک ه 1393زمین ذخیره شده است )رضایی، 

های اجتماعی، جنگ و پیام دهای زیس ت این موضوع مشکالتی چون مهاجرت، ناهنجاری

ه ای (. ویژگی1393رستانی، ؛ به نقل از شه1393آورد )زارع، محیطی را ه  به همراه می

را ب ه فرهنگی ما و نگاه قدسی به آب به عنوان عام ل اص لی پ اکی و پ اکیزگی، تص ور آن

سازد ولی در جهان کنونی ع دم توج ه ب ه م دیریت عنوان یک کاالی اقتصادی دشوار می

صحیح منابع آب، هدر رفتن منابعی را در پی خواهد داش ت ک ه ج ایگزینی آن ش اید ب ا 

 (.1391های گزاف نیز میسر نباشد )داغیانوسی، ینهصرف هز

از آنجایی که استفاده بهینه از آب در شرایک حاضر امری واضح است، پژوهش حاضر را 

های پژوهشی دانست. اعم ال ک   آبی اری یک ی از راهکاره ای اف زایش توان از اولویتمی

ث بهب ود عملک رد در کارایی مصرف آب و حفظ آب بوده که استفاده همزمان از ک ود باع 

آی د گردد از طرفی استفاده از پساب نوعی کود آبیاری به حساب م یشرایک تنش آبی می

(. ایران کشوری خش ک 1390تواند اثر مثبتی بر ک  آبیاری داشته باشد )کاریزان، که می

های هایی داشته که در آن یخچالو در برخی مناطق آن کوهستانی است این منطقه دوره

گ ردد، سال پیش بر می 12000ها به اند و آخرین این دورهبسیاری به وجود آمده طبیعی

(. 1393ان د )قه رودی، ها به جا ماندههای زیرزمینی ما از همین دورهبسیاری از منابع آب

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور که در ناحیه خشک و نیمه خشک اقلیم ی ق رار دارد 

تواند پاسخگوی نیازهای رو به رش د تقاض ای آب در ور دیگر نمیو اینکه پتانسیل آبی کش

سازی مصرف آب کشاورزی ب ودی . از لح ا  بخش کشاورزی باشد ناچار و مکلف به بهینه

ه ا پ ر بایستی با افزایش عرضه، تعدیل تقاض ا و ی ا ه ر دوی ایننظری شکاف موجود می

                                                                                                                               
1 . FAO  
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ص ال در ط رف عرض ه ق بالً استح شود. ل یکن در عم ل از آنج ا ک ه عم ده من ابع قاب ل

برداری شده است و افزایش بیشتر عرضه محدود و با هزینه بسیار زیادی همراه اس ت، بهره

ب رداری کارآم د از آب مناس   و قاب ل بنابراین مدیریت تقاضا برای کنترل مصرف و بهره

 (. 1395 رسد )حسین زاد،دسترس ضروری به نظر می

ه ای ک   آب کش ور و ه ای کش اورزی دش تعالیتبنابراین با توجه به نقش آب در ف

ری م و پای داتوان دریافت که بهترین گزینه برای دواتأثیری که کمبود آب بر آنها دارد می

وان های کشاورزی در آینده استفاده علمی از آب است. دش ت اردبی ل ه   ب ه عن فعالیت

ردم ن دگی بیش تر م مستثنی نیست. ز های کشاورزی این استان از این قضیهیکی از قط 

ن آب ه ا ب دوهای کشاورزی وابسته است که اکثر این فعالی تدر دشت اردبیل به فعالیت

پ  ذیر نیس  ت. بن  ابراین ش  ناخت مس  ائل و مش  کالت م  دیریت من  ابع آب و ارائ  ه امکان

یت تواند گ امی م ؤثر در جه ت بهب ود م دیرسازوکارهای مناس  در دشت اردبیل نیز می

 /23شاورزی آن منطقه باشد. وس عت منطق ه م ورد مطالع ه ح دود ک منابع آب و توسعه

-هکت ارمی 112000کیلومتر مربع است. کل اراضی زراعی این منطق ه در ح دود 1097

ب آباشد. منابع آب مورد استفاده در دشت اردبیل جهت مصارف کش اورزی ش امل من ابع 

نطق ه شده در ای ن م های انجامباشد. بر اساس مشاهدات و بررسیسطحی و زیرزمینی می

توان ب ه مح دودیت آب، مح دودیت خ اك، مح دودیت از جمله عوامل محدود کننده می

رزی ترین عامل محدودیت توس عه کش اودانش فنی کشاورزان اشاره نمود. منابع آب اصلی

ده باشد. کمبود منابع آب بخصوص در فصل تابستان از مش کالت عم در دشت اردبیل می

(. 1395ن ام، گ ردد )بیتر از این اراضی محس وب م یبرداری مناس هاراضی فاریاب و بهر

ب ه مش کالت موج د ض رورت و  های مدیریت آب در این دشت بن ابنابراین بررسی شیوه

 طلبد.اهمیت خاص خود را می
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 پژوهش سواالت -1-3

و  یکشاورز یو نظام زراع یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرد هاییژگیو ینبآیا  .1

 ؟وجود داردمعناداری ها رابطه آن ینو مصرف آب در ب یاریآب هاییوهش

و نگرش  یکشاورز یو نظام زراع  یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرد هاییژگیو بینآیا  .2

 ؟وجود داردمعناداری کشاورزان نسبت به اصالح مصرف رابطه 

و نگرش  یکشاورز یو نظام زراع  یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرد هاییژگیو بینآیا  .3

وجود معناداری تحت فشار رابطه  یاریآب یها یت به تکنولوژکشاورزان نسب

 ؟دارد

نگرش  یکشاورز یو نظام رزاع  یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرد هاییژگیو بینآیا  .4

 ؟وجود داردمعناداری رابطه  یکشاورز یهاکشاورزان نسبت به استفاده از زه آب

 یشاورزو منابع اطالعات ک یآموزش یجیترو یهاشرکت در کالس بینآیا  .5

 ؟وجود داردمعناداری ها رابطه کشاورزان و نگرش آن

 اهداف پژوهش - 4 - 1

 هدف کلی-1-4-1

 های مدیریت مصرف آب توسک کشاورزان دشت اردبیل.بررسی شیوه

 جزئیف اهدا-1-4-2

 یکش اورز یو نظام زراع یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرد هاییژگیو ینببررسی رابطه  .1

  .هاآن ینف آب در بو مصر یاریآب هاییوهش با

 یزکش اور یو نظام زراع  یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرد هاییژگیو ینببررسی رابطه  .2

 .گرش کشاورزان نسبت به اصالح مصرفن با

 یکش اورز یو نظام زراع  یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرد هاییژگیو ینببررسی رابطه  .3
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 .تحت فشار یاریآب یهاینگرش کشاورزان نسبت به تکنولوژ با

 یزکش اور یو نظام رزاع  یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرد هاییژگیو ینبرسی رابطه بر .4

 .یکشاورز هاینگرش کشاورزان نسبت به استفاده از زه آب

و من ابع اطالع ات  یآموزش  یج یترو ه ایش رکت در ک الس ینببررسی رابطه  .5

 ها.کشاورزان و نگرش آن یکشاورز

 پژوهش فرضیات - 5 – 1

 ه اییوهو ش  یکش اورز یو نظ ام زراع  یاجتماع ی،تصاداق ی،فرد هاییژگیو ینب .1

 وجود دارد.معناداری ها رابطه آن ینو مصرف آب در ب یاریآب

و نگ رش  یکش اورز یو نظ ام زراع   یاجتم اع ی،اقتص اد ی،ف رد هاییژگیو ینب .2

 وجود دارد.معناداری کشاورزان نسبت به اصالح مصرف رابطه 

و نگ رش  یکش اورز یو نظ ام زراع   یاعاجتم  ی،اقتص اد ی،ف رد هاییژگیو ینب .3

 رد.وجود دامعناداری تحت فشار رابطه  یاریآب یها یکشاورزان نسبت به تکنولوژ

نگ رش  یکش اورز یو نظ ام رزاع   یاجتم اع ی،اقتص اد ی،ف رد ه اییژگ یو ینب .4

 د.وجود دارمعناداری رابطه  یکشاورز هایکشاورزان نسبت به استفاده از زه آب

 کشاورزان و یو منابع اطالعات کشاورز یآموزش یجیترو هایسشرکت در کال ینب .5

 وجود دارد.معناداری ها رابطه نگرش آن
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فصل  دوم : مبانی  و  پیشینه تحقیق



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

ای ه طور مختص ر ارههای پژوهش بدر این فصل ابتدا سعی شده است مفهوم کلید واژه

با کنکاش در مطالعات گذشته به چارچوب نظری مناس  دس ت یاف ت و در  گردد. سپس

 نهایت چارچوب مفهومی مناسبی ارائه شود.

