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  چکیده
-هاي بیش ها، به دلیل کمبود آب و فاصله بین عرضه و تقاضاي آب با چالش آب، نسبت به سایر بخش کننده ترین مصرف کشاورزي به عنوان بزرگ

اي کشـاورزان محـدوده    هـاي مزرعـه   هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي آشکار شده آب در سطح خرد بـا اسـتفاده از داده  . تري مواجه است
یابی به این هدف از تحلیل تشخیصی براي دست. اند ، انتخاب شده92اي در سال  گیري تصادفی طبقه نمونهباشد که به روش  چناران می-مطالعاتی مشهد

ترین فاکتورهاي تأثیرگذار بـر تمـایز    نتایج نشان داد مهم. صرف و پرمصرف آب، استفاده شده استبرداران کم براي تمایز متغیرهاي مؤثر بر دو گروه بهره
ترتیب با  سازي آب، درآمد ناخالص کشاورز، بافت خاك، تجربه، تحصیالت و دبی آب برداشتی به طح مزرعه، نوع گیاه، ذخیرهمصرف آب در دو گروه در س

 معادلـه  کـه  داد نشان تبعیض تابع کل داري معنی آزمون نتایج چنینهم. باشند می 16/0و 19/0، -22/0،  -25/0، 28/0، 3/0، 69/0ضرایب همبستگی 
 .دار اسـت  باشد که در سطح یک درصد معنی می 61/0المبدایی برابر  ویلکس آماره مقدار گروه کم مصرف و پرمصرف، داراي دو تمایز براي گرفته شکل

هاي ذخیره آب و نیـز پرداخـت یارانـه بـراي      دست آمده، ارتقاي سطح آگاهی کشاورزان در کنار افزایش تسهیالت براي بهبود تکنولوژي براساس نتایج به
چنـین اجـراي   ي کارا از آب، استفاده از امکانات ارزیابی و کنترل میزان آب به کار گرفته شده در مزرعه هم تواند در استفاده ها، می اشت آب از چاهعدم برد

  . هاي آبیاري مدرن در منطقه مورد مطالعه مفید واقع گردد صحیح سیستم
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   3 2 1 قدمهم
ها مصرف  کشاورزي، به ویژه کشاورزي آبی نسبت به سایر فعالیت

تري دارد، لذا مشکل کمبود آب و تعارضات مرتبط با واگذاري آب بیش
هاي افزایش فاصله بین تقاضا و عرضـه آب هسـتند، در    آب که نشانه

فشـار جمعیـت و   . )Saleth, 2011( این بخش بسـیار مشـهود اسـت   
 شـود  استفاده ناکارامد از آب منجر بـه تـداوم مشـکل کمبـود آب مـی     

)Elgilany et al, 2012( . هـاي مناسـب    چنانچه به سرعت سیاسـت
ها تبـدیل بـه    براي مدیریت تقاضا و عرضه آب، اتخاذ نشود، این نشانه
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روند . یک ویژگی دائم در بخش آب و مانع توسعه پایدار آن خواهد شد
هـاي   رو به رشد تقاضـاي آب بـه دلیـل افـزایش جمعیـت و فعالیـت      

قتصادي، متناسب با میزان عرضه آب نیست چرا که افـزایش تـأمین   ا
 ,Saleth(هاي فیزیکی و مـالی شـدید مواجـه اسـت     آب با محدودیت

لذا مدیریت عرضه آب در آینـده بـا استحصـال آب جدیـد از     . )2011
غیر متعـارف بسـیار پـر     هاي  ی یا تصفیه آبمنابع سطحی و یا زیرزمین

هـا بـا    پذیري ایـن طـرح   گرچه امکان ).1382صدر، (هزینه خواهد بود 
تحقیقاتی که تاکنون در سطح کشور انجام شده یا در حال انجام است، 
آشکار و ثابت شده است، با این حال، اقـدامات انجـام شـده در زمینـه     
مدیریت عرضه آب لزوماً سـبب کـارایی در تخصـیص و مصـرف آب     

ایش کمبودهـا  بنـابراین بـا افـز    ).1385وند و صـدر،  بهلول(شوند  نمی
ـ  رسد چالش هاي اخیر به نظر می دردهه تـوان از  ههاي تقاضاي آب را ب

طریق مدیریت مناسب تقاضا و توجه به عواملی کـه بـر تقاضـاي آب    
 آب مـدیریت  روي پـیش  هـاي چـالش . مرتفـع کـرد    تأثیر گذار است،

-چـالش ) 2( نهادي، هايچالش و هاسیاست) 1: (از عبارتند کشاورزي
ــاتوانی) 4( گــذاري، ســرمایه کــاهش) 3( مــالی، و ياقتصــاد هــاي  ن
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 درآمد و فقر) 5( رشد، به رو تقاضاي تأمین براي آب منابع و تکنولوژي
. )Panahi, 2013( پایـداري  ضرورت و محیطی عوامل) 6( و روستایی

مقدار آب استفاده شده در هر فعالیت مشترکاً از طریق تأمین آب قابل 
هـم  . شـود  دسترس براي آن فعالیت و نیاز آبی آن فعالیت تعیـین مـی  

وابسـته بـه   وسیله متغیرهـایی کـه   هتر ب تأمین و هم تقاضاي آب بیش
با این حال، تعدادي از فاکتورهاي مـؤثر  . شوند مکان هستند، تعیین می

بر مصرف آب مستقل از مکان بـوده و بـدون شـک در تعیـین سـطح      
عـالوه بـر آن، بخـش    . کننـد  مصرف آب در آینده نقش مهمی ایفا می

هـاي   بـرداري  مکان، بـه رفتـار بهـره    بدون توجه بهمهمی از فاکتورها 
هـاي فـردي    یابد که خود بـی ارتبـاط بـا ویژگـی     باط میکشاورزي ارت

تکنولوژي و تغییر در تکنولوژي ممکن است بر دسترسی یـا  . باشد نمی
هـاي   پیشـرفت . تأمین آب، تقاضاي آب و سطح مصرف آب مؤثر باشد

تر بـراي تـأمین آب   بندي و صرف هزینه کم فنی که باعث بهبود زمان
شـرایط اقتصـادي نیـز    . ؤثر باشـد تواند بر مصرف آب م شود نیز می می
وضعیت اقتصادي با تأثیر بر توانایی . تواند بر مصرف آب مؤثر باشد می

هـاي اسـتخراج آب و بهبـود     کنندگان آب براي پرداخت هزینه مصرف
شرایط محیطـی  . تواند بر مصرف آب مؤثر واقع شود تکنولوژي نیز می

افزایش بـارش و یـا   . رگذار باشدتواند بر عرضه و تقاضاي آب اث نیز می
کاهش تبخیر و تعرق به احتمال زیـاد موجـب افـزایش عرضـه آب و     

