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یدخرم بشهرستان گندم کارانزراعی هاي مدیریت آبچالش

1*زادهشریفمریم و عاطفه ابدام

)23/9/95: ؛ پذیرش19/11/94(دریافت:
چکیده

تان سـ در شهرهاي اخیر مواجه بوده است. مـدیریت آب زراعـی   تضادهاي ناشی از آن در سالبی و تشدید بخش کشاورزي با کاهش منابع آ
هـاي  قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی چـالش اجتماعی زیادي عجین بوده که کمتر مورد توجه-هاي فنیبا چالشیدخرم ب

آبـی شهرسـتان   گنـدم کـاران  توصیفی، -ماري این پژوهش پیمایشیي آآبی انجام پذیرفت. جامعهگندم کارانمدیریت آب زراعی در بین 
انجام پذیرفت. روایـی  کارگندمنفر 110در بین هاي ساختارمند با ابزار پرسشنامهمصاحبهگیري ازها با بهرهگردآوري داده.بودندیدخرم ب

) 7/0تا 52/0راهنما تعیین شد. ضرایب آلفاي کرونباخ (صوري ابزار سنجش توسط پانل متخصصان تأیید و پایایی آن از طریق یک مطالعه
هـاي  ، چـالش نشان دادهایافتهها به کار گرفته شد.براي تحلیل دادهSPSSافزار آماري نرم22ها داشت. نسخه داللت بر ثبات درونی گویه

بـا اسـتفاده از آزمـون    گندم کـاران باشد.میل مسیر انتقاو در گام آخر در سطح منبعی ابتدا در سطح مزرعه، سپس در زراعمدیریت آب 
هاي آزمون مقایسه میانگین نشان داد تفـاوت  یافتهاي در دو گروه مدیران ماهر مزرعه و مدیران غیر ماهر مزرعه قرار گرفتند.تحلیل خوشه

گندم، سن کشت گندم، عملکردداري از نظر متغیرهاي چالش در سطح مزرعه، درآمد حاصل از گندم، سطح زیر کشت گندم، سابقهمعنی
اراضی با دقت سازيیکپارچهيقولهبایست مهاي مدیریتی آب زراعی در سطح مزرعه میراي تعدیل چالشدارد. بوجود و سطح تحصیالت 

نظر بیشتري مد نظر قرار گیرد.

.یدخرم ب، گندم کارانهاي سطح مزرعه، مدیریت آبیاري، چالشهاي کلیدي: واژه

، یاسوج، ایران.به ترتیب، دانشجوي کارشناسی ارشد ترویج کشاورزي و استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج1
m.sharifzadeh@yu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:*
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قدمهم
ارزش و حیـاتی بـا  ي عنوان یـک مـاده  امروزه نقش آب به

اجتمـاعی و اقتصـادي جوامـع    ي عامل محـرك در توسـعه  
، روشـن و بـوم یسـت کلیـدي در حفاظـت ز  عامـل و بشري 

ي مـاده ایـن ).1390(گـودرزي و همکـاران،   آشکار اسـت 
است بودهجهاندرکشاورزيبخشي توسعهاملعحیاتی، 

)Chow et al., ترین چـالش بخـش کشـاورزي    مهم.)1998
راندمان باال در شرایط کنونی تالش در جهت مصرف آب با

، بـا توجـه بـه    )1390(گودرزي و همکاران، در واحد سطح
امنیـت  تأمینروند سریع رشد جمعیت و در پی آن نیاز به

& Jin(استغذایی مردم  Young, به رغـم تمرکـز   ). 2001
در نـواحی  ،کشـاورزي بـر پایـداري در  هاي توسعهسیاست

کیفـی و کمـی افـت سفانه،أمتخشک ایران، خشک و نیمه
کشـاورزي بخـش ناپایـداري ونمایـانگر بحـران  ،آبمنابع

Hamdy(دباشمی et al., سـه  طـی کـه بـه طـوري  .)2003
بـه شـدت  وضـعیت ایـران کشـاورزي بخـش اخیـر، يدهه

کـرده  تجربـه کشـاورزي آبمنابعي زمینهدرراناپایداري
,Forouzani & Karamiت (اسـ  نجفـی و همکـاران،   ؛ 2010

در حال حاضر به ازاي هر متر مکعب آب در ایـران  ). 1393
شـود کـه   گرم تا یک کیلوگرم ماده خشک تولید مـی 930

این مقدار در سطح دنیا با همین میزان آب به طور متوسط 
؛ 1393باشـد (شهرسـتانی،   کیلوگرم ماده خشـک مـی  3/2

Rijsberman, ، ایــن موضــوعتــرین دالیــلاز مهــم). 2006
در بخـش  اتـالف زیـاد آب  پایین بـودن کـارایی آبیـاري و   

است.مصرف در مزارع کشاورزي در مراحل انتقال، توزیع و
ــازده مصــرف آب حــدود  ــرآورد40در مجمــوع ب درصــد ب

لـذا تـر اسـت.   استاندارد جهـانی پـایین  که از حد گرددمی
یــابی بــه آب شــیرین، مــدیریت و هــاي دســتمحــدودیت

سـاخته  یرناپـذ اجتنـاب ايرا مسئلهآب مصرفریزيبرنامه
در خصبـاال این موضـوع  ). 1391و نوري، پورينور(است

به نظیر استان فارس کهکشورخشکیمهنوخشکمناطق 
بارش زیـادي  ییرپذیريتغضریبهاي اخیر، یتبع خشکسال

باشـد (گـروه هواشناسـی    را تجربه نموده است، حـادتر مـی  
کشــاورزي مرکــز تحقیقــات هواشناســی کــاربردي اســتان 

هـاي سـطحی  ). میزان برداشت ساالنه از آب1391فارس، 
است که با توجه به مترمکعبمیلیارد 2/2در استان فارس

هـاي  شـدید آب افتبا راهاي اخیر، این استانسالیخشک
اي کـه منـابع آبـی    اسـت. بـه گونـه   نمودهروبرو زیرزمینی

قرار دارند (شـرکت آب و  ايکنندهنگراناستان در وضعیت 

ــارس،فاضــالب اســتان ــع).1392ف ــت آبدر واق ــاي اف ه
زیرزمینی بسیاري از منـاطق مسـتعد کشـاورزي را تحـت     

از ایـن قاعـده   یـد خرم بداده است که شهرستان قرارتأثیر
هکتار سـطح  6750با یدخرم بمستثنی نیست. شهرستان 