 وضعیت آب در قرن حاضر -2-2

منش اء بس یاری از تواند سرهای قرن  حاضر است که میترین چالشآب یکی از بزرگ

ه ا در دریاها و دریاچهدرصد آب کره زمین  5/97منفی جهان قرار گیرد. تحوالت مثبت و 

درصد باقیمانده آب شیرینی است که در زم ین  5/2دهد. است که آب شور را تشکیل می

 9/68زمین ی و ه ای زی ردرصد آب 8/30ها درصد آب رودخانه 3/0وجود دارد که از آن 

(. بنابراین ب ین ت وان 1395ها است )دهقانیان، ها و پوشش دائمی برف کوهصد یخچالرد

رد ک ه بح ران آف رین اس ت. بخ ش آب و شدت تقاضا در جه ان خالئ ی وج ود دا تامین

ای از عدم تعادل در منابع آب ناشی از چرخه آب شناسی و محدودیت طبیعی منابع عمده

های انسان بر روی منابع آب اس ت ک ه آب بوده و بخش دیگر تاثیرگذار اقدامات و فعالیت

برداری ب ی روی ه از من ابع و یش جمعیت، بهرهمحدودیت ذاتی منابع آب، خشکسالی، افزا

های زیرزمینی و اثرات تخریبی فعالیت انسان بر مح یک ذخایر موجود و در نتیجه افت آب

 گیری از منابع آب شیرین اس تهای سنگینی در امر بهرهساز چالشزیست، جملگی زمینه





 (.2،2014ینکلفانگ)

ارد میلی 2/1متی انسان است. حدود آب برای زندگی ضروری  وعنصر کلیدی برای سال

اب ل قانسان در جهان هنوز به آب شرب قابل اطمینان دسترسی  ندارند. تامین آب ش رب 

ش ر بهایی است ک ه ترین چالشاطمینان و خدمات بهداشتی در دهه آینده یکی از بحرانی

 (.1394امروزی با آن روبرو است )مهدی نژاد و همکاران،

 دنیا و ایران منابع آب در  -2-2-1

 کیلومتر مکع  برآورد شده اس ت ک ه 5/1375حج  آب موجود در کره زمین حدوداً 

رت درص د ب ه ص و 23درصد در قطبین و  77ها و از مابقی آن، درصد آن در اقیانوس 97

ب ت های سطحی در رودخانه، رطومتر زیرزمین، آب 800های شیرین تا اعماق بیش از آب

/  42ه (. مقدار ب ارش س الیان1393)رست  افشار،  گرددوزیع میخاك و بخار آب در جو ت

-یدرصد به سطح زمین م  24ها و درصد اقیانوس 76میلیون کیلومتر مکع  است که  0

د از درصد بیشتر از مقدار ب ارش اس ت ک ه ای ن کمب و 9ها رسد. تبخیر از سطح اقیانوس

د از درص  4ذکر اس ت کمت ر از گردد. قابل انتقال بارش اضافی در سطح زمین جبران می

 ،گینک لپیون دد )فانی به دریاه ا م یگردد و مابقها جهت آبیاری استفاده میآب رودخانه

2014.) 

( ارائ ه 2-2( و )1-2) ه ا در ج داوله ا و قارهمطالعات بیالن چرخ ه آب در اقیانوس

ه ا قی انوسگ ردد موازن ه آب ی ب ین اطوری که از جداول مزبور مشاهده میاند. همانشده

ها متفاوت اس ت. می زان تخلی ه س االنه آب باشد و میزان بارش و تبخیر در آنبرقرار نمی

میلی ون مکع   در ثانی ه  1/  2ی تر مکع   یعن مکیل و 38000ها به دریا برابر رودخانه

مت ر  200000ترین رودخانه جهان یعنی آمازون مع ادل دهی بزرگباشد. حداکثر آبمی

رغ  اینک ه ق اره آفریق ا از من اطق اس توایی اس ت از ست. همچنین عل یمکع  در ثانیه ا

آین  د ش  مار م  یهترین به  ا و اروپ  ا و امریک  ای ش  مالی از مرط  وبترین ق  ارهخش  ک

 (. 3،2015)اتکیسنون

                                                                                                                               
2  .  Fangynkl 

3  .  Atkinson 
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 هاچرخه آب در اقیانوس (1 – 2(جدول 

 سطح اقیانوس

(3m) 

 بارش

(mm) 

 تبخیر

((mm 

ورودی  جریان

 هااز قاره

با سایر تبادل 

 هااقیانوس

10 آتالنتیک

7 

780 1040 200 60- 

 350 230 1380 1010 75 هند

16 اطلس

7 

1210 1140 70 300- 

 130 60 120 240 12 شمالی

 

 هاچرخه آب در قاره( 2- 2)جدول 

 سطح قاره

 ()متر مکعب

 بارش

 )میلی متر(

درصد روان آب به  باروان

 بارش

 تبخیر

 )میلی متر(

 547 20 139 686 3/30 آفریقا

 433 40 239 726 45 آسیا

 510 30 266 736 7/8 استرالیا

 415 43 319 734 8/9 اروپا

 385 43 387 670 7/20 شمالی آمریکای

 1065 35 583 1648 8/17 جنوبی آمریکای

 (، مقدار مصرف سرانه آب لوله کشیFAOبر اساس گزارش سازمان جهانی کشاورزی )

نه متر مکع  در سال است که از مصرف س را 142ایران در حدود  آشامیدنی در شهرهای

مترمکع    در س  ال( و بلژی  ک 108برخ  ی کش  ورهای اروپ  ایی پ  رآب مانن  د ات  ریش )

 مترمکع  درسال( بیشتر است.105)

درص د اس ت در  30ت ا  28طبق گزارشات وزارت نیرو، میزان هدر رفت آب در ای ران 

درصد گزارش ش ده اس ت ک ه یک ی از عوام ل  12تا  9حالی که این مقدار اتالف در دنیا 



 

 

 .رسانی و فرسودگی تاسیسات آب  استهای غیرمجاز از شبکه آباصلی آن برداشت

 

 

 

 ای سرانه مصرف خانگی آب در ایران و سایر کشورهامقایسه (3 - 2) جدول

 کشور )لیتر نفر در روز(  سرانه مصرف

 ایران 150

 مالزی 90

 مکزیک 100

 ژیکبل 110

 تونس 110

 چین 115

 آلمان 130

 عربستان 135

 قبرس 140

 انگلستان 150

 مجارستان 150

 استرالیا 155

 سوئد 170

 آمریکا 240

 تاریخچه آب در ایران -2-2-2

ای زندگی بخ ش و ارزش مند مردمان ایران زمین از دیر باز به ارزش آب به عنوان ماده

ه آب، وضع جغرافیایی فالت ایران و کمی ابی ای ن م ایع آگاهی داشتند. نیاز طبیعی بشر ب

بها، ارزش این ماده را نزد ایرانیان صد چندان نموده و آن را در جایگ اه واالی ی ق رار گران

ک ه نخس تین (. در ایران باستان، صدها س ال پ یش از آن1390داده است )محمودی،می

آور و ب اورنکردنی، پاس خ ش گفت ایناسی ارائه شود، به گون ههای مربوط به آب شفرضیه

ه ای زیرزمین ی یابی ب ه آب و آبترین و دشوارترین مسائل مربوط ب ه دس تیکی از مه 

 (.1387صمدیار، ) یافته شده بود
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 ان ای رانگر این است که مردمهای بازمانده از ایران باستان، بیانها و لوحسنگ نوشته

 وس تاها ودراز و بسیار عمیق ب رآورده، ب ه ر های زیرزمینی را با کندن کاریزهایزمین آب