شود و بـرعکس افـزایش    کاهش آب موردنیاز براي کشاورزي آبی می
 شـود  دما نیز منجر به کاهش عرضه آب و افـزایش آب موردنیـاز مـی   

)White, 1999(.  
کالس خاك و نوع سیستم آبیاري هم از عوامل مؤثر بر  نوع گیاه،

هـاي سـنتی    زیرساخت. )Dechmi et al, 2003( مصرف آب هستند
آبیاري محدودیتی براي میزان آبی که بایستی به مزرعه منتقـل شـود   

تـر  کند، در نتیجه رواناب، تلفات انتقال آب و نفوذ عمقی بیش ایجاد می
ارتقاي آگـاهی کشـاورزان دربـاره    . )Elgilany et al, 2012( شود می

چنین اطـالع از  هم ،تزیس اهمیت آب براي کشاورزي، زندگی و محیط
توانـد   سـازي آب مـی   روز رساندن تکنولـوژي ذخیـره   نیاز آبی گیاه و به

بـه   . )Elgilany et al, 2012( منجر به استفاده کارآمـد از آب شـود  
طور کلی عوامل مختلفی بر مصـرف آب آبیـاري مؤثرنـد کـه شـامل      

  . باشد عوامل اقتصادي، اجتماعی، محیطی و تکنولوژیکی می
رویکرد حاکم در مطالعات متعدد صورت گرفته در ایـران کـه بـه    

گـذاري   اند، بررسی تأثیر سیاست قیمت برآورد تابع تقاضاي آب پرداخته
آب بر میزان تقاضاي آن براي تولید محصوالت مختلف به عنوان ابزار 

 قیمتـی  هـاي  نشـان داده سیاسـت   و نتـایج  مدیریت تقاضا بوده است
 بـا  نهـاده  ایـن  ي بهینـه  غیر کنترل مصرف در مهمی عامل توانند می

شـجري و   ؛1385وند، بهلول؛ 1383زاد و سالمی،  حسین(باشند  ارزش
داغـی و همکـاران،    ؛ قـره 1388؛ شجري و همکـاران،  1386ترکمانی، 

). 1391؛ احسـانی و همکـاران،   1390؛ کرامت زاده و همکاران، 1392

بـا تحلیـل   ( 1ریـزي ریاضـی   هاي مختلف برنامـه  این مطالعات با روش
به منظور بـرآورد تـابع    2هاي اقتصادسنجی و یا مدل) حساسیت قیمتی

اند  اي آب براي یک محصول خاص انجام شده است و نشان دادهتقاض
  . که تابع تقاضا تنها نسبت به قیمت آب تغییرپذیر است

در این مطالعات تابع تقاضاي آب آبیاري براي یک الگوي کشـت  
هـاي فـردي    چنین متأثر از عوامـل مختلـف اقتصـادي، ویژگـی    و هم

از طرفی با توجـه  . ست، محیطی و تکنولوژیکی دیده نشده ا)اجتماعی(
بر موجود در کشور از جمله محـدوده مطالعـاتی    به الگوهاي کشت آب

تـرین منـاطق تولیـد محصـوالت      چناران کـه یکـی از بـزرگ   -مشهد
 شود و داراي محصوالت متنوعی مانند غـالت  کشاورزي محسوب می

، )فرنگی زمینی، پیاز، گوجه سیب( ، سبزیجات)خربزه(، جالیز)گندم و جو(
است، ) چغندرقند و کلزا( محصوالت صنعتی و )یونجه، ذرت( اي هعلوف
چنین از آنجا که برآوردهاي تقاضاي آب آبیاري با تکیـه بـر رفتـار    هم

 باشـد  هـاي مقطعـی مصـرف آب مـی     کشاورزان معموالً براساس داده
)Bontempsy and Couture, 2002(    در ایـن مقالـه تـالش شـده ، 

هـا بـر میـزان آب مصـرف شـده       آن عوامل مؤثر و درجه تـأثیر ، است
برداران براي تولید محصوالت عمده  توسط بهره) تقاضاي آشکار شده(

چنـاران در چـارچوب تحلیـل    -الگوي کشت محدوده مطالعاتی مشهد
مورد بررسی قرار گیرد تـا در نهایـت نتـایج آن بتوانـد بـه       3تشخیصی

زم در حوزه هاي ال ریزي ها و برنامه عنوان راهنمایی براي سیاستگزاري
مدیریت تقاضاي کشاورزان در این محدوده کـه بـا بحـران آبـی نیـز      

  .مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد
  

  ها  مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه 

قوم واقع  چناران که در غرب حوضه قره-محدوده مطالعاتی مشهد
سـطح   زمتر ا 1497کیلومترمربع و ارتفاع متوسط  9909وسعت شده با 

هـاي مشـهد و   چناران و بخشـی از شهرسـتان   شهرستان داشته و دریا
 طـول محـدوده  در  منطقـه مـورد مطالعـه   . شـود  قوچان را شامل مـی 

 03 تا 36-59جغرافیایی  شرقی و عرض 60-07تا  58-22جغرافیایی 
رود کشـف  رودخانـه آن  تـرین رودخانـه  مهـم و شمالی واقع شده  37-

ز مسـاحت محـدوده فـوق در ارتفاعـات     درصـد ا  89/61 حـدود  .است
 3776( محدوده مطالعاتیدرصد آن در  11/38و ) کیلومترمربع 6133(

محـدوده  ترین  که بزرگ ،)1393بی نام، ( واقع شده است) کیلومترمربع
محـدوده  ایـن  . شـود  رود محسـوب مـی   حوضه آبریز کشـف  مطالعاتی
ـ   مطالعاتی شـمار   هاز مناطق مهم کشت محصوالت زراعی در اسـتان ب

آید و آب مورد استفاده براي آبیـاري محصـوالت منطقـه از منـابع      می
                                                             
1- Mathematical programming 
2- Econometric Model 
3- Discriminant Analysis 
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هنگـام شـده منـابع آب     طبق آخرین آمار بـه . شود زمینی تأمین می زیر
چـاه  (میلیون مترمکعب از آب زیرزمینی  87/984، ساالنه )90-1389(

میلیون مترمکعـب   96/666شود که از این میزان  برداشت می) و قنات
 85/273میلیون مترمکعـب بـراي صـنعت و     06/44براي کشاورزي، 

در محـدوده مـورد   . شـود  مصـرف مـی  میلیون مترمکعب براي شـرب  
عدم توازن بین مجموعه مطالعه، نتایج بیالن عمومی آب نشان دهنده 

 سـاالنه  زنباشد به طوري که کسري مخمیعوامل ورودي و خروجی 
 میلیون متر مکعـب اسـت   -5/150مربوط به محدوده مشهد در حدود 