استان فارس ي گندم درزیر کشت، از تولیدکنندگان عمده
رود. لکن تولید گندم ایـن شهرسـتان بـه شـدت     بشمار می

هـاي اخیـر قـرار گرفتـه اسـت. ایـن در       تحت تأثیر کم آبی
رستان ها در این شهاست که درآمد بسیاري از خانوارحالی

به ویژه در مناطق روستایی وابسته به تولیـد گنـدم اسـت.    
متـر  میلـی 39/200متوسط بارش سـاالنه ایـن شهرسـتان    

بارش در این شهرستان از نظـر  مناسبناپراکنش .باشدمی
(با سـطح بـارش   1386-1387سالی سالو خشکزمانی

به باغـات و محصـوالت   قابل توجهیمتر) خسارت میلی49
وارد زمینـی و سـیب ن شهرستان و از جمله گندم زراعی ای

هاي زیرزمینـی  چنین باعث افت شدید سطح آبکرد و هم
، یـد خـرم ب گردید (مـدیریت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان    

هـاي آبیـاري   ). متأسفانه به دلیـل اسـتفاده از روش  1392
نامناسب، راندمان آب در این شهرستان بسیار پـایین بـوده  

کیلـوگرم بـه   8/0الی 5/0متوسط تولید گندم کهطوريبه
، ضروري اسـت  باشد. لذاازاي هر مترمکعب آب مصرفی می

جهت بهبود منابع آبی و مدیریت صحیح آب در این که در
يشهرستان گام جدي برداشته شود. بدیهی است استفاده

راندمان تولید در آن،مدیریت صحیحوآبمنابعازمنطقی
سـکویه  افزایش خواهـد داد (شـیرزادي  بخش کشاورزي را

ــه ــبوحیکالی ــابونیو ص ــناخت  ؛ )1388، ص ــابراین ش بن
مشــکالت مــدیریت آب زراعــی در ایــن شهرســتان و ارائــه 

ثر در جهـت بهبـود   گامی مـؤ تواند سازوکارهاي مناسب می
ي کشـاورزي در ایـن منطقـه    مدیریت آب زراعی و توسـعه 

باشد.
ي مـدیریت آب زراعـی   هـا مطالعات بسیاري به بررسی چـالش 

اند که در زیر به مـواردي از آنـان اشـاره شـده اسـت.      پرداخته
رويپـیش مشکالتجمله) از1381چی (ابریشمتجریشی و

فصـول درآبتقاضايبودنباالکشور را درآبمنابعمدیریت
افـت آبی،منابعمحدودیتوغیریکنواختتوزیعسالی،خشک
بـیش از برداشتدلیلبهزیرزمینیآبهايسفرهحدبیش از

هـاي پسـاب وخانگیهايفاضالبیحصحیرغدفعمجاز،حد
بـاال بـودن  وبخش کشـاورزي درآبنادرستمصرفصنعتی،

)1379داننـد. کردوانـی (  شهري مییرسانآبيشبکهتلفات
نزدیـک ایـران درآبمسائلومنابعپژوهش خود پیرامون در
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يمسـئله ها،چاهبینحریمرعایتعدمیکدیگر،بههاچاهبودن
شور،چاهحفريمسئلهآب،غارتوغیرمجازورویهیبحفر

اصـلی مشـکالت ازرازمـین کـردن نشسـت وآبشـدن 
. بـر اسـاس مطالعـات    داندمیکشاورزيآبمنابعمدیریت

اززیرزمینـی آبسـطح افـت ،)1382مبینـی دهکـردي (  
بشـمار  کشـاورزي آبمنـابع مـدیریت درکلیديمشکالت

و تـرویج نقـش بهخود) در پژوهش1383رود. فرشی (می
اصـالح وتوسـعه زارعـان، آگاهیو افزایشآبیاريآموزش
هـاي  روشکارگیريآب، بهتوزیعومدرن انتقالهايشبکه
يبهینهمدیریتوآبیاريراندمانافزایشآبیاري درجدید

عنـوان، در پژوهشـی بـا  نیز) 1383اشاره نمود. افشار (آب
،"کشـاورزي آبيبهینهمصرفنامهآییننبودنعملیاتی"

فقـدان درراآبيبهینـه مصرفراهدرموجودهايچالش
انجـام جهتزراعیهايتشکلفقدانوانتقالانهارپوشش

هاي حاصل . یافتهداندمیآبيبهینهمصارفوزراعیامور
کـه اسـت ایـن ازحـاکی نیـز ) 1385(بهراملـو از پژوهش 

:ازانـد عبـارت هـا کانالبرداريهبهروفنیيهعمدمشکالت
هـرز، هـاي علـف رشدبتنی،هايکانالتخریبویخوردگترك
بـه رسـوبی مـواد ورودپوشش،بدونوخاکیهايکانالوجود
بـه خـارجی موادسایروهازبالهوفاضالبورودها،کانالداخل
. محمـدي و همکـاران   هاآنحریمرعایتعدموهاکانالداخل

خـاکی بـودن   وي خود پر پیچ و خم بودن مطالعهدر)1389(
ها (در نتیجه کاهش راندمان انتقال آب)، تبخیر بـیش از  کانال

ها از محل مصـرف در  کانال، فاصله زیاد کانالحد آب در مسیر
هـا نسـبت بـه آب را از    مزرعه تـا مبـدأ و ظرفیـت کـم کانـال     

تـرین مشـکالت آب در مسـیر انتقـال بـه سـطح مزرعـه        همم
پـایین دالیلترینمهم) 1379(صادق زادهداند. کشاورز و می

ازناشیراکشاورزيبخشدرآبتلفاتوآبیاريکاراییبودن
نامناسـب کشـاورزي، مـزارع درآبزیـاد تلفاتمانندعواملی

ينحـوه وآبمقـدار بـا ارتباطدرمزارعياندازهوشکلبودن
کـارایی سـازي هبهینـ اهمیـت ازکشـاورزان یناآگـاه آبیاري،
مناسـب آبیاريهايروشازستفادهاعدموآبیاريآبمصرف

نامناسـب و اراضـی ازبعضـی کیفیتبودننامناسبدانند. می
نیز از دیگر دالیل کاهش استفادهموردآبمنابعکیفیتبودن
ــره ــده به ــوان ش ــت (وري آب عن Pandyاس et al., 2000.(