ب ه آب  که نخست گاه این کاریز کجا بوده و در چه مناطقیرساندند. اینشهرهای خود می

ای ب وده ترین مس الهتوان دست یافت و اینکه کاریز چگونه باید ساخته شود، شاید مه می

ده اس ت. ی با آن روب رو ب واست که بشر از آغاز تمدن تاکنون در دانش آبیاری و آب رسان

ا م اه، تهای ایران بیش از چهارصد هزار کیلومتر، بیش از فاصله زمین مجموعه طول قنات

ه ایی ب ا و قنات گناباد به طول سی و پنج کیلومتر و ژرفن ای ب یش از سیص د مت ر و چاه

ن نظی ر در سراس ر جه افواصل منظ  پنچاه متری، از زمان هخامنشیان، ی ک ش اهکار بی

 (.1388 ست )منکون،ا

 های استفاده از آبمحدودیت -3- 2

 های بخش آب در کشور است. کشورترین چالشهای ذاتی منابع آب از مه محدودیت

اراست. ما به علت شرایک خاص جغرافیایی و آب و هوایی، سه  ناچیزی از آب شیرین را د

ود را ب تجدید ش ونده خ میلیارد مترمکع  منابه آ 130درصد از  71در حالی که حدوداً 

ی ب ر مورد استفاده قرار داده است. اگر وضعیت آب کشور را با سطوح تعری ف ش ده جه ان

ا ب کشور ای ران  شود کهاساس میزان مصرف آب در جدول زیر مقایسه کنی ، مشاهده می

 (.1390ت )محمودی،سبحران آب روبرو ا

 وضعیت آب بر اساس میزان مصرف آب( 4 – 2)جدول 

 مصرف آب یتوضع

 درصد منابع آب قابل دسترس 10کمتر از  آب یفبحران خف

 درصد آب قابل دسترس 20-10 بحران متوسط

 درصد منابع آب قابل دسترس 40-20 بحران نسبتا شدید

 درصد منابع آب قابل دسترس 40از  یشب بحران شدید مصرف آب



 

 

 عوامل موثر بر محدودیت آب -2-4-1

 ضا برای دستیابی به آب با کیفیت بهتررشد جمعیت و افزایش تقا 

 افزایش مصرف سرانه آب ناشی از ارتقاء سطح رفاه و بهداشت مردم 

 های آب ها و نوس  انات ج  وی و برداش  ت ب  یش از ح  د از س  فرهخشکس  الی

 زیرزمینی

 گذاریهای مالی جهت سرمایهمحدودیت 

 نگ   رش س   نتی  ب   ه آب ب   ه عن   وان ک   االیی ارزان و قاب   ل دسترس   ی 

 (.1394نژاد،)مهدی

 ی شده ک هدانند که این سیاره، وارد دورانی بحراناکنون بسیاری از مردم کره زمین می

تر اس ت و در حقیق ت، زم ین از لح ا  زیس ت ب ومی نسبت به دو یا سه قرن پیش مه 

 ه ای انس انعظیمی مواجه اس ت، ع دم تط ابق نیازنسبت به هزاران سال قبل باتحوالت 

ی نابع زمین چالش بزرگ بش ر ام روزی اس ت ک ه موجب ات نگران امروزی با امکانات و م

ها های م دیریتی ک ه س ال(. نطری ه1393اندیشمندان را بر انگیخته است )کیانی نس  ،

ساخته  های محدودیت منابعاند، امروزه باید بر فرضپیش بر فرض وفور منابع تدوین شده

ساس ه حرکت جامعه بشری بر اشوند. بر این اساس برای همه جهانیان محرز شده است ک

ای د ب ه بتوسعه پایدار، تنها راه تدوام حیات روی کره زمین است. ب رای تحق ق ای ن ام ر، 

مل ه های مدیریتی متناس  با توسعه پایدار ب ه مح دودیت من ابع طبیع ی ک ه از جنظریه

محوره  ای اص  لی آن مح  دودیت من  ابع آب ای  ران اس  ت نظ  ری ج  دی انداخت  ه ش  ود 

 (.1387)صمدیار،

 آب در بخش کشاورزی  - 3 – 2

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معن ای واقع ی کلم ه، پخ ش آب روی 

 15باشد. هر چند فق ک زمین جهت نفوذ در خاك برای استفاده گیاه و تولید محصول می

ی   درصد بقیه به صورت د 85های کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و درصد از زمین

گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غ ذایی م ردم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می
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شود. که این خود نشان دهن ده اهمی ت و نق ش های آبی حاصل میجهان از همین زمین

 .آبیاری در بخش کشاورزی است

ترین مص رف کنن ده آب در کش ور ب ه ترین و مه درصد بزرگ 92بخش کشاورزی با 

ه ای ژیدرصد اتالف منابع آب به دلیل ع دم اس تفاده از تکنولو 80رود. بیش از ار میشم

دیریت م رود. تعدادی از کارشناسان معتقدند که پیشرفته آبیاری در این بخش به هدر می

های منابع آب کشور در شرایک فعلی مدیریت مناسبی نیست و موج  شده ت ا ط ی س ال

زیرزمینی و نیز ک اهش س طح زیرکش ت کش اورزی در اخیر شاهد کاهش منابع آب های 

جهان  اساس آمار اعالم شده، میانگین آب مصرفی سرانه برخی مناطق باشی . همچنین بر

ه ک مترمکع  برای هر نفر در سال است  580)صنعتی، کشاورزی و آشامیدنی( در حدود 

ر ات الف من ابع گمترمکع  در سال است که این امر بی ان 1300این رق  در ایران حدود 

کش ی مق دار مص رف س رانه آب لوله .باش دآب و اسراف ب یش از ح د من ابع حی اتی می

نه متر مکع  در سال است که از مصرف س را 142آشامیدنی در شهرهای ایران در حدود 

 105س ال( و بلژی ک ) مترمکع   در 108برخی کشورهای اروپایی پرآب، مانند اتریش )

 ت.سال( بیشتر اس مترمکع  در

 اهمیت اصالح الگوی مصرف آب در کشاورزی - 4 - 2

ها در دوران اولی ه ترین عامل توس عه در جه ان ب وده اس ت. انس انآب از دیرباز مه 

ه  ای کش  اورزی کردن  د و ب  ه فعالیتها و من  ابع آب تجم  ع میزن  دگی نزدی  ک رودخان  ه

 وده و مق دار بس یاردرصد منابع آبی غیرقابل استفاده برای کش اورزی ب  97پرداختند. می

استفاده قرارگرفته اس ت. اف زون ب ر  طور مستقی  از سوی انسان موردها بهمحدودی از آن

های یخ ی از ه ای ک ره زم ین ب ه ص ورت رودخان هدرصد از آب 1/76آن، کمی بیش از 

گی ری دسترس خار  شده و آنچه تقریباً باقی مانده در عمق زمین ذخیره شده است. بهره

ی نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب، عوام ل حی اتی ب رای نی ل ب ه ه دف هااز روش

س ال آین ده م ردم  30تأمین غذای جمعیت درحال افزایش دنیا است. طبق برآوردها، در 

درصد غذای بیشتر خواهند بود. بخ ش قاب ل ت وجهی از ای ن اف زایش  60جهان نیازمند 



 

 

تر برای تولید بیشتر( که نیازمند آبی اری تولید، حاصل کشت متراک  )استفاده از زمین کم

 (.1395است، خواهند بود )دیانی و همکاران، 

ال میلیون هکت اری کش ور، درح  164براساس آمار و اطالعات منتشره، از کل اراضی 

ق دار ممیلیون هکتار در چرخه تولید محصوالت کشاورزی ق رار دارد. از ای ن  8/18حاضر 

قیه ب ه میلیون هکتار به صورت دی  و ب 3/6آبی و حدود  میلیون هکتار به صورت 8حدود 

ود برداری قرار دارند. در ارتباط با من ابع آب نی ز از ح دصورت آیش آبی و دی  مورد بهره

میلی ارد مترمکع   ب ه حس اب  86میلیارد مترمکع  منابع آب مصرفی کشور حدود  93

 (.1395و همکاران،  یانیدگردد )مصارف کشاورزی منظور می

میلی ارد  400 بر اساس آمار و ارقام موجود میانگین ساالنه حج  بارندگی ایران حدود

میلیارد متر مکع  در مناطق کوهستانی  310شود که از این مقدار، متر مکع  برآورد می

میلی ارد مت ر مکع   دیگ ر در من اطق  90هزار کیلومتر مرب ع و  870با مساحتی حدود 

میلیارد متر مکع   294بارد. از مقدار فوق حدود ربع میکیلومتر م 778دشتی به وسعت 

میلیارد متر مکع  باقیمانده  116به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خار  می شود و از 