رویه از منابع آبی و عـدم توجـه کـافی بـه      برداشت بی). 1393نام،  بی(
 هـاي  محـدوده جـزء  محـدوده  این  است برداري پایدار، باعث شده بهره

  .بحرانی کشور محسوب شود  مطالعاتی
 

  نمونه گیري و تحلیل آماري
- بـرداران محـدوده مطالعـاتی مشـهد     مطالعه، از بین بهـره در این 

بـردار   بهـره  226تعـداد   1اي گیري تصادفی طبقه ناران به روش نمونهچ
مورد به دلیل مقادیر پرت متغیـر وابسـته حـذف     34انتخاب شدند که 

بـردار   بهره 56مصرف و  بردار در گروه کم بهره 136از این تعداد، . شدند
گردآوري اطالعـات از طریـق مصـاحبه    . ر دارنددر گروه پرمصرف قرا

  .انجام شده است 1392حضوري و تکمیل پرسشنامه در سال 
  

    تحلیل تشخیصی
تحلیل تشخیصی یک روش آماري است که متغیرهاي متعددي را 

عابـد و همکـاران،   (دهـد   به صورت همزمان مـورد بررسـی قـرار مـی    
اي  یر چنـد طبقـه  این روش هنگامی که متغیر وابسته یک متغ). 1390

  ، )1390قربانی و کهنسال، (باشد، بسیار مناسب است 
 تابع یک باشد، داشته وجود گروه دو وابسته متغیر در که هنگامی

باشـد،   وابسـته  متغیر در گروه kکه  زمانی آید و می وجود به تشخیصی
k-1 تحلیل ترین کاربردالبته بیش. گردد می ایجاد تشخیصی گروه تابع 

 باشد، شده تشکیل طبقه دو از وابسته متغیر است که زمانی تشخیصی
 اي چندطبقـه  وابسـته  متغیـر  بـراي  آن از کـه  نیست این معنی به اما

در حـالتی کـه دو   ). 1382 و سـلطانی،  رضـایی ( کرد استفاده توان نمی
 Xλتـوان یـک تـابع خطـی بـه صـورت        گروه وجود داشته باشد، می

تعریف کـرد کـه بـه     X=(x1,x2,…,xk)متغیر توضیحی  kمتشکل از 
  .کند بهترین نحو تبعیض را بین دو گروه ایجاد می

Z = λ0 +λ1x1 +λ2x2 + .... +λkxk )1 (                                    
Z  ،امتیاز تابع تشخیصی براي هر فردλ0   مقدار ثابـت وx1   تـاxk 

  λ =(λ1, λ2,…,λk)   و )متغیرهاي متمایز کننده(متغیرهاي مستقل 
 ,Fisher(باشـد   مـی ) ضـرایب تشخیصـی  (وزن مرتبط به هـر متغیـر   

در تجزیه و تحلیل تشخیصی متغیرهایی که به لحاظ میانگین  .)1936
                                                             
1- Stratified Random Sampling 

سـپس ایـن   . شـوند  داري دارند، مشخص می در دو گروه اختالف معنی
بینی اینکه کدام مشاهده در کدام گروه قرار خواهد  متغیرها براي پیش
  ). 1390قربانی و کهنسال، (شوند  نه میگرفت، به کار گرف

هدف از این مطالعه تعیین متغیرهایی است که منجر به قرارگیري 
کـم  =گـروه اول (هـاي مصـرف آب    برداران در هر یـک از گـروه   بهره

مشـاهده بـراي گـروه     n1اگر . شود می) پر مصرف=مصرف، گروه دوم
روه مشـاهده بـراي گـ     n2و ) y1=0( مصـرف  هـاي کـم   بـرداري  بهـره 
 بـه   x2iو x1iوجود داشته باشـد و  ) y2=1(هاي پرمصرف  برداري بهره

هاي آب به کار رفته باشـد،   بر گروه تأثیرگذار عوامل مشخصات ترتیب
  ):1390قربانی و کهنسال، (توان نوشت  طبق تعریف می

푥̅ = ∑ 푥 )2                                                   (  

푥̅ = ∑ 푥 )3                                                    (  

푥̅ = (푛 푥̅ + 푛 푥̅ ) )4             (                            

푥̅ = [∑ (푥̅ − 푥̅ )(푥̅ − 푥̅ )	́+ ∑ (푥̅ −

푥̅ )(푥̅ − 푥̅ )	́] )5(                                                       
بــه ترتیــب میــانگین متغیرهــاي تبعیضــی در  x2و  x1کــه در آن

به ترتیب میـانگین متغیرهـا و واریـانس     Sو  xهاي اول و دوم و  گروه
بـراي دو   Sکوواریـانس   اگر مـاتریس . باشند مشاهدات در دو گروه می

در دو گروه به ترتیب  Zباشد، آنگاه میانگین تابع خطی  S2و  S1گروه، 
λx1  وλx2 واریـانس بـین گروهـی نیـز برابـر     . دشو میx 2)2 λ(x1-  و

ــا فــرض  ــانس درون گروهــی آن ب ــا s1=s2=Sواری ــر ب  λ S λ، براب
باید طوري انتخاب شود که رابطه زیر  λ. (Maddala, 1983)باشد می

  : حداکثر شود
∅ = ( ̅ ̅ ) )6                                               (     

λ    بردار ستونی شـامل ضـرایبx   هـا وλ     بـردار سـطري همـان
و مسـاوي صـفر    λنسبت بـه   6گیري از رابطه  با مشتق. ضرایب است

  : آید دست می  به صورت زیر به λیعنی  λقرار دادن آن، برآوردي از 
휆 = 푆 (푥̅ − 푥̅ )  )7                                              (  

هـا مـورد اسـتفاده     λضرایب  برآورد براي 7نهایی  رابطه واقع در
 متغیرها اگر تشخیصی توابع در). Mansur et al, 1995( گیرد قرار می

 این به که ضرایبی باشند، شده بیان اولیه مقادیر براساس اولیه تابع در
 و شـوند  نامیـده مـی   نشـده  استاندارد آیند، ضرایب می دست به ترتیب

شـده   استاندارد یک، معیار انحراف و رصف میانگین در متغیرها چنانچه
 بـا  متغیرهـاي . گردنـد  نامگـذاري مـی   شـده  استاندارد ضرایب باشند،
 بینی پیش در تربیش که هستند استاندارد، ضرایبی ضرایب ترین بزرگ