امکانـات بـا موجـود زراعـی کشتتراکموالگوبودننامناسب
آبمصـرف مناسـب هـاي تعرفهاعمالعدممناطق،آبیمنابع
گـذاري قیمـت نظـام بودننامناسبومختلفمحصوالتبراي
) بـا عنـوان   1383(یانیهاشمهاي پژوهش . یافتهدانندمیآب

شوريمانندمسائلیوجودازحاکی"کشاورزيآبمدیریت"
در مدیریت آب در سـطح مزرعـه  زهرهايعلفوجودوخاك
عدم،اراضیبلنديوپستی) 1384بیان (ازهتچنینهم. است

قطعـه قطعـه وزهکشـی سیستمنبودمزرعه،صحیحمدیریت
درکشـاورزي آبمـدیریت اصـلی مشکالتازرااراضیبودن
,Bouwer(بوورداند. میمزرعهسطح - با بررسـی نظـام  )2002

خـم وپـرپیچ هـا، کانالبودننفوذهاي یکپارچه آبیاري، قابل 
هـا کانالمسیردرهرزهايعلفوگیاهانرویشها،کانالبودن

تـرین  را از مهـم هـا کانـال الیروبـی درمـردم مشـارکت عدمو 
تبخیـر .هاي جمعی عنوان نموده استهاي آب در نظامچالش
و هـا کانـال کـم ظرفیـت هـا، کانـال مسـیر ازآبحـد ازبیش

در مطالعـه گرنیـر و همکـاران    هـا، کانـال مسـیر بودنطوالنی
)Greiner et al., در مسیر انتقـال  اصلیمشکالتازنیز )2009

مشـکالت مـدیریت آب در   ) 2004(پیتـر .رونـد میبشمارآب
بنـدي صـحیح آبیـاري (کـه     مـان زسطح مزرعه را شامل عدم

شـود)، عـدم   هاي حساس رشد گیـاه مـی  تنش در دورهسبب 
بـرداري از  خـاك و بهـره  اعمال کم آبیاري، عدم کنترل شوري

,Peter(داندهاي اتالف شده میآب . بر ایـن اسـاس در   )2004
بـا توجـه بــه   هـاي مــدیریت آب کشـاورزي  چـالش 1جـدول 

منـابع  «ي هاي پیشین در قالب سـه حیطـه  هاي پژوهشیافته
»در ســطح مزرعــه«و »مســیر انتقــال آب بــه مزرعــه«، »آب

انــد. هـدف کلــی ایــن پــژوهش شناســایی  بنــدي شــدهطبقـه 
آبـی شهرسـتان   گنـدم کـاران  هاي مدیریت آب زراعی چالش
.باشدمییدخرم ب

روش پژوهش
ازهاي کمی است و این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش

توصیفی است که از طریق روش پیمـایش اجـرا   نوع تحقیقات
آبـی  گنـدم کـاران  شده است. جامعه آماري در ایـن پـژوهش   

بودند. بـراي تعیـین حجـم نمونـه در ایـن      یدخرم بشهرستان 
2220گرفته شد. با توجه به جمعیـت  بهره 1پژوهش از رابطه 

نفر تعیین شـد کـه بـراي ارتقـاء     92نفري، حجم نمونه آماري 
یب اطمینان) از صحت تعمیم پـذیري و  سطح اطمینان (ضر

هـا، بـا افـزودن    دغدغه وجود نواقص احتمالی در پرسشنامه
نفـر  110نفر، تعداد اعضا نمونه بـه  92تعداد درصد به 20

افزایش یافت.
n=
( ) ( + )1: (رابطه (
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Zو مقادیر متناظر با ، حجم جامعه آماريNدر این رابطه 

(نسبت جامعه p، 96/1(متغیر نرمال واحد استاندارد)، 
1/0(درجه اطمینان)، dوp -1 ،(5/0(q، 5/0مردان)، 

هاي پژوهش حاضر باشد. ابزار گردآوري دادهمی
اي ساختارمند و محقق ساخته بود. در تدوین پرسشنامه

اي و ي کتابخانهپرسشنامه، ابتدا با استفاده از شیوه
این هاي باز تنظیم گردید.اسنادي، پروتکلی حاوي پرسش

مسائل و مشکالت حوزه آب زراعی در پروتکل مشتمل بر 
انتقال به سطح "، "طح منبع آبس"چهار بخش مجزاي 

از دید "سطح نهادي"و "سطح مزرعه"، "مزرعه
هاي طرح بود. واکاوي تأییدي و اکتشافی چالشکشاورزان

شده در این پروتکل با هدف تأیید و تکمیل و شناسایی 
ها از دید کشاورزان با استفاده از مطالعه پیشاهنگ چالش

مطلعین کلیدي صورت پذیرفت. در این مطالعه دیدگاه 
کار واکاوي گردید. بدیهی است هشت کشاورز گندم

هاي طرح شده صرفاً بر دیدگاه کشاورزان مبتنی چالش
بوده و ممکن است چالش عنوان شده معلول چالش دیگر 
یا علت بروز چالش دیگر باشد. پس از طرح هر چالش 

اي تنظیم گردید و میزان وجود هر چالش از دید پرسشنامه
هاي بسته (طیف نمونه آماري بر اساس پرسشاعضاي 

اي) تعیین گردید. مقدار ضریب آلفاي لیکرت پنج گزینه
باشد. می70/0تا 5/0کرونباخ براي این چهار حوزه بین 

هاي گردآوري شده از تجزیه و تحلیل دادهمنظوربه
ي هاي مختلف آمار توصیفی و استنباطی به وسیلهروش

استفاده شده است.SPSS22افزار نرم

هاي پیشینبندي مشکالت مدیریت آب کشاورزي بر اساس یافتهدسته-1جدول 
هاي مشکالت مدیریت آب کشاورزيزمینه

مصرف در سطح مزرعهانتقال آبحفظ و نگهداري منبع آب
افت سطح آب زیرزمینی-
نشست کردن زمین-
منابع آب زیرزمینی در اثر شور شدن -

هارویه از این آبمصرف بی
هاي محدودیت برداشت عدم اجراي سیاست-

از منابع زیرزمینی
رویه و غیرمجاز و غارت آبحفر بی-
هاي جدیدحفر چاه-
ي عدم تصویب قوانین مؤثر در زمینه-

مدیریت آب
ها به یکدیگرنزدیک بودن چاه-
هاچاهعدم رعایت حریم بین -
ي مصنوعیتأسیسات تغذیهنبود -