ش ود و ب رداری میمیلیارد متر مکع  از طریق منابع سطحی و زیرزمین ی بهره 93حدود 

(. از ای ن مق دار ح دود 1396، شود )پورزندهای آب زیرزمینی میبقیه صرف تغذیه سفره

میلی ارد مترمکع   آن ب ه  7میلیارد مترمکع  جهت مصارف کشاورزی و نزدیک ب ه  86

یابد. از آنج ایی ک ه متوس ک حج   ک ل آب س االنه مصارف شرب و صنعت اختصاص می

عل ت رش د نس بتاً ب االی جمعی ت، توس عه کشور رقمی ثابت است، تقاض ا ب رای آب ب ه 

های اخیر، متوسک سرانه آب قابل تجدید کشور را ی و صنعت در سالکشاورزی، شهرنشین

، ب ه 1380مترمکع   در س ال  5500طوری که این رق   از ح دود تقلیل داده است، به

و  1390مترمکع   در س ال  2500، و ح دود 1385مترمکع   در س ال  3400حدود 

میزان با توج ه  این(. 1396پورزند، کاهش یافته است ) 1392مترمکع  در سال  2100

 1750ب ه ح دود  1395به روند افزایش جمعی ت کش ور ب ا ن رخ فعل ی رش د در س ال 

مترمکع  تنزل خواهد یافت. صرف نظ ر  1300به حدود  1400مترمکع  و در افق سال 

ای در کشور و طی ف گس ترده من اطق خش ک نظی ر س واحل های آشکار منطقهاز تفاوت
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قی کشور از خراسان تا سیس تان و بلوچس تان و نی ز خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شر

ها از میزان متوس ک کش ور ب ه های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آنحوضه

های آین ده ب ه مفه وم ورود تر است، ارقام متوسک سرانه آب کش ور در س المرات  پایین

 1415در س ال  و ورود به حد ک   آب ی ج دی 1400ایران به مرحله تنش آبی در سال 

 (.1395شمسی خواهد بود )صبوحی و همکاران، 

 مدیریت آب  - 5 – 2

 توان د ب ه مق دار قاب لنگرش فراگیر و همه جانبه به بهب ود م دیریت مص رف آب می

وری و ران  دمان مص  رف آب کش  ور را اف  زایش ده  د )احس  انی و ای به  رهمالحظ  ه

ن ابع آب وری بهین ه از مغ ذا، به ره(. تنها راه پاسخ به تقاضای روز اف زون 1390خالدی،

در  استحصال شده برای کشاورزی، تولید بیشتر در ازای مصرف آب کمتر وکنت رل تلف ات

 (.1395باشد )پورزند، فرایند تولید و مصرف محصوالت محدودیت آب و  کشاورزی می

ل زم  ان موج    پی  دایش و تکام  ل ض  رورت م  دیریت بهین  ه اس  تفاده از آن، در ط  و

ران برداری متعددی در شرایک گوناگون طبیع ی و اجتم اعی روس تاهای ای بهرههای نظام

س نتی  ترین آن نظام بنه بندی، به عنوان میراث ارزشمند کشاورزیشده است، که متعالی

 (.1388و بومی در بسیاری از مناطق ک  آب و بیابانی ایران است )شهبازی، 

ناس بات اقتص ادی روس تاها را ساختارهای اجتم اعی و م 1340اصالحات ارضی دهه 

به عنوان  هاهای تعاونی روستایی و سایر تعاونیهای بنیادین کرده و شرکتدچار دگرگونی

دیگر نق ش  ای که امروزهها قرار گرفته است؛ به گونهجایگزین الگوبرداری شده این تشکل

س عه و تو ه ای م دیریتهای محلی و افراد ذینفع در موفقیت برنام هحساس و مؤثر گروه

 (.1391های آبیاری محرز شده است )اخوان و همکاران، شبکه

از م  دیریت مال  ک، ب  ا تأس  یس ورود دول  ت ب  ه روس  تا ب  رای پ  ر ک  ردن خ    ناش  ی 

نون هایی نظیر شرکت تعاونی نیز نتوانس ت هم ه روس تاها را برمبن ای ع رف و ق اسازمان

 در روس تاها مواج ه ش دهای متع ددی سامان دهد؛ ب دین ترتی  ، ه ر روز ب ا دش واری

 (.1393)سجاسی قیداری و همکاران، 



 

 

سازی و کمک ب ه ای روی ظرفیتگذاری های ویژهرو کشورهای مختلف، سرمایهاز این

ترین دستاوردها اند که یکی از مه های اجتماعی در سیست  آبیاری کردهایجاد زیر ساخت

 (.1391ن و همکاران، است )اخوا 4برانهای آبدر این زمینه، ایجاد تعاونی

در طی دو دهه اخیر به علت شدت افزایش معضل کمبود آب در سرتاسر جهان و عدم 

از پ یش تعی ین ش ده، ب ه مقول ه های آبیاری ب ه اه داف اقتص ادی دستیابی اغل  پروژه

های آب بران برای تغییرات رفتاری و مشارکت کشاورزان در مدیریت آب کشاورزی تشکل

های مهم ی ک ه در آین ده (. یکی از بحران2017، 5است )هوارت و اللتوجه زیادی شده 

ها تب دیل خواه د ش د، زا بین ملتنزدیک، بشر را تهدید خواهد نمود و به موضوعی تنش

 (.1389بحران و کمبود آب است )شاهرودی و حیدری،

بیش تر کش ورها از بح ران " در بیانیه نهایی سومین اجالس جهانی آب آمده است ک ه

، بنابراین یافتن مدل بهین ه م دیریت من ابع آب و "برند تا کمبود آبیریت آب رنج میمد

(. ب  ه اعتق  اد اکث  ر 1394س  اختار مناس    آن ض  روری اس  ت )میرزای  ی و همک  اران، 

کارشناسان، پایین بودن ران دمان آبی اری در کش ورهای در ح ال توس عه ب ه عل ت ع دم 

ه ای اجرا، مدیریت و نگهداری از ش بکه گیری،برداران در امر تصمی مشارکت واقعی بهره

برداری من ابع آب و مص رف آب ج ز ب ا تفک ر و آبیاری است؛ از آنجا که تدوین نظام بهره

باش د، پ ذیر نمیبرنامه سیستمی و استفاده از دانش بومی و مشارکت جوامع محل ی امکان

اق ع ه دف از تأس یس بران ایج اد در وهای آبدر این راستا تشکیالتی تحت عنوان تشکل

 (. 1394شده است )حیدریان، 

 اصول کلی مدیریت آب  - 1 – 5 – 2

های دانست ک ه ب ه منظ ور ت امین آب و توان مجموعه فعالیتمدریت منابع آب را می

پ ذیرد و های اقتصادی و اجتم اعی انج ام میبهینه کمی و کیفی آن برای فعالیتمصرف 

د. در نتیجه اقدامات م دیریت آب، ض من حفاظ ت از مدیریت توام آب و خاك را در بردار

                                                                                                                               
4. Water User Associations 

5. Howarth & Lal  
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، 6گ ردد )وبل نمنابع خاك، آب کافی با کیفیتی متناس  با نوع مصرف در زمان تامین می

2009.) 

ی ین های صحیح  جهت نیل به اهداف تعلذا مدیریت آب وظیفه دارد با اتخاذ سیاست 

من ابع  ها با ص رف ح داقلرنامهها و بریزی دقیق و اقدامات مبتنی بر سیاستشده، برنامه

ریزی ام هبرداری از منابع آب ب ه نح وی برنترین زمان ممکن، توسعه بهرهمالی و در کوتاه

ت رین اث رات س وء کیف ی و های مختلف، مصرف با ک کند که ضمن تامین نیازهای بخش

ند و کن های آینده تامیهای فعلی و نسلترین منافع را برای نسلکمی در منابع آب، بیش

وثر (. یک سیس ت  م 1389ها و اقدامات نظارت کند )دولت شاهی،بر حسن اجرای برنامه

مدیریت منابع آب بای د ش امل عناص ر اساس ی پ ایش، درك فزاین ده و م دیریت باش د. 