 اسـتاندارد  دیگر ضـرایب  عبارت به. کنند می مشارکت ها گروه اعضاي
 بـراي  کننـده  متمایز متغیرهاي از یک هر نسبی اهمیت یا نقش شده
 هر نقش نشده استاندارد ضرایب .دهند می نشان را گروه بین دو تمایز
 بر عالوه .کنند می بازگو متغیرها نقش سایر بودن ثابت فرض با را کدام
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 ایجـاد  در متغیرهـا  نسـبی  اهمیت بیان براي تشخیصی توابع در این،
 بین همبستگی مقدار که عوامل ساختاري ضرایب از ها گروه بین تمایز
 شـود  مـی  اسـتفاده  دهـد،  می نشان را متغیرها مقادیر و تشخیصی تابع

 اسـت  الزم معمـوالً  روش ایـن  تحلیل در). 1386 انصاري، و سالمی(
 مـورد  متغیـره  تـک  آزمون آماري با را ها گروه بین در متغیرها تفاوت
دربـاره   قضـاوت  بـراي  1المبـدا  ویلکس یا Uآماره  از .داد قرار بررسی
قربـانی و  (  شـود  از متغیرهـا اسـتفاده مـی    یـک  هـر  میـانگین  برابري

 کـه  اسـت  آن مؤیـد  باشـد،  یک برابر آماره این اگر .)1390کهنسال، 
 آماره این بزرگ مقادیر دیگر عبارت به. برابرند گروه دو ها در میانگین

 میانگین بین داري معنی اختالف دارد که این بر داللت متغیر هر براي
 در تواند مربوطه نمی متغیر نتیجه در و ندارد وجود گروه دو در متغیر این

انصـاري،   و سالمی( باشد داشته توجهی قابل نقش گروه دو بین تمایز
1386.(  

 هـاي  بـین گـروه   ارتباط از معیاري 2کانونیکال همبستگی ضریب
 باشـد  مـی  مشخص تشخیصی تابع و وابسته متغیر توسط گرفته شکل

 که است مفهوم بدین باشد، صفر برابر کانونیکال همبستگیضریب  اگر
 ماتریس یا( بندي طبقه جدول. وجود ندارد اي رابطه تابع و ها گروه بین

 قرار استفاده مورد تشخیصی عملکرد تحلیل ارزیابی براي )3بندي طبقه
 متغیر وابسته و شده مشاهده طبقات ها ردیف جدول، این در .گیرد می

 دهنـد  مـی  نشـان  را وابسـته  متغیـر  شـده  بینـی  پیش طبقات ها ستون
)Garson, 2008 .(روش به شده انجام بندي طبقه که این براي بررسی 

بنـدي تصـادفی    طبقـه  از بهتـر  داري معنـی  طور به ،تشخیصی تحلیل
 آماره که صورتی در .شود می استفاده  Press’ s Q آزمون از باشد می

Press’s Q  توزیع جدول بحرانی ارزش از تر بزرگχ2  درجـه   یک با
 از متفـاوت  تشخیصـی  تحلیـل  بنـدي  طبقه گفت توان می باشد آزادي
  .است شده انجام تصادفی بندي طبقه

푃푟푒푠푠 푠	푄 = [ ]
( )

)8       (                                   

 N مشاهدات،  کل تعدادn  طـور  بـه  است کـه  مشاهداتی تعداد 
منصـوري،  (باشـد   مـی  هـا  گـروه  تعداد Kاند و  ه شد بندي طبقه صحیح
در سطح یک هکتار بـراي  ) متغیر وابسته( گروه مصرف کننده). 1387

، آب IWAدست آمـد کـه   هب IWA= Q.T.F  4هر محصول از رابطه 
تعـداد   :Fتعداد ساعت هـر آبیـاري،    :T، )مترمکعب( به کارگرفته شده

هـاي بـا    برداري بر این اساس بهره. باشد آبیاري در طول دوره رشد می
مترمکعـب بـر هکتـار در گـروه      10000مصرف آب آبیـاري بـاالتر از   

متغیرهـاي  . گیـرد  مصرف قرار مـی  تر از آن در گروه کمپرمصرف و کم
ــی و     ــاعی، محیط ــادي، اجتم ــل اقتص ــامل عوام ــه ش ــتقل مطالع مس
                                                             
1- Wilks Lambda 
2- Caninical Correlation 
3- Classification Matrix 
4- Irrigation Water Applied 

تجزیـه و  . انـد  تشـریح شـده   1کـه در جـدول    باشـند  تکنولوژیکی می
  .انجام شد IBM SPSS 21هاي آماري با استفاده از نرم افزار  تحلیل

  

  نتایج و بحث     

  هاي نمونه ویژگی
درصد  1/61درصد افراد زیر دیپلم و  9/38در نمونه موردمطالعه،  

دهد که سطح  نتایج نشان می. باشند داراي تحصیالت دیپلم به باال می
برداران در محدوه مطالعـاتی مشـهد متوسـط بـه      تحصیالت بین بهره

هـاي تـرویج شـرکت     درصد افراد مورد مطالعه در دوره 6/10. باالست
چنـین  اند و این نشان از ضعف در ارایه خدمات ترویجـی و هـم   داشته

در . هـا دارد  عدم توانایی در جذب کشاورزان به شرکت در این کـالس 
هـاي آبیـاري    درصـد از روش  3/67د مطالعـه،  بـرداران مـور   بین بهره

بـراي  ) تحت فشـار ( هاي آبیاري مدرن روشاز درصد  7/32سطحی و 
از علــل عــدم اســتفاده از . کننــد اســتفاده مــیخــود  آبیــاري اراضــی

توان به کمبـود سـرمایه، پراکنـدگی قطعـات و      هاي مدرن می سیستم
بادلـه آب و  نظام خریـد آب بـه نحـوه م   . ها اشاره نمود کوچک بود آن

درصـد   2/70پـردازد،   پرداخت بهاي آن در منطقه مـورد مطالعـه مـی   
  .شود طور نقدي انجام میهمبادالت ب

درصد به صورت تـوافقی مقـداري از کـل مبلـغ را در زمـان       26/
نماینـد و مـابقی بـه پـس از برداشـت       نقدي پرداخت می طور  مبادله به

درصد پرداخت را پـس از برداشـت    5/3تنها . شود محصول موکول می
درصد کشـاورزان از آب بـا کیفیـت بـاال      60. دهند محصول انجام می

لـب  (درصد از آب با کیفیت متوسط  7/26کنند و  استفاده می) شیرین(
. نماینـد  درصد محصوالت خود را با آب شور آبیاري مـی  3/13و ) شور

برداران مورد مطالعه به طور کلی به سـه   توزیع بافت خاك در بین بهره
بافـت خـاك در   . دسته بافت ریز، متوسط و درشت تقسیم شـده اسـت  

هـا   درصـد از آن  3/33. درصد از کشاورزان متوسط اسـت  8/56مزارع 
درصـد خـاك مـزارع مـورد      9/9داراي مزارع با بافت ریز بوده و تنهـا  