هاي زیرزمینی و منابع آبآب
هاي ناآگاهی کشاورزان از کاهش سطح آب-

زیرزمینی

ها:نامناسب کانالطراحی-
هاطوالنی بودن مسیر کانال--
هاپر پیچ و خم بودن کانال--
هاظرفیت کم کانال--
ها:ي نا صحیح کانالاجرا-

بودن کیفیت مصالحنامناسب --
ها با راندمان پایین خاکی بودن کانال--

انتقال آب
هانفوذ بودن کانالقابل--
تبخیر بیش از حد آب در مسیر کانال--
ها و سایر مواد ورود فاضالب و زباله--

هاخارجی به داخل کانال
هابرداري و نگهداري نامناسب کانالبهره-

هاي بتنیالخوردگی و تخریب کانترك--
عدم الیروبی--
هاي هرز در مسیر رویش گیاهان و علف--

هاکانال
هاي مدرن عدم توسعه و اصالح شبکه--

انتقال و توزیع آب
اجتماعی-مشکالت فرهنگی-

عدم مشارکت کشاورزان در فرایند توزیع --
آب

قطعه بودن اراضیقطعه-
پستی و بلندي اراضی-
برداري خرد و کوچکهاي بهرهنظام-
شامل:صحیح مزرعهنامدیریت -

شده از عدم اجراي الگوي کشت توصیه--
مسئوالنطرف 

بندي صحیح آبیاريعدم زمان--
هاي جدید کارگیري روشعدم به--

آبیاري
ي مزارع نامناسب بودن شکل و اندازه--

ي آبیاريدر ارتباط با مقدار و نحوه

و بحثهایافته
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هـاي کشـاورزان   هاي حاصل از تحلیـل توصـیفی ویژگـی   یافته
2ي مـدیریت آب زراعـی کـه در جـدول     هکـار در زمینـ  گندم

نمایش داده شده است، بیانگر این اسـت کـه میـانگین سـنی     
ــار در حــدود  51در حــدود پاســخگویان  ســال (انحــراف معی

ي ایـن اسـت کـه اکثـر     باشد کـه نشـان دهنـده   میسال) 13
4در حـدود  باشند. میانگین بعد خانوارمیسالیانمکشاورزان 

نفـر) بـوده اسـت. میـانگین     1نفر (انحراف معیاري در حـدود 
سال (انحـراف  5/6وضعیت سطح تحصیالت کشاورزان برابر با 

سال) بوده است. از نظـر وضـعیت تأهـل،    5معیاري در حدود 
نفـر از پاسـخگویان   110هاي تحقیق نشان داد که تعداد هیافت

8/91نفـر ( 101درصد)، متأهـل بودنـد. شـغل اصـلی     100(
درصد) دامـداري  7/3) از پاسخگویان زراعت، چهار نفر (درصد

میـانگین درآمـد خـانوار    . بوده اسـت درصد) آزاد 5/4نفر (5و 
ي پاسخگویان به طور متوسـط  دهد که درآمد ساالنهنشان می

ــر بـــا   (انحـــراف معیـــار  یـــالر45/149٫045٫450برابـ
ریــال) و درآمــد حاصــل از کشــت گنــدم  84/53٫111٫850

ریـال  45/43٫045٫450پاسخگویان به طور متوسط برابـر بـا   
باشد.) مییالر62/30٫744٫990(انحراف معیار 

ي دهد که میانگین سابقهنشان می3هاي جدولیافته
حدوددرمتوسططوربهپاسخگویانگندمکشتوکشاورزي

نشانکهباشدمیسال15تقریباًمعیاريانحرافوسال32
کشاورزييزمینهدرپاسخگویانبااليتجربهيدهنده

75/5باشد. متوسط تعداد قطعات اراضی پاسخگویان می
قطعه) بود. 31/3قطعه زمین به طور متوسط (انحراف معیار 

88/1چنین میزان سطح زیر کشت گندم، به طور متوسط هم
میانگین. باشدهکتار) می24/1معیار هکتار (با انحراف 

انحراف(با هکتاردرتن93/2پاسخگویانگندمعملکرد
گندمپایینعملکردازکهباشدمی) هکتاردرتن24/1معیار

نظرازپاسخگویانچنینهم. کندمیحکایتمنطقهایندر
درمتوسططوربهراخودمحصوالتفروش،بازارتافاصله
) کیلومتر77/13معیارانحراف(با کیلومتري20/10يفاصله

روز (با 67/9هر یانگین. به طور مرساندندمیفروشبه
) آبیاري(دور آبدهیوبتنباریکروز)، 64/2یارانحراف مع

ازنفرسهمصرفیکودنوعلحاظاز. باشدمیمحصول
دیگرنفر107وحیوانیکودهاياز) درصد7/2(پاسخگویان

یزانبه طور متوسط به میمیاییشي) از کودهادرصد3/97(
) یلوگرمک81یاردر هر هکتار (با انحراف معیلوگرمک290

رقم) درصد1/59(کشاورزانازنفر65. کردندمیاستفاده
) درصد10(نفر11الوند،رقم) درصد1/29(نفر32روشن،

. کردندمیکشترضاخانیرقم) درصد8/1(نفر2وامیدرقم
ازیکیروشنرقمکشاورزانهايگفتهبهتوجهبا

بااتیلنپلیيلوله. باشدمیمنطقهبرايهارقمترینمناسب
آبانتقالهايروشترینرایجاز)، نفر53(درصد2/48

درصد6/33باسیمانیکانالترتیببهآنازپسوباشدمی
. دارندقرار) نفر20(درصد2/18باخاکینهرو) نفر37(

درصد) به روش 5/95(یاننفر از پاسخگو105چنین،هم
یاري) آبی(بارانفشارتحتدرصد) به روش 5/4نفر (5و یکرت

درکشاورزانياستفادهموردآبمنبع. دادندیرا انجام م
تأمینمنبعترینعمده. بودقناتآنازپسوچاهاوليوهله

چاهپاسخگویاناز) درصد50(نفر55زراعیآبکننده
نفردوآبمنبعقنات،) درصد3/47(نفر52شراکتی،

نفریکآبمنبعاختصاصیچاهوچشمه) درصد8/1(
.)3(جدول باشدمیپاسخگویاناز) درصد9/0(

هاي مدیریت آب زراعی از نمرات بندي چالشجهت اولویت
هاي مدیریت آب چالش4جدولمیانگین استفاده شد. 