ا ی کوت اه  تواند برای تعیین طرح م دیریتی مناس  اطالعات حاصل شده در وهله اول می

 شود. تحلیل دراز مدت قابل قبولی،

 آبیاری تحت فشار - 3 – 5 – 2

ه ای آبیاری تحت فشار روش جدیدی از آبیاری است که در آن آب با فش ار وارد لول ه

فشان و ی ا ن ازل پاش، آبها قطره چکان، آبهایی که به آناصلی و فرعی شده و از سوراخ

عم ل  آب در شود و بدین طریق از تلفاتگویند، به صورت قطره یا ذرات ریز خار  میمی

 حص ول دادهای که الزم است به مزرعه و مانتقال به درون مزرعه جلوگیری و آب به اندازه

 و(. آبی اری تح ت فش ار ب ه دو روش آبی اری ب ارانی 1395 شود )نظری و همک اران،می

روش  و در %۷۰ب ه  %۳۲گردد که ران دمان آبی اری در روش ب ارانی از ای تقسی  میقطره

 (.1395 و همکاران، ینظریابد )افزایش می %۹۰ای به قطره

محاس ن  های آبیاری س طحی دارایای در مقایسه با روشآبیاری بارانی و آبیاری قطره

 (:1394باشند )طلوعی و همکاران،زیر می

 مکان گسترش سطح زیر کشت بیشتر با مقدار معین آب در دسترس.ا -۱

 روش آبیاری کمتر است(.هبود کیفیت محصول ) زیرا تنش آبی در این ب -۲

                                                                                                                               
6. Veblen 



 

 

 افزایش محصول تولیدی. -۳

 اربرد کمتر آب به خاطر کاهش تلفات نفوذ عمقی.ک -۴

 دار شدن اراضی.جلوگیری از زه -۵

میایی و سموم دفع آفات همراه با آب مصرفی از طریق سیست  تحت دادن کود شی -۶

 فشار.

ا س نگین ( قاب ل اج را های سبک ت اكهای مختلف ) خها با بافتدر بیشتر خاك -۷

 است.

مل آبیاری نیاز به میراب خیلی متخصص نیست. در آبی اری س طحی عبرای انجام  -۸

 تجربه میراب از اهمیت خاصی برخوردار است.

 رود.ر مقایسه با آبیاری سطحی زمین کمتری جهت انتقال آب از دست مید -۹

ت وان در م وارد الزم و میقدار کار الزم در مقایسه با آبیاری س طحی ک   ب وده م -۱۰

ان اس ت هایی که نیروی کارگرسیست  آبیاری را تمام اتوماتیک کرد. این خاصیت در مکان

 تواند یک حسن باشد.و نیروی کار ک  است می

 ها و مزایای آبیاری تحت فشارویژگی – 1 -3 - 5 – 2

 آب مصرف در جوییصرفه  .۱

 اراضی تسطیح به نیاز عدم  .۲

 مزرعه در آب یکنواخت توزیع  .۳

 محصول کیفی و کمی افزایش  .۴

 زراعی عملیات انجام در سهولت  .۵

 گیاهان تمام برای استفاده قابل  .۶

 . کنترل فرسایش خاك و رواناب سطحی۷

 خاك پوکی حفظ و بستن سله از جلوگیری  .۸

 . عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی۹

 هاانجام آبیاری همراه با کود پاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آن. امکان ۱۰



 بررسی شیوه های مدیریت مصرف آب توسط کشاورزان دشت اردبیل  22

 

 . عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد به دلیل ثابت بودن اجزای سیست ۱۱

 هاهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله. وارد نشدن بذر علف۱۲

ی از س طح های هرز به دلیل مرطوب شدن فقک بخش . عدم امکان رویش بذر علف۱۳

 (.1394ای( )طلوعی و همکاران،خاك اطراف ریشه )آبیاری قطره

 ای سیستم آبیاری قطره -2 - 3 -5 - 2

س طح ی ا زی ر خ اك ب ه ص ورت  ست از پخش آهسته آب برا آبیاری قطره ای عبارت

رط ول هایی ک ه دقطرات مجزا، پیوسته، جریان باریک یا اسپری ریز از طریق قطره چکان

د آبی اری ها و مفاهی  متعددی مانن ای دارای روشآب قرار دارند. آبیاری قطرهخک انتقال 

 بیاری، آبآای و آبیاری اسپری است. در این روش دریپ، آبیاری زیر بستری، آبیاری فواره

ی از نبا فشار ک  )حدود یک اتمسفر( پس از گذشتن از دستگاه کنترل مرکزی )در صورت 

ز قط ره هائی که در سطح زمین پخش شده، پس از عبور الولهتوام با کود محلول( بوسیله 

ص ورت قط ره هاند، بهای مناس  در مجاورت گیاه ق رار داده ش دههایی که در محلچکان

 (.1395 ن،شود )نظری و همکاراطور ممتد به اندازه نیاز گیاه به خاك داده میهقطره و ب

هاس ت و ی اه مانن د درخت ان و تاكترین راه آب دادن ب ه ه ر گای آسانآبیاری قطره

کمبود رطوبت خاك را قبل از پیداش مکش باالتر اثر مصرف آب به وسیله گی اه از طری ق 

ای به علت ک اربرد م وثر آب و سازد. یک سیست  آبیاری قطرهتبخیر و تعرق، بر طرف می

اس ت. نیروی کارگر دارای مزایای آگرونومیکی، آگروتکنیکی و اقتصادی منحص ر ب ه ف رد 

آبیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و این مسئله اساس ی در ای ن 

ای به آب کمت ری نس بت های قطره(. سیست 1394ست )منصوری و ترابی،روش جدید ا

در باغ ات درخت ان ج وان، آبی اری ب ا  های متداول آبیاری نیاز دارد. مثالًبه سایر سیست 

کن د. ب ا ف آب مورد نیاز آبیاری ب ارانی ی ا س طحی مص رف م یای تنها نصسیست  قطره

یاب د هن وز ب رای ای کاهش میجوئی در آب با سیست  قطره، صرفهتر شدن درختانمسن

ای بعلت کمبود و قیمت ب االی آب، اهمی ت بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیست  قطره

ای کافی اس ت ، زیرا در سیست  قطرهتوان کاهش داددارد. هزینه کارگر برای آبیاری را می



 

 

ه ا توس ک وس ایل که پخش آب تنظی  گردیده و سیست  به کار انداخته شود. این تنظی 

 (.1394 گیرد که نیاز به کارگر چندانی ندارد )طلوعی و همکاران،اتوماتیکی انجام می

ز ه ر، رشد علف شوداز آنجا که بیشتر سطح خاك هرگز با آبیاری قطره ای خیس نمی

ین ایی ب رای کنت رل عل ف ه رز پ ائیابد. در نتیجه هزینه کارگر و م واد ش یمیکاهش می

ش ود، عملی ات زراع ی ای خاك کمتری خیس م یآید. همچنین چون با آبیاری قطرهمی

در ح دی  های مکرر رطوب ت خ اك راآبیاری .توان الینقطع ادامه دادات را میدیگر در باغ

کن د و بیش تر نوس ان نمی ت خیل ی خش ک و خیل ی ت ردارد ک ه ب ین دو حال نگه م ی

ه ا، های خاك از هوای ک افی برخ وردار اس ت. خ یس مان دن خ اك ب ین آبیاریقسمت

ی اهمین جه ت در سیس ت  قط رههدارد. ب تر نگه میهای موجود در محلول را رقیقنمک

ری و )منصو ه کردهای آبیاری استفادتوان از آب با شوری بیشتری نسبت به سایر روشمی

 (.1395همکاران، 

 آبیاری بارانی - 3 – 3 - 5 – 2

ت ر از آبیاری بارانی روشی است که در آن آب آبی اری را ب ا س رعتی مس اوی و ی ا ک 

نماید. به طور کل ی آبی اری ب ه نفوذپذیری خاك به صورت باران بر سطح زمین پخش می

های سبک، متوس ک و تر خاكیشدار بروش بارانی را در اغل  شرایک، مانند مناطق شی 

باش د )نظ ری و پ ذیر نیس ت، قاب ل اج را میشرایطی که آبیاری ب ه طری ق ثقل ی امکان

کش ی لهآب با فشار در داخل ی ک ش بکه لو (.  در آبیاری به روش بارانی،1395همکاران، 

پ اش هایی که روی این شبکه تعبیه ش ده و آبشده جریان پیدا کرده و سپس از خروجی

از  ها طوری است که هنگامی که با فش ارپاششود. ساختمان آبشوند خار  مییده مینام

ه صورت قطرات ریز و درشت درآمده و مش ابه ب اران در س طح مزرع هشود بآن خار  می

زاده شود )علیبه همین دلیل آن سیست  آبیاری به روش بارانی نامیده می شود.ریخته می

 (. 1393و همکاران،

 (:1394، باشد )طلوعی و همکارانی به شرح زیر میایبارانی دارای مزایآبیاری 

 های پر شی .ینامکان استفاده در زم 
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 .توزیع یکنواخت آب آبیاری در تمام نقاط مزرعه 