از نظـر کشـاورزان مـورد مطالعـه پتانسـیل      . مطالعه درشت بافت است
درصـد از   5/57نحـوي کـه    آبدهی مناطق مختلف، متفاوت اسـت بـه  

 اي که در آن قرار دارند اند منطقه برداران مورد مطالعه اذعان داشته بهره
درصــد از  9/29. از پتانســیل آبــدهی متوســطی برخــوردار اســت    

درصـد،   6/12و   برداران، وضعیت کلی آب منطقه را خوب دانسـته  بهره
از بـین  . اند که در حال حاضر آبدهی منطقه ضـعیف اسـت   بیان داشته

بـرداران   درصـد از بهـره   6/10برداران منطقه مـورد مطالعـه تنهـا     بهره
درصـد، بـا برداشـت حجمـی      4/89وده و موافق برداشت حجمی آب ب

بـرداران نشـان دهنـده     عدم موافقـت اکثریـت بهـره   . باشند مخالف می
باشـد و   ها در مقابل این راهکـار کنتـرل مصـرف آب مـی     مقاومت آن

بالطبع نیاز به اشاعه فرهنگ و در نظر گرفتن همه شـرایط و توضـیح   
صـرف آب،  هاي مبتنی بر کاهش م آن به کشاورز براي اعمال سیاست

  . به طور مؤثر و کارا دارد
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  مورد مطالعه متغیرهايتوصیف  - 1جدول 

  توصیف متغیر  شکل متغیر نام متغیر  گروه متغیر
متغیر 
    وابسته

  برداران میزان آب مصرفی بهره  2=، پرمصرف1=کم مصرف: کیفی   مصرف آب  
متغیرهاي 

    مستقل

  اقتصادي

 میلیون ریال: کمی درآمد ناخالص کشاورز در سال
حاصلضرب قیمت در مقدار ( تفاوت درآمد ناخالص

  و هزینه) محصول
  تومان: کمی حداکثر تمایل به پرداخت براي خرید آب
   3=، گران2=، متوسط1=ارزان: کیفی قیمت آب در مقایسه با سایر نهاده ها

  0=، سایر1=نسبتی از محصول: مجازي  نظام خرید آب  نحوه پرداخت  براي آب خریده شده در مبادله آب  0=سایر،    1=نقدي: مجازي نظام خرید آب

-اجتماعی
  مدیریتی

   سال: کمی سن کشاورز

  0=، زیردیپلم1=باالتر از دیپلم: مجازي تحصیالت کشاورز
به دلیل نبود فاصله یکسان بین مقاطع تحصیلی 

  .شدفقط به دو گروه تقسیم 
  .اند هایی که به حرفه کشاورزي مشغول تعداد سال سال متوسط تجربه کشاورز

  آیا کشاورزان دوره ترویجی گذرانده اند  0=، خیر1=بلی: مجازي  دوره ترویجی
  شود آیا آب خریداري شده ذخیره می 0=، خیر1=بلی: مجازي سازي آب  ذخیره

 0=فشار ، تحت1=سطحی: مجازي روش آبیاري   تکنولوژیکی
روش آبیاري مورد استفاده هر بهره بردار که در 

و تحت ) سنتی( حالت کلی یه به شکل سطحی
  .بندي شد طبقه) مکانیزه( فشار

  محیطی

  آبدهی در هر منطقه از نظر بهره بردار 3=،خوب2=، متوسط1=ضعیف: کیفی ظرفیت آبی منطقه

 3=،خوب2=، متوسط1=ضعیف: کیفی کیفیت آب
لحاظ مصرف کشاورزي از نظر بهره کیفیت آب به 

  بردار
   3=، درشت2=، متوسط1=ریز: کیفی بافت خاك

  سطح زیر کشت مربوط به هر بهره بردار هکتار: کمی سطح زیر کشت
  دبی آب برداشتی هر بهره بردار  متر بر ثانیه: کمی  دبی

  )جو، گندم، کلزا، خربزه، ذرت، پیاز(0=نیاز آبی کم: مجازي  نوع گیاه  
  )زمینی، چغندرقند، یونجه گوجه فرنگی، سیب( 1=نیاز آبی زیاد

 ) ETc( بر اساس نیاز آبی گیاه
  

  هاي مطالعه یافته: مأخذ
  

انـد کـه آب را ذخیـره     درصد از بهره برداران اذعـان دشـته   6/95
درصـد   4/4تنهـا  . رسـانند  کنند و بالفاصله آب را به مصـرف مـی   نمی

با 3 .دهند هستند که امکان ذخیره سازي را دارند و این کار را انجام می
ترین نهاده در تولید محصوالت کشاورزي است  توجه به اینکه آب مهم

لذا در این مطالعه براي آگاهی از وضعیت موجود پرداخت بها براي آب 
 برداران در مـورد قیمـت آب در مقایسـه بـا سـایر      کشاورزي، نظر بهره

 هاي انجـام شـده   طبق بررسی. هاي تولید مورد سؤال قرار گرفت نهاده
. اند ها مناسب دانسته درصد قیمت آب را در مقایسه با سایر نهاده 3/42

درصد قیمت ایـن نهـاده را در مقایسـه بـا      9/35است که  این در حالی
اند کـه آب در   درصد بیان داشته 8/21سایر، ارزان ارزیابی کرده و تنها 

میـانگین اطالعـاتی از    2جـدول  . ها گـران اسـت   ایسه با بقیه نهادهمق

قبیل سن کشاورز، تجربـه کشـاورزي، سـطح زیـر کشـت و دبـی آب       
. دهــد برداشــتی از چــاه را در محــدوده مطالعــاتی مشــهد نشــان مــی 

برداران  شود میانگین سن بهره طور که در این جدول مشاهده می همان
  کـه نشـان   باشـد  سـال مـی   47وداً سال حـد  70تا  35در دامنه سنی 

سال بـوده و بـه طـور متوسـط      برداران منطقه عمدتاً میان دهد بهره می
سطح زیرکشت مزارع محدوده . باشند سال تجربه زراعت می 24داراي 

-هکتار و بیش 1/0ترین سطح هکتار است که کم 9/7مطالعاتی برابر 
دهـد کـه    می نشان 2 چنین جدولهم. باشد هکتار می 40ترین سطح 

میلیون ریـال   1/60اي حدود  برداران داراي میانگین درآمد سالیانه بهره
  . باشند چناران می-در محدوده مطالعاتی مشهد
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  هاي مورد مطالعه برداري هاي بهره ویژگی -2جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیر  
2/47 )سال(سن کشاورز   6/10  35 70 
6/23 )سال( تجربه کشاورز  6/9  10 40 
9/7 )هکتار( سطح زیر کشت  2/8  1/0  40 

1/60 )میلیون ریال( درآمد ناخالص کشاورز در سال  1/76  2/1  6/420  
  هاي مطالعه یافته: مأخذ                           