انتقال به "، "منبع آب"، "نهادي"را در چهار سطح زراعی
. بر مبناي ددهنشان می"سطح مزرعه"و در "مزرعه
هاي مدیریت آب زراعی از دید هاي جدول، چالشیافته

زارعان نخست در سطح نهادي، سپس در سطح مزرعه، 
در سطح سوم، در سطح انتقال به مزرعه و در گام آخر

اند. این مطلب گویاي آن است که منبع حائز اهمیت بوده
بیشترین مشکالتی که کشاورزان با آن روبرو هستند 

سپس در سطح مزرعه مربوط به مشکالت نهادي و
ریزي نابخردانه در باشد که این خود ناشی از برنامهمی

باشد. لذا، سطح نهادي و نیز روش مدیریت مزرعه می
ها چالشگونهیناها براي رفع شتر تالشبایست بیمی

متمرکز شوند. با توجه به نتایج مشکالت در سطح منبع، 
هاي غیر حفر چاهها،خشک شدن قنوات، افزایش عمق چاه

هاي زیرزمینی و آلوده شدن منابع مجاز، نیتراته شدن آب
هاي هاي صنعتی به سفرهآب، نشت زمین و ورود پساب

هاي اول تا هشتم را به خود اختصاص آب زیرزمینی اولویت
) نیز در پژوهش خود 1389داده است. محمدي و همکاران (

هاي عمیق و غیر مجاز و تأثیري که بر خشک به حفر چاه
چنین اند. همهاي نیمه عمیق دارند اشاره کردهشدن چاه
غارتوغیرمجازورویهیبحفري مسئلهبه )1379کردوانی (

به عنوانزمینکردننشستوچاهحفريمسئلهآب،
اشاره کرده است.کشاورزيآبمنابعمدیریتاصلیمشکالت
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هاي حیطه انتقـال آب بـه مزرعـه بـه ترتیـب      ترین چالشمهم
ها، اسـتفاده از کانـال سـنتی،    اولویت، پر پیچ و خم بودن کانال

گـذاري نامناسـب در طـول    هـا، لولـه  طوالنی بودن مسیر کانال
بـین درگیريآب،انتقالبرايمالکینتوافقي،دزدمسیر، آب
آبشـدن سرریزوهاکانالظرفیتانتقال،مسیردرکشاورزان

خـم وپـرپیچ خـود پژوهشدر) 1379(کردوانی. اندبوده
مسـیر بـودن طـوالنی وهـا کانالکمظرفیتها،کانالبودن
. دانـد مـی مزرعـه بهآبانتقالاصلیمشکالتازراهاکانال

هبهـر وفنـی يه) مشـکالت عمـد  1385بهراملو (چنینهم
پوشـش  بـدون وخـاکی هايکانالوجودراهاکانالبرداري

خوديمطالعهدرنیز) 1389(همکارانومحمدي. داندیم
وهـا کانـال بـودن خـاکی هـا، کانـال بودنخموپیچپربه

مسیردرآبچالشترینمهمعنوانبههاکانالکمظرفیت
.استکردهاشارهمزرعهسطحبهانتقال
هـاي آب در سـطح مزرعـه را    ترین چـالش مهمکارانگندم

هدرروي آبیاري سـطحی، خشـک شـدن مـزارع و باغـات،      
بودن اراضی، عدم تناسب سطح زیـر کشـت بـا    قطعهقطعه

مقدار آب، طوالنی بودن نوبـت آبیـاري، اتـالف آب در اثـر     
جابجایی بین قطعات، هزینه بـاالي آبیـاري تحـت فشـار و     

باشند که اولویت اول تـا هشـتم   نبود استخر ذخیره آب می
انــد. نتــایج پــژوهش زهتابیــان را بــه خــود اختصــاص داده

اصـلی مشـکالت ازرااراضـی بودنهقطعقطعه) نیز 1384(
داند.میمزرعهسطحدرکشاورزيآبمدیریت

تـرین  آیـد عمـده  بـر مـی  4همان طور که از نتایج جـدول 
،کـاران گنـدم هاي آب زراعی در سطح نهادي از دید چالش

یـاري، جهت حل اختالفات آبیمحلییقضایستمفقدان س
ارائـه خـدمات   يبـرا یجـی ترویفقدان وجود مراکز آموزش

هـاي سیسـتم بـا آشـنایی راستايدرايو مشاورهیآموزش
ودولتیهايسازمانبینهماهنگیعدم،فشارتحتیاريآب

حفـر پروانهصدورافزایشوآبیریتمديزمینهدرمردم
وگـذاري سیاسـت اسـت، بـدیهی . اسـت شدهارزیابیچاه

گونـه ایـن نمـودن مرتفـع درمدبرانـه ودقیـق ریزيبرنامه
دارد.ییبسزایرتأثهاچالش

)n=110کار مورد مطالعه (کشاورزان گندمیشناختیتجمعهاي ویژگی-2جدول 
انحراف معیارمیانگیندرصدفراوانیمتغیر

21/5174/13--سن (سال)
21/436/1--بعد خانوار (نفر)

57/675/4--(سال)سطح تحصیالت 
--1018/91زراعتشغلی اصلی

--470/3دامداري
--550/4سایر

45/149٫045٫45084/53٫111٫850--کل درآمد سالیانه (ریال)
45/43٫045٫45062/30٫744٫990--درآمد حاصل از کشت گندم (ریال)
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)n=110کار مورد مطالعه (کشاورزان گندمهاي ساختار مزرعه ویژگی-3جدول 
انحراف معیارمیانگیندرصدفراوانیمتغیر

06/3289/14--سابقه فعالیت کشاورزي (سال)
75/531/3--تعداد قطعات اراضی

06/3289/14--سابقه کشت گندم (سال)
90/224/1--میزان عملکرد گندم (تن در هکتار)

70/655/3--مالکیت (هکتار)وسعت اراضی تحت 
86/412/2--میزان سطح زیر کشت (هکتار)

88/124/1--میزان سطح زیر کشت گندم (هکتار)
94/1073/15--فاصله مرکز فروش گندم تا روستا (کیلومتر)

67/964/2--دور آبیاري (روز)
17/947/1--دفعات آبیاري در طول دوره رشد

90/29004/81--کود مصرفی در هر هکتار (کیلوگرم)میزان 
28/245/0--در هر دوره رشداز کود دفعات استفاده 