 .کمک به رشد بهتر گیاهان با لطیف کردن محیک اطراف گیاهان 

 هامدیریت زه آب  - 4 – 5 - 2

 گرفت و تحقیقات زهکش یمی متر مورد توجه قرارها کتا چندی پیش مدیریت زه آب

کمیت ه  1992س ران جه ان در س ال بر مسائل طراحی، متمرکز بود. پ س از کنف رانس 

ت و ه ا متمرک ز و ب ر حفاظ کشی توجه خود را بر مدیریت زه آبالمللی آبیاری و زهبین

س وی  ود. ازنم  استفاده مجدد از منابع آب شیرین در مفهوم مدیریت جامع منابع تأکی د

 :دیگر بانک جهانی تعریف جدید و جامعی از زهکشی بصورت زیر ارائه نمود

زهکشی فرآیند خار  کردن آب سطحی اضافی و م دیریت س فره آب زیرزمین ی ک   

عمق از طریق نگهداشت دف ع و م دیریت کیفی ت آب ب رای رس یدن ب ه من افع دلخ واه 

و همک اران،  7حف ظ ش ود )آی ارزک ه مح یک زیس ت اقتصادی و اجتماعی است، در حالی

های سازگار با محیک زیست تغییر داده ش ود های معمول به روش(. پس باید شیوه2016

ها و توان افزایش کارآیی مصرف آب و استفاده از زه آب و پساب فاض البدر این راستا می

های جدید سازگار با محیک همانند زهکش ی ب ه روش زیس تی، زهکش ی خش ک و روش

های مختلف برای مدیریت زه آب خروجی کنترل شده را نام برد. استفاده از روش زهکشی

چون آبشویی دورهای محیک ریش ه ب رای ک اهش غلظ ت از زهکش در سرتاسر جهان ه 

نمک زه آب، استفاده متناوب از آب شور و شیرین برای آبیاری محصوالت با ترکی  کشت 

صورت ک اربرد آب ش یرین همجدد از زه آب ب های مقاوم و حساس به شوری، استفادهگونه

برای آبیاری محصوالت حساس به شوری و زه آب خروجی از آن برای آبی اری محص والت 

 باش دمقاوم به شوری در سرتاسر جهان نیز از جمله اقدامات انجام شده در این زمین ه می

 .(2014، 8)بینگر و همکاران

ب و بهب ود کیفی ت آن از اه داف اص لی در مدیریت زه آب، کاهش حج  و امالح زه آ

ها، بایستی شبکه جری ان تجزی ه و تحلی ل ش ده و است. در طراحی عمق و فاصله زهکش

                                                                                                                               
7. Ayars 

8.Biggar 



 

 

ها و انتقال امالح و نیز سه  هر کدام مسیرهای واقعی خطوط جریان آب به سمت زهکش

ر های زیر در جریان تعیین گردد. بخشی از جریان ب ه س مت زهک ش از ناحی ه زی از الیه

زهکش است که در مناطق خشک و نیم ه خش ک ش وری آب زیرزمین ی در ای ن ناحی ه 

ه ای باش د. ام روزه از مع ادالت و م دلرآن بر کیفیت زه آب قابل توج ه میبیشتر و تأثی

ش ود. در زهکشی گون اگونی در طراح ی و م دیریت س امانه ه ای زهکش ی اس تفاده می

ها از عمق معادل استفاده می شود. عمق معادالت مربوط به محاسبه عمق و فاصله زهکش

ه ا ارائ ه ه زهکشمعادل به صورت تابعی از عمق الیه غیر قابل نفوذ، شعاع زهکش و فاصل

های مدیریت آبیاری و زهکشی عمق معادل به عنوان عمق اختالط آب شده است. در مدل

گردد. در چند اد میهای زیرزمینی در ناحیه زیر زهکش قلمدیه باال با آبنفوذ یافته از ناح

ها ب ر کیفی ت زه های زهکشای در زمینه تأثیرطراحی سامانهسال اخیر تحقیقات گسترده

تر نسبت ب ه های عمیقآب زهکشآب خروجی انجام گردید و نتایج نشان داده است که زه

تری برخوردارن د. بررس ی آی ارز و های ک  عمق از کمیت بیشتر و کیفی ت پ ایینزهکش

ه ایی ک ه در عم ق تر نسبت به زهکشهای عمیق( نشان داد که زهکش2016)همکاران 

( در دره 2015) 9تحقیق ات گریس مر .تری دارن دآب پاییناند کیفیت زهکمتر نص  شده

سن جواکین کالیفرنیا که دارای آب زیرزمینی ک  عمق شور بود نشان داد که ب ا اف زایش 

همک اران  و 10کاهش می یابد. گ وتنجسعمق و فاصله زهکش ها کیفیت زه آب خروجی 

های زهکش ی جه ت ( بیان کردند که معادالت مرسومی که برای طراحی سیس ت 2012)

گی رد، جه ت مصون نگه داشتن خاك در برابر ماندابی و شور شدن مورد استفاده قرار می

 باشد و این معادالت باید ب ه روابط ی ک ه جابج ایی وها کافی نمیمدیریت کیفیت زه آب

گیرن د، ارتب اط داده ش وند. تغییرات شیمیایی در محلول خاك نواحی اشباع را در نظر می

ای در ن واحی جن وب ش رق اس ترالیا، های مزرع ه( با بررسی2016کریستین و اسکهان )

های زهکشی زیرزمینی را ب ر کمی ت و اصالح پارامترهای طراحی و مدیریت سیست  تأثیر

ی قرار دادند. نتایج بدست آمده نشان داد ک ه ب ا تغیی ر عم ق ها مورد ارزیابکیفیت زه آب

                                                                                                                               
9. Grismer 

10. Guitijens 
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ش ها سب  ک اهیابد و کاهش حج  زه آبزهکشی از زیاد به ک  تلفات آبیاری کاهش می

 .گرددها میبار نمک خار  شده از طریق زهکش

ش کل مایران نیز یکی از کشورهای مواجه با کمبود منابع آب اس ت. ع الوه ب ر آن ب ا 

میلی ون هکت ار اراض ی قاب ل کش ت  25ری اراض ی کش اورزی روبروس ت. از ناشی از شو

های آبی اری و باش ند ک ه از س امانهدرص د دارای مش کل ش وری می 30درکشور حدود 

بین  شود. که در اینزهکشی برای مقابله با مشکل شوری و احیای اراضی کمک گرفته می

ه ا در نیآن به عنوان یک ی از نگراتولید حج  عظیمی از زه آب با کیفیت نامطلوب و دفع 

 200000ب اس ت. در ح دود م دیریت زه آ -هکت ار  180000 زمینه مح یک زیس ت و

ن باش ند. بن ابرایهکتار از اراضی تحت آبی اری در کش ور مجه ز ب ه س امانه زهکش ی می

 تواند در مدیریت آب در کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد.مدیریت آب زهکشی می

 ینه پژوهشپیش  - 6 – 2

 مطالعات  داخل   - 1 – 6 - 2

 تح ت ی اریآب یمؤثر ب ر تقاض ا یو اجتماع یاقتصاد آثار( 1397خرمی و همکاران )

 یجنت ا را م ورد مطالع ه ق رار دادن د، ش هر ینباغداران مش ک یفشار باغات : مطالعه مورد