  
  تحلیل تشخیصی

  متغیرها میانگین براي متغیره تک برابري آزمون
ــی   ــه ویژگ ــل و مقایس ــه تحلی ــش ب ــن بخ ــروه  در ای ــاي دو گ ه

مصـرف آب بـا اسـتفاده از تحلیـل     پرمصـرف و کـم  هاي  برداري بهره
قبل از برآورد تابع تشخیصی به بررسـی  . تشخیصی پرداخته شده است

ویلکـس   داري متغیرهاي مستقل در دو گروه با استفاده از آزمون معنی
و  Fدهـد کـه براسـاس آمـاره      نشان مـی  3جدول . المبدا پرداخته شد

سـازي آب،   داري آن، میانگین متغیرهاي نوع گیاه، ذخیـره  سطح معنی
درصد، تحصیالت و تجربـه در   1بافت خاك، درآمد ناخالص در سطح 

درصد، در دوگـروه داراي اخـتالف    10درصد و دبی در سطح  5سطح 
متغیرهـا ماننـد روش آبیـاري، کـه در مطالعــه      سـایر . دار اسـت  معنـی 

)Panahi, 2013( بـه شـمار    به عنوان یک عامل مؤثر بر مصرف آب
داري  و سـطح معنـی   Fطور که از آمـاره   رفت در این مطالعه همان می
داري ندارند و در تعیین تابع تشخیصـی بـه    ها پیداست تفاوت معنی آن

  .شوند کار برده نمی
  

  )تقاضاي آشکار شده براي آب(نتایج برآورد تابع تشخیصی 
 الزم تشخیصی تابع در متغیر مشارکت هر میزان به دستیابی براي

داري  متغیرهایی که داراي اختالف معنی .شود برآورد تابع ضرایب است
دار برآورد شـد کـه    نبودند از الگو حذف شدند و تابع با متغیرهاي معنی

  .ه شده استئارا 4نتایج آن در جدول 

  
  برداري در سطح مزرعه بهرهداري عوامل مؤثر بر مصرف آب دو گروه  آزمون معنی -3جدول

  داري سطح معنی Fآماره   المبدا ویلکس آماره    متغیرهاي مستقل
)سال(سن   X1 987/0  42/2  122/0  

X2 979/0 تحصیالت  05/4  04/0 ** 
)سال(تجربه   X3 972/0  57/5  01/0 ** 

X4 997/0 دوره ترویجی  58/0  45/0  
)هکتار(سطح زیر کشت   X5 995/0  896/0  34/0  

) لیتر بر ثانیه(دبی    X6 985/0  98/2  08/0 *** 
X7 773/0 نوع گیاه  76/55  00/0 * 

X8 993/0 روش آبیاري  26/1  26/0  
X9 993/0 وضعیت آبدهی منطقه  32/1  25/0  

X10 948/0 ذخیره سازي آب  35/10  002/0 * 
X11 00/1 خرید نقدي  037/0  85/0  

خرید نسبتی از محصول   X12 00/1  043/0  84/0  
)ریال( حداکثر تمایل به پرداخت  X15 998/0  48/0  5/0  

کبفیت آب   X16 99/0  91/1  17/0  
X17 964/0 بافت خاك  19/7  008/0 * 
X18 996/0 قیمت آب  722/0  4/0  

)میلیون ریال( درآمد ناخالص  X21 954/0  1/9  003/0 * 
  درصد 10دار در سطح  معنی ***درصد      5دار در سطح  معنی **      درصد1معنی دار در سطح *
  هاي مطالعه           یافته: مأخذ 
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دهنده جهت تغییـرات تـابع نسـبت بـه      عالمت این ضرایب نشان

براساس اطالعات این جـدول متغیـر   . تغییرات متغیرهاي مستقل است
. باشـد  مـی ترین سهم در تمایز بین دو گروه داراي بیش) X7( نوع گیاه

بـه دو   1که محصوالت الگوي کشت مطابق با جـدول   با توجه به این
عالمـت   .بنـدي شـدند   دسـته ) 1=و نیاز آبی زیاد 0=نیاز آبی کم(گروه 

دهد که با افزایش نیاز آبـی   نشان می 4مثبت متغیر نوع گیاه در جدول 
گیاه، سطح آب مصرفی در سطح مزرعه و به عبارت دیگر تقاضاي آب 

همخـوانی   )White, 1999(این نتـایج بـا مطالعـات     .یابد می افزایش
توانـد نشـان از آگـاهی کشـاورزان از      این همسویی تغییرات مـی . دارد

داراي ) X3(متغیـر تجربـه   .  حدود آب مورد نیاز گیاه کشت شده باشد
دهـد   تشخیصی تقاضاي آب است که نشان مـی عالمت منفی در تابع 

با افزایش تجربـه کشـاورزان، میـزان آب مصـرفی در سـطح مزرعـه       
در واقع کشاورزان در چارچوب دانش بومی برگرفتـه از   .یابد کاهش می

اي انجـام داده و از   تجربه، مدیریت مصرف آب را در سطح خرد مزرعه
مالی آب را تقلیل هاي بعدي ناشی از کمبودهاي احت این طریق ریسک

شـود کشـاورزانی کـه     مشاهده می 4طور که در جدول  همان. دهند می
هاي پرمصـرف   برداري اند، در گروه بهره داشته) X10( امکان ذخیره آب

، )Elgilany et al, 2012(بـرخالف نتـایج مطالعـه    . گیرنـد  قرار مـی 
تـري بـراي مصـرف    سازي آب به کشاورزان درجه امنیت بـیش  ذخیره
کـه   تر آب یـا کشـت محصـوالت آب بـر داده اسـت،  در حـالی      بیش

ان ابـزاري بـراي مـدیریت آب    سازي موقـت آب بایـد بـه عنـو     ذخیره
هـاي   مصرفی در شرایط کمبود آب تلقی شود، نه این که عالوه بر آب

توانـد میـزان    قابل دسترس در دوره، آب مازادي در اختیار است که می
  .بر را افزایش دهد ها و یا کشت محصوالت آب آبیاري

سازي آب در  شود امکان ذخیره هر چه ریزتر می) X17( بافت خاك
تر و میزان آب مورد نیاز آبیاري تر، میزان تبخیر از خاك کمبیشخاك 
و  1بندي بافت خاك در جـدول   که با توجه به طبقه. شود تر مینیز کم

عالمت منفی این متغیر در تابع استاندارد شده تشخیصی، ایـن رابطـه   
به عبارت دیگر در واحـدهایی بـا خـاك ریزدانـه،     . قابل مشاهده است

 )Dechmi et al, 2003(در مطالعـات   .تر بوده اسـت تقاضاي آب کم

. نیز بافت خاك یکی از عوامل مؤثر بر مصـرف آب بیـان شـده اسـت    
در تـابع تشخیصـی نشـان    ) X21( عالمت مثبت متغیر درآمد ناخـالص 