--550/4دارمفشارتحتزمین تحت آبیاري 
--10550/95ندارم

--6510/59روشننوع رقم کشت شده
--3210/29الوند
--1110امید

--280/1رضاخانی
--2020/18نهر خاکیروش انتقال آب

--3760/33کانال سیمانی
--5320/48لوله پلی اتیلن

--10550/95کرتینوع روش آبیاري
--550/4بارانی
----کابلی

--550/50چاه شراکتیمنابع آب مورد استفاده
--190/0چاه اختصاصی

--5230/47قنات
--280/1چشمه

----جمعینوع مالکیت زمین
----دولتی

--10090/90خصوصی
--1010/9اياجاره

--110100دهقانیبردارينوع نظام بهره
----مشاع

--370/2حیوانینوع کود مصرفی
--10730/97شیمیایی
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)n=110آب زراعی (هاي مدیریت چالش-4جدول 
انحراف معیار*میانگینهاگویهمشکالت

بع
 من

طح
س

48/161/0نشست زمین به علت کاهش آب
47/460/0خشک شدن قنوات

11/288/0هاي غیر مجازحفر چاه
47/476/0هاافزایش عمق چاه

54/168/0آلوده شدن منابع آب
09/143/0زیرزمینیهاي آب هاي صنعتی به سفرهورود پساب

62/183/0هاي زیرزمینینیتراته شدن آب
39/223/0جمع کل

عه
مزر

به 
ال 

نتق
ح ا

سط

25/482/0هاپر پیچ و خم بودن کانال
60/395/0هاطوالنی بودن مسیر کانال

81/382/0استفاده از کانال سنتی
30/315/1گذاري نامناسب در طول مسیرلوله

81/145/0ظرفیت کانال
20/153/0سرریز شدن آب

21/396/0آب دزدي
18/310/1توافق مالکین براي انتقال آب

70/289/0درگیري بین کشاورزان در مسیر انتقال
99/233/0جمع کل

طح
س

عه
مزر

50/477/0قطعه قطعه بودن اراضی
98/389/0طوالنی بودن نوبت آبیاري

58/474/0شدن مزارع و باغاتخشک
34/472/0تناسب سطح زیر کشت با مقدار سهم آبعدم 

68/455/0هدرروي آبیاري سطحی
80/391/0فشارتحتهزینه آبیاري 

80/381/0اتالف آب در اثر جابجایی بین قطعات
13/293/0استخر ذخیره آبنبود 

99/333/0جمع کل
طح

س
دي

نها
50/477/0مدیریت آب کشاورزييهاي دولتی و مردم در زمینههماهنگی بین سازمانعدم 

95/424/0سیستم قضایی محلی جهت حل اختالفات آبیاري
87/433/0فشارتحتمراکز آموزشی ترویجی براي ارائه خدمات آبیاري نبود

39/457/0افزایش صدور پروانه مجاز براي حفر چاه
67/453/0جمع کل

است.5تا 1ي میانگین بین دامنه* 
هاي مدیریت از لحاظ چالشگندم کارانبه منظور تفکیک 

اي آب زراعی و ساختار مزرعه از روش تحلیل خوشه
اي بر اساس استفاده شد. در این پژوهش، تحلیل خوشه

مزرعه کشاورزان هاي ساختار نمره استاندارد شده ویژگی
گونه که در این است. همانمورد مطالعه انجام پذیرفته 

، کشاورزان بر مبناي وضعیت شودبخش مشاهده می
ساختار مزرعه (شیوه مدیریت مزرعه شامل، تعداد قطعات 
زمین، میزان عملکرد گندم، سطح زیر کشت گندم، فاصله 

یتجمعهاي مرکز فروش گندم، دور آبیاري)، ویژگی

و (سابقه کشت گندم، سن، سطح تحصیالت)یختشنا
ها در سه هاي مدیریتی آب زراعی (چالشادراك چالش

سطح منبع آب، در سطح انتقال به مزرعه و در سطح 
بندي شدند. هریک از متغیرها پس از مزرعه) طبقه

وارد گردیدند. نتایج تحلیل مدلبه استانداردسازي 
اساس شده است. برگزارش1نموداراي در خوشه
پژوهش که در نمودار آورده شده است، ي این هایافته

و ادراك در بسته به شیوه مدیریت زراعیکشاورزان 
گندم به دو گروه، هاي آب زراعی خصوص مدیریت چالش
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گندم یت زراعی آب در سطح مزرعه و ماهر در مدیرکاران
هاي هر گروه در ادامه ویژگیغیر ماهر تقسیم شدند. کاران

در 5هاي جدول با توجه به یافتهشرح داده شده است. 
38نفر (42درصد) و در گروه دوم 62نفر (68گروه اول 

اند.درصد) قرار گرفته
گندم ها حاکی از آن است که مدیران ماهر مزرعه، یافته
ي بیشتري به فروش هستند که گندم را در فاصلهیکاران
این خود به دلیل سطح زیر کشت باالتر و رسانند کهمی

باشد. در مقابل، دور آبیاري عملکرد بهتر محصول گندم می
تر است. به دلیل میزان ي بین دو آبدهی) آنان کوتاه(فاصله

زمین بیشتر تحت کشت، درآمد حاصل از گندمشان بیشتر 
این گروه از سطح تحصیالت باالتري گندم کاراناست و 

ي کشت تر بوده و در نتیجه سابقهجوانبرخوردارند، 
تر است، با چالش در سطح مزرعه و در گندمشان پایین

اند، اما چالش در سطح منبع را مسیر انتقال کمتري مواجه
ي این مطلب که این بیان کنندهانددانستهتر اساسی

تر با سطح تجربهتر و کم باشد که کشاورزان جوانمی

ح زیر کشت بیشتر در عین تحصیالت باالتر، با سط
اند بر مشکالت و پراکندگی قطعات و عملکرد بهتر توانسته

هاي سطح مزرعه فایق آمده و از میزان این مسائل چالش
بکاهند.