قه تن وع کش ت، س اب یالت،سن، سطح تحص یرهاینشان داد که متغ یتلوج یالگو یلتحل

 عوام ل ینزم  ی تو ن وع مالک یج یترو یدرآمد، شرکت در کالسها ی،در کشاورز یتفعال

س ن و  ایرهمتغ ینا ینکشاورزان بودند که از ب یتحت فشار از سو یاریآب یرشمؤثر بر پذ

ح ت ت یاریبآ یرشاثر مثبت و معنادار بر پذ یرهامتغ یهو بق رو معنادا یتنوع کشت اثر منف

ر ش رکت کش اورزان د ی قتحق یجن داش تند. ل ذا ب ا توج ه ب ه نت اکشاورزا یفشار از سو

 یم  یتحت فش ار محص والت کش اورز یاریآب یایبا مزا ییجهت آشنا یجیترو یکالسها

 یباغ جمله محصوالت از یتحت فشار محصوالت کشاورز یاریو توسعه آب یشتواند به افزا

 .یدنما یکمک فراوان

تح ت  ی اریآب یفن اور یرشمل موثر بر پذعوا یبررس( به 1396موحدی و همکاران )

 یره ایمتغپرداختن د نت ایج پ ژوهش نش ان داد  کشاورزان شهرستان اس دآباد ینفشار ب



 

 

مثب ت و  یرو نگرش نس بت ب ه اس تفاده، ت أث ی،سهولت استفاده ادراک ی،ادراک یسودمند

آن  رشیپ ذ یجهتحت فشار و در نت یاریآب هاییست به استفاده از س ی بر تصم دارییمعن

 .اندداشته

اجتم اعی  ه ای اقتص ادی و(، در تحقیقی تحت عن وان عامل1395باللی و همکاران )

نتیجه  زارهای شهرستان همدان به اینموثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در گندم

ه ب دست یافتند که متغیرهای سطح تحصیالت، درآمد ناخالص ساالنه کشاورز، دسترس ی 

ب ر  های آموزش ی آبی اریاعتباری، نوع مالکیت زمین و شرکت در کالستسهیالت مالی و 

باش  ند. در رگرس  یون داری میپ  ذیرش فن  اوری آبی  اری تح  ت فش  ار دارای ت  اثیر معن  ی

ثیر برآوردشده، متغیرهای توضیحی سن کشاورز، تجربه کاری و ن وع منب ع ت امین آب ت ا

 .حت فشار ندارندداری بر برآورد احتمال پذیرش فناوری آبیاری تمعنی

وثر (، در پژوهشی با روش اسنادی و تحلیل محتوا به بررسی عوامل م 1394پیرایش )

اد دهای آبیاری تحت فشار پرداختند نتایج حاص ل نش ان بر عدم پذیرش و توسعه سیست 

ج ه ب ه عدم تو ها توسک کشاورزان،کارگیری این سیست هترین عوامل بازدارنده بکه عمده

ودیت محد اشتراکی بودن چاه و زمین، گیری،در فرایندهای مربوط به تصمی دخالت آنان 

 باشد.ضعف آموزش و اطالع رسانی می اراضی مثل کوچکی و پراکندگی قطعات اراضی،

های مؤثر ب ر نگ رش کش اورزان (، در تحقیقی با عنوان سازه1394)کرمی و خان پایه 

ی با پساب شهری: مورد مطالع ه شهرس تان نسبت به ابعاد پایداری مزرعه در شرایک آبیار

مرودشت عنوان کردند در کشور ما به خاطر موقعیت خاص جغرافی ایی و ق رار گ رفتن در 

های غیر متعارف مانن د پس اب ش هری ب رای منطقه خشک و نیمه خشک، استفاده از آب

در ر برای انتخاب نمونه م ورد نظ  ار کشاورزی امری ضروری است.دستیابی به توسعه پاید

کش اورز از می ان  99گیری تصادفی سیستماتیک تع داد پیمایش با بکارگیری روش نمونه

کشاورز استفاده کننده از پساب شهری در دو روستای دول ت آب اد و س هل آب اد در  203

های پژوهش نشان داد ک ه نگ رش کش اورزان در رستان مرودشت انتخاب شدند. یافتهشه

ی و بهداشتی استفاده از پساب شهری در سطحی ب االتر از مورد پایداری اجتماعی، اقتصاد

نگرش کشاورزان در مورد بعد زیست محیط ی  .باشدحد متوسک شاخص مورد استفاده می
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های تأثیر گذار بر ابع اد پای داری، ترین سازهترین سطح قرار داشت. مه پایداری در پایین

 اشد. بمدیریت استفاده از پساب شهری و دانش کشاورزان می

منظ  ور بررس  ی ه یمایش  ی ب  پ -(، در تحقیق  ی توص  یفی1394یعق  وبی و همک  اران )

رود نس بت ب ه خشکس الی و م دیریت آن  سنجش نگرش کشاورزان حوزه آبخی ز زنج ان

ه ها رس یدند ک ه نگ رش کش اورزان م ورد مطالع ه نس بت ب ها به این یافتهپرداختند آن

انی ب ر در است تا عقالی ی و اعتقاد چندخشکسالی و مدیریت آن بیشتر به صورت قضا و ق

د. های م دیریت خشکس الی ندارن خشکسالی از طریق به کارگیری رویهامکان کاهش آثار 

عک وس نتایج تحلیل همبستگی نش ان داد ب ین س ن افراد با نگرش به خشکسالی رابطه م

داری معن  یدار و بین تحصیالت و درآمد با نگرش به خشکس الی رابط ه مثب ت و و معنی

 وج ود دارد.

  منظور تحلیل اقتصادی تبدیل سیس ته (، در تحقیقی ب1394اسکندری و همکاران )

م ل سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس پرداختن د نت ایج حاص ل از عوا

م ورد  مؤثر بر پذیرش تکنولوژی سیست  آبیاری بارانی  ک ه ب ا اس تفاده از م دل پروبی ت

 های ترویج ی،شرکت در کالس، های تجربه کشاورزگرفت نشان داد که متغیرسی قرار برر

داری ب ر پ ذیرش مالکیت چاه  تأثیر مثیت و معنی و تمایالت ریسکی وام، دارایی کشاورز،

 .تکنولوژی سیست  آبیاری بارانی دارند

اقتص ادی  -در تحقیقی به منظور مقایسه اثرات اجتماعی ،(1393قاسمی و همکاران )

، مطالع ه م وردی کارگیری دو نوع نظام آبیاری )سنتی و ن وین( در جامع ه کش اورزان به

ه ای حلهای جدید آبیاری، یکی از راه، عنوان کردند توسعه فناوریبخش کهک استان ق 

ط ی چن د مه  برای تطابق با بحران آب به ویژه در خشکسالی اخیر است. در ای ن راس تا 

ورزی در ل ذکر ب ه منظ ور بهب ود ران دمان آب کش اافوق هایسال گذشته، کاربرد فناوری

مطالعه دقیق خصوصیات نظام آبی اری در ای ن ن واحی و عوام ل  ایران، توسعه یافته است.

 .ای ف راه  آوردهای محلی و ناحیهریزییربنای مناسبی جهت برنامهتواند زآن می مؤثر بر

جامعه آماری  .همبستگی بود -فی ای و روش آن توصیهتوسع -این تحقیق از نوع کاربردی

های ن وین آبی اری و کش اورزان س نتی در کشاورزان استفاده کننده از ش بکه این تحقیق



 

 

داری ب ین پ ژوهش نش ان داد ارتب اط معن ا بخش کهک استان ق  ب ود. نت ایج حاص ل از

در  t ی سنتی و ن وین آبی اری وج ود دارد. می زانهاتأثیرات اقتصادی و اجتماعی با روش

اس ت.  -543/2در زمینه تأثیر اجتم اعی و -310/2وش سنتی در زمینه تأثیر اقتصادی ر

 -224/2این میزان در روش ن وین در زمین ه ت أثیرات اقتص ادی و اجتم اعی ب ه ترتی   

، میزان می انگین ت أثیرات اقتص ادی و t  باشد، با توجه به منفی بودن میزانمی -455/2و

 .آبیاری سنتی استاجتماعی آبیاری نوین بیشتر از 

ع تطبیق ی عوام ل و موان منظ ور بررس ی ه (، در تحقیقی ب1393نظری و منافی آذر )