دهد که با افزایش سطح درآمد ناخالص، سطح آب مصرفی افزایش  می
برداشت هاي  تر از تکنولوژياین مسأله به امکان استفاده بیش .یابد می

یابد که فضاي الزم  سازي آن ارتباط می چنین ذخیرهو توزیع آب و هم
در حـالی کـه درآمـد بـاال      .آورد تر آب فراهم میرا براي مصرف بیش

انـدوز بـراي    هاي آب بایستی به عنوان ابزاري براي دستیابی به فناوري
هاي آتی باشـد، بـه همـین دلیـل بایـد ایـن گـروه از         استفاده در سال

چرا که پایـداري نظـام تـأمین     ،ورزان را به این سمت هدایت کردکشا
میـزان دبـی قابـل    . یابی خواهـد بـود  آب تحت این شرایط قابل دست

سهم ناچیزي در تمایز بین دو  04/0با ضریب استاندارد ) X6( برداشت
تـر باشـد   هرچه میزان دبی قابل برداشت بـیش . برداري دارد گروه بهره

بر و در عین حـال سـودآورتر را    محصوالت آب کشاورزان امکان کشت
تر مشکل کمبود آب را احسـاس خواهنـد کـرد، بـه     کنند و کم پیدا می

عالمـت مثبـت متغیـر    . کننـد  تري مصـرف مـی  همین دلیل آب بیش
دهد افزایش سطح تحصـیالت کمکـی بـه     نشان می) X2( تحصیالت

ت کاهش مصرف آب در سطح مزرعه نداشته است و افراد با تحصـیال 
باشند و میزان این ضـریب   برداران پرمصرف می باالي دیپلم جزو بهره

در واقـع افـراد   . مؤید نقـش نـاچیز آن در تمـایز بـین دو گـروه اسـت      
تر با اشکال مدیریت بودن تجربه، آشنایی کم کرده به دلیل کم تحصیل

مندي به کسب سودهاي موقت باالتر،  آب در سطح مزرعه و نیز عالقه
  .اند تري داشتهبیشتقاضاي آب 

تغییر درجـه تشخیصـی را بـر اثـر      ضرایب استاندارد نشده، بزرگی
با توجه به اطالعـات  . دهد می تغییر یک واحد متغیرهاي مستقل نشان 

ترین عامـل تأثیرگـذار بـر سـطح آب      مشخص است که مهم 4جدول 
مصرفی در واحد زراعی در شرایطی که سایر متغیرها ثابت باشند، نـوع  

هـاي   ورهسازي آب است که الزم است با ایجـاد د  گیاه و سپس ذخیره
آموزشی هـدف محـور، عـالوه بـر مـدیریت الگـوي کشـت، اهـداف         

  . سازي تبیین شود ذخیره

  
  ضرایب الگوي تحلیل تشخیصی عوامل مؤثر بر میزان آب به کار گرفته شده در مزرعه -4جدول

  ضرایب غیراستاندارد   ضرایب استاندارد   متغیرهاي مستقل
05/0 تحصیالت  1/0  

)سال( تجربه  54/0 -  06/0 -  
)لیتر بر ثانیه(دبی آب    04/0  003/0  

87/0 نوع گیاه  27/2  
51/0 ذخیره سازي  62/3  
- 42/0 بافت خاك  79/0 -  

)میلیون ریال( درآمد ناخالص  073/0  001/0  
  هاي مطالعه یافته: مأخذ          
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دیگر در ارزیابی تأثیر متغیرها، بررسی همبستگی بـین  یک روش 

دهـد کـه    نشـان مـی   5جـدول  . متغیرها و مقدار تابع تشخیصی اسـت 
و مقدار تابع تشخیصی وجود ) X7( ترین همبستگی، بین نوع گیاهبیش
با ) X21( و درآمد ناخالص) X10( سازي بعد از آن ذخیره .)r=69/0(دارد 

و ) X17(بافت خـاك  . و گروه نقش دارنددر تمایز بین د3/0همبستگی 
 -22/0و  -25/0ترتیب با ضـریب همبسـتگی    به) X3(تجربه کشاورز 

) X6( و میـزان دبـی  ) X2( سـطح تحصـیالت  . در رتبه سوم قرار دارند
از اهمیت نسبتاً پایینی در  16/0و  19/0یب همبستگی اترتیب با ضر به

  . باشند تمایز بین دو گروه مورد مطالعه برخوردار می
دهـد   است که نشان مـی  62/0کانونیکال برابر  همبستگی ضریب

بین متغیرهاي مستقل و درجه تشخیصی همبسـتگی نسـبتاً مطلـوبی    
دهنـده  شـان تـر باشـد، ن  هر چه میزان این همبستگی بیش. وجود دارد

ها است  تر الگو در ایجاد تمایز تقاضاي آب بین افراد گروهتوانایی بیش
  ).1390قربانی و کهنسال، (

 براساس معیـار  تبعیض تابع کل داري معنی آزمون نتایج چنینهم
 دو تمـایز  بـراي  گرفته شکل معادله که دهد می نشان المبدا ویلکس

 آمـاره  مقدار آب، دارايهاي کم مصرف و پرمصرف  برداري گروه بهره
دار  باشد که در سطح یک درصد معنی می 61/0المبداي برابر  ویلکس

   .است
به عبارتی دیگر میانگین تمامی متغیرهـاي تمـایزي در دو گـروه    

طور همزمان کامالً متفاوت از هم بوده است و دو گـروه بـه کمـک     به
  .تغیرها قابل تمایز هستندم این

  
  بین متغیرها و تابع تشخیصیضرایب همبستگی  -5جدول

  ضرایب ماتریس ساختار  متغیرهاي مستقل
69/0 نوع گیاه  

3/0 ذخیره سازي  
)میلیون ریال(درآمد ناخالص   28/0  

- 25/0 بافت خاك  
)سال(تجربه   22/0 -  

19/0 تحصیالت  
)لیتر بر ثانیه(دبی آب    16/0  

  62/0  کانونیکال همبستگی ضریب
 *61/0  )الگو کل داري معنی(المبدا  ویلکس آزمون

  دار در سطح یک درصد  معنی  *
  هاي مطالعه یافته: مأخذ

  
  بندي به روش تحلیل تمایزي و تصادفی طبقه مقایسه

تـوان دقـت و توانـایی مـدل را در درسـت تفکیـک        در نهایت می
مصرف آب با توجه بـه   هاي پرمصرف وکم برداري نمودن دو گروه بهره

طـور کـه اطالعـات جـدول نشـان       همان. ارزیابی نمود 6نتایج جدول 

بنـدي   تواند گـروه  درصد از موارد، می 3/83دهد تابع حاصل در کل  می
اما به طـور جـزء بـه    . ا درست انجام دهدهاي کشاورزي ر برداري بهره