ها حاکی از آن است که مدیران غیر ماهر چنین یافتههم
هستند که در قیاس با گروه قبلی یگندم کارانمزرعه، 

رسانند، سطح ري به فروش میي کمتگندم را در فاصله
ها است. در هاي بارز آنزیر کشت گندم کمتر از ویژگی

ي درآمد کمتر از مقابل عملکرد کمتر محصول، با نتیجه
هاي این گروه است. ترین ویژگیمحصول گندم از مهم

تعداد قطعات اراضی کم و دور آبیاري بیشتر و در عین 
ب شده که ابهام حال سن و سابقه کشت گندم باالتر موج

تر بیش از سابقهپرگندم کاراندر خصوص ساختار مزرعه 
پیش مطرح شود. چرا که این گروه با چالش در سطح 

اند.مزرعه و در مسیر انتقال بیشتري مواجه

هاي ساختار مزرعهویژگیبر اساسگندم کارانبندي گروه-5جدول 
درصدفراوانیگروه

6862مدیران غیر ماهر مزرعه
4238مدیران ماهر مزرعه

110100جمع کل

مقایسه مدیران ماهر مزرعه و مدیران غیر ماهر مزرعه-1نمودار
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اي، بر مبنـاي نمـره اسـتاندارد در    تحلیل خوشهبا آنکه 
شـماي بصـري مناسـبی بـراي قیـاس      بازه صفر و یک، 

سـازد،  وضعیت یک گروه در برابر گروه دیگر فراهم مـی 
بـه وجـود  هـا  تفـاوت لکن معیار دقیقی براي شناسایی 

هاي بین دو واکاوي دقیق تفاوتآورد. لذا، با هدف مین
دوتــایی کشــاورزان از آزمــون مقایســه میــانگین گــروه 

حـاکی از ایـن   6هاي جدول مستقل استفاده شد. یافته
و t=0-/88است که متغیرهاي چالش در سطح منبـع ( 

37/0=p) 22/0)، چالش در سطح انتقال=t 82/0و=p ،(
تـا )، فاصـله p=16/0و t=-38/1تعداد قطعـات زمـین (  

دور و )p=077/0و t=-80/1کـــز فـــروش گنـــدم (امر
) در دو گروه مدیران ماهر p=054/0و t=94/1آبیاري (

داري بـا هـم   معنـی تفـاوت مزرعه و غیر مـاهر مزرعـه   
تـوان گفـت دو گـروه وضـعیت     ندارند. به بیان دیگر می

از لحـاظ  امـا  ؛ دارنـد متغیرهاي فـوق  مشابهی از لحاظ 
ــه (   ــطح مزرعـ ــالش در سـ ــاي چـ و t=12/2متغیرهـ

038/0=pداري تفاوت معنـی درآمد حاصل از گندم) و
کــه روه کشــاورزان وجــود دارد بــه طــوريبــین دو گــ

گنـدم در  فـروش  حاصـل از  (سـاالنه)  میانگین درآمـد  
) بیشــتر از x=4/65٫476٫190مــدیران مــاهر مزرعــه (

ــی    ــه م ــاهر مزرع ــر م ــدیران غی ــد (م و t=-50/6باش

001/0=p     مدیران ماهر مزرعـه از سـطح زیـر کشـت .(
ــد   ــه گــروه دیگــر برخوردارن گنــدم بیشــتري نســبت ب

)76/2-=t 008/0و=p ) 11/6). سابقه کشت گنـدم=t و
001/0=p) ــدم ــرد گنـ )،p=001/0و t=-49/5)، عملکـ

) و ســــطح تحصــــیالتp=001/0و t=38/6ســــن (
)16/8-=t 001/0و=p   تفـاوت ) در دو گـروه کشـاورزان

داري دارد. به این معنی که مدیران مـاهر مزرعـه   معنی
تــر، عملکـرد گنــدم بیشـتر و ســطح تحصــیالت   جـوان 

چنین مطالعات میدانی صورت گرفته باالتري دارند. هم
در منطقه نیز مشخص کرد که کشـاورزانی کـه سـطح    

انـد  بیشتري را به کشت محصول گندم اختصـاص داده 
به دلیل ساختار مطلوب مزرعه، از عملکرد باالتر گنـدم  

بیشـتر و  حاصـل در نتیجـه، درآمـد  . برخوردار هستند
فـروش  هاي دورتر جهتبه بازارمحصول قابلیت عرضه 

. نیز وجود داشته و منـافع بیشـتري در برداشـته اسـت    
توان نتیجه گرفت که سـاختار مزرعـه یکـی از    پس می

هـاي تولیـد در   در کـاهش چـالش  مـؤثر عوامل مهم و 
ي ترشیزي و با مطالعهاین مقولهباشد. سطح مزرعه می

) 1388) و شــاهرودي و همکــاران ( 1386ســالمی (ا
.داردیخوانهم

ايزمینهمتغیرهايبر اساسمقایسه میانگین کشاورزان -6جدول 

باشد.می1-5دامنه میانگین بین *

غیر ماهر مزرعه گندم کارانمتغیرها
)68=n(

ماهر مزرعهگندم کاران
)42=n(آمارهtP

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
37/0- 63/222/067/225/088/0*منبعدر سطحچالش 

00/330/098/237/022/082/0*چالش در مسیر انتقال
27/414/017/427/012/2038/0*چالش در سطح مزرعه

16/0- 41/569/330/651/238/1تعداد قطعات زمین
97/3726/1350/2226/1211/6001/0سابقه کشت گندم (سال)

001/0- 46/204/169/318/149/5در هکتار)عملکرد گندم (تن
سطح زیر کشت گندم 

(هکتار)
58/167/035/272/176/2 -008/0

077/0- 10/851/961/1335/1880/1فاصله مرکز فروش (کیلومتر)
04/1063/204/956/294/1054/0دور آبیاري (روز)

001/0- 4/29٫191٫1763/19٫125٫8654/65٫476٫1906/33٫885٫78750/6درآمد ساالنه از گندم (ریال)
001/0- 27/482/328/1061/316/8تحصیالت (سال)

22/5745/950/4113/1438/6001/0سن (سال)

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1396/ 2/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

215

هاگیري و پیشنهادنتیجه
هاي مدیریت آب زراعی در شناسایی چالشاین پژوهش به 

سطح "و در "انتقال به مزرعه"، "منبع آب"سه سطح 
. شناسایی مسائل و مشکالت در این پرداخته است"مزرعه

تواند گامی مهم براي مدیریت بهینه آب و کاهش زمینه می
هاي هاي پژوهش، چالشبر مبناي یافتهها باشد. چالش

نهادي، زارعان نخست در سطح مدیریت آب زراعی از دید 
مسیر انتقال به مزرعه، سپس در در گام دوم در سطح 