ب نوین آبیاری در بین کش اورزان مطالع ۀ م وردی: شهرس تان میان دوآهای پذیرش شیوه

ص یالت، نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای اجتماعی   فردی )شامل س ن، تح .انجام دادند

امل ونت، تبلیغ و ترویج و عالیق شخصی( و متغیرهای اقتصادی )ش شغل اصلی، محل سک

 ت و مقی اس م زارع، مالکیت ماش ین آالت، اعتب ارات دولت ی، ت أمین ب رق ارزان، حمای 

های  همک اری دولت ی در اج را و محدودیت منابع آب(، اثر معناداری در پ ذیرش سیس ت

ر س طح دیق افزایش در عملکرد، اف زایش ها از طرتحت فش ار دارن د و ک اربرد ای ن روش

در جویی ها و صرفه هیل عملیات آبیاری و کاهش هزینهزیر کشت و کیفیت محص ول، تس

ض ایت رب رداران مدرن را کاهش داده است و با افزایش مصرف آب، نوسانات درآمدی بهره

  ها، انگیزة ماندگاری را ارتقا داده است.شغلی آن

(، در تحقیق ی ب ه منظ ور ارزی ابی س از و کاره ای م ؤثر ب ر 1392امینی و ابرقویی )

های آبیاری تحت فشار در استان اصفهان  اطالعات برداران در برپایی سیست موفقیت بهره

بهره  113مورد نیاز را از میدان پژوهش و از طریق مصاحبه همراه با تکمیل پرسشنامه از 

تحلی ل  ای گ ردآوری نمودن د.ادفی خوش هی، به روش تص آبیار هایسیست  ٔەبردار دارند

انج ام گرفت ه و از آم ار تحلیل ی نظی ر ک ای اس کور،  Spss ها با استفاده از نرم اف زارداده

نت ایج نش ان داد  ک ه  ، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیراستفاده ش ده اس ت.Fآزمون

مشارکت،  "اران و بردبهره "برداری، مدیریتی، اقتصادیهای فردی، بهرهویژگی"متغیرهای 

ب ر  "آبی اری تح ت فش ارهای های م رتبک در اج رای سیس ت ترغی  و همکاری سازمان

منزل ت "ل، ها تأثیر مثبت داشته است. در مقاببرداران در برپایی این سیست موفقیت بهره
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ه  ا ت  أثیر بازدارن  ده دارد. متغیره  ای ب  ر موفقی  ت آن "ب  ردارانو فعالی  ت اجتم  اعی بهره

ب رداران ب ه نی ز ب ر موفقی ت بهره "بردارینوع بهره"و  "مالکیت منبع آب"، "تحصیالت"

 .صورت مثبت اثرگذار است

 ش ناخت منظ ور ب ه  همبس تگی –(، در تحقیق ی توص یفی 1392عصار و همکاران )

 هایسیس ت  بک ارگیری در س منان استان  باغداران دانش ارتقای در موثر آموزشی عوامل

ت ی ین نتیجه رسیدند که متغیرهای س طح تحص یالت، س ابقه فعالتحت فشار به ا آبیاری

ی ای آموزش ههای آبیاری تحت فشار، شرکت در کالسباغداری، سابقه بکارگیری سیست 

 تم اس ب ا مروج ان، مطالع ه نش ریات های آموزش ی و ترویج ی،و ترویجی، مشاهده فیل 

کارگیری هدانش باغداران در ب های آبیاری تحت فشار با متغیر ترویجی و بازدید از سیست 

 .داری داردیاری تحت فشار رابطه مثبت و معنیهای آبمناس  سامانه

ی منظور تحلی ل عوام ل فرهنگ ی و اجتم اعهدر تحقیقی ب ،(1392نوری و همکاران )

ین موثر بر نگرش کشاورزان دربارة م دیریت آب زراع ی ب ه ای ن  نت ایج رس یدند ک ه  ب 

ترویج ی،  هایکرد کشاورزان )در زمینۀ گندم آبی(، میزان تماسپارامترهای چگونگی عمل

برداران ب ا مشارکت اجتماعی و دانش فنی بهره های ارتباطی، میزانمیزان استفاده از کانال

داری وج ود دارد، متغیر نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زراعی رابطۀ مثب ت و معن ی

 زتفاده اان دربارة مدیریت آب زراعی از نظر اسهای نگرش کشاورزکه بین میانگیندر حالی

داری های روستایی اختالف معن یهای تولید و تشکلخدمات ترویجی، عضویت در تعاونی

 .وجود دارد

 سازی م دیریت مص رف آبپژوهشی با عنوان بهینه(، در 1392شهریاری و همکاران )

ران ب رداود جمعیت بهرهدر شبکه آبیاری و زهکشی دشت سیستان با بررسی آمارهای موج

من د و مساحت اراضی کشاورزی و توزیع آن در هر یک از سه شهرستان زابل، زهک و هیر

و بندی آب ف راه  گ ردد. در کن ار ای ن دهای مناس  سهمیهدند تعیین شاخصهسعی نمو

ه ن ب شاخص، کیفیت منابع خاك را نیز مورد بررسی قرار دادند و مقدار درج ه اهمی ت آ

س ازی مص رف آب ب ا ث واق ع گردی د. و راهکاره ای بهینهص دیگر مورد بح عنوان شاخ

 توزیع آب در دشت سیستان بررسی شد. رویکرد اتخاذ روش مناس  انتقال و



 

 

برداران نسبت ب ه ژوهشی با عنوان واکاوی نگرش بهره(، در پ1391اعظمی و همکاران)

ه نمون ه اه در ی ک جامع های آبیاری تحت فشار و عوامل م وثر ب ر آن در کرمانش سیست 

در  90برداران مجهز به سیست  آبی اری تح ت فش ار در س ال نفری که از بین بهره 274

در  استان کرمانشاه انتخاب شدند که حداقل سه سال از این سیست  استفاده کرده بودن د.

  که گرفتند بهره همبستگی –کیفی( و از نوع توصیفی -این تحقیق از روش آمیخته )کمی
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Abstract 

Research Aim Irrigation water plays a key role in increasing agricultural 

productivity and food security, and despite this importance, it is declining as a 

result of increasing human needs and untapped exploitation of this vital 

resource. For this purpose, the present study was conducted to investigate water 

consumption management practices by farmers in Ardebil plain during 2017- 

2018. The statistical population of the present study consisted of two groups of 

farmers and experts whose population consisted of apple farmers in Ardebil 

plain (9414 people). The statistical population of the experts is all employees of 

Jihad-e-Agriculture and Regional Water Organization of Ardabil city and 

Namin city (340 people). The sample size required for this study was 231 

farmers and 104 experts. The content validity (questionnaire) of the 

questionnaire was determined by a group of faculty members as well as experts 

of the Water and Agriculture Organization of Agriculture. The reliability of the 

questionnaire was determined by 30 farmers outside the research sample. The 

Cronbach's alpha coefficient of the total farmers 'questionnaire was 0.824 and 

the experts' questionnaire was 0.745. Data were analyzed using SPSS software. 

Pearson correlation coefficient, Spearman, Student t-test, analysis of variance, 

regression analysis and factor analysis were used. Findings of the research 

showed that there was no significant relationship between any individual and 

economic economical characteristics with irrigation practices and water 

consumption of farmers. There was a significant relationship between farmers' 

age, education level and agriculture with their attitudes towards (correlation of 

consumption relationship, underwater pressure and drainage technologies and 

reuse of these waters). Also, there is a significant relationship between 

participation in extension classes and agricultural information sources with 

farmers' attitudes towards (correction of consumption relationship,underwater 

pressure and drainage technologies and reuse of these waters). 

Keywords: Water Consumption Management, Farmers' Attitudes, Attitudes of 

Experts 



 

 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of agriculture and natural resources 

Department of Water Engineering 

 

Thesis submitted in partial fulfillment for the degree of 

M.Sc. in. Agricultural Management 

Investigation of  farmers’ water use 

management in ardabil plain 

By: 

Mohammad Mehdi Sadaghati 

Supervisor: 

Asghar Bagheri (Ph.D) 

Advisor: 

Mojtaba sookhtanlo (Ph.D) 

Amin Kanoni (Ph.D) 
 

January -  2019











 

 