ــی    ــابع تشخیصــی م ــزء ت ــد  ج ــاي گــروه    2/91توان درصــد اعض
درصـد   3/64مصـرف و   هاي صورت گرفته در سـطح کـم   برداري بهره

  .بینی نماید گروه پرمصرف آب را به درستی پیش
  

  بندي حاصل از مدل تحلیل تشخیصی نتایج گروه -6جدول

  بینی عضویت پیش  کل  ها گروه
  2 گروه  1گروه 

  12  124  136  1گروه   فراوانی
  36  20  56  2گروه 

  8/8  2/91  100  1گروه   درصد
  3/64  7/35  100  2گروه 

  گروه پر مصرف= 2گروه کم مصرف گروه = 1گروه  3/83: بندي درصد صحت گروه
  هاي مطالعه فتهای: مأخذ

  
شـده اسـت کـه در      = Press’s Q 02/88در این مطالعه آمـاره  

 بنـدي تحلیـل تشخیصـی     مؤیـد آن اسـت کـه طبقـه     χ2مقایسه بـا  
در . باشـد  بندي تصادفی مـی  داري بهتر از طبقه به طور معنی) تمایزي(

  . هاي مورد بررسی کارا عمل کرده است واقع تحلیل تشخیصی در داده
  

  گیري نتیجه
 در این مقاله تالش شد با اسـتفاده از تحلیـل تشخیصـی عوامـل    
مؤثر بر تقاضاي آب آشکار شده در سطح مزرعه و چگونگی تأثیر ایـن  

تـرین فاکتورهـاي تأثیرگـذار بـر تمـایز       مهـم . عوامل، شناسایی شـود 
ــاه،   گــروه ــوع گی ــه ترتیــب، ن هــاي آب مصــرفی در ســطح مزرعــه ب

ــه،   ذخیــره ســازي آب، درآمــد ناخــالص کشــاورز، بافــت خــاك، تجرب
، 3/0، 69/0همبسـتگی   تحصیالت و دبـی آب برداشـتی بـا ضـرایب    

 همبسـتگی  ضـریب . باشـند  مـی  16/0و 19/0، 22/0،  -25/0، 28/0
دهد بین متغیرهاي مستقل و  است که نشان می 62/0کانونیکال برابر 

 نتـایج  چنینهم. درجه تشخیصی همبستگی نسبتاً مطلوبی وجود دارد
 نشان المبدا ویلکس براساس معیار تبعیض تابع کل داري معنی آزمون

گـروه کـم مصـرف و     دو تمـایز  بـراي  گرفته شکل معادله که دهد می
باشد کـه   می 61/0المبداي برابر  ویلکس آماره مقدار پرمصرف، داراي

به عبارتی دیگـر میـانگین تمـامی    . دار است در سطح یک درصد معنی
متغیرهاي تمایزي در دو گروه به طور همزمان کـامالً متفـاوت از هـم    

این تابع . به کمک این متغیرها قابل تمایز هستندبوده است و دو گروه 
بندي کشاورزان را درسـت انجـام    درصد از موارد گروه 3/83قادر است 

هـاي   بـرداري  میانگین نـوع سیسـتم آبیـاري در دو گـروه بهـره     . دهد
داري نداشت، که یـک دلیـل    مصرف و پرمصرف آب اختالف معنی کم



 1394تیر  - خرداد ، 9، جلد  2، شماره نشریه آبیاري و زهکشی ایران      300

هاي  حت فشار نسبت به روشهاي ت تر سیستمتواند استفاده کم آن می
بـرداران در هـر دو گـروه از     در واقـع اکثـر بهـره   . آبیاري سنتی باشـد 

لذا با توجه به ). درصد 3/67( کنند هاي آبیاري سنتی استفاده می روش
توان نتیجـه گرفـت    ترین فاکتورهاي تمایزکننده بین دو گروه می مهم

تر، داراي دبـی آب  افراد با تحصیالت نسبتاً باالتر، سـطح درآمـد بـاال   
تـر لمـس   سـازي آب، کمبـود منـابع آب را کـم     باالتر و امکان ذخیـره 

تري به کنند و براي انتخاب گیاه و میزان آب مصرفی آن توجه کم می
نیـاز شـان در    هـاي تـأمین آب مـورد    وضعیت منـابع آبـی و پتانسـیل   

دبی برداران نیز به دلیل داشتن  از طرفی سایر بهره. هاي آتی دارند سال
آورنـد   بر روي مـی  تر به محصوالت کم آبتر و سطح درآمد کمآب کم

دهد عوامل اجتماعی و محیطـی بـر رفتـار کشـاورزان در      که نشان می
. تر تأثیرگـذار اسـت  اي در مواجهه با کمبود آب بیش سطح خرد مزرعه

تـري  در واقع باال بودن میزان آب در اختیار به کشـاورز امنیـت بـیش   
تـر  دهد و لذا منجر به توجه کمترس بودن این منبع میبراي قابل دس

لـذا ارتقـاي سـطح آگـاهی     . ها به کارایی مصـرف آب شـده اسـت   آن
هاي ذخیره  کشاورزان در کنار افزایش تسهیالت براي بهبود تکنولوژي

توانـد بـه    ها، می آب و نیز پرداخت یارانه براي عدم برداشت آب از چاه
فاده از امکانات ارزیابی و کنترل میزان آب به استفاده کاراتر از آب، است

هاي آبیـاري   چنین اجراي صحیح سیستمکار گرفته شده در مزرعه هم
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Abstract 
Agriculture as the largest consumer of water, compared to other sectors, is faced with more challenges due to 

lack of water and the gap between supply and demand for water. The aim of this study is to identify the effective 
factors on irrigation water demand at farm-level. Data was collected from farmers of Mashhad-Chenaran plain 
by stratified random sampling method in 2013. The discriminate analysis was used to recognize effective 
variables on dividing farmers in two groups, low and high water consumption. Result showed that the most 
important of effective factors to distinguish farmers’ treatment to use of water at farm-level are crop, water 
saving, income of the farmer, soil texture, experience, education level and flow rate of water taken with 
correlation coefficients 0.69, 0.3, 0.28, -0.25 , -0.22, 0.19 and 0.16 respectively. Also, the results indicated that 
the value of Lambda Wilkes of discriminant equation to distinguish low and high water used is equal to 0.61 that 
is significant at 99% level of probability. According to the results, raising awareness of farmers coupled with 
increasing facilities to improve water saving technologies and subsidizing for low withdrawal of water from 
wells, can be useful for efficient use of water, use of assessing tools, control the amount of irrigation water 
applied in farm and correct implementation of modern irrigation systems in the study area. 
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