حائز اهمیت آبسطح منبعو در گام آخر در مزرعه 
در سطح نهادي، نبود هاي این چالشاز جملهاند.بوده

سیستم قضایی محلی جهت حل اختالفات آبیاري، نبود 
ترویجی براي ارائه خدمات آبیاري - مراکز آموزشی

هاي دولتی و مردم عدم هماهنگی بین سازمان، فشارتحت
و افزایش صدور مجوز مدیریت آب کشاورزييدر زمینه
و هدرروي آبیاري سطحیدر سطح مزرعه، حفر چاه،

و عدم تناسب سطح زیر کشت با مقدار پراکندگی اراضی
ها و آب موجود، در مسیر انتقال، پر پیچ و خم بودن کانال

در سطح منبع، خشک شدن قنوات، کف شکنی و افزایش 
شود از بر این مبنا پیشنهاد می.باشدمیها، عمق چاه

ي مسائل و هاي حل اختالف در زمینهطریق ایجاد کانون
ي مشارکت کشاورزان را در آب زراعی، زمینههايچالش

ها فراهم آورد. چرا که با مشارکت کشاورزان، این کانون
انگیزه و توان آنان براي رعایت حقوق دیگران افزایش 

چنین با دهد. همها را کاهش مییابد و مسائل و چالشمی
هاي ارائه خدمات آموزشی و ترویجی در خصوص سیستم

گاهی کشاورزان را در این زمینه آانتقال آب و توزیع آن 
مراکز نظارتی جهت پرهیز از یريگشکلضرورت باال برد.

فر چاه و حو ممانعت از صدور مجوز ينگریبخش
هاي چاره پاسخگویی در قبال تصمیمات از دیگر ضرورت

باشد. از آنجا که چالش در اندیشی در حوزه نهادي می
و در مسیر انتقال در رده دوم و سوم اهمیت سطح مزرعه

سطحی ناشی از هدر رفتقرار داشته و عمدتاً بر محور 
متمرکز بوده یرسانآبهاي هاي آبیاري و نیز کانالروش

با کاربست آبی خشکسالی و کماست، الزم است در شرایط
. براي جلوگیري ه شوداز این هدرروي کاستتدابیر منطقی

هاي آبیاري و نیز اصالح شیوهتوان از میاز هدر رفت آب

هاي تجهیز و نوسازي انهار (سیمانی کردن مسیر، لوله
اتیلن و ...) در مسیر انتقال استفاده کرد. لذا در این پلی

شود که اتیلن پیشنهاد میهاي پلیزمینه استفاده از لوله
هرزهاي عالوه بر کاهش میزان تبخیر، از رشد علف

ها را کاهش ده و قابلیت نفوذپذیري کانالجلوگیري کر
کشاورزان از طریق بخشی ازدهد. با توجه به اینکه می

دهند و از هاي خاکی آب را به مزرعه خود انتقال میکانال
فاصله بین منبع آب هاي میدانی، بر مبناي یافتهطرفی 

باشد و همچنین تلفات آب در کشاورزي تا مزرعه زیاد می
کی به علت نفوذ باالي آب و رشد و رویش هاي خاکانال

شود باشد، لذا پیشنهاد میگیاهان در طول مسیر زیاد می
که مدیریت جهاد کشاورزي پوشش انهار را در اولویت 

هاي خود قرار دهد.برنامه
اي، هاي حاصل از تحلیل خوشهچنین با توجه به یافتههم

مدیران غیر کشاورزان به دو گروه مدیران ماهر مزرعه و 
بندي شدند. مدیران ماهر مزرعه ماهر مزرعه تقسیم

تر، با سطح زیر کشت تجربهتر و کمکشاورزانی جوان
اند بر باشند که توانستهبیشتر و عملکرد بهتر در هکتار می

هاي سطح مزرعه فایق آمده و از میزان مشکالت و چالش
چالش در اما مدیران غیر ماهر مزرعه با؛ این مسائل بکاهند

اند، اما چالش سطح مزرعه و در سطح منبع بیشتري مواجه
هاي ، بنابر یافتهدر واقعدر مسیر انتقال کمتري دارند. 

توان گفت که سطح زیر کشت میمشاهدات میدانی
گسترده در بین کشاورزان جوان حاکی از تالش این قشر 

،به عبارت دیگر؛ باشدسازي اراضی میبراي یکپارچه
توان . میگستردگی کشت در مدیریت بهینه زمین اثر دارد

کشت بیشتر مزارع تحت زیراین گونه بیان کرد که سطح
مالکیت در عین جوانی کشاورزان نشان از ساختار 
خانوادگی گسترده داشته، به عبارت دیگر کشاورزان 

تر با تلفیق اراضی پدري موفق به اجراي سیستم جوان
رسد با تشویق به نظر میبنابراین؛ دانکشت یکپارچه شده

مدیریت سازي اراضی، سایر کشاورزان در جهت یکپارچه
این راه از،چنینخواهد شد. هممسیرآب زراعی بهینه

امکانات و تسهیالتتر از برداري منطقیو بهرهارائه فرصت
گردد.میفراهمهاي سطح مزرعه نیز جهت رفع چالش
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Abstract
Agricultural sector is facing water resource deficit with conflicts intensifying over recent years. Management
of irrigation water, as a common-pool resource, in Khorrambid county is primarily concerned with the
socio-technical challenges which are rarely considered. This study was aimed at investigating irrigation water
challenges of wheat growers. The population for this descriptive survey study was irrigated wheat growers of
Khorrambid county. Data were collected by interviewing from 110 farmers, by means of structured
questionnaire. The instrument’s validity was confirmed by panel of experts and the reliability of scales used
were measured through a pilot study conducted out of study area. Alpha Cronbach’s coefficients were
indicating an acceptable internal consistency. SPSS22 was used for data analysis. Results revealed that,
managerial challenges of irrigation water were categorized to farm level, source level and canal level issues
which were sorted by the value of their importance, respectively. Clustering wheat growers to two competent
and incompetent farm managers shed light on the reality that the two groups were significantly different
regarding their farm level challenges, income level, area under cultivation, wheat yield, experience, age and
education status. To mitigate irrigation managerial challenges at farm level, land consolidation should be
taken into account.

Keywords: Farm Level Challenges, Irrigation Water Management, Wheat Growers, Khorrambid.

1 M.Sc. student and Assistant Professor of Agricultural Development & Extension, respectively,
Departmment of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
* Corresponding author, Email: m.sharifzadeh@yu.ac.ir

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

